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БОЃИ НАКЎКОРОН
(РИЁЗУ-С-СОЛИЊИН)

Маљмуаи гиронмоя аз
 ањодиси Паёмбари бузурги ислом (с)
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* * *
Ин китоб баргузидаи асари маъруфи олими тавонои

асри XII Абузакариё ибни Шарафи Наввавї «Риёзу-с-
солињин» аст. Ин асар дар робита ба муњимтарин
мавзўъњои њаёти башарият аз њукми Худованди бузург дар
Ќуръони маљид ва суннати Паёмбари Худо (с) оёт ва
ањодисро бо тавзењ гирд овардааст ва дар олами ислом пас
аз «Сињоњ»-и шашгона маќоми хос ба худ касб кардааст.
Асар барои доираи васеи ањли илм, љавонон ва махсусан
толибилмон тавсия мешавад.

* * *
Номи китоб: Боѓи накўкорон (тарљумаи тољикии

«Риёзу-с-солињин»)

Муаллиф: Абузакариё ибни Шарафи НАВВАВЇ

Тарљума: Абдуллоњ Хомўши ЊИРАВЇ

Баргардон
аз матни форсї: Абдулњалим ОРИФЇ

Муњаррири
матни тољикї: Саидањмади ЌАЛАНДАР
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Бисмиллоњир рањмонир рањим

МУЌАДДИМАИ НОШИР

Њамду ситоиш Худоерост, ки Парвардигори оламиён
мебошад ва дуруду салом бар бандаву паёмбараш Муњаммад
(с), ки ў бењтарин ва охири паёмбарон аст ва бар хонадон ва
ёронаш ва бар онњое, ки эшонро то рўзи ќиёмат пайравии хуб
карданд.

Аммо баъд: Дар њаќиќат китоби «Риёзу-с-солињин» (Боѓи
накўкорон)-и имом Абузакариё Яњё ибни Шарафи Наввавї аз
љумлаи муњимтарин китобњоест, ки дар боби тарѓибу даъват
ба аъмоли накў, ахлоќу одоби њамида ва барњазар намудан аз
маъсияту гуноњ, кирдорњои бад ва ахлоќи зишт таълиф шуданд.

Воќиан, китоби мазкур дар миёни тамоми мусалмонони
дунё мавриди ќабул ва истифода ќарор гирифт, ки ба чандин
забонњо тарљума гардида, хатибњо ва уламо бар минбарњо аз
он хутба медињанд ва низ баъди адои намозњои фарзї дар
масљидњо аз ин китоби арзишманд ба мардум панду андарз ва
дарсњои ахлоќї медињанд, ки њама одамон аз он истифодаву
бањра мебаранд.

Идораи нашаротии «Дору-с-салом» ќаблан ин китобро чоп
карда буд. Ваќте дид, ки баъзе калимањову љумлањои он ба
эзоњот ва шарњ ниёз доранд, аз шайх Сафийюррањмон
Муборакпурї дархост намуд, ки ба ќадри имкон ва бо ихтисор
онњоро тавзињу шарњ дињад. Мавсуф тибќи хоставу пешнињоди
ношир иборањои душворфањми онро шарњу эзоњи кўтоњ навишт
ва њамчунин шайх Салоњуддини Юсуф аз Покистон бар
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ањодиси китоби њозир тахриљ (баёни сарчашмаи ањодис)
навишт.

Дар оѓози китоб тарљимаи њоли имом Наввавиро аз
китобњои «Тазкирату-л-њуффоз»-и Зањабї ва «Табаќоту-ш-
шофиъити-л-кубро»-и Ибни Сабкї ба таври ихтисор овардем.
Аз шайх Сафийюррањмон Муборакпурї ва шайх Салоњуддини
Юсуф ва тамоми бародароне, ки дар тањия ва тасњењи ин китоб
сањм гузоштанд, изњори сипос ва ќадрдонї мекунем.

Дар фарљоми сухан аз Худованди таъоло масъалат
менамоем, ки тамоми мусалмононро дар гўшаву канори дунё
аз китоби њозир бањраманд гардонад ва муаллифи он ва низ
тамоми бародарони пажуњишгари «Дору-с-салом»-ро аз
љониби мо ва тамоми уммати Муњаммад (с) подоши накў ато
фармояд ва барояшон дар ин љода муваффаќиятњои бештар
иноят фармояд. Дуруду саломњои фаровон бар бењтарини
одамон њазрати Муњаммад (с) ва бар хонадон ва ёронаш бод.

Ходими Ќуръон ва Суннат:
Абдулмолик Муљоњид ибни Муњаммад Юнус

Мудири дафтари нашаротии «Дору-с-салом» дар Риёз
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ЗИНДАГИНОМАИ МУАЛЛИФ

Насаб, таваллуд ва оѓози илмомўзї:
Номи аслии ў Яњё ибни Шараф ибни Муррї ибни Њасан

ибни Њусайн ибни Муњаммад ибни Љумъа ибни Њизом
Абузакариё Наввавии Димашќї аст. Ў моњи муњаррами соли
631-и њиљрии ќамарї дар Наво ном мавзеъи тобеъи Њеврони
Димашќ (Сурияи њозира) ба дунё омадааст. Тибќи
мушоњидањои њамасронаш ў соњиби истеъдоди фавќулъодда
ва фитрату зењни тавоно будааст, ки илова бар њифзи Ќуръони
карим чандин китобњои илми шариатро дар муддати андак дар
Димашќ азёд намуд.

Бо дарки истеъдоди баланди Абузакариё падараш
таълимро барои вай дар Наво ѓайриќонеъ дониста, ўро соли
649-и њиљрии ќамарї ба Димашќ бурд. Имом назди
бузургтарин уламои замони худ, аз ќабили Шайх Абдулборї
ибни Абдулмалик ар-Рубъї, Шайх Абдуррањмон ибни
Иброњим ибни Фаркоњ, Имоми фаќињ Камолиддин Исњоќ ибни
Ањмад, ибни Усмони Маѓрибї, аллома Абуабдуллоњ
Муњаммад ибни Абдуллоњ ибни Малик ал-Љийёнї, аллома
Абулфатњ Умар ибни Бандор ибни Алї ат-Тифлисї аш-
Шофиъї дарс хонд ва дар замони зиндагї то ба имрўз чун олими
бузург ва камназир шўњрат ёфт. Яке аз њамасронаш шайх
Абулњасан ибни Аттор мегўяд, ки шайх Муњиддин Наввавї
боре ба ман аз илмомўзиаш чунин ќисса намуд, ки њар рўз дар
назди устодонаш дувоздањ дарс дар илмњои њадис, таърихи
риљол ва ровиёни њадис, усули дин ва тафсир, усули фиќњ,
ќавоъиди забони Араб ва мантиќ меомўхтам ва Худованд
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чунон ваќтњои бобаракат ба ман дода буд, ки тамоми калимоту
љумлањои душворфањми дарсњои мазкурро шарњу тавзењот
навишта, аз худ мекардам.

Љањду талош ва парњезгории ў:
Чунончи Ибни Аттор мегўяд: Имом Наввавї дар овони

кўдакї, толибилмї ва замони устод буданаш ягон лањза ваќти
худро бекор намегузаронд, балки њамеша дар њифзу
азбаркунии илмњои тафсир ва њадис мекўшид ва дар зуњду
порсої, тарбияву тасфияи ботин саромади рўзгори хеш гардида
буд. Вай њар рўз як бор ваќти сањар каме хўрок тановул мекард,
њамчунин аз хўрдани мевањо ва сабзаљот худдорї карда
мегуфт: «метарсам, ки љисмам рутубат гирифта, хоболуд
гардам.»

Дар бораи зуњду порсоии ў муаррихи бузурги Ислом имом
Зањабї мегўяд: Имом Наввавї дар ваќти омўзиш ва тадрис
дар Димашќ фаќат ба пуле, ки падараш барои ў мефиристод,
рўзгузаронї мекард ва аз инъомот ва бахшишњои Дору-л-њадис
чизе намегирифт ва инчунин аз касе њам чизе намепазируфт
ва фаќат аз шахсоне, ки ба диёнат ва шахсияташон ошноии
комил дошт, ќабул мекард.

Таълифоташ:
Дар илми њадис Шарњи Сањињи Муслим, китоби Риёзу-с-

солињин, Ал-азкор, Арбаъини Наввавї, Ал-хулоса, Ал-иршод,
Мухтасари Усду-л-ѓоба, Таќриби шарњи Муќаддимаи Ибни
Салоњ ва китоби Ат-тибён-ро навиштааст.

Дар илми фиќњ: Равзату-т-толибин, ки аз 12 љилд иборат
аст ва Ал-минњољ, Ал-изоњ, Маљмўъ ва Фатово-ро таълиф
намуд.

Дар забони Араб ва шарњи њоли Тањзибу-л-асмо ва-л-луѓот,
Табаќоту-л-фуќањо ва Тањрири алфози Ат-танбињ-ро тасниф
кард.

Имом Наввавї илова бар таълифот, таълим ва тадриси
шогирдон ёздањ сол сарварии устодони Дору-л-њадиси
Ашрафия-ро ба ўњда дошт.
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Мавќеъи ў бо подшоњон ва њокимон:
Вай њамеша мардум, бахусус њокимон ва подшоњонро

насињат карда, амалњои бад ва зулму ситами онњоро ошкоро
мањкум менамуд ва дар ин роњ аз њељ кас њарос надошт. Боре
мардуми Шом ба сабаби хушксолї ба ќањтиву вазъи ногуворе
мубтало шуданд, ки барои шафоати онњо имом Наввавї ба
подшоњи Шом Бадриддин нома навишта, ўро ба саховату
карам ва кўмаки мардум ташвиќу тарѓиб намуд.

Номањои љасуронаи вай ба подшоњи саркаш Малик Зоњир,
ки дар онњо вайро амри ба маъруф ва нањй аз мункар кардааст,
хеле маъруфу машњур њастанд.

Аз ин рў, шайх Ибни Фарањ, ки имом Наввавиро њадис
таълим медод, гуфт: њаќиќатан, шайх Муњиддин Наввавї ба
се мартабаи илму камолот расидааст: илм, зуњду порсої, амри
ба маъруф ва нањйи аз мункар (даъват).

Вафоташ:
Имом Наввавї баъди 28 соли иќомат, тадрис ва навиштани

асарњояш ба Наво назди падараш рафта, баъди беморї дар
шаби 24 моњи мубораки раљаби соли 676-и њиљрии ќамарї
олами фониро падруд гуфт ва љањонеро бо фуќдони хеш ѓарќи
ѓаму андўњ кард.

Ибни Сабкї дар китобаш «Табаќоту-ш-шофиъияти-л-
кубро» мегўяд: шайх, аллома Муњиддин Наввавї шайху-л-
ислом, устоди мутаххирин, њуљљату-л-лоњ ва даъваткунандаи
роњи салафи солињ ба њисоб меравад.

Ў дорои ахлоќи њамидаи инсонї ва маќоми баланди илми
дин буд. Аз зуњду порсої, пайравии салафи солињ ва сабру
тањаммул дар корњои хайр чунон бархўрдор буд, ки ба дунёву
мазоњири он њељ таваљљўњ надошт ва њамеша дар пайи ободї
ва равнаќи динаш кўшиш ва талош менамуд.

Илова бар ин, вай дар илмњои њадис, таърихи риљоли он,
фиќњ, луѓат, ќавоъиди забони Араб, мантиќ ва усули фиќњ
дониши комил ва мањорати вофир дошт.

Имом Наввавї аз овони кўдакї бањраи кофї аз таќво дошт.
Шайх Юсуф ибни Ёсин Мирокашї мегўяд: ман шайх
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Наввавиро дар синни дањсолагї дар Наво дидам, ки кўдакон
ўро ба бозї маљбур мекарданд, вале ў аз онњо гурехта мегирист
ва дар он њол машѓули тиловати Ќуръон буд. Аз ин рў мењраш
дар дилам љой гирифт. Падараш ўро дар дўконе шогирд карда
буд ва ў ба љуз тиловати Ќуръон ба хариду фурўш намепардохт.
Ман назди муаллимаш рафта гуфтам: Туро дар мавриди ин
писар тавсия мекунам, умед аст, ки ин писар донотарину
парњезгортарини мардум шавад. Гуфт оё мунаљљимї? Гуфтам
не, вале Худованд ин суханро бар забонам љорї сохт. Ин сухан
ба падараш расид ва беш аз пеш дар тарбияташ њиммат
гумошт, то Ќуръонро аз бар намуд, ки дар он њангом ба синни
булуѓ наздик шуда буд.
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МУЌАДДИМАИ МУАЛЛИФ

Сано бод мар Худованди яктои чираву ѓолиб ва
омурзандаро, ки бар рўз либоси шаб мегустуронад, то панде
бошад мар соњибони чашму дилро ва биноие бошад, мар
ононеро, ки соњиби хирад ва андешаанд ва аз њаќоиќу њаводиси
олам панду ибрат мегиранд.

Худованде, ки аз миёни бандагонаш иддаеро бедорї насиб
фармуду эшонро баргузид ва дар ин дунё неъмати зуњду
порсоиро барояшон арзонї ва ононро ба тадовуми фикру
андеша ва мулозимати зикру пандгирї ва муроќибати хеш
машѓул дошт ва инчунин ононро тавфиќ дод, ки бар тоъаташ
пайвастагї кунанд ва барои сарои охират худро омода созанд
ва аз он чи ўро ба хашм оварда боиси њалокат мешавад, худро
барњазар дошта ва дар тањти њар гуна шароиту ањвол бар ин
умур мувозибату пайвастагї намоянд.

Ситоиш мегўям ва расотарину покизатарин ва
шомилтарину бештарин саноњоро ба њузураш таќдим мекунам
ва гувоњї медињам, ки маъбуди барњаќе љуз Аллоњи некўкору
бахшояндаи мењрубон нест ва Муњаммад бандаву фиристода
ва њабибу дўсти Худост, он ки ба сўи роњи рост ва дини собиту
барњаќ њидоятгар аст. Дуруду саломњои Худо бар ў ва дигар
паёмбарон ва њамаи фарзандонашон ва бар тамоми солињону
некўкорон бод!

Аммо баъд: Худованд дар Ќуръони карим мефармояд: Ва
наофаридам инс ва љинро, магар ин ки маро бипарастанд. Ман
аз онон рўзї дархост накарда ва намехоњам, ки маро таъом
дињанд. (Зориёт: 56-57).
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Ин оят ба сароњат баён месозад, ки онон (инсу љин) барои
ибодату ниёйиш офарида шудаанд, аз ин рў бар эшон њаќу
сазовор аст, ки барои он чи офарида шудаанд, таваљљўњ ва
эњтимом варзида ва бо порсої аз бањрањои дунё эъроз намоянд.

Зеро дунё сарои фаност, на сарои баќо ва маркаби убур
аст, на манзили шодмонї ва сурур ва оѓози гусастан аст, на
сарои пайвастан.

Аз ин рў, мардуми бедори он фаќат ибодатгарон ва
њушёртарин мардуми он, порсоёнанд. Худованд мефармояд:
Њамоно сифати зиндагонии дунё монанди обест, ки аз осмон
фурў фиристодем, то ба он барои анвоъи мухталифи гиёњи
замин аз он чи одамиён ва њайвонот ба он таѓзия мекунанд,
бирўяд, то он њангом, ки замин аз хуррамиву сабзї ба худ зинат
баставу ороиш карда ва мардум худро бар он ќодиру
мутасарриф пиндоранд, ки ногањон фармони мо рўз, ё шаб
даррасад ва он њамаро дур кунад ва чунон хушк шавад, ки
гўї дирўз дар он њељ чиз набуда. Ин гуна оётамонро барои ањли
фикрат баён мекунем. (Юнус: 24).

Оятњои ворида дар ин маврид зиёд аст ва чи хуб гуфта
шоири арабї:

Њамоно Худовандро бандагони зиракест,
ки дунёро талоќ дода

ва аз фитнањо тарсиданд,
Чун дар дунё нигаристанд,

донистанд ки он љойгоњи зиндагон нест.
Онро дарёе ангошта, аъмоли солињро

дар он ба унвони завраќи наљот ба кор бурданд.
Чун њоли дунё чунон аст, ки тавсифаш кардам ва њоли мо

њам чунин ки гуфта шуд, пас бандаи мукаллафро лозиму вољиб
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аст, ки роњи баргузидагон ва маслаки соњибони хираду
биноиро баргирад ва ба он чи гуфта шуд, ањамият дода ва ба
он чи ишора шуд, худро омода созад ва бењтарин роњ барои ин
солик ин аст, ки ба суннати набавї ошно шавад ва унсу улфат
пайдо кунад.

Худованд мефармояд: Бо њамдигар ба некўкорї ва таќво
њамкорї кунед (Моида: 2)

Дар њадиси сањењ омада, ки Расули Худо (с) фармуд:
Худованд бандаро ёриву мадад мекунад, то лањзае, ки ў дар
садади ёриву кўмаки бародараш бошад.

Инчунин фармудааст: Њар касе ба кори хайре роњнамої
кунад, барои вай мисли савоби амале дода мешавад, ки барои
анљомдињандаи он арзонї мегардад.

Низ он њазрат (с) фармудааст: Ба он ки ба роњи хайре
даъват кунад, њамон подоши касоне, ки аз ў пайравї мекунанд,
дода мешавад, бидуни ин ки ин кор чизе аз муздашон кам кунад.

Паёмбари Худо (с) рўзе барои Алї (р) фармуданд: “Пас
савганд ба Худо, ки њар гоњ Худованд ба воситаи ту як фардро
њидоят кунад, бароят аз шутурњои сурх бењтар аст.

Аз ин рў, муносиб дидам мухтасаре аз ањодиси Расули
акрам (с) – ро гирд оварам, ки он шомили умуре бошад, ки
роњнамои соњибаш ба сўи охират ва њосилкунандаи одоби
зоњирї ва ботинї буда, биму навид ва дигар анвоъи одоби
соликони роњи њаќиќатро дарбар гирад ва он ахлоќу одоби
соликон иборатанд аз ањодиси зуњд, риёзатњои равонї ва
тањзиби ахлоќ ва покиву давои дилњо ва њифзу истиќомати
аъзо аз инњироф, каљї ва монанди инњо аз маќосиду ѓояњои
орифон.

Дар ин маврид бар худ лозим мебинам, ки фаќат ањодиси
сањењи возињро зикр кунам ва онро ба китобњои Сињоњи маъруф
нисбат дињам ва дар ибтидои абвоб оёти Ќуръони каримро
биёрам ва он чиро, ки ба забту шарњи маънои хафї ниёз дошта
бошад, бо ишороти зебо музайян созам ва њар гоњ дар охири
њадис бигўям муттафаќун ъалайњи маънояш он аст, ки њадисро
имом Бухорї ва имом Муслим ривоят кардаанд.
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Умедворам, агар китоби мазкур тамом шавад, муаллифро
ба сўи умури хайр рањнамої намуда ва аз анвоъи бадињо ва
муњликот монеъаш гардад.

Ва ман аз бародаре, ки андак суде аз он бурд, хосторам,
ки барои ман, волидайн, машоих ва дигар дўстонам ва њамаи
муслимин дуъо кунад.

Такя ба Худованди бахшанда дорам ва корњоямро ба ў
вомегузорам, ў басанда аст маро ва пуштибони хуб аст.

БОБИ 1. Ихлос ва дуруст сохтани ният дар тамоми
аъмол ва аќволу ањволи нињон ва ошкоро

Худованди Таъоло мефармояд:
Ва ба эшон дастур дода нашуд, магар ин ки ибодат кунанд,

Худоро пок ва холис сохта барои ў парастишро, мутадаййин
ба Њаниф, (њазрати Иброњим) ва барпо доранд намозро ва
бидињанд закотро, ин аст ањкоми миллати дуруст

(Байина: 5)
Ва њаргиз гўшти ин ќурбонињо назди Худо ба дараљаи ќабул

намерасад, лекин таќвои шумост, ки ба пешгоњи ќабули ў хоњад
расид. (Њаљ:37)

Бигў эй пайѓамбар, њар чиро дар дил пинњон дошта ва ё
ошкор кунед, ба њамаи онњо Худо огоњ аст. (Оли Имрон:29)

1 - Аз њазрати Умар ибни Хаттоб (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Аз Расули Худо (с) шунидам, ки фармуд: Њамоно савоби аъмол
ба ният бастагї дорад ва њар кас натиљаи нияти худро
дармеёбад, пас касе, ки њиљрати ў ба сўи Худо ва Расули ўст,
(савоби) њиљрат ба сўи Худо ва расулашро дармеёбад ва касе,
ки њиљраташ ба сўи дунё бошад, ба он мерасад ё њиљрати ў
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барои издивољ бо зане бошад, пас њиљрати ў ба сўи чизест, ки
барои расидан ба он њиљрат намудааст.

Ин њадисро имом Бухорї ва имом Муслим дар
китобњояшон, ки сањењтарин китобњо ба шумор мераванд,
ривоят намудаанд.

2 - Аз модари мўъминон Оиша (р) ривоят аст, гуфт:
Паёмбари Худо (с) фармуд: Лашкаре барои тасаллут бар Каъба
мељангад ва чун ба замини сањрої расад, аввал ва охирашон
ба замин фурў бурда шаванд. Оиша гуфт: ба Расули Худо (с)
гуфтам: Эй Расули Худо, чї гуна њамаашон ба замин фурў
бурда мешаванд, дар њоле ки дар миёнашон бозориён ва касоне
њастанд, ки дар аќида ва фикру амал ба эшон нестанд? Он
њазрат фармуд: Њамаашон ба замин фурў бурда шуда, вале
(дар охират) бар тибќи ниятњояшон барангехта мешаванд.

 3 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) фармуд:
Њиљрате баъд аз фатњ нест, вале љињод ва нияти љињод ба њоли
худ боќист ва њар гоњ ба љињод даъват шудед, онро лаббайк
гуфта, ба сўи он бишитобед.

4 - Аз Љобир ибни Абдуллоњи Ансорї ривоят аст, ки
фармуд: мо дар љанге аз љангњо бо паёмбари ислом (с) ширкат
доштем. Он њазрат (с) фармуд: Њамоно дар Мадина мардоне
њастанд, ки шумо масиреро тай накардед ва дар њељ водие сайр
нанамудед, магар ин ки онон бо шумо буданд. Беморї онњоро
аз њамроњї бо шумо боздоштааст. Ва дар ривояте омадааст:
магар ин ки онњо дар аљр бо шумо шариканд. Бухорї (р) онро
аз Анас (р) ривоят намуда, ки фармуд: Мо аз љанги Табук бо
паёмбар (с) бозгаштем, он њазрат (с) фармуд: Њамоно дар
Мадина касонеро тарк намудем, ки њељ роњи кўњистоне ва њељ
водиеро тай накардем, магар ин ки онон бо мо буданд ва љуз
узр онњоро чизе аз њамроњї бо мо бознадошт.

5 - Аз Маън ибни Язиди Ахнас ривоят шуда, ки гуфт:
падарам Язид ба маќсади садаќа додан чанд динореро назди
шахсе дар масљид гузошт, то онро барои шахси мўњтоље садаќа
дињад. Сипас ман омада он маблаѓро гирифтам ва назди
падарам овардам, падарам гуфт: ба Худо ман нахостам, ки ин
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барои ту дода шавад ва ман ба њузури паёмбар (с) омада, бо
падарам дар ин маврид даъво кардам ва дар назди он њазрат
(с) аз ў шикоят намудам. Паёмбари ислом (с) фармуд: Эй Язид,
ту бар асоси нияти хеш аљр дода мешавї ва ту эй Маън, соњиби
пуле њастї, ки гирифтаї.

 6 - Аз Абуисњоќи Саид ибни Абиваќќос (р) ривоят аст, ки
фармуд: Ба дунболи бемории сахте, ки дар њаљљатулвидоъ ба
он мубтало шуда будам, паёмбар (с) ба аёдатам омаданд,
хидматашон арз карда гуфтам: Эй Расули Худо! Худ мушоњида
мекунед, ки чї ќадар беморї бар ман фишор оварда ва ман
марди сарватманде њастам ва ба љуз як духтар ворисе надорам.
Оё иљоза мефармоед, ки дуяки моламро садаќа дињам? Фармуд:
На. Гуфтам: Нисфи онро чї тавр? Фармуд: На. Гуфтам: Сеяки
моламро чї тавр? Фармуд: Бале, сеяки молатро садаќа бидењ,
сеяк њам зиёд аст, ё фармуд: Зиёд аст. Њамоно агар ту
варасаатро ѓанї бигзорї, бењтар аз он аст, ки онњоро, фаќир
ва ниёзманд тарк кунї, ки дасташон ба сўи мардум дароз
бошад. Ту њељ масрафе ба манзури ризои илоњї анљом
намедињї, магар ин ки савоби онро дармеёбї, њатто луќмаеро,
ки дар дањони њамсарат мегузорї. Гуфт: Арз кардам ё
Расулаллоњ, оё дар њоле ки дўстонам њиљрат кардаанд, ман
дар Макка мемонам ё чї тавр? Фармуд, ки: Ту баъд аз њиљрати
эшон намемонї, дар њоле ки амале анљом медињї, то ризои
илоњиро дарёбї, магар ин ки бар маќому манзалат афзуда
мешавад ва шояд ту зинда бимонї, то бархе аз ту нафъ баранд
ва бархе дигар, «куффор» аз ту зиён бубинанд ва сипас фармуд:
Худоё, њиљрати асњобамро ќабул бифармо ва ононро ба
гузаштаашон боз магардон, вале бечора Саид ибни Хавла аст.
Гўё паёмбар (с) дар бораи ў изњори андўњ менамоянд, зеро ў
ба Макка вафот ёфта буд.

7 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: он њазрат (с)
фармуд: Њамоно Худованд ба пайкарњо ва чењрањои шумо
наменигарад, балки ба дилњо ва аъмоли шумо менигарад.

8 - Аз Абумўсои Абдуллоњ ибни Ќайси Ашъарї ривоят аст,
ки гуфт: аз он њазрат (с) дар мавриди марде пурсиш ба амал
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омад, ки ў барои изњори шуљоъату далерї, ё барои таъассуби
ќавмї, ё барои риё меразмад, ки кадоми аз инњо дар роњи Худо
ба шумор меравад? Он њазрат (с) фармуд: Он ки ба хотири
эълои калиматуллоњ биљангад, он дар роњи Худо ба њисоб
меравад.

9 - Аз Абубакра Нуфайъа ибни Њориси Саќафї (р) ривоят
аст, ки он њазрат (с) фармуд: Њар гоњ ду мусалмон бо
шамшерњояшон дар баробари њам ќарор бигиранд, ќотил ва
маќтул дар оташанд. Гуфтам: Эй Расули Худо (с), ин шахс
ќотил ва кушандааст, ки ба дўзах меравад, маќтул ва
кушташуда чаро? Он њазрат (с) фармуд: зеро ки ў њарис буд,
ки раќибашро ба ќатл бирасонад.

10 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки он њазрат (с) фармуд:
Намози шахс дар љамоъат бисту чанд дараља бар намозаш дар
хона ва бозораш бартарї дорад. Зеро њар гоњ яке аз шумо
дуруст вузў намояд, сипас фаќат барои адои намоз ба масљид
биёяд ва њељ амре аз намоз ўро ба сўи масљид наронад, њељ
ќадаме намегузорад, магар ин ки дар баробари он як дараља
маќомаш боло меравад ва як гуноњаш кам мешавад, то ба
масљид бирасад.

Чун ба масљид дарояд, то њангоме ки намоз монеъи
баромаданаш шавад, гўё дар намоз мебошад ва аљри онро
мебарад ва фариштагон, то замоне, ки яке аз шумо дар љои
намоз хонданаш нишаста бошад, барои ў дуъо мекунанд ва
мегўянд: Худоё, бар вай рањмат бифрист, Худоё, ўро биёмурз,
Худоё тавбаашро бипазир, то лањзае, ки касеро дар он азият
накарда, ё бевузў нашавад.

11 - Аз Абдуллоњ ибни Аббос аз Расули Худо (с) манќул
аст, аз он чи ки аз Парвардигораш ривоят мекунад, ки фармуд:

Худованд некињо ва бадињоро навишта, сипас онро баён
дошт, пас касе ки ќасди анљоми амали некеро намояд ва онро
анљом надињад, Аллоњ таъоло дар назди хеш барояш як некї
ва њасанаи комил менависад.

Агар ќасди анљоми онро намуда ва онро амалї сохт,
Худованд дар назди хеш дањ њасана то њафтсад баробар ва
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бештар аз он барои ў менависад. Ва агар шахсе ќасди анљоми
амали бадеро намуд ва онро амалї насохт, Аллоњ таъоло барои
ў аз пешгоњи худ як њасанаи комил менависад ва њар гоњ онро
ќасд намуда, амалї сохт, Худованд онро як бадї ва саййиа
менависад.

Боби 2. Тавба

Уламо мегўянд, ки: Тавба аз њар маъсият вољиб аст. Аммо
агар маъсият дар байни банда ва Худо бошад ва ба њуќуќи
одамї иртиботе надошта бошад, се шарт дорад:

1. Ин ки худро аз маъсият ва гуноњ боздорад.
2. Ин ки аз анљом додани он пушаймон шавад.
3. Ин ки тасмим гирад, ки дубора онро анљом надињад.
Агар яке аз ин шартњо мављуд набошад, тавбааш мавриди

ќабул намеафтад ва агар маъсият ба њуќуќи инсонњо таъаллуќ
дошта бошад, чањор шарт дорад.

Илова бар шартњои мазкур шарти зерин зам мешавад, яъне
бояд аз соњиби њаќ бароат ва розигї талаб намояд. Агар ин
њаќ мол ва амсоли он бошад ба ў бозгардонад, агар њадди ќазф
ва амсоли он бошад, яъне ўро бо тўњмат кардан мавриди дурра
ва ќамчин задан мањкум карда бошад, ба ў низ ќудрати љуброн
ва ќасос аз худ бидињад ва ё аз ў талаби авф намояд.

Агар ѓайбат бошад, бахшиш талабад ва лозим аст, ки аз
њамаи гуноњон тавба кунад. Агар аз баъзе гуноњон тавба
намуд, тавбааш дар назди ањли њаќ аз њамон гуноњ сањењ ва
дуруст мебошад ва гуноњони боќї монда, бар зиммааш
мемонад.

Далелњои зиёде аз Ќуръон ва ањодиси паёмбар (с) барои
вољиб будани тавба омадааст, чунончи Худованди бузург
мефармояд:
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Эй мўъминон, њама ба даргоњи Худо тавба кунед, бошад,
ки растагор шавед. (Нур: 31)

Аз Парвардигори худ омўрзиш талаб кунед ва сипас ба
сўяш бозгардед. (Њуд: 3)

Эй мусалмонон, ба сўи Худо бозгашти пок ва ноб намоед.
(Тањрим: 8)

 12 - Аз Абдурањмони Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст,
ки фармуд: Аз он њазрат (с) шунидам, ки мефармуд: Ќабл аз
шумо се тан буданд, ки ба сафар рафтанд ва барои сипарї
кардани шаб вориди ѓоре шуданд. Ногањон сањрои бузурге аз
кўњ сарозер гардид ва остонаи ѓор баста шуд. Сипас онњо
гуфтанд: Њељ чизе шуморо аз ин сахра (харсанг) наљот
нахоњад дод, магар ин ки аз Худо бихоњед, ки ба баракати
аъмоли некатон шуморо наљот дињад.

Марде аз миёнашон гуфт: Бор Худоё! Ман падар ва модаре
доштам, ки пир ва фартут буданд ва ќабл аз эшон њељ як аз
аъзои хонавода ва хидматгоронро сероб намекардам. Рўзе дар
љустуљўи чарогоњ пардохта, ба љои дуре рафтам ва замоне
бозгаштам, ки он ду ба хоб рафта буданд. Ман њиссаи
ширашонро дўшидам ва чун дидам, ки онњо ба хоб рафтаанд,
раво надонистам, ки онњоро аз хоб бедор кунам ва ё яке аз
аъзои хонавода ва хидматгузоронамро шир бинўшонам. Ман
њамчунон сабр кардам, ки онњо бедор шаванд ва ќадањ њам
дар дастам буд, то лањзае, ки субњ дамид, дар њоле, ки
кўдаконам дар пеши поям аз гуруснагї доду бедод мекарданд.
Пас онњо аз хоб бедор шуда ва њиссаи шири худро нўшиданд.
Худоё! Агар ин корро бароят кардам, маро аз ин мушкилї
«Мушкили сахра» наљот дењ. Пас сахра каме дур шуд, ба гунае,
ки аз он баромада наметавонистанд.

Дигаре гуфт: Худоё, духтари амаке доштам, ки
мањбубтарини мардум дар наздам буд ва дар ривояте омада,
ки: Ман ба болотарин дараља, ки мардон занонро дўст
медоранд, ўро дўст медоштам ва хостам бо вай њамбистар
шавам, вале ў имтиноъ варзид, то ин ки соле фаро расид, ки
ќањтї буд. Ў худ наздам омад. Ман ба вай яксаду бист динор
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додам, ки худро дар ихтиёрам бигзорад ва ў ин корро кард,
чун бар вай тасаллут ёфтам ва дар ривояте омада, ки чун дар
миёни ду пояш нишастам, гуфт: Аз Худо битарс ва ин муњрро
(киноя аз пардаи бакорат аст) љуз ба њаќќаш (издивољи
шаръї) дур манмо. Ман дар њоле, ки ўро аз њама бештар дўст
медоштам, аз вай рўй баргардондам ва аз тиллое, ки ба вай
дода будам, њам гузаштам. Худоё! Агар ин корро бароят
кардам, моро аз ин мушкилї наљот дењ. Сахра ќадре онсўтар
рафт, вале онњо њанўз наметавонистанд берун биёянд.

Саввумї гуфт: Худоё, ман иддаеро муздур кардам ва
муздашонро њам додам, ѓайр аз як мард, ки муздашро гузошт
ва рафт. Ман муздашро ба тиљорат андохтам, ки аз он суди
зиёде оид шуду моли фаровоне ба даст омад ва ў пас аз муддате
наздам омада гуфт: Эй бандаи Худо, муздамро бидењ. Ман
гуфтам: Њама шутурњо, говњо, гўсфандњо ва ѓуломњоеро, ки
мебинї аз музди ту аст. Гуфт: Эй бандаи Худо, маро мавриди
тамасхур ќарор мадењ. Гуфтам: Ман туро масхара намекунам,
он гоњ вай њамаро гирифта бо худ бурд ва чизе боќї нагузошт.
Худоё, агар ин корро барои ту намудаам, маро аз ин мушкилї
наљот дењ! Он гоњ сахра аз дами ѓор ба канор рафт ва онњо аз
ѓор берун омада ва ба роњ афтоданд.

13 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: аз Расули Худо
(с) шунидам, ки фармуд: Савганд ба Худо, ки ман њар рўз беш
аз њафтод бор аз Худо омўрзиш талабида ва ба даргоњи ў тавба
мекунам.

 14 - Аз Аѓарр ибни Ясор Музанї (р) ривоят аст, ки гуфт:
Он њазрат (с) фармуд: Эй мардум! Аз Худо омурзиш талабед,
ба даргоњи ў тавба кунед, зеро ман дар њар рўз сад бор тавба
мекунам.

15 - Аз Анас ибни Молики Ансорї ривоят аст, ки гуфт: он
њазрат (с) фармуд: Њамоно Худованд шодтар мешавад ба
тавбаи бандааш, њангоме ки ба даргоњи ў тавба мекунад, аз
яке аз шумо, ки дар биёбон бар шутураш савор буда, ногањон
шутураш аз наздаш фирор карда, дар њоле ки таъому обаш
бар болои он мебошад ва чун аз расидан ба шутураш маъюс
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ва навмед шуда, ба дарахте омада дар сояи он ѓалтидааст.
Дар ин њангом ногањон мебинад, ки шутураш дар канораш
истодааст ва ў зимомашро ба даст мегирад ва аз нињояти
шодмонї мегўяд: Худоё! Ту бандаи манї ва ман Худои туам
ва аз нињояти хурсандї калимањоро нодуруст ва ѓалат
талаффуз мекунад.

 16 - Аз Абумўсои Ашъарї (р) ривоят аст, ки он њазрат (с)
фармуд: Худованд дасти хешро ба шаб мегустуронад, то
тавбаи касеро, ки дар рўз гуноњ намуда, ќабул намояд ва дасти
хешро ба рўз мегустуронад, то тавбаи гунањкори шабро
бипазирад, то офтоб аз маѓриб тулўъ кунад. Гуфт: Бале, он
њазрат (с) амр менамуданд, ки њар гоњ дар сафар бошем, барои
се шабонарўз кафшњои (мўзањо)-ямонро берун наёварем,
магар ин ки љунуб шавем, лекин аз ѓоит ва бавл ва хоб рўи
онњоро масњ кунем (яъне, онро аз поямон дарнаёварем)
гуфтам: Оё аз вай дар мавриди дўстии чизе шунидаї? Гуфт:
Бале, мо бо паёмбар (с) дар сафар будем, ки ногањон аъробие
бо садои бисёр баланд садо зад: Эй Муњаммад (с)! Паёмбар
(с) њам бо садои баланд мисли ў гуфтанд: Бале. Гуфтам: Вой
бар ту! Оњиста садо зан, оё намедонї, ки ту дар канори паёмбар
(с) ќарор дорї ва аз садо баланд кардан њам манъ шудаї! Гуфт:
Оњиста садо намезанам. Аъробї гуфт: Касе ќавмеро дўст
медорад, дар њоле, ки њанўз ба онњо напайвастааст? Он њазрат
(с) фармуд: Њар шахс дар ќиёмат њамроњи касе мањшур
мешавад, ки ўро дўст медорад. Њамин гуна бо мо сўњбат намуд,
то аз дарвозае сўњбат кард, ки ба самти ѓарб вуљуд дорад ва
гузаштан аз пањнои он (ё савора пањнои онро) дар чињил ё
њафтод сол тай мекунад. Суфён яке аз ривояткунандагони њадис
мегўяд: Ин дарвоза ба тарафи Шом ќарор дорад ва Худованд
дар рўзи офариниши осмону замини онро низ офаридааст ва
он дарвоза барои ќабули тавба бозмемонад, то лањзае, ки офтоб
аз он тулўъ намояд.

17 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки он њазрат (с) фармуд:
Он кас ки пеш аз тулўъ намудани офтоб аз маѓриб тавба кунад,
Худованд тавбаашро мепазирад.



20

18 - Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Худованди бузург тавбаи бандаро мепазирад, то
лањзае, ки рўњ ба њулќумаш нарасад.

20 - Аз Абусаъиди Саъд ибни Молики ибни Синони Худрї
ривоят шуда, ки паёмбар (с) фармуд: Дар замонњои пеш аз
шумо марде буд, ки наваду нўњ нафарро кушта буд. Аз мардум
пурсид, ки донотаринашон кист? Ўро ба роњибе рањнамої
карданд, боз назди роњиб омада эътироф намуд, ки ў наваду
нўњ нафарро кушта, оё тавбаи ў ќабул мегардад? Роњиб гуфт:
на. Он шахс роњибро њам кушт ва сад нафарро такмил кард.

Он гоњ аз олимтарин мардум пурсид, ўро ба олиме
роњнамої карданд, назди олим омада эътироф кард, ки сад
нафарро куштааст. Оё роње барои ќабули тавбааш вуљуд
дорад? Олими мазкур гуфт: бале, чи касе метавонад, ки байни
ў ва байни тавба монеъ шавад? Бирав ба сарзамини фалон ва
фалон, дар он љо мардуме њастанд, ки Худоро мепарастанд,
ту њам бо он мардум ибодат кун ва ба сарзамини хеш маё,
зеро ин сарзамин љои бадест. Он мард рафт ва дар нимаи роњ
маргаш фаро расид. Фариштагони рањмат ва азоб ихтилоф
карданд. Малоикаи рањмат гуфтанд: ин шахс тавба намуда
ва аз тањти дил ба сўи Худо рўй овардааст ва малоикаи азоб
гуфтанд: ки њаргиз ў кори хубе анљом надода.

Фариштае ба сурати одамї аз роњ даррасид ва ўро дар
миёни хеш њакам ва довар ќарор доданд. Вай гуфт: њар ду
заминро андоза бигиред, ба њар кадом, ки наздиктар буд, аз
онаш ба њисоб оваред.

Онњо њам њарду заминро андоза гирифтанд ва диданд, ки
ба сарзамини (матлубаш), ки ќасди онро дошта, наздиктар аст,
пас малоикаи рањмат рўњашро ќабз карданд. Ва дар ривояте
дар њадиси сањењ омада: Худованд ба ин сарзамин (дењи
бадкорон) гуфт: ки дур шав ва ба дигаре (дењи некўкорон) гуфт,
ки наздик шав ва гуфт: байни онро андоза бигиред. Чун онњо
андоза гирифтанд, як ваљаб ба ин ќаря наздиктар буд. Пас
Худованд гуноњонашро омурзида, ўро мавриди рањмати хеш
ќарор дод.
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 21 - Аз Абдуллоњ ибни Каъб ибни Молик (р) ривоят аст,
ки гуфт: Аз падарам (р) шунидам, ки дар бораи бозмондани
хеш аз сафар бо паёмбар (с) дар ѓазваи Табук сўњбат менамуд.
Каъб гуфт: Дар њељ ѓазва аз паёмбар (с) бознамондам, ба љуз
ѓазваи Табук ва њам дар ѓазваи Бадр тахаллуф намудам ва
њељ кас аз касоне, ки аз он ѓазва бозмонданд, мавриди итобу
сарзаниш ќарор нагирифтанд. Чун паёмбар (с) ва мусалмонњо
барои ба ѓанимат гирифтани ќофилаи Ќурайш хориљ шуданд
ва Худованд бидуни ваъдаву миъод ононро бо душманонашон
рў ба рў сохт ва ман бо паёмбар (с) дар шаби Аќаба, лањзае,
ки Ислом бо њам ањду паймон бастем, њузур ёфтам ва дўст
надорам, ки дар ивази он (шаби Аќаба) ба Бадр њузур ёбам,
њарчанд Бадр беш аз он дар миёни мардум вирди забон аст.
Достони бозмонданам аз паёмбар (с) чунин буд, ки дар њељ
фурсате аз он ваќт ќавитару тавонмандтар набудам. Ќабл аз
он њаргиз ду боркаш тањия накарда будам, дар њоле, ки дар ин
ѓазва ин корро анљом додам ва њар ѓазваеро, ки паёмбар (с)
анљом медод, ба номи дигаре онро пўшида медошт, то ин ки ин
ѓазва фаро расид ва паёмбар (с) ин ѓазваро дар гармии сахте
анљом дода, аз роњи хушку тўлонї ва камоб ба истиќболи
сафари дуру дароз шитофтанд. Бо душмани зиёд рўбарў
гардиданд ва ќаблан муслиминро дар љараён гузошта, масири
сафаршонро муайян карданд, то барои сафарашон омодагии
комил дошта бошанд. Теъдоди мусалмононе, ки дар ин сафар
њамрикоби он њазрат (с) буданд, аз шумора берун буд ва
номњояшон дар кадом дафтаре ёддошт нагардида буд. Каъб
гуфт: Иддаи каме, ки хостанд аз ин ѓазва ѓоиб бошанд, тасвир
мекарданд, ки ѓиёби эшон аз Расули Худо (с) пинњон хоњад
монд, то модоме, ки аз тарафи Худованд дар ин маврид вањй
нозил нашавад.

Замоне паёмбар (с) озими ин љанг шуданд, ки мевањо ва
сояњои дарахтон бенињоят некў менамуд ва ман њам бад-он
сахт тамоюл доштам. Паёмбар (с) ва муслимин худро муљањњаз
ва омодаи корзор сохтанд. Ман њам субњ баромадам, то
хештанро бо паёмбар (с) муљањњаз намоям. Њамин тавр,
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бармегаштам ва кореро анљом намедодам ва бо худ мегуфтам,
ман метавонам њар ваќт, ки хоста бошам, ин корро анљом
дињам. Њамин тавр, даранг мекардам ва имрўзу фардо
мекардам, то ин ки мардум корашонро ба итмом расонанд.
Паёмбар (с) равона гардиданд, дар њоле, ки ман созу барги
худро омода насохта будам, боз њам субњ баромадам ва
бозгаштам дар њоле, ки коре анљом надода будам. Њамин тавр,
диранг мекардам, то ин ки онњо барои љињод ва њузур дар љанг
аз ман сабќат гирифтанд. Хостам кўч кунам ва худро ба эшон
бирасонам ва кош ин корро мекардам, вале вой, ки ин кор
бароям муќаддар нашуд. Чун баъд аз баромадани паёмбар (с)
дар миёни мардум зоњир мешудам, эњсоси ѓаму андўњ бароям
даст медод, зеро ман барои хеш намунаву улгўеро намедидам,
љуз касе, ки дар нифоќ ѓўтта мезад ва ё заъифоне, ки Худованд
онњоро маъзур дошта буд. Паёмбар (с) маро ёд накард, то ин
ки ба Табук расид ва дар он љо дар миёни гурўњ пурсиданд, ки
Каъб ибни Молик чї кард? Марде аз бани Салама гуфт: Ё
Расулуллоњ, ду або ва назар ба росту чап (танпарварї ва
роњатталабї) вайро аз њамроњї бо шумо боздошт ва Муъоз
ибни Љабал (р) барояш гуфт: чизи зиште гуфтї! Ба Худо
савганд, эй Расули Худо (с), љуз хубї чизи дигаре дар мавриди
вай суроѓ надорем. Паёмбар (с) сукут намуданд. Дар ин њангом
марди сафедпўше аз дур намудор шуд, ки гоње пайкараш
њувайдо мешуд ва гоње пинњон. Паёмбар (с) фармуданд:
Мумкин аст Абухайсама бошад. Њамон буд, ки Абухайсамаи
Ансорї (с) расид ва ў касе буд, ки паймонаи хурмое дар роњи
Худо садаќа дода буд ва мунофиќин дар ин маврид ўро таъна
зада буданд. Каъб гуфт: Чун ба ман хабар расид, ки он њазрат
(с) аз Табук бозгашта ва ба љониби Мадина ташриф меоваранд,
нињоят ѓамгин гашта, ба фикри дурўѓбофї шудам ва бо худ
мегуфтам: Чї гуна фардо аз бозпурсии Расули Худо (с) худро
наљот дињам ва аз доноёни хонаводаам ёриву мадад мељустам.

Чун ба ман гуфта шуд, ки он њазрат (с) дар ин наздикињо
ташриф меоваранд, ботил аз ман дур шуд ва донистам, ки ба
њељ шева аз сарзаниши паёмбар (с) наљот намеёбам ва тасмим
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гирифтам, ки ба ў рост бигўям. Паёмбар (с) ташриф оварданд.
Одати муборак чунон буд, ки аз сафаре бозмегашт, аз масљид
оѓоз намуда, ду ракъат намоз мегузориду сипас барои дидор
бо мардум менишаст. Чун эшон ин корро намуданд,
бозмондагон ва такаллуфкунандагон, ки њастанд ва чанд мард
буданд, хидматашон њузур ёфта, маъзарат хоставу савганд
мехўрданд. Паёмбар (с) зоњири амрашонро ќабул намуда, бо
эшон байъат намуда, барояшон омурзиш талаб мекарданд ва
асрори нињонашонро ба Худованди муттаъол вомегузоштанд,
то ин ки ман омадам ва чун салом кардам, он њазрат (с) хандаи
хашмолуде намуда фармуданд: Биё! Ман њам омадам, дар
баробарашон нишастам. Пурсиданд: Чї сабаб шуд, ки
тахаллуф намої? Оё савории хешро харидорї накардї?
Гуфтам: Эй Расули Худо (с), ман медонам, ки агар дар
муќобили ѓайри шумо аз мардуми рўи замин ќарор медоштам,
бо фасоњате, ки дорам, метавонистам бо узр аз ќањраш наљот
ёбам, вале ба Худо, ки агар имрўз барои шумо дурўѓе бигўям,
то аз ман розї шавед, зуд аст, ки Худованд шуморо бар ман
хашмгин созад ва агар барояшон сухани рост бигўям, ки
шуморо бар ман хашмгин созад, њамоно умедворам, ки
оќибати некро аз сўи Худованд дарёбам. Ба Худо ќасам, узре
надоштам, ба Худо њаргиз чунин ќавї ва тавонманд набудам,
чунончи ин лањза, ки аз шумо тахаллуф кардам. Каъб гуфт:
Паёмбар (с) фармуд, аммо ин рост гуфт. Бархез, то Худованд
дар бораи ту њукм кунад.

Иддае аз мардони бани Салама бархостанду маро дунбол
карда гуфтанд: Савганд ба Худо, дар гузашта надидем, ки
муртакиби гуноње шуда бошї, оё ољиз шудї, ки монанди
тахаллуфкунандагон узре ба њузури Паёмбар (с) биёварї?
Фаќат кофї буд, ки истиѓфори Расули Худо (с) сабаби мањви
гуноњат шавад! Ба Худо савганд, сахт маломатам карданд ва
кор ба љое кашид, ки наздик буд ба њузури Расули Худо (с)
баргашта, худро дурўѓгў созам. Сипас барояшон гуфтам: Оё
каси дигаре њам монанди ман рост гуфтааст? Гуфтанд: Бале,
ду нафари дигар њам монанди ту рост гуфтаанд ва паёмбар (с)
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суханеро, ки ба ту гуфт, барои онњо низ фармуд. Гуфтам: Онон
киёнанд? Гуфтанд: Мурора ибни Рабиъ Умарї ва Њилол ибни
Умайяи Воќифианд. Каъб гуфт: Барои ман номи ду нафар
солињеро тазаккур доданд, ки дар Бадр њузур ёфта буданд ва
мешуд ба онњо иќтидо карду онњоро намуна ќарор дод. Пас аз
он равона шудам ва паёмбар (с) мардумро аз сўњбат кардан
бо мо манъ карданд ва мардум њам аз мо дурї ихтиёр намуданд,
ё ба иборате гуфтанд, ки равиши мардум њам дар баробари мо
таѓйир ёфт ва кор ба љое кашид, ки замин дар назарам зишт
љилва менамуд ва замин замине набуд, ки ман ќаблан онро
мешинохтам. Панљоњ шаб бад-ин тартиб гузашт, рафиќонам
ором гирифтаву дар хонањои хеш нишастанд ва дар њолати
гиря ин муддатро ба сар бурданд, вале ман аз онњо љавонтару
чолоктар будам ва аз хона берун меомадам ва дар масљид бо
мусалмонњо намоз мехондам ва дар бозорњо гаштугузор
мекардам, дар њоле, ки касе бо ман сўњбат намекард ва
хидмати паёмбар (с) мерасидам, дар фурсате, ки баъд аз намоз
менишастанд ва барояшон салом мекардам ва бо худ мегуфтам,
ки: Оё лабњои паёмбар (с) ба љавоби салом њаракат хоњад
намуд, ё хайр? Сипас дар наздикиашон намоз хонда ва дуздида
ба эшон менигаристам. Чун ба намоз машѓул мешудам, ба сўям
назар мекарданд ва чун ман мутаваљљењашон мешудам, рўйи
худро бармегардониданд.

Ваќте идомаи ин кор аз тарафи муслимин бар ман бенињоят
сахт тамом шуд ва ин муддат њам тўлонї гардид, рафтам ва
аз девори боѓи Абуќатода, ки ибни амакам аз дўсттарини
мардум дар наздам буд, боло шуда, бар вай салом кардам. Ба
Худо ќасам, ки љавоби саломро надод. Ба ў гуфтам: Эй
Абуќатода! Туро ба Худо савганд, оё медонї, ки ман Худо ва
расулаш (с)-ро дўст медорам? Боз њам сукут кард. Суханамро
такрор кардам ва савгандаш додам, вале боз њам сукут намуд,
боз савгандаш додам вай гуфт: Худо ва расулаш донотар аст.
Ашк аз чашмонам сарозер шуд. Бозгаштам ва аз девор
гузаштам. Дар лањзањое, ки дар бозори шањр гаштугузор
мекардам, дењќоне аз дењќонњои Шомро дидам. Аз онњое, ки
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маводи ѓизої оварда, дар шањр мефурўхтанд, ки мегуфт:
Кадом кас Каъб ибни Моликро барояш нишон медињад? Ногоњ
мардум ба сўям ишора намуда, маро ба ў нишон доданд. Он
шахс наздам омада, номаи подшоњи Ѓассон бароям дод ва чун
ман савод доштам, номаашро хондам, ки дар он навишта буд:
«Аммо баъд: иттилоъ ёфтам, ки дўстат бар ту ситам раво дошта
ва Худованд туро ба сарзамини хориву забунї нагузошта, ба
мо бипайванд, то бо ту њамдардї кунем». Баъд аз хондан
гуфтам: Ин кор њам аз љумлаи ибтилооту озмоишњо аст ва
номаро дар танўр андохтаму сўзонидам.

То ин ки чињил рўз аз панљоњ рўз гузашт. Муддате вањй
наомад ва фиристодаи Расули Худо (с) наздам омада гуфт, ки
Расули Худо (с) ба ту фармон додааст, ки то аз њамсарат дурї
ихтиёр кунї. Гуфтам: Талоќаш дињам, ё кори дигаре кунам? Ў
гуфт: На, аз ў дурї кун ва бо ў наздик машав ва ба ду рафиќам
низ чунин дастур дода шуд. Ба њамсарам гуфтам: Ба
хонаводаат бипайванд ва наздашон бош, то Худованд дар ин
маврид њукме намояд. Сипас њамсари Њилол ибни Умайя назди
Расули Худо (с) омада гуфт: Ё Расулуллоњ! Њилол ибни Умайя
марди солхўрдаест ва ходиме њам надорад. Оё монеъе надорад,
то хидматашро анљом дињам? Фармуд: На, вале ба ту наздик
нашавад. Гуфт: Ба Худо савганд, ў асло њаракат ва тамоил ба
чизе надорад, савганд ба Худо, аз лањзае, ки ин кор шуда, то
њол мегиряд. Бархе аз афроди хонаводааш гуфтанд: Чї мешуд,
ки ту њам дар мавриди занат аз паёмбар (с) иљоза мегирифтї?
Гуфтам: Дар мавриди вай аз паёмбар (с) иљозат намегирам.
Чун намедонам, ки паёмбар (с) чї хоњад гуфт, дар њоле, ки
марди љавонам! Бад-ин тартиб, дањ шаби дигар сабр кардам,
то ки панљоњ шаб аз рўзе, ки аз сўњбат бо мо мамониат шуда
буд, гузашт.

Намози субњро дар ин рўз дар пушти яке аз бомњо хонда,
нишаста будам, бар он њолате, ки Худованд моро тавсиф
намуд, ки вуљудам бар ман гарон омада ва замин бо вусъате,
ки дорад, бар ман тангї намуд. Мунодиеро шунидам, ки бар
кўњи Салъ баромада, бо садои баланд мегуфт: Мужда бод



26

бароят эй Каъб ибни Молик! Ман дар њоле ба саљда афтодам
ва донистам, ки кушоишу равшание њосил шудааст. Расули
Худо (с) баъд аз намоз мардумро бохабар сохтанд, ки Худованд
тавбаи моро пазируфтааст ва мардум барои мужда додани мо
аз масљид хориљ шуданд. Иддае аз башоратдињандагон ба сўи
ду рафиќам рафтанд ва марде аспсавор босуръат ба сўям равон
шуд (Зубайр ибни Аввом (р), вале марде аз ќабилаи Аслам
(Њамза ибни Аслам (с) кўшид ва дар баробарам бар кўњ боло
шуду маро мужда дод. Садои ў аз асп тезтар буд. Чун ин шахси
муждадињанда наздам омад, дар муќобили муждааш њарду
либосамро кашида, вайро пўшондам. Савганд ба Худо, дар
он лањза чизе ба љуз аз он ду љома надоштам ва ду љомаи
дигареро ба орият гирифта пўшидам ва ба ќасди дидори
паёмбар (с) баромадам.

Мардум гурўњ-гурўњ аз ман истиќбол карданд ва ба ман
ба воситаи ќабули тавбаам муборакбодї дода мегуфтанд:
Гуворо бод ќабули тавба аз сўи Худованд бар ту! То ба масљид
расидам, ки Расули Худо (с)-ро дидам нишаста ва мардум дар
гирдогирдашон ќарор доранд. Талња ибни Абуабдуллоњ (р) ба
суръат давида, бо ман мусофања (даст дода) карда,
муборакбод гуфт. Ба Худо њељ яке аз муњољирин ба љуз ў аз
љояш баланд нашуд ва Каъб ин кори Талња (р)-ро фаромўш
наменамуд. Каъб мегўяд: Чун бар паёмбар (с) салом кардам,
дар њоле, ки чењраи муборак аз шодї медурахшид, фармуд:
Шод бош, ба бењтарин рўзе, ки аз торихи вилодат то имрўз,
чунин рўзеро надидаї? Гуфтам: Оё њукм аз назди шумо аст, ё
Расулуллоњ, ё аз сўи Худованд (љалла љалоллуњу)? Фармуданд:
Њукм аз сўи Худои азза ва љалла аст ва чун Паёмбари Ислом
(с) шод мешуданд, чењраашон медурахшид, чунонки гумон
мекардї пораи моњест ва њамаи мо аз ин амр огоњ будем. Ваќте
дар баробаршон нишастам, гуфтам: Ё Расулуллоњ! Барои ин
ки тавбаам комил шавад, лозим мебинам, ки њамаи моламро
барои Худо ва расулаш (с) садаќа дињам. Расули Худо (с)
фармуданд: Ќисматеро нигањ дор, бароят бењтар аст. Пас
гуфтам: Њиссаамро, ки дар Хайбар дорам, нигањ медорам ва
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гуфтам: Ё Расулуллоњ! Худованд маро ба воситаи рост гуфтан
наљот дод ва аз љумлаи камоли тавбаам ин аст, ки то зиндаам,
љуз рост нагўям. Ба Худо аз лањзае, ки ин суханро ба паёмбар
(с) ёд кардам, њељ касро надидам ва намешиносам, ки Худованд
ба воситаи рост гуфтан мисли ман вайро мавриди инъом ва
марњамати хеш ќарор дода бошад ва ба Худо савганд аз
лањзае, ки ин суханро ба паёмбар (с) ёд кардам, то имрўз
ќасдан, њатто як дурўѓ њам нагуфтам ва аз Худованд мехоњам,
ки маро дар оянда њам њифз фармояд. Њамон буд, ки Худованд
нозил фармуд: ХУДОВАНД паёмбар ва асњобаш аз муњољир
ва ансорро бахшид, њамон касоне ки дар мавќеъи сахтї аз вай
пайравї карданд) то расид ба (њамоно Худованд бар онњо
рањим ва мењрубон аст ва низ бар се тан, ки тахаллуф
варзиданд, то ин ки замин бо њамаи фарохї бар онњо танг шуд,
то расид ба (эй мўъминон аз Худо битарсед ва ќарини
ростгўён бошед) Тавба 117-119.

Каъб гуфт: Њељ неъмат аз неъматњое, ки Худованд арзонї
фармуд, дар назарам болотар аз рост гуфтани ман ба Расули
акрам (с) нест ва ин, ки ба эшон дурўѓ нагуфтам, то монанди
дурўѓгўён њалок шавам. Худованд дар њангоми нузули вањй
бадтарин гуфторро дар мавриди онњо гуфтааст. Худованд
фармудааст: Чун ба сўи онњо бозгардед, ќасамњои муаккад ба
Худо барои шумо ёд кунанд, то аз тахаллуфи онњо чашмпўшї
кунед ва аз онњо иъроз кунед, пас иъроз кунед аз эшон, ки онњо
мардуми палиданд ва љойгоњашон дўзах аст, дар муќобили он
чи касб кардаанд, савганд мехўранд барои шумо, то аз онњо
розї шавед ва агар шумо аз онњо розї шавед, њамоно Худованд
аз гурўњи фосиќ розї намешавад (Тавба 95-96).

Каъб гуфт, ки кори мо се нафар аз он марде, ки паёмбар
(с) узрашонро баъд аз савгандашон пазируфт ва бо онон бийъат
намуда, барояшон омурзиш хост, људо ќарор дода шуд.
Паёмбар (с) мавзўъи моро ба таъхир андохт, то ин ки Худованд
дар ин маврид њукми хешро нозил фармуд. Худованд (бар он
се нафар ки тахаллуф варзиданд) мафњуми он чи ки гуфта
шуда, аз ин ки тахаллуф намудем, ин нест, ки мо аз љанг
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тахаллуф намуда бошем, балки мафњумаш ин аст, ки паёмбар
(с) моро яксў гузошт ва кори моро аз кори касоне, ки
савгандашонро пазируфт, људо ќарор дод. Дар ривояте
омадааст ки: Паёмбар (с) дар љанги Табук рўзи панљшанбе
берун шаванд. Ва дар ривояти дигар омадааст, аз сафарњо љуз
дар нимаи рўз ташриф намеоваранд ва чун ташриф меоваранд,
ба масљид шурўъ намуда, ду ракаъат намоз гузорида, сипас
дар он менишастанд.

 22 - Аз Абунуљайди Имрон ибни Њусайн Хузоъї (р) ривоят
аст, ки: Зане аз Љуњайна, ки аз зино њомила гашта буд, назди
Расули Худо (с) омада гуфт: Ё Расулуллоњ! Љурмеро муртакиб
шудам, њукми онро бар ман љорї кун. Паёмбар (с) ўро хоста
фармуд: Ба ў некї кун ва чун вай њамлашро вазъ намояд, ўро
ба назди ман биёвар. Он шахс њам ин корро намуд. Паёмбар
(с) дастур доданд, то либосњояшро мањкам бастанд ва боз амр
намуданд, ки сангсор шавад ва сипас бар вай намоз гузоранд.
Њазрати Умар (р) гуфт: Ё Расулуллоњ бар зане, ки зино карда,
намоз мегузорї? Он њазрат (с) фармуд: Њамоно ин зан тавбае
карда, ки агар миёни њафтод нафар аз мардуми Мадина ќисмат
карда шавад, барои њама мерасад. Оё бењтар аз ин ёфтаї, ки
љонашро дар роњи Худо фидо кард?

23 - Аз Абдуллоњ ибни Аббос ва Анас ибни Молик ривоят
аст, ки Паёмбари Худо (с) фармуд: Њар гоњ фарзанди одам
водие аз тилло дошта бошад, дўст медорад, ки ду водї дошта
бошад ва дањони фарзанди одамро љуз хок чизи дигаре њаргиз
пур карда наметавонад ва Худованд мепазирад тавбаи њар
касеро, ки бихоњад.

 24 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Худованд механдад (ба гунае, ки кайфияти онро
намедонем). Ба њоли ду марде, ки яке дигареро мекушад ва
њарду ба бињишт дохил мегарданд. Яке аз он дар роњи Худо
љињод мекунад ва шањид мешавад ва Худо тавбаи ќотилро
мепазирад, ки ў њам мусалмон мешавад ва дар роњи Худо шањид
мегардад.
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БОБИ 3. Сабр

Худованд мефармояд: Эй касоне, ки имон овардаед, сабр
кунед ва пойдорї ва истиќомат намоед. (Оли Имрон: 2)

Инчунин мефармояд: Њамоно шуморо ба чизе аз тарс ва
гуруснагї ва камии молњо ва љонњо ва мевањо озмоиш мекунем
ва мужда бидењ сабркунандагонро. (Баќара: 155)

Низ Аллоњ таъоло мефармояд: Њамоно музди
сабркунандагон ба шумор дода мешавад. (Зумар: 1)

Њароина он, ки сабр кунад ва биёмурзад, њамоно ин кор аз
зумраи корњои маќсуд аст. (Шўро: 34)

Мефармояд: Ёрї биљўед аз (Худованд) ба сабр ва намоз,
ки њамоно Худованд бо собирон аст. (Баќара: 351)

Њароина шуморо озмоиш мекунем, то муљоњидин ва
собирини шуморо бидонем, ба илми зуњур. (Муњаммад: 31)

25 - Аз Абумолики Њорис ибни Осими Ашъарї (р) ривоят
аст, ки Расули акрам (с) фармуд: Покї нисфи имон аст.
Алњамдулиллоњ тарозуро пур мекунад ва субњоналлоњ ва
алњамдулиллоњ пур мекунад тарозуро ё пур мекунад байни
осмонњо ва заминро. Ва намоз нур ва рўшної аст ва садаќа
далел аст ва сабр рўшанї аст ва Ќуръон далел аст ба нафъи ту
ё ба зарари ту. Њар инсон субњ мекунад ва сипас хештанро
мефурўшад. Яке онро аз азоб озод мекунад, (он кї бо Худо
муомила мекунад) ва дигаре баръакс онро њалок месозад.

26 - Аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки иддае аз ансор
аз паёмбар (с) чизе дархост карданд, паёмбар (с) њољати эшонро
бароварданд, боз суол намуданд, боз њољати эшонро
бароварданд, то ин ки њамаи он чи, ки наздашон буд, тамом
шуд. Баъд аз он ки тамоми он чиро, ки дар дасташон буд,
доданд, фармуданд: Агар моле дар дастам бошад, онро аз шумо
дареѓ намекунам ва касе, ки суол накунад, Худованд ўро афиф
нигањ медорад ва он кї бениёзї аз худ нишон дињад, Худованд
ўро ѓанї ва бениёз мегардонад ва он кї худро ба сабр водорад,
Худованд ба вай тавфиќи сабр медињад ва барои њељ кас
бахшиш ва атое бењтар ва васеътар аз сабр дода нашудааст.
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27 - Аз Суњайб ибни Синон (р) ривоят аст, ки он њазрат (с)
фармуд: Кори мусалмон инсонро ба шигифт ва таъаљљуб
вомедорад, зеро њамаи кораш барои ў хайр аст ва ин амр барои
њељ кас, љуз мусалмон мумкин нест. Агар ба вай фарохї ва
осонї рўй дињад, шукр кунад ва ин барояш хайр аст ва агар ба
ў сахтї бирасад, сабр кунад, ин њам барояш хайр аст.

 28 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки чун паёмбар (с) бемор
шуданд, шиддати сакарот барояш пайдо мешуд. Фотима (с)
гуфт: Вой бар ин ранљу сахтие, ки бар падарам аст. Он њазрат
(с) фармуд: Баъд аз имрўз бар падарат ранље нест, чун эшон
вафот ёфтанд, њазрати Фотима (р) гуфт: Эй падарам, ки даъвати
Парвардигорашро иљобат намуд. Эй падарам, ки
Љаннатулфирдавс љойгоњи ўст. Эй падарам, хабари вафоташро
ба Љабраил (а) мерасонем ва чун дафн гардид,, гуфт: Оё
бароятон хуш гузашт, ки бар паёмбар (с) хок рехтед?

29 - Аз Усома ибни Зайд ибни Њорис (озодкарда ва дўсту
фарзанди дўсти Расули Худо (с)) ривоят аст, ки гуфт: духтари
паёмбар (с) касеро фиристод, ки писарам дар њолати назъ (љон
кандан) ќарор дорад, биёед. Он њазрат (с) касеро фиристод, то
салом фиристад ва бигўяд: Худо ихтиёр дорад, он чиро, ки дод
ва њар чиз дар назди ў ваќти муайяне дорад, бояд вай
(модараш) сабр кунад ва аљрашро аз Худо бихоњад. Боз касеро
фиристод, то ўро ќасам дињад, ки наздаш биёяд. Он њазрат (с)
бархостанд. Саъд ибни Убода, Муъоз ибни Љабал, Убай ибни
Каъб, Зайд ибни Собит ва иддаи дигаре њам бо эшон
бархостанд ва писарро ба њузури он њазрат (с) оварданд. эшон
писарро дар баѓали хеш гирифтанд, дар њоле ки љонаш
музтариб буд ва бошиддат меларзид. Ногањон ашк аз
чашмонаш љорї шуд. Саъд гуфт: Эй Расули Худо (с), ин чист?
Он њазрат (с) фармуд: Ин рањмат аст, ки Худованд дар дили
бандагони худ нињодааст. Ва дар ривояте: дар дили касе, ки
хоста, аз бандагонаш нињода ва њамоно Худованд фаќат
бандагони рањмдилашро мавриди марњамати хеш ќарор
медињад.
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 30 - Аз Суњайб (р) ривоят аст, ки он њазрат (с) фармуд:
Дар рўзгори пеш аз шумо подшоње буд, ки соњире дошт ва чун
пир шуд, ба шоњ гуфт, ки ман пир шудам, писареро бароям
бифирист, то вайро таълими сењр дињам. Шоњ писареро наздаш
фиристод, то вайро таълими сењр дињад. Дар масири роњ ин
писар роњибе вуљуд дошт, ки ин писар наздаш менишаст ва аз
суханонаш хушаш меомад. Ў њар мавќеъе, ки ба сўи соњир
мерафт, дар роњ бо роњиб менишаст ва чун назди соњир меомад,
ўро мезад. Вай ба роњиб шикоят кард. Роњиб гуфт: Имрўз
медонам, ки соњир бењтар аст, ё роњиб? Сипас сангеро
бардошта ва гуфт: Бор Худоё! Агар кори роњиб аз кори соњир
дар наздат писандидатар аст, ин њайвонро бикуш, то мардум
бираванд. Сипас сангро андохта, њайвонро кушт ва мардум
рафтанд. Ў назди роњиб омада, љараёнро барояш гуфт. Роњиб
барояш гуфт: Писаракам, ту имрўз аз ман бењтарї ва корат ба
љое расида, ки ман мушоњида мекунам, њатман Худованд туро
озмоиш мекунад ва агар озмоиш шудї, маро ба касе муаррифї
макун.

Ин писар кўри модарзод ва песи модарзодро шифо дода
ва мардумро аз дигар беморињо дармон менамуд. Марде аз
њамнишинони шоњ, ки муддате пештар кўр шуда буд, бо
тўњфањои зиёд наздаш омада гуфт: Агар маро шифо дињї,
њамаи ин амволро ба ту медињам. Писар гуфт: Ман касеро
шифо намедињам, балки Худованд шифо медињад. Агар ту ба
Худои таъоло имон оварї, аз Худо мехоњам, то туро шифо
дињад. Он шахс ба Худои таъоло имон оварда, шифо ёфт ва
назди шоњ омад ва мисли собиќ дар њузураш нишаст. Шоњ ба
вай гуфт: Чї касе дубора биноиятро барои ту гардонд? Гуфт:
Оё ту ѓайр аз ман Худое дорї? Мард гуфт: Аллоњ, Худои ман
ва ту аст. Шоњ вайро гирифта, шиканља намуд, то ин ки
писаракро нишон дод. Писарро оварданд. Шоњ ба вай гуфт:
Писаракам, огоњии ту дар сењр ба љое расида, ки кўр ва песро
шифо медињї ва чунину чунон мекунї? Писарак гуфт: Ман
касеро шифо намедињам. Шифодињанда Аллоњ аст. Шоњ вайро
гирифта шиканља намуд, то ин ки роњибро муаррифї кард.
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Роњибро оварданд. Шоњ ба роњиб гуфт: Аз дини худ баргард,
роњиб напазируфт. Шоњ арра хост. Арраро бар фарќи сараш
гузошта, ўро ду ќисм намуданд, ки њар ду ќисмаш афтод. Сипас
њамнишини шоњ оварда шуд ва ба вай гуфта шуд, ки аз динат
баргард, вале ў имтиноъ варзид. Арраро бар фарќи сараш
гузоштанд ва ўро бо арра ду ќисм карданд, ки њар ду ќисмаш
бар замин афтод. Сипас писаракро оварданд ва ба вай гуфтанд,
ки аз динат баргард, вале напазируфт. Ўро ба гурўње аз ёронаш
дод ва гуфт: Ўро ба кўњи фалон ва фалон бурда, ба кўњ боло
кунед ва чун ба ќулла расидед, агар аз динаш баргашт, хуб,
варна ўро аз онљо бияндозед.

Онњо ўро ба болои кўњ бурданд. Вай гуфт: Худоё, ба њар
гунае, ки медонї, маро аз шаррашон нигањ дор. Кўњ ларзид ва
онњо афтоданду мурданд ва ў назди шоњ омад. Шоњ гуфт:
Њамроњонат чї шуданд? Писар гуфт: Худованд маро аз
шаррашон њифз намуд. Шоњ боз ўро ба дасти чанд нафар аз
ёронаш дода гуфт: Ўро бурда, дар киштї савор карда, ба
миёнаи дарё бибаред, агар аз динаш бозгашт, хуб, варна ўро
ба дарё андозед ва Ўро бурданд, ў гуфт: Худоё, маро њар тавре,
ки хоњї, аз шаррашон дар амон бидор! Киштишон сарнагун
шуд ва онон њама ѓарќ гардиданд. Боз назди шоњ омад. Шоњ
гуфт: Њамроњонат чї шуданд? Писарак гуфт: Худованд маро
аз шаррашон њифз кард ва барои шоњ гуфт: Ту ќотили ман
нахоњї шуд, то ба ончи мегўям, амал кунї. Шоњ гуфт: Он чист?
Ў гуфт њамаи мардумро дар як замини њамвор љамъ кунї ва
маро ба шохаи хурмо ба дор кашї. Сипас тире аз тирдонам
кашида, онро дар миёни камон бигзор ва баъд бигў ба номи
Аллоњ, Парвардигори ин писар. Баъд онро ба сўи ман биандоз.
Агар ин корро анљом дињї, маро метавонї бикушї.

Вай мардумро дар замин љамъ намуда, ўро бар шохаи
дарахти хурмо ба дор кашида ва тире аз тирдонаш гирифта,
дар васати камон гузошта гуфт: Ба номи Аллоњ ва Худованди
ин писар. Ва сипас тирро рањо кард. Тир дар чаккаи сари писар
расид ва ў дасташро бар чаккааш гузошта мурд. Мардум
гуфтанд: Имон овардем ба Худои ин писар. Гумоштагони шоњ
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назди вай омаданд ва ба ў гуфтанд дидї? Ончи метарсидї, ба
сарат омад ва њамаи мардум имон оварданд. Шоњ дастур дод,
ки дар ибтидои кўчањо гудолњо (чуќурињо) дуруст кунанд. Ин
кор амалї шуд ва дар он оташ афрўхта шуд ва гуфт: Касе, ки
аз динаш барнагардад, ўро базўр дар он биандозед ё ин ки ба
вай мегуфтанд: Дарої? Њама ин корро карданд, то ин ки зане
бо ибни (писари) кўчакаш расид ва таваќќуф кард аз ин ки ба
он дарояд. Писар барояш гуфт: Эй модар, собир бош, зеро ту
барњаќї.

31 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: паёмбар (с) аз канори
зане гузаштанд, ки дар баробари ќабре мегирист.

Фармуданд: Эй зан, аз Худо битарсу сабр кун. Он зан гуфт:
Аз ман дур шав, зеро ту ба мусибатам гирифтор нашудаї!
Паёмбар (с)-ро нашинохт, ба ў гуфта шуд, ки ин шахс паёмбар
(с) аст. Вай ба остонаи хонаи он њазрат (с) омада, дарбоне дар
канори он наёфт ва гуфт: бибахшед, шуморо нашинохтам. Он
њазрат (с) фармуд: Њамоно сабр дар баробари мусибати
нахустин аст (яъне сабр дар оѓози расидани мусибат мебошад).

32 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Худованд мефармояд: Њар гоњ дўсти холис ва
баргузидаи бандаи мўъминамро аз ањли дунё аз ў бигирам ва ў
мањз бароям сабр намояд, подоше дар наздам љуз бињишт
надорад.

33 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки вай аз Расули Худо (с) дар
бораи тоъун пурсид. Он њазрат (с) ўро бохабар сохтанд, ки
тоъун азобе буда, ки Худованд онро бар касе, ки мехост, нозил
менамуд ва Худованд онро барои мўъминон рањмат ќарор
додааст. Пас њељ бандае нест, ки дар баробари тоъун ќарор
гирад ва дар шањри хеш сабр намуда, аз Худо музд биталабад
ва бидонад, ки ба вай љуз он чи, ки Худованд барояш навишта
(муќаддар намуда) намерасад, магар ин, ки ба вай музди шањид
арзонї мешавад.

34 - Аз Анас (р) ривоят шудааст, ки гуфт: аз Расули Худо
(с) шунидам, ки фармуд: Худованд азза ва љалла мефармояд:
Њар гоњ бандаамро ба фуќдони ду њабибаш ибтило кунам (нури
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ду чашмашро бигирам) ва ў сабр кунад, дар ивази он ду ба
вай бињиштро арзонї медорам.

 35 - Аз Атоъ ибни Абирабоњ (р) ривоят аст, ки Ибни Аббос
(р) ба ман гуфт: Оё зане аз ањли бињиштро бароят нишон
бидињам? Ман гуфтам: Бале? Гуфт: Ин зани сиёњ ба њузури
паёмбар (с) омада гуфт: Ман ба марази саръ (бењушшавї)
гирифтор мешавам ва баъзе аз баданам зоњир мешавад, барои
ман дуъо кун. Он њазрат (с) фармуд: Агар бихоњї сабр кунї,
бароят дар ивази он бињишт аст ва агар мехоњї аз Худованд
бихоњам, ки туро тандуруст намояд. Он зан гуфт: Сабр
мекунам ва гуфт: бахше аз баданам зоњир мешавад, аз
Худованд бихоњ, ки баданам зоњир нашавад. Он њазрат (с)
барояш дуъо кард.

36 - Аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: гўї
акнун ба сўи паёмбар (с) назар мекунам, дар њоле, ки ў аз
паёмбарон (с) њикоят менамуд, ки ќавмаш ўро заданд ва оѓўшта
ба хунаш карданд ва ў хунро аз чењрааш пок намуда ва
мефармуд: Худовандо, ќавмамро биёмурз, зеро онњо
намедонанд.

37 - Аз Абусаъид ва Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки он
њазрат (с) фармуд: Њељ хастагї ва мараз (беморї) ва ѓаму
андўњ ва озору шиканљае ба мусалмон намерасад, њатто хоре,
ки ба пояш мехалад, магар ин ки Худованд дар баробари он
бархе аз гуноњонашро меомурзад.

 38 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Бар паёмбар
(с) ворид шудам дар њоле, ки эшон тавба карда буданд, гуфтам:
Ё Расулуллоњ! Шумо сахт таб кардед. Фармуд: Бале. Ман
баробари ду марди шумо таб мекунам. Гуфтам: Ин барои он
аст, ки шумо ду аљр дарёфт мекунед? Фармуд: Бале, њамин
тавр аст, њељ мусалмоне нест, ки азияте ба вай бирасад,
халидани хоре ё болотар аз он, магар ин ки Худованд дар
баробари он гуноњонашро бахшида, кам мекунад, њамон гуна,
ки дарахт баргњояшро мерезонад.
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39 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки он њазрат (с) фармуд:
Касе, ки Худованд ба ў иродаи хайр дошта бошад, ўро ба
мусибате гирифтор месозад.

40 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Њељ кадоме аз шумо ба воситаи беморие, ки ба вай расида,
маргро талаб накунад. Агар њатман ин корро мекунад, бояд
бигўяд: Худоё, маро зинда бидор, то замоне, ки зиндагї бароям
бењтар аст ва маро бимирон, замоне, ки марг бароям бењтар
аст.

41 - Аз Хабоб ибни Арт ривоят шуда, ки гуфт ба паёмбар
(с) шикоят кардам, дар њоле, ки эшон бурдеро болиш намуда
ва дар сояи хонаи Каъба буданд. Гуфтам: чаро барои мо талаби
нусрат намекунед? Чаро барои мо дуъо намекунед? Он њазрат
(с) фармуданд: Дар гузашта марди (мусалмон) гирифта шуда
ва дар хандаќе, ки дар замин барои ў њафр карда буданд,
нињода мешуд ва сипас арра бар сараш гузошта шуда, ду
ќисмат мегардид ва сихњои доѓшудаи оњанї дар зери гўшт ва
устухонаш фурў мекарданд ва вуљудашро бо он сихњо шона
мекарданд, бо вуљуди он њам ўро аз динаш бознамедошт. Ба
Худо савганд, њароина Худованд ин динро ба камол хоњад
расонд, ба гунае, ки савора аз Санъо ба Њазрамавт биравад
ва љуз хавфе аз Худо ва хатари гург бар гўсфандонаш аз чизе
нањаросад, вале шумо шитоб мекунед.

Ва дар ривояте омада, ки эшон либоси хатдореро болиш
намуда буданд ва мо њам аз мушрикин азият ва сахтї дида
будем.

 42 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят шуда, ки гуфт: Дар рўзи
Њунайн паёмбар (с) иддаеро дар таќсим баргузиданд. Ба Аќраъ
ибни Њобис ва Уяйна ибни Њисн њар кадом сад шутур доданд
ва њам барои иддае аз ашрофи Ќурайш. Ва дар он рўз ононро
дар таќсим сањми бештар доданд. Марде гуфт: Ба Худо, ин
ќисматест, ки дар он адолат риоя нашуда ва њадаф аз он ризои
Худо набудааст. Ман гуфтам: Ба Худо, ман Расули Худо (с)-
ро бохабар мекунам. Њамон буд, ки хидматшон омада, эшонро
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бохабар кардам, чењраи муборак таѓйир ёфта, сурати муборак
барафрўхт ва гулгун шуду фармуд: Њар гоњ Худо ва расулаш
адолат накунанд, пас чї касе адолат мекунад? Ва боз гуфт:
Худо бар Мўсо (а) рањмат кунад, њароина беш аз ин азият шуд
ва сабр кард. Гуфтам: Албатта баъд аз ин њељ суханро ба эшон
намерасонам.

43 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Њар гоњ Худованд ба бандааш иродаи хайр намояд, азоберо
дар дунё бар вай мусаллат созад ва њар гоњ Худованд бар
бандааш иродаи шарр кунад, уќубати худро аз ў боздорад, то
ин ки дар ќиёмат ўро ба азоби хеш гирифтор кунад. Он њазрат
(с) фармуд: Њамоно подоши бузург дар баробари ибтилои
(гирифтори) бузург аст ва чун Худованд гурўњеро дўст
бидорад, онњоро озмоиш мекунад ва он ки розї шавад, ба
ибтилои Худо, Худо аз ў розї мешавад ва њар кї нохушнуд
шавад, Худованд аз ў нохушнуд мегардад.

44 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки гуфт: ибни Абуталња мариз
шуд ва Абуталња аз хона берун омад ва писараш вафот ёфт.
Чун Абуталња омаду гуфт: писарам чї шуд? Умми Салим
модари писар гуфт: њолаш оромтар аст ва ѓизои шабро барои
шавњараш омода сохт ва ў њам ѓэзоро тановул кард. Сипас бо
њамсараш наздикї намуд ва чун фориѓ шуд, њамсараш гуфт:
Писарро ба хок супурданд.

Њангоми субњ Абуталња хидмати Расули Худо (с) омада,
эшонро аз љараёни кор бохабар сохт. Он њазрат (с) фармуд:
Оё дишаб бо њам омезиш кардед? Гуфт: Бале. Фармуд: Худоё,
барояшон баракат нозил фармо!

Муддате баъд њамсари Абуталња писаре таваллуд кард.
Абуталња ба Анас гуфт: ўро назди паёмбар (с) бибар ва чанд
дона хурмо њам њамроњаш фиристод. Паёмбар (с) фармуд: оё
бо ў чизе њаст? Гуфтам: бале, чанд дона хурмо њаст. Он њазрат
(с) онро хоида ва баъд онро гирифта, ба дањони тифл нињода
ва ба комаш молида ва номашро Абдуллоњ гузоштанд. Ва дар
ривояти Бухорї ба наќл Аз Ибни Уяйна омада, ки шахсе аз



37

ансор гуфт: ман нўњ фарзанд аз авлоди њамон Абдуллоњро, ки
таввалуд шуда буд, дидам, ки њама Ќуръон хонда буданд.

Ва дар ривояти Муслим омада, ки фарзанде аз Абуталња,
ки аз умми Салим вилодат шуд, вафот ёфт. Умми Салим ба
хонаводааш гуфт: шумо дар робита бо ибни Абуталња сўњбат
накунед, то ман бо ў сўњбат кунам. Абуталња омад ва њамсараш
таъоми шабро зудтар омода сохт ва ў таъомро хўрд ва об
ошомид. Сипас умми Салим худашро барои шавњари худ ба
бењтарин шакле, ки дар собиќ зинат медод, ороиш кард ва
Абуталња бо ў њамбистар шуд. Чун фароѓат ёфт, умми Салим
дид, ки Абуталња сер шуда ва бо ў њамбистар гардида, гуфт:
Эй Абуталња! Њар гоњ ќавме орияташонро назди хонавода
гузоштанд ва сипас онро талаб карданд, оё ин хонавода њаќ
дорад, ки орияташонро надињад? Гуфт: сабркунанда бош ва аз
Худованд ба хотири вафоти фарзандат савоб бихоњ. Абуталња
хашмгин гардид ва гуфт: Гузоштї, ки олуда шавам ва баъд
маро аз писарам бохабар сохтї? Сипас назди паёмбар (с)
омада, љараёнро барояш гуфт. Он њазрат (с) фармуданд:
Худованд дар шаби шумо баракат дињад.

Пас аз он умми Салим бордор шуд ва Расули Худо (с) ба
сафар рафта буданд, ки умми Салим њам бо эшон буд. Чун
Расули Худо (с) аз сафар ба Мадинаи мунаввара
бозмегаштанд, ваќти шаб ба Мадинаи мунаввара дохил
намешуданд. Эшон ба Мадина наздик шуданд ва умми Салимро
дарди вилодат гирифт ва Абуталња аз љињати бемории хонумаш
бо вай монд ва Расули Худо (с) рафтанд.

Ровї (ривояткунанда) гўяд: Абуталња гуфт: Худоё, Ту
медонї, ки чї ќадар бароям лаззатбахш аст, ки бо паёмбар (с)
њангоми берун омаданаш берун шавам ва бо ў дар лањзаи
вурудашон дохил гардам, вале аз љињати он чи ки медонї аз
њамрикобии он њазрат (с) мондам. Умми Салим мегўяд, гуфтам:
Эй Абуталња, мисли аввал фишори беморї бар ман нест, бирав.
Рафтем ва чун расиданд, дарди вилодат вайро гирифт ва писаре
таваллуд намуд. Модарам ба ман гуфт: Эй Анас! Касе ўро
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наметавонад шир бидињад, то ин ки субњ ўро назди Расули Худо
(с) бибарї. Чун субњ шуд, ўро бардошта, хидмати Расули Худо
(с) бурдам ва ровї тамоми њадисро зикр намуд.

45 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ин ки Расули Худо (с)
фармуд: Нерўманд касе нест, ки гўшти зиёд бигирад ва
дигаронро маѓлуби худ созад, балки нерўманд касест, ки дар
њангоми хашм бар хеш тасаллут дошта бошад.

46 - Аз Сулаймон ибни Сурад (р) ривоят аст, ки гуфт: бо
паёмбар (с) нишаста будам, дар њоле, ки ду мард њамдигарро
дашном медоданд. Чењраи яке аз онњо сурх гардида ва рагњои
гарданаш бод карда буд. Паёмбар (с) фармуданд: Ман
калимаеро медонам, ки њар гоњ онро мегуфт, хашмаш фурў
менишаст. Њар гоњ мегуфт: Аъузу биллоњи мина-ш-шайтони-
р-раљим, ѓазаби ў мерафт. Њамон буд, ки ба ў гуфтанд: Расули
Худо (с) фармуд: паноњ биљўй ба Худованд аз шайтони
рондашуда.

47 - Аз Муъоз ибни Анас ривоят аст, ки он њазрат (с)
фармуд: касе, ки хашмашро фурў хўрд, дар њоле, ки метавонад
онро амалї созад, Худованд дар рўзи ќиёмат дар баробари
мардум ўро мехонад ва мухтораш месозад, то аз њурулъайн
он чиро, ки мехоњад, интихоб кунад.

48 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки марде бо паёмбар (с)
гуфт: маро тавсия кун! Эшон фармуданд: Хашмгин машав. Он
мард чанд бор суолашро такрор кард ва Расули Худо (с) дар
њар бор фармуданд: Хашмгин машав!

 49 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуданд: Мард ва зани мўъмин њамеша дар љон, фарзанд
ва моли хеш мавриди озмоиши Худованд ќарор мегирад, то
ба Худованд бипайвандад, дар њоле, ки гуноње надорад.

 50 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Уяйна ибни
Њисн омада ва дар хонаи бародарзодааш Њур ибни Ќайс фуруд
омад ва ў аз зумраи афроде буд, ки Умар (р) онњоро ба худ
наздик месохт. Чун ќориёни пир ва љавон њамнишинон ва
мушовирони Умар (р) буданд, Уяйна барои бародарзодааш
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гуфт: Бародарзодаам, ту дар назди ин амир манзалате дорї,
иљоза бихоњ, ки маро ба њузури худ бипазирад. Ў аз њазрати
Умар (р) иљоза талабид, вай њам ба ў иљоза дод ва чун наздаш
њузур ёфту гуфт: Њон! Эй Ибни Хаттоб! Ту барои мо дороии
бисёр намедињї ва одилона дар мавриди мо њукм намекунї.
Умар (р) хашмнок шуд ва наздик буд, ки вайро бизанад. Њур
барояш гуфт: Эй амиралмўъминин! Худованд ба паёмбар (с)
мегўяд, ки авф пеша кун ва ба кори писандида амр намо ва аз
љоњилон эъроз кун ва ин аз љумлаи љоњилон аст. Ба Худо
савганд, Умар (р) аз адл таљовуз накард ва ба њаќќе, ки сахт
дар баробари китоби Худо таваќќуф мекард.

51 - Аз Абдуллоњ ибни Масъуд ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуданд: Бидуни шак баъд аз ман худхоњї ва умуре, ки
зишташ медоред, падид хоњад омад. Гуфтанд: ё Расулаллоњ,
ба мо чї дастур медињї? Фармуд: Њаќеро, ки бар шумост, адо
кунед ва аз Худованд барои худ чизеро талаб кунед, ки аз они
шумост.

 52 - Аз Абу Яњёи Усайд ибни Њузайр (р) ривоят аст, ки
марде аз ансор гуфт: Ё расулуллоњ! Оё њамон тавр, ки
фалониро муваззаф сохтед, маро муваззаф намесозед? Эшон
фармуданд: Њамоно зуд аст, ки баъд аз ман бо худ гузинї, дар
њаќќе, ки дигарон њам дар он шариканд, рўбарў шавед, пас
сабр кунед, то маро бар сари њавз мулоќот намоед.

53 - Аз Абдуллоњ Ибни Абиавфо ривоят аст, ки Паёмбари
Худо (с) дар яке аз рўзњое, ки бо душман рў ба рў шуданд,
интэзор кашиданд, то ин ки офтоб моил шуд. Сипас дар
миёнашон бархоста, чунин фармуд: Эй мардум, рў ба рў шудан
бо душманро орзу макунед ва аз Худованд саломатї бихоњед
ва бидонед, ки бињишт дар зери сояи шамшерњост.

Пас аз он паёмбар (с) фармуданд: Эй Худованди
фурўфиристандаи китоб ва љорисозандаи абрњо ва
њазиматдињандаи ањзоб ва гурўњњо, онњоро шикаст дењ ва моро
бар онњо нусрату ёрї фармо.
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БОБИ 4. Сидќу ростї

Худованд мефармояд:
Эй мўъминон, аз Худо битарсед ва бо ростон ёр бошед.

(Тавба: 119)
Мардони ростгў ва занони ростгў. (Ањзоб: 35)
Њамоно агар бо Худо ростї мекарданд, њаќќо, ки барояшон

бењтар буд. (Муњаммад: 2)
54 - Аз Абдуллоњ ибни Масъуд ривоят аст, ки паёмбар (с)

фармуданд: Њамоно ростї инсонро ба сўи некўкорї роњнамої
мекунад ва некўкорї инсонро ба бињишт рањнамун мегардонад
ва њамоно банда рост мегўяд, то ин ки дар назди Худованд
бисёр ростгў ва сиддиќ навишта мешавад ва дурўѓ инсонро ба
сўи маъосї ва гуноњон мекашад ва гуноњон инсонро ба сўи
дўзах мекашад ва шахс њамоно дурўѓ мегўяд, то ки дар
пешгоњи Худованд каззоб ва бисёр дуруѓгў навишта мешавад.

55 - Аз Абумуњаммад Њасан ибни Алї (р) ривоят аст, ки
гуфт: ёд дорам аз Расули Худо (с), ки фармуд: Тарк кун он
чиро, ки туро ба шак меандозад ва чанг зан ба чизе, ки туро ба
шак намеандозад, чунки ростї итминону оромиши хотир аст
ва дурўѓ шак аст.

 56 - Аз Абусуфён Сахр бини Њарб (р) дар њадиси дарозаш
дар ќиссаи Њираќл (Гироклиюс) наќл шуда, ки Њираќл гуфт:
Он њазрат (с) шуморо ба чї амр мекунад? Абусуфён мегўяд:
Гуфтам: Мегўяд: Худои воњидро бипарастед ва ба ў чизеро
шарик маёваред ва тарк намоед он чиро, ки падарони шумо
мегўянд ва моро дастур медињад, ки намоз бигзорем ва рост
бигўем ва покдоманї варзем ва силаи рањмро пайваста
бидорем.
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57 - Аз Абусобит ё Абусаид ё Абулвалид Сањл ибни Њунайф
ривоят аст, ки он њазрат (с) фармуданд: Касе, ки аз рўи сидќу
ростї аз Худованд шањодатро талаб кунад, Худованд ўро аз
дараљоти шуњадо бањраманд месозад, њарчанд бар болинаш
бимирад.

 58 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуданд: Яке аз паёмбарон (а) љињод намуда ва барои
ќавмаш гуфт: Чанд кас ба дунболи ман наёяд: Марде, ки занеро
ба никоњ гирифта, то бо ў њамбистар шавад, дар њоле, ки њанўз
бо вай њамбистар нашуда ва на касе, ки хонањое сохта ва саќфи
онњоро баланд накардааст ва на касе, ки гўсфанде ё шутури
бордореро харида ва интэзори бачањои онро мекашад. Сипас
љињод намуд ва намози аср ё наздики намози аср ба рустое
наздик шуд, барои офтоб гуфт: Ту њам маъмурї ва ман њам
маъмурам. Худоё, офтобро бар мо нигањ дор ва њабс кун!
Офтоб банд шуд, то ин ки Аллоњ таъоло русторо барояш кушуд.
Баъд ѓаниматњоро љамъ намуд ва сипас оташ (аз осмон) омад,
то ѓаниматњоро бисўзонд, вале насўхт, гуфт: Њамоно дар миёни
шумо ба ѓанимат хиёнат шудааст. Бояд аз њар ќабила як нафар
аз шумо бо ман байъат кунад, баъдан дасти марде ба дасташ
часпид ва гуфт: Хиёнат дар ѓанимат аз тарафи шумо сурат
гирифта, бояд ќабилаат бо ман бийъат намояд. Баъд дасти ду
нафар ё се нафар ба дасташ расид ва гуфт: Хиёнат аз миёни
шумо шуда. Баъдан сипари тиллоиеро, ки монанди сари гов
буд, оварданд, сипас онро гузошт ва оташ омада, онро сўзонд.
Расули акрам (с) фармуд: ѓаниматњо барои њељ кас пеш аз мо
њалол нашуд, вале баъдан Худованд, заъф ва нотавонии моро
дида, онро барои мо њалол сохт.

59 - Аз Њаким ибни Њизом ривоят шуда, гуфт Паёмбари
Худо (с) фармуд: Њарду муомилакунанда (фурўшанда ва
харидор) ихтиёр доранд, то замоне, ки аз њам људо нашаванд.
Агар рост гуфтанд ва баён намуданд, дар муомилаашон
баракат дода мешавад ва агар пўшиданд ва дурўѓ гуфтанд,
баракати муомилаашон аз миён меравад.
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БОБИ 5. Муроќибат
(Огоњї ба таваљљўњ ва назорати Худованд бар аъмоли

банда)

Худованд мефармояд: Он Худое, ки ваќте ќиём мекунї туро
мебинад ва хам гаштани туро дар миёни намозгузорон
мушоњида мекунад. (Шуъаро: 220).

Ў бо шумост, њар куљое, ки бошед. (Њадид: 4)
Њамоно на дар замин ва на дар осмон чизе аз Худованд

пўшида намемонад. (Оли Имрон: 6)
Њамоно Парвардигори ту дар камингоњ аст. (Фаљр: 14)
Худованд медонад хиёнати чашмро ва он чї дилњо пинњон

медоранд. (Ѓофир: 19)
60 - Аз Умар ибни Хаттоб (р) ривоят аст, ки гуфт: Рўзе дар

асное, ки мо дар њузури паёмбар (с) нишаста будем, ногањон
марде дар баробари мо падидор шуд, ки либосњояш бисёр сафед
ва мўйњояш бисёр сиёњ буд, на асари сафар дар вай њувайдо
буд ва на њам касе аз мо ўро мешинохт, то ин ки хидмати
паёмбар (с) нишаста, зонуњояшро ба зонуи паёмбар (с) такя
дода ва њар ду дасташро бар ронњои паёмбар (с) гузошта, гуфт:
Эй Муњаммад! Маро аз ислом хабар дењ. Расули Худо (с)
фармуд: Ислом ин аст, ки шањодат дињї, ин ки маъбуди
барњаќе, љуз Аллоњ нест ва Муњаммад фиристодаи Худо аст
ва намоз барпо дорї ва закот бидињї ва рамазонро рўза бигирї
ва агар тавоної доштї, ба њаљљи Хонаи Худо биравї. Гуфт:
Мо дар шигифт мондем, ки аз паёмбар (с) савол мекунад ва
тасдиќаш менамояд. Гуфт: пас хабар дењ маро аз имон. Фармуд:
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Ин ки имон биёварї ба Худо ва фариштагон ва китобњо ва
паёмбаронаш ва рўзи охират имон биёварї ва ба ќадар,
хайраш ва шарраш. Гуфт: рост гуфтї. Гуфт: пас хабар дењ,
маро аз ињсон. Фармуд: Ин, ки Худоро чунон бипарастї, ки
гўё ўро мебинї, агар ту ўро намебинї, Ў туро мебинад. Гуфт:
пас хабар дењ, маро аз ќиёмат. Фармуд: саволшуда аз
саволкунанда донотар нест. Гуфт: пас хабар дењ, маро аз
нишонањои он. Фармуд: Ин, ки каниз молики худро вилодат
намояд ва ин ки мушоњида кунї, ки побарањнањо ва
танбарањнањо ва гуруснањои гўсфандчарон дар (бунёди)
сохтмонњо бар якдигар сабќат мељўянд.

Сипас он мард рафту муддате диранг намудам, он њазрат
(с) фармуд: Эй Умар! Оё медонї, ки саволкунанда кї буд?
Гуфтам: Худо ва Расулаш донотар аст. Фармуд: Ин Љабраил
буд, ки барои таълими дин барои шумо омада буд.

61 - Аз Абузар ва Муъоз ибни Љабал ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: аз Худо битарс, њар куљое, ки будї ва дар
муќобили бадї некї кун, то онро мањв намояд ва бо мардум
ба шеваи некў ва ахлоќи њасана рафтор кун.

62 - Аз Абдуллоњ ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: рўзе
дар пушти сари паёмбар (с) бар маркабашон савор будам, ки
фармуд: Эй бача! Чанд сухани арљмандро бароят таълим
медињам; Худоро њифз кун, то туро њифз кунад. Ба ёди Худо
бош, ўро дар баробарат меёбї. Агар чизе мехоњї, аз Худо
бихоњ ва агар ёрї мељўї, аз Худо биљўй ва бидон, ки агар
тамоми мардум љамъ шаванд, то ба ту нафъе бирасонанд, нафъ
расонда наметавонанд, магар он чиро, ки Худованд бароят
навиштааст ва њама љамъ шаванд, то ба ту зараре бирасонанд,
зараре расонда наметавонанд, магар он чиро ки Худованд
бароят навишта ва муќаддар кардааст. Ќаламњо бардошта
шуда ва сањифањо хушк гардидааст. Ва дар ривояти ѓайри
Тирмизї омада: Ба ёди Худо бош, ўро дар баробари худ меёбї.
Дар њангоми осоиш Худоро бишнос, то дар сахтињо туро
бишносад ва бидон, он чї, ки бояд ба ту нарасад, намерасад
ва он чї, ки бояд ба ту бирасад, њатман расиданист ва бидон,
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ки ёрї ва мадад бо сабру пойдорї ва кушодагї бо сахтї ва
душворї бо осонї аст.

 63 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Шумо муртакиби
аъмоле мешавед, ки дар назари шумо бориктар аз муй аст, ба
ин ки дар ањди паёмбар (с) мо онро аз љумлаи њалоккунандањо
мешумурдем.

 64 - Аз Абуњурайра (р) аз паёмбар (с) ривоят аст, ки фармуд:
Худованди таъоло ѓайрат мекунад (хашмнок мешавад) ва
ѓайрати Худовандї дар он ваќт аст, ки шахс муњаррамоти
Худоро анљом дињад.

 65 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки аз паёмбар (с) шунид,,
ки мефармуд: Худованд хост, ки се тан аз бани Исроилро, ки
яке песи модарзод, дигаре кали модарзод ва саввумї кўри
модарзод буд, биёзмояд. Пас фариштаеро фиристод, ки назди
пес омада, ба ў гуфт: Чї чизро бештар дўст медорад? Вай гуфт:
Ранги некў, пўсти некў ва ин ки ин беморие, ки сабаби нафрату
дурии мардум аз ман шуда, аз миён биравад. Пас дасте бар
вай кашид ва ранги песие, ки мўљиби нанги ў шуда буд, аз
миён рафт ва ранги некў ба вай дода шуд. Баъд ба ў гуфт:
Кадом молро дўсттар медорї? Гуфт: Шутурро (ё гуфт: говро)
ва Худованд ба вай модашутуре бордор дод ва гуфт: Худованд
бароят дар он баракат дињад. Баъд назди кал омада гуфт: Чї
чизро дўст медорї? Гуфт: Мўйи некў ва ин ки ин беморие, ки
сабаби дурии мардум аз ман шуда, аз миён биравад. Сипас
сари ўро масњ намуд, калиаш аз байн рафт ва мўйи некў ба ў
дода шуд ва гуфт: Кадом молро бештар дўст медорї? Гуфт:
говро. Гови бордоре ба ў дода шуд ва гуфт: Худованд бароят
дар он баракат дињад. Баъд назди кўр омада гуфт: Кадом чизро
бештар дўст медорї? Гуфт: Ин ки Худованд биноиямро
боздињад, то мардумро бубинам. Ў њам дасташро бар вай
кашид ва Худованд биноияшро ба вай дод. Гуфт: Кадом молро
зиёдтар дўст дорї? Гуфт: гўсфандро. Гўсфанди бордор ба ў
дода шуд. Ва њар се њайвон (шутур, гов, гўсфанд) бача зоданд.
Он яке соњиби як дашт шутур ва дигаре соњиби як дашт гов ва
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саввумї соњиби як дашт гўсфанд шуд. «Киноя аз теъдоди зиёди
чорпо аст».

Сипас ин фаришта ба њамон шакл ва њайкали аввалї назди
пес омада гуфт: Марде њастам мискин, ки аз сафар бозмонда
ва наметавонам ба манзил бирасам, магар ба кўмаки Худо ва
баъд кўмаки ту. Аз ту мехоњам ба Зоте, ки барои ту ранги некў
ва љилди (пўсти) некў ва мол дода, ин ки бароям шутуре бидињї,
ки дар сафарам ба василаи он ба манзилам бирасам. Мард
гуфт: Ќарзи зиёд дорам. Фаришта гуфт: Фикр мекунам, ман
туро мешиносам. Оё њамон песи фаќир нестї, ки мардум аз ту
нафрат мекарданд ва акнун Худованд бароят ин њама неъмат
додааст? Мард гуфт: Ман ин сарватро аз бузургонам ба мерос
бурдаам. Вай гуфт: Агар чунон ки дурўѓ мегўї, Худованд туро
ба њолати аввалиат баргардонад. Баъд ба њамон шакл назди
кал омад ва ў њам монанди пес љавоб дод. Ва фаришта њам ба
вай њамон гуфт, ки ба пес гуфта буд ва гуфт: Агар чунон, ки
дурўѓ мегўї, Худованд туро ба њолати аввалиат бозгардонад.
Баъд ба њамон шаклу ќиёфа назди кўр омада гуфт: Марди
мискин ва мусофирам, ки васоили сафарам аз байн рафта ва
имрўз ба манзилам намерасам, магар ба кўмаки Худо ва баъд
ба кўмаки ту. Аз ту мехоњам, ба њаќќи он, ки нури чашматро
ба ту боздода, гўсфанде дењ, ки бад-он ба сафарам идома дињам.
Вай гуфт: Бале ба ростї, ки Худованд биноиямро боздод, њарчї
мехоњї бигир ва њар чї мехоњї, бигзор ва савганд ба Худо, ки
њаргиз дар он чї, ки барои ризои Худо, барои худ мегирї, бо
ту сахтгирї намекунам. Фаришта гуфт: Молатро бо худ бидор!
Шумо мавриди озмоиши Худо ќарор гирифтед ва Худованд
аз ту розї шуд ва бар ду рафиќат хашм намуд.

66 - Аз Абуяъло Шаддод ибни Авс ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: Зирак касест, ки нафси худро муњосаба
намуда ва барои зиндагии пас аз марг кор мекунад ва нотавон
касест, ки нафсашро ба дунболи орзуњо ва њавои нафси хеш
кашонад ва аз Худо умед дошта бошад.



46

67 - Аз Абуњурайра ривоят аст, ки он њазрат (с) фармуданд:
Аз њусну некўии исломи шахс ин аст, ки ў корњои бефоидаро
тарк намояд.

 68 - Аз Умар (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд: Мард
аз ин ки њамсарашро барои чї зада, мавриди пурсиш ќарор
намегирад.

БОБИ 6. Таќво ва парњезгорї

Худованд мефармояд: Эй касоне, ки имон овардаед, аз
Худо битарсед, њаќи тарсидани аз Ў. (Оли Имрон: 102)

Аз Худо битарсед, њар андозае, ки метавонед.
(Таѓобун: 16)

Ин ояти сураи Таѓобун баёнкунандаи мурод ва маънои ояти
аввал мебошад ва низ Аллоњ таъоло мефармояд: Эй ононе, ки
имон овардаед, аз Худо битарсед ва сухани њаќ бигўед.

(Ањзоб: 70)
Касе, ки аз Худо битарсад, барояш гурезгоње аз њар коре

муќаррар  дошта ва аз љое ўро рўзї медињад, ки гумон
намекунад. (Талоќ: 2-3)

Агар аз Худо битарсед, барои шумо кушоишеро пайдо
кунад ва аз гуноњатон даргузарад ва Худо шуморо биёмурзад
ва Худо соњиби фазли бузург аст. (Анфол: 29)

69 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Гуфта шуд, эй
Расули Худо (с), гиромитарини мардум кист?

Фармуд: Парњезгортаринашон. Гуфтанд: дар ин бора аз
шумо намепурсем. Фармуд: Пас Юсуф, паёмбари Худо,
фарзанди паёмбари Худо, фарзанди дўсти Худо. Гуфтанд: аз
ин савол намекунем. Фармуд: Оё аз сулолаи Араб мепурсед?
Бењтаринашон дар љоњилият, бењтаринашон дар ислом аст,
замоне, ки дониш бияндўзанд.

 70 - Аз Абўсаиди Худрї (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо
(с) фармуданд: Њамоно дунё ширин ва сабз аст (зарќ ва барќ
дорад) ва Худованд шуморо дар он халифа сохтааст, то бубинад,
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ки чї гуна амал мекунед, пас битарсед аз дунё ва аз занон, чаро
ки аввалин озмоиши бани Исроил дар бораи занњо буд.

71 - Аз Абдуллоњи Масъуд ривоят аст, ки аз паёмбар (с)
фармуд: Худовандо, аз ту њидоят, парњезгорї, ифоф (парњез
аз он чи номашрўъ аст) ва бениёзиро металабам.

72 - Аз Абутариф Адй ибни Њотими Тойї ривоят аст, ки
гуфт: аз он њазрат (с) шунидам, ки фармуд: Он ки ба чизе
савганд хўрад, сипас чизеро бубинад, ки аз он ба таќвои Илоњї
наздиктар аст, бояд роњи таќворо баргузинад.

 73 - Аз Абуумома Судай ибни Аљлони Боњилї (р) ривоят
аст, ки гуфт: Шунидам, ки Расули Худо (с) дар Њаљљатулвидоъ
хутбае эрод намуда ва фармуд: Аз Худо битарсед ва намозњои
панљваќтаи худро бихонед ва моњи Рамазонро рўза бигиред
ва закоти молњои хешро бидињед ва аз амирони хеш итоъату
фармонбардорї кунед, ба бињишти Парвардигори хеш дохил
шавед.

БОБИ 7. Яќин ва таваккал

Худованди бузург мефармояд: Ва чун мусалмонон Ањзобро
диданд, гуфтанд: Ин аст он чи моро Худо ва паёмбараш ваъда
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дода буд ва рост гуфт Худо ва расули ў ва ин амр љуз бар имон
ба таслимашон наяфзуд. (Ањзоб: 22)

Онон ки мардум барояшон гуфтанд, ки кофирон барои
саркўбии шумо лашкар љамъ кардаанд, пас аз он лашкарњо
битарсед, вале зиёд кард ин сухан имонашонро ва гуфтанд:
Бас аст, моро Худо ва ў ёвари хуб аст, пас бозгаштанд (ин
мусалмонон) ба неъмате аз Худо ва фазли ў ва нарасид ба
эшон њељ сахтї ва хушнудии Худоро пайравї намуданд ва Худо
соњиби фазли бузург аст. (Оли Имрон: 173-174.)

Ва таваккал кунед бар он зиндае, ки њаргиз намемирад.
(Фурќон: 58)

Ва бар Худо бояд, ки таваккал кунанд мусалмонон.
(Иброњим: 11)

Ва чун ќасдатро мањкам кардї, пас бар Худо эътимод кун.
(Оли Имрон: 159)

Ва њар кї бар Худо таваккал кунад, пас Ў таъоло ўро бас
аст. (Талоќ: 3)

Њаќќо, ки мўъминон касоне њастанд, ки чун Худо ёд карда
шавад, дилњояшон битарсад ва чун оёти Худо бар онон тиловат
шавад, зиёд созад (он оятњо) имонашонро ва барои
Парвардигори хеш таваккал мекунанд. (Анфол: 2)

74 - Аз Абдуллоњи Аббос ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Умматњои собиќа бар ман арза шуданд ва дидам
паёмбареро бо гурўњи бисёр кўчаке камтар аз дањ нафар ва
дидам паёмбари дигареро бо як нафар ё ду нафар ва паёмбари
дигареро, дар њоле ки бо ў як нафар набуд.

Ногањон гурўњи бисёреро дидам ва гумон кардам, ки онњо
уммати ман њастанд, ба ман гуфтанд: Ин Мўсо ва ќавми ў
њастанд, лекин ба он каронаи дигар бубин.

Нигоњ кардам, ногањон сиёњии бузургеро мушоњида
кардам. Боз ба ман гуфта шуд: ба он сўи дигар бубин, дидам
гурўњи зиёдеро. Боз ба ман гуфта шуд, ин уммати ту аст ва бо
онњо њафтод њазор нафар њастанд, ки бидуни њисоб ва азоб ба
бињишт дохил мешаванд. Расули Худо (с) инро гуфтанду
бархоста, ба хона дохил шуданд.
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Мардум дар мавриди ин ашхосе, ки бидуни њисоб ва азоб
ба бињишт дохил мешаванд, бањс карданд. Баъзе гуфтанд: шояд
онњо асњоби паёмбар (с) бошанд. Баъзеи дигар гуфтанд: шояд
онњо касоне бошанд, ки дар ислом таваллуд шудааанд ва ба
Худованд шарик наовардаанд ва чизњои дигар њам аз ин ќабил
баён кардаанд.

Паёмбар (с) ба назди эшон омада пурсиданд, дар бораи чї
бањс менамоед? Онњо он њазрат (с)-ро бохабар сохтанд. Расули
Худо (с) фармуданд: Онњо касоне њастанд, ки дигаронро таъвиз
ва афсун намекунанд ва худ њам талаби таъвиз ва афсун
наменамоянд ва бадфолї нанамуда ва бар Худои хеш таваккал
ва эътимод мекунанд. Аккоша ибни Муњсин бархоста, гуфт:
Эй Расули Худо (с), дуъо кун, ки Худованд маро аз љумлаи
онњо бигардонад. Он њазрат (с) фармуд: ту аз љумлаи онњо
њастї. Сипас марди дигаре бархоста, гуфт: дуъо кун, ки
Худованд маро аз онњо ба њисоб оварад. Эшон фармуданд, ки
Аккоша бар ту сабќат љустааст.

75 - Аз Абдуллоњи Аббос ривоят аст, ки Расули Худо (с)
мефармуданд: Худоё! Барои ту таслим шудам ва ба ту имон
овардам ва бар ту эътимод кардам ва ба ту руљўъ намудам ва
барои ту (бо душманон) душманї варзидам.

Бор Худоё, ба иззатат паноњ мељўям, ки худое љуз ту нест,
аз ин ки маро гумроњ созї. Ту зиндае њастї, ки намемирї, вале
љин ва инс мемиранд.

 76 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки фармуд: Њасбуналлоњ
ва ниъма-л-вакил (Аллоњ кофист барои мо ва нигањбони
некўст) њамон дуъои муборакест, ки Иброњим (а) њангоме, ки
дар оташ андохта шуд, онро гуфт. Њазрати Муњаммад (с) њам
њангоме, ки гуфта шуд: «Мардум барои муќобила бо шумо
љамъ шудаанд, пас аз онњо битарсед. Аммо имоншон афзун
шуд ва Њасбуналлоњу ва ниъма-л-вакил гуфтанд. Ва дар ривояте
Аз Ибни Аббос (р) омадааст, ки гуфт: Сухани охири Иброњим
(а) њангоме, ки дар оташ андохта шуд, ин буд, ки гуфт:
«Њасбуналлоњу ва ниъма-л-вакил».
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77 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Мардуме ба бињишт дохил мешаванд, ки дилњояшон мисли
дилњои паррандагон аст.

 78 - Аз Љобир (р) ривоят аст, ки вай бо паёмбар (с) ба сўи
Наљд барои љињод рафт ва чун он њазрат (с) аз љанг бозгаштанд,
ў њам њамроњашон бозгашт. Онон њангоми ќайлула (хоби
чошт) ба водие расиданд, ки бисёр хор дошт ва мардум барои
истироњат дар зери сояи дарахтњо пароканда шуданд. Он њазрат
(с) зери дарахти бузурге (дарахти мавз, ки урупоиён банан
гўянд) фуруд омада, шамшери худро бар он овезон намуд ва
лањзае хобидем. Ногањон мутаваљљењ шудам, ки паёмбар (с)
моро мехоњанд ва дар канорашон бодиянишине истодааст.
Расули Худо (с) фармуд: Ин шахс шамшери маро аз ѓилоф
кашида ва ман хоб будам. Ногањон бедор шудам ва дидам, ки
шамшери барањна дар дасташ ќарор дорад ва ба ман гуфт: Чї
касе туро аз ман бозмедорад? Ман се бор гуфтам: Аллоњ ва
ўро муљозот намуда нишаст. Дар ривояти дигар Љобир (р) гуфт:
Мо бо паёмбар (с) ба ѓазои Зоту-р-риќоъ рафта будем ва чун
ба дарахти соядор мерасидем, онро барои паёмбар (с)
мегузоштем. Марде аз мушрикин дар њоле, ки шамшери Расули
Худо (с) ба дарахте овезон буд, омада онро гирифта гуфт: Аз
ман наметарсї? Фармуданд: На. Гуфт: Чї касе туро аз ман
бозмедорад? Фармуданд: Аллоњ. Ва дар ривояте (дар Сањењи
Исмоилї) омада, ки он мард гуфт: Чї касе туро аз ман
бозмедорад? Фармуданд: Аллоњ. Сипас шамшер аз дасти ў
афтод. Расули Худо (с) шамшерро гирифта фармуд: Чї касе
туро аз ман бозмедорад? Он мард гуфт: Бењтарин гиранда бош
(яъне шамшерро дар дастат нигоњ дор ва онро бар ман њавола
макун). Паёмбар (с) фармуд: Оё шањодат медињї, ки маъбуди
барњаќе љуз Аллоњ нест ва ман Расули Худоям? Гуфт: На! Вале
бо ту паймон мебандам, ки бо ту наљангам ва бо касоне, ки бо
ту биљанганд, њамроњї накунам. Паёмбар (с) ўро рањо карданд.
Ба дунболи он, вай назди рафиќонаш рафта гуфт: Ман аз назди
бењтарин мардум пеши шумо омадам.
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79 - Аз Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: аз паёмбар (с)
шунидам, ки мефармуданд: Агар шумо ба гунае, ки шоистааст
бар Худо таваккалу эътимод кунед, њамоно шуморо Худованд
монанди мурѓон, ки субњ гурусна мебароянд ва шом сер
бозмегарданд, рўзї медињад.

80 - Аз Абуимора Бароъ ибни Озиб ривоят аст, ки гуфт,
паёмбар (с) фармуд: Эй фулонї, ваќте ки ба бистари хобат
ќарор гирифтї, бигў: Бор Худоё, худро ба ту супурдам ва
рўямро ба сўи ту намудам ва корамро ба ту супурдам ва бар
ту иттико кардам, аз рўи бим ва умед аз ту, њељ гурезгоњ ва
паноњгоње аз ту ба љуз ба сўи ту вуљуд надорад. Имон овардам
ба китобе, ки фиристодї ва паёмбаре, ки барангехтї. Агар ту
њамон шаб бимирї, бар имони фитрї мемирї ва агар субњдам
зинда бархостї, хайре ба даст меоварї.

Ва дар ривояте дар Сањињайн аз Бароъ ривоят шуда, ки
паёмбар (с) бароям фармуд: Њар гоњ тасмим гирифтї бихобї,
монанди вузўят барои намоз вузў кун ва сипас бар пањлўи рост
ќарор гирифта, бигў: њадиси мазкурро гуфту дар охир афзуд:
ин дуъоро охири суханат ќарор дењ.

81 - Аз Абубакри Сиддиќ (р) ривоят аст, ки гуфт: ман дар
ѓор ба пойњои мушрикон назар кардам, ки болои сари мо истода
буданд. Гуфтам: Эй Расули Худо (с), агар яке аз онњо ба зери
пояш бингарад, моро хоњад дид. Он њазрат (с) фармуд: Чї фикр
мекунї ба ду касе, ки саввумашон Худост?

82 - Аз Модари мўъминон Умми Салама, ки исмаш Њинд
бинти Абуумайя Њузайфаи Махзумї ривоят аст, ки чун паёмбар
(с) аз хона мебаромад, мегуфт: Ба номи Худо, таваккал
намудам бар Худо. Бор Худоё, паноњ мељўям ба ту аз ин ки
гумроњ кунам, ё гумроњ шавам, лаѓжиш кунам, ё тавассути
дигаре ба лаѓжиш водор шавам, зулм кунам, ё бар ман зулм
шавад, кори љоњилонае анљом дињам ва ё бар ман анљом дода
шавад.

 83 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) фармуд:
Касе, ки њангоми берун омадан аз хонааш бигўед:
«Бисмиллоњи таваккалту ъалаллоњи ва»... Ба номи Худо,
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таваккал ва эътимод кардам бар Худо нест гардидани аз
маъсият ба сўи тоъат ва нест ќуввате (барои анљоми аъмоли
хайр) магар ба тавфиќи Худо. Ба ў гуфта мешавад: Њидоят
шудї ва корњоят рў ба роњ шуд ва мањфуз гардидї ва шайтон
аз вай дур мешавад. Абудовуд афзуда, ки шайтон ба шайтони
дигар мегўяд: Чї хоњї кард бо марде, ки њидоят шуда, корњояш
анљом гардидаву њифз шудааст? Оёти ворида дар ин мавзўъ
зиёд аст. Ва аз зумраи ањодис, њадия собиќ аст, ки (њушёр
касест, ки нафсашро фармонбардори хеш кунад ва дар зери
фармонаш дароварад).

84 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: дар замони паёмбар
(с) ду бародар буданд, ки яке ба њузури Расули Худо (с) меомад
ва дигаре кор мекард. Бародаре, ки кор мекард, аз бародари
худ дар назди он њазрат (с) шикоят намуд. Паёмбар (с) фармуд:
Шояд ту ба хотири бародарат ризќу рўзї дода мешавї.

БОБИ 8. Истиќомат ва пойдорї бар  сирота-л-
мустаќим

Худованди таъоло мефармояд: Устувор бош, чунончи амр
шудаї. (Њўд: 112)

Њароина онон, ки гуфтанд Парвардигори мо Худост ва боз
собиту устувор монданд, бар эшон фуруд меояд фариштагон,
ки матарсед ва андўњгин мабошед ва ба бињиште, ки ваъда
дода мешудед, хушњол шавед. Мо дўстони шумо будем дар
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зиндагонии дунё ва дар охират низ ва барои шумост дар ин љо
он чї мехоњад нафси шумо ва барои шумост ин љо, он чї
дархост кунед ба таври мењмонї аз љониби Худои омурзгори
мењрабон. (Фуссилат: 3-32)

Њароина онон, ки гуфтанд, Парвардигори мо Худост ва дар
гуфтаи хеш собит монданд, пас њељ тарсе бар эшон нест ва на
эшон андўњгин шаванд ва ин љамоъа ањли бињиштанд љовидон
ва дар он љо мувофиќи он чи ки мекарданд, подош дода
мешаванд. (Ањќоф: 13-14)

85 - Аз Абуамр ё Абуамра Суфиён ибни Абдуллоњ (р)
ривоят аст, ки гуфт: гуфтам ё Расулаллоњ, барои ман дар ислом
сухане бигў, ки баъд аз ту аз касе напурсам. Он њазрат (с)
фармуд: бигў: Ба Худо имон овардам ва сипас истиќомат кун
ва пойдор бош.

86 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуданд: Њаќро талаб намуда ва худро ба он наздик созед
ва бидонед, ки њељ яке аз шумо ба амалаш наљот намеёбад.
Гуфтанд: ва на њам Шумо ё Расулаллоњ? Он њазрат фармуданд:
Ва на ман њам, магар ин ки рањамту фазли Худовандї шомили
њолам шавад.

87 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с)
фармуд: Бишитобед ба анљоми аъмоли солиња, пеш аз он ки
фитнањое зоњир шаванд, монанди порањои шаби торик, ки шахс
субњ мекунад, дар њоле, ки мўъмин аст ва њангоми шом кофир
мешавад ва шабро мўъмин мегузаронаду субњ кофир мегардад,
дини худро дар баробари матоъи каме аз дунё мефурўшад.

БОБИ 9. Тафаккур дар азамати коиноти Худовандї ва
нопойдории дунё ва тарсњои рўзи ќиёмат ва дигар умури
марбут ба он ва кўтоњии нафс ва тањзиби он ва водор

намуданаш бар истиќомат ва пойдорї

Худованди бузург мефармояд: Бигў, ки шуморо ба як чиз
панд медињам, ки ду-ду ва танњо-танњо барои Худо бархоста
ва сипас андеша кунед. (Сабо: 46)
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Њамоно дар офариниши осмонњо ва замин ва ихтилофи
шабу рўз далоили дурусте барои касоне, ки аќл доранд, вуљуд
дорад. Ононе, ки истода, нишаста ва бар пањлўяшон Худоро
ёд мекунанд ва дар офариниши осмонњо ва замин андеша
намуда, мегўянд: Эй Парвардигори мо, ин њамаро бењуда
наофаридї, покист туро. (Оли Имрон: 190-191)

Оё нигоњ намекунед ба сўи шутур, ки чи гуна офарида шуд
ва ба осмонњо, ки чи гуна бардошта шуд ва ба замин, ки чи
гуна њамвор сохта шуд, пас панд бидењ, ки ту фаќат бим
дињандаї. (Ѓошия: 17-21)

Оё гардиш намекунанд дар замин, ки бубинанд.
(Муњаммад: 10)

Оятњои ворида дар ин мавзўъ зиёд аст. Ва аз љумлаи ањодис
њадиси собиќ аст, ки (њушёр касест, ки нафсашро мутеъи хеш
кунад ва дар зери фармонаш дароварад).

БОБИ 10. Шитофтан ба аъмоли хайр ва ташвиќ
кардан бар таваљљуњ ба хайр ба гунае, ки бидуни

тардид ва бо љиддият ба он рўй оварад

Худованд мефармояд:
Дар умури хайр аз њамдигар пешї ва сабќат бигиред.

(Баќара: 148)
Бишитобед ба сўи маѓфират ва омурзише, ки аз

Парвардигори шумост ва ба сўи бињиште, ки пањнои он осмонњо
ва замин аст, ки барои парњезгорон омода шудааст.

(Оли Имрон: 123)
88 - Аз Абусирваъа Аќаба ибни Њорис ривоят аст, ки гуфт:

Дар Мадина намози асрро дар пушти Расули Худо (с) адо
кардам, эшон чун салом доданд, басуръат бархоста аз болои



55

сафњои мардум гузашта ба хонаи яке аз њамсаронашон дохил
шуданд. Мардум аз шитоби паёмбар (с) њаросон шуданд. Он
њазрат (с) баромаду шигифтии мардумро аз шитобашон
мушоњида намуда гуфтанд: Ба ёдам омад, ки тиккае аз тилло,
ё нуќра дар хонаи мо мављуд аст ва зишт пиндоштам, ки маро
ба худ машѓул дорад. Аз ин рў, ба таќсимаш амр намудам. Ва
дар ривояти дигар аз Бухорї омада, тиккаи заре, тилло ё нуќра
аз садаќаро бо худ овардам, ки дар хона гузоштаам ва зишт
пиндоштам, ки шаб онро дар хона нигоњ дорам ва садаќааш
надињам.

89 - Аз Љобир (р) ривоят аст, ки гуфт: марде дар рўзи Уњуд
барои Расули Худо (с) гуфт: бохабарам соз, њар гоњ кушта
шавам, љойгоњам куљост? Фармуданд: Бињишт.

Ба дунболи он, шахси мазкур чанд дона хурмоеро, ки дар
дасташ буд, партофт, сипас љангид, то кушта шуд.

90 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: шахсе назди
паёмбар (с) омаду гуфт: Эй Расули Худо (с), аљру музди кадом
садаќа бузургтар аст?

Фармуд: ин ки садаќа медињї, дар њоле, ки тандурустиву
бахилї ва аз фаќр метарсї ва орзуи сарватмандї дорї ва
фармуданд: Таъхир макун, то лањзае, ки рўњ ба њулќум расад,
бигўї: ба фулонї ин ќадар (дињед) ва ба фулонї ин ќадар, дар
њоле, ки ин мол акнун аз они ворисон гардидааст.

91 - Аз Анас (р) ривоят шудааст, ки Расули Худо (с) дар
рўзи Уњуд шамшере гирифта фармуд: Чї касе ин шамшерро
аз ман мегирад? Њама дастњои худро ба сўяшон дароз намуда,
њар яке аз эшон мегуфт: Ман, ман. Фармуданд: Касе онро ба
њаќќаш аз ман меситонад? Мардум диранг карданд. Абудаљона
(р) гуфт: Ман онро ба њаќќаш мегирам. Ба дунболи он
шамшерро гирифта, сарњои мушрикинро бад-он шикофт.

92 - Аз Зубайр ибни Адй ривоят шуда, ки гуфт: Назди Анас
ибни Молик (р) омадем ва аз ситаме, ки аз Њаљљољ мекашидем,
шикоят кардем. Вай гуфт: Сабр кунед, зеро њар лањзае, ки
мегузарад, лањзаи баъди бадтар аз он аст, то бо Худои хеш
мулоќот кунед, ман ин суханро аз паёмбари шумо (с) шунидам.
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93 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с)
фармуданд: Пеш аз њафт чиз ба анљоми аъмоли солиња
бишитобед: Оё интэзор мекашед, магар фаќреро, ки шуморо
ба фаромўшї водорад ё сарвате, ки шуморо туѓёнгар созад ё
беморие, ки вуљудатонро фосид кунад ё пирие, ки шуморо
фартут созад ё марге, ки шуморо ба шитоб дарёбад ё Даљљол,
ки бадтарин ѓоибест, ки интэзорашро мекашанд ё ќиёмат, ки
њаќќо ќиёмат бузургтарин озмун ва талхтаринашон аст.

94 - Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расулуллоњ
(с) дар рўзи Хайбар фармуданд: Имрўз ин парчамро ба дасти
марде хоњам дод, ки Худо ва Расулашро дўст медорад ва
Худованд ба дастњои ў кушоишу фатњ меоварад. Умар (р) гуфт:
Ман аморатро љуз дар њамон рўз дўст надоштам ва барои
расидан ба он болои баландї баромадам, то шояд барои он
хонда шавам. Расули Худо (с) Алї ибни Абутолиб (р)-ро хоста,
парчамро барояш доду фармуданд: Бирав ва ба љое илтифот
макун, то Худованд туро фатњу зафар насиб намояд. Алї (р)
ќадре рафту сипас истод ва бидуни ин ки илтифот намояд,
фарёд зад: Ё Расулуллоњ! Бар чї чиз бо мардум биљангам?
Фармуд: Бо эшон биљанг, то шањодат дињанд: Ло илоња
иллаллоњ Муњаммаду-р-расулуллоњ. Яъне, маъбуди барњаќе
љуз Аллоњ нест ва Муњаммад (с) фиристодаи Худо аст ва њар
гоњ инро гуфтанд, дар њаќиќат хунњо ва молњои хешро аз ту
боздоштанд, магар ба њаќќи он ва њисобашон бо Худост.

БОБИ 11. Муљоњидат ва талош
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Худованд мефармояд: Ононе, ки дар роњи мо љињод
карданд, њамоно онњоро ба роњњои њидоятамон рањнамунї
мекунем ва Њароина Худованд БО некўкорон аст.

(Анкабут: 69)
Парастиш ва ибодат кун Худоятро, то маргат фаро расад.

(Њиљр: 99)
Исми Парвардигоратро ёд кун ва барои ибодати ў аз њар

љињат гусаста шуда, ба вай мутаваљљењ шав. (Музаммил: 8)
Њар кас ба андозаи як зарраи кўчак амали хайр анљом

дињад, подошашро меёбад. (Зилзол: 7)
Он чи барои хеш пеш мефиристед, онро дар назди Худованд

меёбед, он бењтар аст ва аљри он фузунтар.
(Музаммил: 20)

Он чиро ки аз хайру некўї нафаќа мекунед, њамоно
Худованд ба он доно аст. (Баќара: 273)

95 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с) фармуд:
Худованд мефармояд: Касе, ки бо яке аз дўстонам душманї
кунад, бо ў эълони љанг мекунам. Бењтарин василаи таќарруби
бандаам ба ман адои ибодатест, ки бар вай фарз кардаам.
Бандаам њамеша ба василаи навофил ба ман таќарруб мељўяд,
то ин ки ўро дўст медорам. Чун ўро дўст доштам, ман
шунавоияш мешавам, ки бад-он мешунавад ва биноиаш, ки
бад-он мебинад ва дасте, ки ба он чанг мезанад ва пое, ки ба
он меравад ва агар аз ман чизе биталабад, ба вай медињам ва
агар аз ман паноњ љўяд, ба вай паноњ медињам.

96 - Аз Анас (р) аз паёмбар (с) аз он чи ки аз
Парвардигораш ривоят мекард, наќл мекунад, ки фармуд: Њар
гоњ бандаам як ваљаб ба ман наздикї љўяд, ман як газ ба вай
наздик мегардам ва чун як газ ба ман таќарруб љўяд ман як
боъ (андозаи боз кардани њар ду даст) ба ў наздик мешавам
ва њар гоњ ба оњистагї сўям ояд, ба тарафи ў медавам.

97 - Аз Абдуллоњи Аббос (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: Ду неъмат аст, ки бисёри мардум аз он истифодаи
дуруст наменамоянд, тандурустї ва фароѓату бекорї.
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98 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки он њазрат (с) шабзиндадорї
мекарданд, ба андозае, ки пойњояшон варам мекард. Аз ин рў
барояшон гуфтам: чаро эй Расули Худо (с), ин корро мекунед,
дар њоле, ки Худованд гуноњи гузашта ва ояндаатро
бахшидааст? Фармуд: Оё дўст надошта бошам, ки бандаи
шукргузоре бошам?

99 - Ва њам Оиша (р) ривоят мекунад, ки чун дањаи охири
рамазон фаро мерасид, Расули Худо (с) шабзиндадорї намуда,
хонаводаашро бедор менамуд ва хеле талошу кўшиш мекард
ва аз њамбистарї бо занон худдорї менамуд.

100 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с)
фармуд: Дар назди Худо мўъмини ќавї ва нерўманд аз
мўъмини заиф бењтару мањбубтар аст ва дар њар кадомшон
хайр вуљуд дорад. Талош кун ва њарис бош бад-он чї бароят
нафъ мерасонад ва аз Худованд ёрї хоста, нотавон машав ва
њар гоњ туро чизе бирасад, магў агар ман чунин мекардам,
чунин ва чунон мешуд, вале бигў Худо муќаддар сохта буд ва
он чи Худованд бихоњад, анљом медињад, зеро калимаи агар
дарвозаи васвасаи шайтонро боз мекунад.

101 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Дўзах ба шањавот ва орзуњо ва бињишт ба сахтињо пўшонда
шудааст.

102 - Аз Абуабдуллоњи Њузайфа ибни Ямон (р) ривоят аст,
ки гуфт: Шабе бо паёмбар (с) намоз гузоридам, сураи Баќараро
шурўъ карданд, гуфтам: Бар сад оят рукўъ хоњанд кард. Аз он
гузаштанд гуфтам: Онро дар як ракъат тамом мекунанд, аз он
гузаштанд, гуфтам: Бо итмоми он рукўъ мекунанд, сураи
Нисоро шурўъ намуда, хонданд. Боз сураи Оли Имронро шурўъ
намуда онро хонданд, ки дар њама таљвидро риоя мекарданд,
чун ба ояти тасбењ мерасиданд, тасбењ (субњоналлоњ)
мегуфтанд ва чун ба суол мерасиданд, суол мекарданд ва чун
ба паноњ љустан мерасиданд, паноњ мељустанд. Сипас рукўъ
намуда гуфтанд: «Субњона раббия-л-ъазим». Рукўъашон
монанди ќиёмашон тўлонї буд, сипас гуфтанд: Самиъаллоњу
лиман њамида, раббано лакалњамд. Сипас ба ќавма истоданд,
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ки ќавмаашон њам монанди рукўъашон тўлонї буд. Сипас
саљда намуда гуфтанд: Субњона раббия-л-аъло ва саљдаашон
мисли ќиёмашон тўлонї буд.

103 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Шабе бо
паёмбар (с) намоз гузоридам. Эшон ќиёмро ба андозае тўлонї
намуданд, ки ќасди баде кардам, гуфта шуд, чї ќасд кардї?
Гуфт: ќасд кардам, ки биншинам ва эшонро танњо гузорам.

104 - Аз Анас ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд: Се
чиз ба дунболи мурда меравад. Ду чиз баъдан боз мегардад ва
як чиз бо ў мемонад. Хонавода ва молаш бозмегарданд ва
амалаш бо ў мемонад.

105 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Бињишт ба яке аз шумо аз банду тасмаи кафшаш наздиктар
аст ва дўзах њамчунон.

106 - Аз Абуфирос Рабиа ибни Каъби Асламї (р) ходими
Расули Худо (с) ривоят аст, ки гуфт: Ман шабњоро бо паёмбар
(с) мегузарондам, оби вузў барояшон муњайё мекардам ва
ниёзњояшонро бартараф месохтам. Ба ман гуфтанд: Аз ман
чизе бихоњ. Гуфтам: мехоњам, ки њамроњат дар бињишт бошам,
фармуданд: Оё ѓайр аз ин њам дархосте дорї? Гуфтам: Њамон
аст, ки гуфтам. Фармуд: Њон! Маро бо касрати суљуд бар
хештан ёрї дењ (яъне, бисёр намоз гузор, то ман битавонам
дар бињишт туро ба њамнишинии худ баргузинам).

107 - Аз Абуабдуллоњ ё Абуабдурањмони Савбон,
озодшудаи расулуллоњ (р) ривоят шуда, ки гуфт: Аз паёмбар
(с) шунидам, ки мефармуд: Зиёд саљда кун, зеро њаргиз барои
Худо саљда ба љой намеоварї, магар ин ки Худованд туро бад-
он дараљаи боло мебарад ва дар баробари он гуноње аз туро
кам месозад.

108 - Аз Абусафвон Абдуллоњ ибни Бусри Асламї ривоят
аст, ки паёмбар (с) фармуд: Бењтарин мардум касест, ки умраш
дароз ва амалаш некў бошад.

 109 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Амакам Анас ибни
Назр (р) аз љанги Бадр ѓоиб буд ва гуфт: Ё Расулуллоњ? Ман
аз аввалин љанге, ки бо мушрикин намудед, ѓоиб будам. Агар
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Худованд маро ба љанги мушрикин њозир созад, њамоно нишон
хоњад дод, ки чї мекунам? Чун рўзи Уњуд фаро расид,
мусалмонњо аќибнишинї карданд ва ў гуфт: Худоё! Аз он чї
инон карданд (сањоба), назди ту пўзиш мехоњам ва аз он чї
инон карданд, (мушрикин) безорї мељўям. Сипас пеш рафт ва
Саъд ибни Муъоз ўро истиќбол намуд. Ба ў гуфт: Эй Саъд ибни
Муъоз ба сўи љаннат бишитоб, ки ба Худои Каъба савганд, ки
ман бўи онро аз пушти Уњуд дармеёбам. Саъд ибни Муъоз
гуфт: Ё Расулуллоњ! Ман натавонистам он чи ў анљом дод,
анљом дињам. Анас (р) гуфт: Дар бадани ў њаштоду чанд захм
аз асари шамшер, найза ва тир ёфтам ва ўро дар њоле кушта
ёфтам, ки мушрикин ўро мусла (гўшу бинї буридан) карда
буданд (яъне аъзои вуљудаш гўш, бинї ва ѓайраро бурида
буданд) ва њељ кас ўро нашинохт, магар хоњараш, ки вайро
ба гўшањои ангуштонаш шинохт. Анас гуфт: Муътаќид будем,
ё гумон мекардем, ки ин оят дар бораи ў ва амсолаш нозил
шуда, ки: «Бархе аз мўъминон бузургмардоне њастанд, ки ба
ањду паймоне, ки бо Худо бастанд, комилан вафо карданд, пас
бархе аз онњо бар он ањд истодагї карданд (то дар роњи Худо
шањид шуданд) ва бархе ба интэзори (шањодат) муќовимат
карда, ањди худро њељ таѓйир надоданд» (Ањзоб: 23).

110 - Аз Абумасъуд Уќба ибни Амри Ансорї ривоят аст,
ки гуфт: чун ояти садаќа нозил шуд, мо бар шонањоямон бор
мекашидем ва онро садаќа медодем. Ногањон марде омада
моли зиёдеро садаќа дод. Гуфтанд: ин шахс риёкор аст ва
дигаре омада паймонаро садаќа дод, мардум гуфтанд:
Худованд аз паймонаи ин мард бениёз аст.

Ин љо буд, ки ин оят нозил шуд: Онон ки (аз фарти бухлу
баднафсї) айбљўї мекунанд, бар он мўъминоне, ки (аз фарти
саховат) илова бар вољибот ба садаќоти мустањаб низ
фаќиронро дастгирї мекунанд, њамчунон масхара мекунанд
мўъминонеро, ки андак чизе ки дар тавони онњост, медињанд.
(Тавба: 79)

111 - Аз Саъид ибни Абдулазиз аз Рабиъа ибни Язид аз
Абуидриси Хавлонї аз Абузар ибни Љунода аз Пайѓамбари
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Худо (с) наќл мекунад, ки Худованд фармуд: Эй бандагонам,
ман зулм ва ситамро бар хеш њаром кардам ва низ дар миёни
шумо онро њаром сохтам, пас ба якдигар зулму ситам накунед.
Эй бандагонам, њамаи шумо гумроњед, љуз он ки ўро њидоят
кардам, пас аз ман њидоят талабед, то шуморо њидоят ва
рањнамунї кунам. Эй бандагонам, њамаи шумо гуруснаед,
магар он касеро, ки ман таъом дињам, пас аз ман бихоњед, то
шуморо таъом дињам. Эй бандагонам, њамаи шумо
барањнагонед, магар касеро, ки ман бипўшонам, пас аз ман
бихоњед, то шуморо бипўшонам. Эй бандагонам, шумо шаб ва
рўз хато мекунед ва ман њамаи гуноњонро меомурзам, пас аз
ман омурзиш талабед, то шуморо биёмурзам. Эй бандагонам,
шумо ба ман ќудрати зарар расондан надоред, то ба ман зарар
бирасонед ва њам шумо ќудрати нафъ расондан ба манро
надоред, то ба ман нафъ расонед. Эй бандагонам, агар аввал
ва охир ва инс ва љинни шумо бар парњезгортарини ќалби як
марди шумо бошад, (яъне, њар гоњ њама парњезгор бошанд ва
дилњои њамаашон монанди дили парњезгортаринашон бошад)
ин амр ба мулки ман чизе намеафзояд ва агар аввал ва охир
ва инсу љинни шумо (њама) бар гунањгортарини ќалби яке аз
шумо бошад, (яъне, њар гоњ њама парњезгор бошанд ва дилњои
њамаашон монанди дили гунањгортаринашон бошад) ин амр
ба мулки ман чизе нуќсон намеорад. Эй бандагонам, агар аввал
ва охир ва инс ва љинни шумо (њама) бар як љой биистанд ва
аз ман дархост кунанд ва ба њар фард хостаашро бидињам, аз
он чи дар назди ман аст, ба љуз андозае, ки як сўзан агар дар
дарё фурў шавад, кам намояд, кам намекунад. Эй бандагонам,
њамоно ин аъмоли шумост, ки онро барои шумо бармешуморам
ва шуморо ба натоиљи он мерасонам, пас касе, ки хайре ёфт,
бояд њамду санои Њаќ таъолоро гўяд ва агар касе ѓайр аз инро
ёфт, бояд љуз хеш касеро маломат накунад.

Саъид гуфт: Чун Абуидрис ин њадисро ривоят менамуд,
бар ду зонуяш меафтод.
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БОБИ 12. Ташвиќ ба анљоми корњои нек
дар охири умр

Худованд мефармояд: Оё ба шумо умре надодем, ки дар
он касе, ки пандгир аст, панд бигирад ва ба шумо бимдињандае
омад. (Фотир: 37)

Абдуллоњ ибни Аббос ва муњаќќиќин гўянд; маънояш ин
аст, ки оё шуморо шаст сол умр надодем. (Ин назарро њадиси
оянда таъйид мекунад)

112 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Пайѓамбари Худо
(с) гуфт: Худо ба касе, ки умрашро ба шаст сол расонда узре
боќї нагузоштааст.

113 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят шуда, ки гуфт: Умар (р)
маро бо бузургони Бадр дар маљлиси хеш мешинонд, гўё бархе
замзама мекарданд, ки чаро ин тифлро бо мо дар маљлис якљо
менишонад, дар њоле, ки мисли ў фарзандоне дорем. Њазрати
Умар (р) гуфт: медонед ў кист? Пас рўзе маро хосту бо эшон
дохил сохт ва донистам, ки ў маро дар он ваќт барои он хоста,
ки ба эшон нишон дињад. Умар (р) гуфт: Дар ин фармудаи
Худованд Изо љоъа насруллоњи ва-л-фатњ чї мегўед? Иддае
гуфтанд: маъмур гаштаем, ки чун Худованд моро ёрї дода,
фатњу кушодагї дињад, инки њамди Худойро ба љой оварда, аз
вай омурзиш талабем ва бархе сукут намуда, чизе нагуфтанд,
ба ман гуфт: Эй Ибни Аббос оё ту њам чунин мегўї? Гуфтам:
На. Гуфт: пас чї мегўї? Гуфтам: Ин хабари вафоти Расули
Худо (с) аст, ки Худованд ўро ба он огоњ сохта, фармуд Изо
љоъа насруллоњи ва-л-фатњ ва ин аломату нишонаи аљали туст
Фасаббињ бињамди раббика вастаѓфирњу иннању кона таввобо.
Умар (р) гуфт: Ман њам аз он чизи дигаре љуз он чи гуфтї,
намедонам.

114 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: чун (Изо љоа
насруллоњи ва-л-фатњ) бар он њазрат (с) нозил шуд, пайѓамбари
Худо намозеро адо накарданд, магар ин, ки дар он мегуфтанд:
Субњонака раббано ва бињамдика, аллоњуммаѓфирлї, яъне
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покист туро Бор Худоямон ва туро меситоям. Бор Худоё,
маро биёмурз.

Дар ривояти Муслим омада, ки Расули Худо (с) пеш аз
вафоти худ бисёртар мефармуд: (покї турост Худои ман, њамд
барои туст, маѓфират мељўям аз ту ва тавба мекунам ба
сўи ту), Оиша (р) гуфт, гуфтам: Эй расули Худо (с), ин суханон
чист, ки ту овардаї ва онро мегўї: фармуд: бароям нишона
дар умматам ќарор дода шуда, ки чун онро мушоњида кунам,
мегўям: (Изо љоа насруллоњи ва-л-фатњ), то охири сура.

Ва дар ривояте аз Муслим омада, ки Расули Худо (с) ин
гуфтаро зиёд такрор мекард, ки «Субњоналлоњи ва бињамдињи
астаѓфируллоња ва атубу илайњ» (Покист Худоро ва ба санои
Ў тарзабонам. Аз Худованд омурзиш металабам ва ба сўяш
тавба мекунам). Оиша (р) гуфт: Гуфтам: Ё Расулуллоњ!
Мушоњида мекунам, ки зиёд субњоналлоњи ва бињамдињи ва
астаѓфируллоњ ва атубу илайњ мегўї, фармуд: Худованд маро
хабар дод, базудї нишонае дар умматам хоњам дид ва чун онро
бибинам «Субњоналлоњ ва бињамдињи астаѓфируллоњ ва атубу
илайњ» зиёд мегўям, ки онро дидам. «Изо љоъа насруллоњи ва-
л-фатњ» мурод фатњи Макка аст «ва раъайта-н-носа ядхулуна
фидиниллоњи афвољан, фасаббињ бињамди раббика вастаѓфирњ
иннању кана тавобо». Тарљума: (Чун њангоми фатњу фирўзї
ба ёрии Худо фаро расад (дар он рўз), мардумро бингарї, ки
фављ-фављ ба дини Худо дохил мешаванд (ва туро ба рисолат
тасдиќ мекунанд). Дар он ваќт Худои худро њамду ситоиш
кун ва аз ў маѓфирату омурзиш талаб, ки Ў Худои бисёр
тавбапазир аст) (Наср 1-3).

115 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки гуфт: Худои азза ва љалл
ќабл аз вафоти Расули Худо (с) вањйро паёпай фиристод ва
дар њангоми вафот бештар аз ваќтњои дигар бар вай вањй нозил
мешавад.

116 - Аз Љобир (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд: Њар
банда бар он чи ки мурдааст, барангехта мешавад.

117 - Аз Абузар (р) ривоят аст, ки гуфт: Гуфтам: Ё
Расулуллоњ кадом корњо бењтар аст? Фармуд: Имони ба Худо
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ва љињод дар роњи ў. Гуфтам: Кадом раќабањо (озодсозии
кадом бардагон)  бењтар аст? Фармуд: Бењтарин ва
пурќимматтарини он назди ањлаш. Гуфтам: Агар ин корро
анљом надињам? Фармуд: Ин ки бо косибу њунарманде њамкорї
кунї, ё барои касе, ки худ дуруст кор карда наметавонад, кор
кунї. Гуфтам: Ё Расулуллоњ агар аз анљоми гўшае аз корњои
нотавон мондам, чї кунам? Фармуд: Шарри худро аз мардум
боздорї, ки ин худ садаќае аз ту бар хештан аст.

БОБИ13. Зиёд будани роњњои хайр

Худованд мефармояд:
Ва он чи аз хайр (кори нек) анљом медињед, њамоно

Худованд ба он доност. (Баќара: 215)
Њамчунин мефармояд:
Ва он чи аз хайр анљом медињед, Худо онро медонад.

(Баќара: 197)
Пас он ки ба андозаи зарраи кўчаке амали хайр анљом

дињад, онро мебинад. (Зилзол: 7)
Ва низ мефармояд:
Касе ки амали некў анљом медињад, барои нафъи хештан

анљом медињад. (Љосия: 19)
118 - Аз Абўзар ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:

бар њар узви бадани шумо садаќа лозим мешавад, пас њар
тасбињ (субњоналлоњ гуфтан) садаќа аст ва њар тамљид
(алњамдулиллоњ гуфтан) садаќа аст ва њар тањлил (ло илоња
иллаллоњ гуфтан) садаќа аст ва њар такбир (Аллоњу акбар
гуфтан) садаќа аст. Амр ба корњои писандида садаќа аст ва
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нањй аз корњои бад садаќа аст ва кифоят мекунад, аз он ду
ракаъате, ки дар чоштгоњ адо намояд.

119 - Њамчунин аз Абўзар ривоят аст, ки Пайѓамбари Худо
(с) гуфт: Аъмоли хуб ва бади умматам ба ман нишон дода шуд
ва ёфтам дар аъмоли некашон хас ва хошокеро, ки аз роњ дур
адохта мешавад ва дидам дар аъмоли бадашон балѓам, ки дар
масљид буда ва дафн намегардад.

120 - Ва низ аз Абўзар (р) ривоят аст, ки иддае аз мардум
гуфтанд: эй Расули Худо (с), подошро сарватмандон бурданд,
мисли мо намоз гузорида ва рўза мегиранд ва он чи аз молашон
аз њољаташон бисёр бошад, онро садаќа медињанд. Он њазрат
(с) фармуд: Оё Худованд барои шумо чизе надода, ки онро
садаќа дињед, њамоно дар њар тасбињ гуфтан, садаќа аст ва
њар такбир гуфтан садаќа аст ва њар њамд гуфтан садаќа аст
ва њар тањлил гуфтан садаќа аст. Амр ба корњои хуб садаќа
аст ва манъ кардан аз корњои бад садаќа аст ва дар њамбистарї
бо зан садаќа аст. Гуфтанд: эй Расули Худо (с), яке аз мо
шањвати худро бароварда месозад, дар он аљр ва савоб аст?
Фармуд: бигўед, њар гоњ онро дар њаром бинињад, оё бар вай
гуноњ аст. Њамчунин, агар онро дар њалол бинињад, барои вай
аљр аст.

121 - Ва низ аз Абузар (р) ривоят аст, ки гуфт: Расули Худо
(с) фармуд: Њељ кори хуб ва писандидаро њаќир машумор,
њарчанд бо бародарат бо чењраи кушода рў ба рў шавї.

 122 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Бар њар мафсил ва банде аз мардум дар њар рўзе, ки
офтоб бар вай метобад, садаќа лозим аст. Миёни ду кас адолат
мекунї, садаќа аст, сухани некў садаќа аст ва ба њар гоме, ки
ба сўи намоз менињї, садаќа аст. Дур кардани чизњои
озоррасонанда (аз ќабили хасу хошок, санг, кулўх ва ѓайра)
аз роњ садаќа аст. Њамчунин Муслим ин њадисро аз Оиша (р)
ривоят карда, ки Паёмбари Худо (с) фармуд: Њар шахс аз
фарзандони одам бо сесаду шаст мафсил офарида шуда, он чи
Худоро такбир, њамд, тањлил ва тасбињ ва истиѓфор гўяд, санг
ё хор ё устухонеро аз роњи мардум дур созад, ё амри ба маъруф
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ва нањй аз мункар, ба шумор сесаду шаст бинамояд, њамоно
он рўзро ба њолате шаб мекунад, ки хешро аз оташ (дўзах) дур
кардааст.

123 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки пайѓамбар (с) гуфт:
Касе, ки дар аввали рўз ё аввали шаб ба сўи масљид равад,
дар њар субњ ва ё њар шоме, ки меравад, Худованд барояш
дар бињишт мењмонсарое омода месозад.

124 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
гуфт: Эй занони мусалмон, њељ зани њамсоя зани њамсояро
њаќир нашуморад, њарчанд, ки сўми (пои) гўсфанде њам бошад.

125 - Ва њам аз вай (р) ривоят аст, ки Пайѓамбари Худо (с)
гуфт: Имон њафтоду чанд, ё шасту чанд шоха аст, ки бењтарини
он калимаи ло илоња иллаллоњ аст ва пойинтарини он дур
кардани дуруштињо ва мавониъ, (монанди санг ва дигар
мавониъе, ки дар роњ ќарор доранд,) аз роњ аст ва њаё ва шарм
шохае аз имон аст.

126 - Ва низ аз вай (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) гуфт:
Дар асное, ки марде дар роње мерафт, сахт ташна шуд ва чоњеро
дид ва дар он фурў шуд ва об ошомид ва баъд аз он берун шуд,
ногањон сагеро дид, ки аз шиддати ташнагї забон аз комаш
баромада буд ва аз ташнагї хокро мехўрд. Бо худ гуфт: ин
саг њам мисли ман ташна шуда, пас ў ба чоњ даромад ва мўзаи
худро пур аз об карда, онро ба дањони худ гирифту аз чоњ боло
шуд ва сагро сероб кард. Худованд музди ин амалро дода ва
ўро омурзид. Гуфтанд: Эй Расули Худо (с), оё дар кўмак кардан,
ба чорпоён подош дода мешавад? Он њазрат (с) фармуд: дар
њар љигартозае (мављуди зиндае) подош аст. Ва дар ривояте
аз Бухорї омада, ки Худованд муздашро дода, ўро омурзида,
ба бињишт дохил намуд. Ва дар ривояте аз Бухорї ва Муслим
омада: Дар асное, ки саге ба атрофи чоње мегашт, ки аз ташнагї
дар њоли њалокат буд, зане аз зинокорони бани Исроил вайро
дида, мўзаашро кашид ва ба он серобаш кард ва гуноњони вай
бо ин далел омурзида шуд.

127 - Ва њамчунон аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки
Пайѓамбари Худо (с) гуфт: мардеро дидам, ки дар бињишт ин
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тараф ва он тараф мегашт, зеро дарахтеро ќатъ намуда буд,
ки аз болои роњ сабаби азияти муслимин мешуд.

128 - Ва низ аз вай (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: касе, ки вузў гирад ва дуруст вузў созад ва баъд ба
намози љумъа равад ва бишнавад (хутбаро) ва сокит бошад,
миёни ў ва љумъаи оянда ба зиёдати се рўзи дигар барояш
омурзида мешавад ва касе, ки сангрезаро бо дасташ дур кунад,
(дар аснои хутба хондани имом) кори лаѓв ва бењударо анљом
додааст.

129 - Њамчунон аз вай (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њар гоњ бандаи мусалмон ё мўъмин вузў бигирад ва
рўяшро бишўяд бо об ва ё бо охирин ќатраи об гуноње, ки бо
чашмаш ба сўи он назар намуда, аз рўяш берун мешавад ва
њар гоњ дастњояшро бишўяд ё бо об ё бо охирин ќатраи об, њар
гуноњеро, ки бо дастњояш муртакиб шуда, берун мешавад ва
њар гоњ пойњояшро бишўяд бо об ё бо охирин ќатраи об
гуноњонеро, ки пойњояш ламс карда ва ба сўи он ќадам
бардошта, аз он берун мешавад, то ин ки аз гуноњон пок берун
мегардад.

130 - Њамчунон аз вай (р) ривоят аст, ки Пайѓамбари Худо
(с) фармуд: намозњои панљваќта ва љумъа то љумъа ва рамазон
то рамазон сабаби бахшиш ва каффораи гуноњоне, ки дар ин
миён мешавад, мегарданд, ваќте аз гуноњони кабира парњез
шавад.

131 - Ва низ аз вай (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Оё шуморо ба чизе рањнамої накунам, ки ба он
гуноњон мањв гашта, дараљот баланд шавад? Гуфтанд: Оре,
Расулуллоњ. Фармуд: Комил сохтани вузў дар сахтињо
(монанди сардї ва гармї) ва гом задани зиёд ба сўи масољид
ва мунтазир мондан барои намоз, баъд аз адои намоз. Пас ин
сангарро мањкам гиред ва онро њамеша амалї намоед.

132 - Аз Абумўсои Ашъарї (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: Он кї бар дин намозњои субњ ва асрро адо намояд,
ба бињишт дохил мешавад.
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133 - Ва низ аз ў (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Њар гоњ шахсе мариз шавад ё сафар намояд, савоби он чиро
ки дар њоли сињат ва иќомат анљом медод, дармеёбад.

134 - Аз Љобир (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Њар кори писандида ва хуб садаќа аст.

135 - Ва низ аз ў (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Њељ мусалмоне нест, ки нињоле бинишонад, љуз ин ки он чи аз
он хўрда мешавад, барояш садаќа аст ва он чи аз он дуздї
шавад, барояш садаќа аст ва њељ кас онро кам намекунад, љуз
ин ки барояш садаќа аст. Ва дар ривояте аз Муслим омада, ки
пас мусалмон нињоле наменишонад, ки аз он инсоне ё њайвоне
ё паррандае бихўрад, љуз ин ки барояш, то рўзи ќиёмат садаќа
ба њисоб меояд. Ва дар ривояте аз Муслим омада ки:
Мусалмоне нињоле наменишонад ва киште намекунад, ки аз
он инсоне ва њам њайвоне ва чизе аз он мехўрад, магар ин ки
барояш садаќа аст.

136 - Ва њам аз вай (р) ривоят аст, ки гуфт: Бани Салама
хостанд, ки наздики Масљиди Набавї наќли макон намоянд.
Ин хабар ба Расули Худо (с) расид ва ба эшон фармуд: Ба ман
хабар расид, ки шумо мехоњед наздики масљид наќли макон
намоед? Гуфтанд: Оре, ё Расулуллоњ. Фармуд: Эй бани Салама
дар љоятон бошед, ки гомњои шумо дар палаи њасаноти шумо
ба њисоб меравад. Дар љоятон бошед, ки гомњои шумо (ки ба
сўи масљид бармедоред) дар палаи њасаноти шумо навишта
мешавад. Ва дар ривояте омада, ки: Њамоно дар њар гоми
дараљаест.

137 - Аз Абулмунзир Убай бини Каъб (р) ривоят аст, ки
гуфт: Марде буд, ки марде дуртар аз вай аз масљидро
намедонистам ва њељ намозе аз вай намемонд. Ба вай гуфта
шуд (ё ба вай гуфтам): Чї мешуд њар гоњ маркабе харидорї
мекардї, ки дар торикї ва шиддати гармї бар он савор мешудї?
Гуфт: Шодам намесозад, ки хонаам дар канори масљид бошад.
Ман мехоњам, ки рафтанам ба масљид ва бозгаштанам ба
хонаводаам дар палаи њасанотам навишта шавад. Расули Худо
(с) фармуд: Худованд бароят њамаи инњоро фароњам кардааст.
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Ва дар ривояте омада, ки: Њамоно турост он чиро холисона
анљом додаї.

138 - Аз Абумуњаммад Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р)
ривоят аст, ки гуфт: Расули Худо (с) фармуд: Чињил хислат
аст, ки болотарини он додани гўсфанди ширдор аст (барои
истифода аз шираш) њељ омиле нест, ки ба хислате аз ин
хислатњо ба умеди савоб ва тасдиќ ва ваъдањое, он дар мавриди
он шуда, амал мекунад, љуз ин ки Худованд ўро дар баробари
он ба бињишт дохил месозад.

139 - Аз Адй ибни Њотим (р) ривоят аст, ки гуфт: аз
Пайѓамбари Худо (с) шунидам, ки фармуд: Худованд бо њар
кадоми шумо сухан мегўяд, дар њоле, ки байни шумо ва Њаќ
таъоло тарљумоне нест ва шахс ба тарафи росташ менигарад
ва љуз он чиро, ки пеш фиристода намебинад ва ба самти чап
њам мебинад ва љуз он чиро ки анљом дода, намебинад ва дар
пеши рўяш њам мебинад ва љуз дўзах чизи дигареро дар
баробараш намеёбад, пас аз дўзах худро њифз кунед, њарчанд
ба ним донаи хурмо бошад ва касе, ки онро наёбад, пас ба
сухани некў худро аз дўзах нигоњ дорад.

140 - Аз Анас (р) аз Расули Худо (с) ривоят аст, ки фармуд:
Худованд яќинан аз банда розї мешавад, ки чун ноне бихўрад
ё обе бинўшад, сипоси Њаќ таъолоро ба љой оварад.

141 - Аз Абумўсо (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
бар њар мусалмон садаќа лозим аст. Гуфтанд: агар наёфт? Он
њазрат (с) фармуд: Ба дасти худ кор кунад ва ба худ нафъ
расонад ва садаќа дињад. Гуфтанд агар натавонист? Фармуд:
Ба ниёзманди ранљкашида кўмак расонад. Гуфтанд: агар
натавонист? Фармуд: Ба корњои хуб, ё хайр амр намояд.
Гуфтанд: агар ин корро анљом надод? Фармуд: Аз бадї худро
боздорад, зеро ин кор њам садаќа аст.

142 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: Паёмбар (с) наздаш
омаданд, дар њоле, ки зане назди ў нишаста буд. Фармуданд:
Ин зан кист? Гуфт: Ин фалонї аст ва аз бисёр намоз хонданаш
ёдоварї менамуд. Фармуданд: Бас кун, шумо он чиро, ки
метавонед, анљом дињед. Савганд ба Худо, ки Худо савобашро
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ќатъ намекунад, то замоне, ки шумо хаста нашавед ва бењтарин
амал дар назди Расули Худо (с) амале буд, ки соњибаш бар он
мудовамат намояд.

БОБИ 14. Миёнаравї дар тоъат ва ибодат

Худованд мефармояд:
Гоњо мо ин Ќуръонро бар ту нафиристодем, то ранљ кашї.

(Тоњо: ояти 1)
Ва инчунин мефармояд:
Худованд ба шумо иродаи осонї дорад ва иродаи душворї

бар шумо надорад. (Баќара: 185)
143 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Се шахс ба хонањои

занони Паёмбари Худо (с) омада, аз ибодати Пайѓамбари Худо
(с) пурсиш намуданд.

Чун ба эшон гуфта шуд, гўё онро кам шумурда, гуфтанд:
мо бо паёмбар (с) чї баробарї карда метавонем, дар њоле, ки
гуноњони гузашта ва ояндаашон бахшида шуда. Яке аз эшон
гуфт: ман њамеша дар тамоми умр тамоми шабро намоз
мегузорам, дигаре гуфт: ман тамоми умр рўза мегирам ва
саввумї гуфт: ман аз занњо дурї гузида, њаргиз никоњ
намекунам.

Расули Худо (с) омад, фармуд: Шумо њамон касоне њастед,
ки чунин ва чунон гуфтед. Аммо ба Худо савганд, ки ман аз
њамаи шумо аз Худо бештар тарсида ва аз њамаи шумо
парњезгортарам ва ман њам рўза мегирам ва њам намегирам
(маќсуд рўзаи нафл аст), намоз мехонам ва хоб њам меравам
ва занонро ба никоњ мегирам ва касе, ки аз суннат ва тариќаи
ман рўй гардонад, аз ман нест.

144 - Аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки Паёмбари
Худо (с) се бор фармуд: Њалок шуданд касоне, ки бемаврид
сахтгирї карда ва дар гуфтор ва кирдорашон ѓулув менамоянд.
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145 - Аз Абуњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят
кардааст, ки фармуд: Дин осону сањл аст ва бо дин ба муќобала
бархоста намешавад (касе, ки бо он ба муќобала бархезад),
магар ин ки ўро маѓлуб месозад. Пас Њаќ таъолоро талаб
намуда ва худро ба он наздик сохта ва ба сабаби он шод шавед
ва бо анљоми корњои нек дар субњ ва шом ва порае аз шаб ёрї
љўед. Яъне, дар ваќтњои нишот ба анљоми аъмоли солиња
бипардозед. Ва дар ривояте аз вай омада: Њаќро талаб намуда,
худро бад-он наздик сохта, дар субњгоњ ва шомгоњ ва охири
шаб амал карда, миёнаравї кунед, то ба маќсад бирасед.

146 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки гуфт: паёмбар (с) ба
масљид дохил шуд, таноберо диданд, ки дар миёни ду сутуни
масљид овезон аст, фармуд: Ин чї танобест? Гуфтанд: ин
ресмони Зайнаб аст, ки чун бихезад, худро бад-он мегирад.
Паёмбар (с) фармуд: Онро канед, бояд ки яке аз шумо то замоне
намоз мегузорад, бо нишот ва њавсала бошад ва њар гоњ хаста
шавад, бояд бихобад.

147 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Чун яке аз шуморо пинаке ояд (њангоми адои намози нофила),
бояд истироњат кунад, то хобаш биравад. Зеро агар њамроњи
пинакї рафтан намоз бихонад, намедонад, ки чї мегўяд, шояд
дар ивази ин ки омурзиш талабад, худро дашном дињад.

148 - Аз Љобир ибни Самура (р) ривоят шуда, ки гуфт: ман
бо паёмбар (с) намозњоро адо мекардам, тўли намозашон миёна
буд ва хутбаашон њамчунин.

149 - Аз Абуљуњайфа Вањб ибни Абдуллоњ ривоят шуда,
ки гуфт: паёмбар (с) миёни Салмон (р) ва Абудардо (р) аќди
ухувват ва бародарї бастанд. Салмон (р) ба дидани Абудардо
(р) омада дид, ки умми Дардо (р) либосњои кўњнаро пўшида.
Аз ў савол кард, ки чаро ин таврї? Вай гуфт: зеро бародарат
Абудардо (р) ба занон майле надорад. Дар ин њангом Абудардо
(р) омада таъомеро барои Салмон (р) омода карда ва гуфт:
бихўр, зеро ман рўзадорам. Салмон (р) гуфт: то ту нахўрї, ман
намехўрам ва ў њам таъом хўрд ва чун шаб шуд, Абудардо (р)
хост барои адои намоз бархезад. Салмон гуфт: Хоб рав. Боз
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хост бархезад, Салмон(р) гуфт: Бихоб. Чун охири шаб шуд,
Салмон (р) гуфт: њоло бархез ва њар ду бархоста намоз
гузориданд. Салмон (р) ба вай гуфт: Њамоно Худованд бар ту
њаќе дорад ва нафси ту бар ту њаќе дорад ва хонаводаат бар
ту њаќе дорад, њаќи њар касро барояш адо кун. Ў назди Расули
Худо (с) омада, мавзуъро ёдоварї намуд. Паёмбар (с) фармуд,
ки Салмон (р) рост гуфтааст.

150 - Аз Абумуњаммад, Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р)
ривоят шуда, ки гуфт: Ба паёмбар (с) хабар расида буд, ки
ман гуфтаам: Ба Худо савганд, ки то зиндаам, рўзњоро њатман
рўза гирифта ва шабњоро зинда медорам. Расули Худо (с)
фармуд: Оё ту чунин гуфтаї? Гуфтам: Бале, ё Расулуллоњ,
падар ва модарам фидоят бод. Фармуд: Ту наметавонї ин корро
анљом дињї, пас њам рўза бигир ва њам бихўр, њам бихоб ва
њам намози шаб бихон ва њам дар моњ се рўзро рўза бигир,
зеро њар некї дањ баробар љавоб дорад ва ин кор мисли
рўзадори њамеша аст. Гуфтам: Ман бештар аз инро метавонам.
Фармуд: Пас як рўзро бихўр ва як рўзро рўза бигир, ин рўзаи
Довуд (а) аст ва ин миёнатарин рўза аст. Ман гуфтам: Ман аз
ин бењтарро метавонам. Расули Худо (с) фармуд: Аз ин бењтар
вуљуд надорад. Абдуллоњ (р) гуфт: Агар ман се рўзеро, ки
Расули Худо (с) фармуда буд, ќабул мекардам, бароям аз
хонавода ва молам мањбубтар буд.

Ва дар ривояте омада. Оё ба ман хабар нарасида, ки
рўзњоро рўза гирифта, шабњоро зинда медорї? Гуфтам: Оре, ё
Расулуллоњ! Фармуд: Ин корро макун. Њам рўза бигир, њам
бихоб ва њам намози шаб бихон, зеро баданат бар ту њаќќе
дорад ва чашмонат бар ту њаќќе дорад ва њамсарат бар ту
њаќќе дорад ва мењмонат бар ту њаќќе дорад ва кофист, ки
дар њар моњ се рўз рўза бигирї. Зеро дар баробари њар некї
дањ баробар бароят дода мешавад. Ин (рўза гирифтан) мисли
рўзаи тамоми умр аст. Ман бар эшон сахт гирифтам, эшон
њам бар ман сахт гирифтанд. Гуфтам: Ё Расули Худо (с) ман
ќудратмандам. Фармуд: Рўзаи Паёмбари Худо Довуд (а)-ро
бигир ва аз он зиёдтар рўза магир. Гуфтам: Рўзаи Довуд (а) чї
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гуна буд? Фармуд: Нисфи замон. Њангоме, ки Абдуллоњ (а)
кўњансол шуда буд, мегуфт: Кош иљозаи Расули Худо (с)-ро
ќабул мекардам.

Ва дар ривояте омада, ки фармуд: Оё ба ман хабар
нарасида, ки ту тамоми умр рўза гирифта, њар шаб Ќуръон
мехонї? Гуфтам: Оре, ё Расулуллоњ ва аз он љуз иродаи хайр
надорам. Фармуд: Рўзаи Довуд (а)-ро бигир, ў порсотарини
мардум буд. Ва дар њар моњ Ќуръон бихон. Гуфтам: Эй паёмбар
(с) беш аз ин тавон дорам. Фармуд: Дар бист рўз Ќуръонро
бихон (яъне онро хатм кун). Гуфтам: Бештар аз ин дар тавонам
њаст. Фармуд: Пас онро дар њар дањ рўз бихон. Гуфтам: Беш
аз ин дар тавонам њаст. Фармуд: Ки дар њар њафт рўз бихон ва
бар ин зиёдаравї макун. Чун сахтгирї кардам, бар ман
сахтгирї шуд. Паёмбар (с) бароям фармуд: Ту намедонї, шояд
умрат дароз шавад. Гуфт: Пас бад-он чи ки паёмбар (с) бароям
фармуд, амал кардам ва чун кўњансол шудам, дўст доштам,
ки кош иљозаи паёмбар (с)-ро мепазируфтам. Ва дар ривояте
омада, ки фарзандонатро бар ту њаќќе аст ва дар ривояти дигар
омада, ки касе ки њамеша рўза гирад, рўзааш њељ аст ва дар
ривояте дигар бењтарин рўза назди Худованд, рўзаи Довуд (а)
аст ва бењтарин ва мањбубтарин намоз, назди Худованд намози
Довуд (а) аст, ки ними шаб мехобид ва сеякашро бармехост
ва шашякашро мехобид ва рўзе рўза мегирифт ва рўзеро ифтор
мекард ва чун бо душман муќобил мешуд, фирор намекард.

Ва дар ривояте омада, ки (Абдуллоњ) гуфт: Падарам маро
зани соњибном дод. Вай аз ў хабар мегирифт ва аз ў дар мавриди
шавњараш мепурсид. Он зан посух медод: Марди хубест, аз
ваќте, ки омадаам бо ман њамбистарї ва омезиш накардааст
ва чун ин масъала давом ёфт, падарам мавзўъро барои паёмбар
(с) ёдовар шуд. Паёмбари Худо (с) фармуд, ўро ба ман нишон
дењ ва сипас эшонро дидам. Он њазрат (с) аз ман пурсид, чї
гуна рўза мегирї? Гуфтам: Њама рўз. Пурсид чї гуна Ќуръон
хатм мекунї? Гуфтам: Дар њар шаб. Ва Абдуллоњ боќї ин
ривоятро монанди ривоятњои собиќ зикр намуд (Ва ў одат дошт
он чиро ки шаб мехонд), рўзе бар баъзе аз авзоъи хонаводааш
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мехонд, то аз тарафи шаб бар вай осонтар шавад ва чун мехост,
ки худро нерў дињад, чандин рўз ифтор мекард ва мешумурд
он рўзњоро ва баъди он, рўзњоро рўза мегирифт, аз тарси ин ки
шояд аз вай чизе тарк шавад, ки паёмбар (с)-ро бар он тарк
намудааст. Тамоми ин ривоятњо сањењ аст ва аксарашон дар
Сањењайн омадааст.

151 - Аз Абурибъи Њанзала ибни Рабиъи Усайдї Котиб (р)
яке аз котибони Расули Худо (с) ривоят шуда, ки гуфт: Абубакр
(р) маро дида гуфт: Њанзала чї њол дорї? Гуфтам: Њанзала
нифоќ варзид. Гуфт: Субњоналлоњ чї мегўї? Гуфтам: Мо назди
Расули Худо (с) мебошем ва моро ба дўзах ва бињишт панд
медињад, ки гўё онро ба чашми сар мушоњида мекунем ва чун
аз назди Расули Худо (с) бармеоем бо занњо, кўдакон ва
масоили зиндагї сару кор пайдо мекунем, бисёр чизњоро
фаромўш менамоем. Абубакр (р) гуфт: Мо њам ба чунин чизе
рў ба рў мешавем. Ман бо ў хидмати он њазрат (с) мушарраф
шудем. Ман гуфтам: Ё Расулуллоњ. Њанзала нифоќ варзид.
Расули Худо (с) фармуд: Ин чї суханест, ки мегўї? Гуфтам:
Ваќти назди шумо мебошем, моро ба бињишт ва дўзах панд
медињед, гўё ки онро ба чашм мебинем ва чун аз њузури шумо
мураххас мешавем, бо занон, фарзандон ва масоили зиндагї
омезиш намуда, бисёре чизњоро фаромўш мекунем. Расули
Худо (с) фармуд: Савганд ба Зоте, ки љонам дар дасти ўст,
агар њамеша ба шакле, ки дар наздам мебошед, ба сар баред
ва ба ёди Худо бошед, фариштагон шуморо бар рўи фаршњо
(яъне дар хонањоятон) ва роњњои шумо масофа хоњанд кард.
Вале эй Њанзала, соатест (барои адои ибодат) ва соатест (барои
кори дунё) ва се бор ин суханро такрор карданд.

152 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: њангоме ки
паёмбар (с) хутба мехонд, мутаваљљењи шахси истода шуду аз
њолаш пурсид. Асњоб љавоб доданд: ў Абуисроил аст, назр
карда, ки дар офтоб истода ва ба соя нарафта, нашинад ва
сухан нагўяд ва рўза гирад. Паёмбар (с) фармуд: Ўро бигўед,
сухан гўяд ва дар соя истода биншинад ва рўзаашро бояд тамом
кунад.
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БОБИ 15. Мувозабат бар корњои нек

Худованд мефармояд:
Оё ваќти он нарасида, ки дилњои мўъминон ба ёди Худо ва

он чи аз Њаќ фиристода, битарсад ва набошанд монанди
касоне, ки дар гузашта барояшон китоб дода шуд, вале дароз
гашт бар эшон ва сахтдил шуданд. (Њадид: 16)

Ва низ Аллоњ таъоло мефармояд:
Пас аз он Исо ибни Марямро овардем ва ба вай Инљилро

додем ва нињодем дар дили пайравони ў мењрубонї ва бахшоиш
ва рањбонияте, ки онро худ сохта буданд ва мо онро фарз
насохта будем барояшон, лекин ихтироъ карда буданд онро
ба талаби хушнудии Худо, пас нигањдошти он накарданд ба
гуноње, ки шоистаи риъояти он буд. (Њадид: 27)

Ва дар љои дигар мефармояд: Ва набошед монанди зане,
ки баъд аз устуворї риштаи худро гусаста пора – пора сохт.
(Намл: 92)

Парастиш кун Худоятро, то маргат расад. (Њиљр: 99)
Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: Бењтарини амал назди

Расули Худо (с) амале буд, ки соњибаш бар он мудовамату
пайвастагї ва мувозабат мекард.

153 - Аз Умар (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Он кї навбате аз шабашро ва ё бахше аз онро, ки боист Ќуръон
мехонад, нахонд ва онро миёни намози субњ ва пешин бихонд,
мисли он аст, ки онро дар шаб хонда бошад.

154 - Аз Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят аст, ки
паёмбар (с) бароям фармуд: Эй Абдуллоњ, мисли фалонї
мабош, ки намози шаб мегузорид, вале онро тарк намуд.

155 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: чун намози шаби
Расули Худо (с) ба воситаи беморї ва ё ѓайри он тарк мешуд,
дар рўз дувоздањ ракаъат намоз мегузориданд.
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БОБИ 16. Амр ба муњофизат ва мувозабат бар суннат
ва одоби он

Худованд мефармояд:
Ва он чї Расули Аллоњ шуморо њидоят дињад, онро бигиред.

(Њашр: 7)
Ва низ мефармояд:
Сухан намегўяд аз њавои нафси хеш. Нест Ќуръон, магар

вањйе, ки ба сўи ў фиристода мешавад. (Наљм: 3-4)
Инчунин мефармояд:
Эй Муњаммад, бигў агар дўст медоред Худоро, пас

пайравии ман кунед, то дўст дорад шуморо Худо ва биёмурзад
гуноњони шуморо. (Оли Имрон: 31)

Њароина шуморо ба Расули Аллоњ пайравии нек аст, барои
касе, ки умед медорад (савоби) Худо ва рўзи охиратро.

(Ањзоб: 21)
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Ва дар љои дигар мефармояд:
Пас ќасам ба Парвардигори ту, ки эшон мусалмон

набошанд, то он ки њоким кунанд туро дар ихтилофе, ки сар
занад миёнашон, боз наёбанд дар дили хеш тангие аз он чи
њукм фармудї ва ќабул кунанд онро ба инќиёд. (Нисо: 65)

Агар дар чизе мунозиъа кардед, онро ба Худо ва Расул
раљъат дињед, агар мўъмин ба Худо ва рўзи охират њастед.

(Нисо: 59)
Њамчунин Худованд мефармояд:
Касе, ки аз пайѓамбар фармонбардорї кунад, њамоно аз

Худо итоъат кардааст. (Нисо: 80)
Њамоно ту ба роњи рост њидоят мекунї, роњи Худо.

 (Шўро:52-53)
Бояд битарсанд касоне, ки аз амри паёмбар мухолифат

мекунанд, аз ин ки бирасад ба эшон фитна, ё азоби дарднок.
(Нур: 63)

Эй занони паёмбар (с), ёд кунед он чиро, ки тиловат
мешавад дар хонањои шумо аз оёти Худо ва њикмат.

(Ањзоб: 34)
156 - Аз Абуњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст,

ки фармуд: Маро бигузоред модоме, ки ман шуморо гузоштам
(яъне, суоли бемаврид накунед). Ба тањќиќ њалок шуданд,
касоне ки пеш аз шумо буданд, ба иллате, ки зиёд суол намуданд
ва бар паёмбаронашон ихтилоф карданд. Њар гоњ шуморо аз
чизе нањй кардам, аз он дурї кунед ва агар шуморо ба чизе
амр кунам, онро ба ќадри тавон ба љой оваред.

157 - Аз Абунаљињ Ирбоз ибни Сория (р) ривоят шуда, ки
гуфт: Паёмбари Худо (с) барои мо мавъизаи шевое намуд, ки
дилњо аз он тарсида ва чашмњо аз он ашкрезон шуд. Гуфтам:
Ё Расулаллоњ, гўё ин мавъизаи касест, ки видоъ мекунад, пас
моро васият кун. Он њазрат (с) фармуданд: Шуморо ба таќво
ва тарси Худо ва шунидану итоъат кардан тавсия мекунам,
њарчанд ѓуломи њабашї бар шумо амир бошад. Њароина он,
ки аз шумо зинда бимонад, ба зудї шоњиди ихтилофоти зиёде
хоњад буд, пас бар шумо бод ба пайравї аз тариќаи ман ва
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тариќаи хулафои рошидин, ки онњо њидояткунандагонанд.
Онро (суннати маро) бо дандонњои курсии хеш газида ва
мањкам гиред ва бар шумо бод, ки аз корњои бидъат дурї
кунед, зеро њар кори навпайдо гумроњї дар пой дорад.

158 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њамаи умматам ба бињишт дохил мешаванд, магар
касе, ки сар печад. Гуфтанд: Чї касе сар мепечад, ё Расулуллоњ?
Фармуд: Он, ки аз ман пайравї кунад, дохили бињишт мегардад
ва он, ки нофармонии маро кунад, ба тањќиќ сар печидааст.

159 - Аз Абумуслим ва гуфта шуда Абуиёс Салама ибни
Амр ибни Акваъ (р) ривоят аст, ки гуфт: шахсе назди Расули
Худо (с) ба дасти чап таъом мехўрд, он њазрат (с) фармуд: Ба
дасти рост бихўр. Гуфт: Наметавонам. Фармуд: Натавонї. Чизе
ба љуз кибр ўро аз итоъат бознадошт ва вай баъд аз он
натавонист чизеро ба дањони хеш баланд кунад, яъне дасташ
ба ќудрати Худованд фалаљ шуд.

160 - Аз Абуабдуллоњ, Нўъмон ибни Башир (р) ривоят аст,
ки гуфт: Аз Расули Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Њамоно
њатман, сафњои хешро дуруст мекунед. Ё ин ки Худованд дар
миёни шумо ихтилоф меафканад.

161 - Аз Абумўсо (р) ривоят аст, ки гуфт: Шаб хонае дар
Мадина дар њоле, ки ањлаш дар он буданд, оташ гирифт. Чун
Расули Худо (с) аз њолашон бохабар шуд, фармуд: Ин оташ,
душмани шумо аст, пас ваќте хоб меравед, онро хомўш кунед.

162 - Ва низ аз Абумўсо (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Сифати он чи аз илм ва њидоят, ки Худованд маро ба
он фиристода мисли боронест, ки ба замине расид, пас бархе
аз он ќисмати хубест, ки обро ќабул намуда, алаф ва сабзаи
зиёд мерўёнад ва баъзе аз он сахт аст, ки обро нигоњ дошта,
Худованд мардумро бад-он нафъ мерасонад, ки аз он
меошоманд ва заминашонро обёрї карда, кишт мекунанд ва
ба бахши дигаре аз замин мерасад, ки њамвор аст, на обро
нигоњ медорад, на алафро мерўёнад ва ин сифати касест, ки
дар дини Худо донишманд мешавад ва он чи Худованд маро
бад-он мабъус сохта ба вай нафъ мерасонад, пас меомўзад ва
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таълим медињад ва сифати он касест, ки сари худро бад-он
баланд накарда ва њидояти Илоњиро, ки Худованд маро бад-
он фиристода, напазируфт.

163 - Аз Љобир (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Масали ман ва масали шумо монанди касест, ки оташ
меафрўзад ва малахњову парвонањо худро миёни он
меандозанд ва ў онњоро мамониъат мекунад ва ман
камарбандњои шуморо гирифтаам, то шуморо аз дўзах
боздорам, вале шумо худро аз чанги ман берун мекашед, то
ба оташ дароед.

164 - Ва њам аз Љобир (р) ривоят аст, ки Пайѓамбари Худо
(с) ба лесидани ангуштон ва коса амр намуда, фармудаанд:
Шумо намедонед, ки баракат дар кадоми он аст. Ва дар
ривояти дигар њам аз Муслим омада, ки њамоно шайтон дар
њар коре, ки анљом медињед, назди шумо њозир мешавад, њатто
дар ваќти таъом хўрдан, аз ин рў, њар гоњ луќмаи яке аз шумо
бияфтад, бояд хошокеро, ки ба он часпида, дур намуда, онро
бихўрад ва барои шайтон нагузорад. Ва дар ривояти дигар аз
Муслим омада, њар гоњ луќмае, ки аз шумо биафтад, бояд онро
бардошт ва хошокеро, ки ба он часпида, дур намуда, онро
бихўрад ва онро барои шайтон нагзорад ва бояд ќабл аз ин
дасти худро ба дастмол пок мекунад, онро билесад, зеро ў
намедонад, ки дар кадом ќисмати таъоми ў баракат нињода
шудааст.

165 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Расули Худо
(с) дар миёни мо барои мавъиза бархоста, фармуд: Эй мардум,
шумо пои барањна, тани барањна ва хатнаношуда ба њузури
Худованд мањшур мешавед, (Чунон ки оѓоз кардем аввали
офаринишро, дигар бора кунем офаринишро ваъдаи лозим бар
мо, ки њароина мо кунандаем.) (Анбиё: 103).

Огоњ бошед, аввалин касе, ки аз мардум дар рўзи ќиёмат
пўшонда мешавад, Иброњим (ъ) мебошад. Огоњ бошед! Њамоно
мардоне аз уммати ман оварда шуда ва ба тарафи дўзах савќ
дода хоњанд шуд ва ман мегўям: Худоё, асњобам? Гуфта
мешавад ту намедонї, баъд аз ту чї анљом додаанд. Ман њам
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монанди бандаи солењ Исо (ъ), ки мегўяд, мегўям: (ман
шоњидашон будам, то лањзае, ки бо эшон будам) (Моида: 117-
118), то охири ояи фармудаи Худованд (Азизу-л-њаким).

Пас бароям гуфта мешавад: онњо аз лањзае, ки ту аз онњо
људо шудї, аќибгардї карданд ва дубора мунњариф шуданд.

166 - Аз Абўсаид Абдуллоњ ибни Муѓаффал (р) ривоят
шуда, ки гуфт: Расули Худо (с) аз партоб намудани сангреза
бо ангушт манъ карда фармуданд: Он шикорро накушта ва
душманро ба ќатл намерасонад, вале чашмро кўр карда ва
дандонро мешиканад. Ва дар ривояте омада, ки яке аз
наздикони ибни Муѓаффал (р) сангрезањоро партоб намуд ва
ў вайро нањй намуда гуфт: Расули Худо (с) аз партоби сангреза
манъ намуду фармуд: Он шикореро ќайд намекунад, шахси
мазкур дубора сангрезаро партоб намуд. Ў гуфт: Ман ба ту аз
Расули Худо (с) ривоят мекунад, ки ў аз ин кор нањй намудааст
ва ту боз дубора сангреза партоб мекунї, њаргиз бо ту њарф
нахоњам зад.

167 - Аз Аббос ибни Рабиъа (р) ривоят шуда, ки гуфт: Умар
ибни Хаттобро дидам, ки Њаљару-л-асвадро бўса мезад ва
мегуфт, медонам, ки ту сангї, суду зиён намерасонї ва њар
гоњ намедидам, ки Расули Худо (с) туро бўса мезанад, туро
бўса намезадам.

БОБИ 17. Вуљуби пайравї ва итоъат аз Худо ва
сухане, ки бояд шахси даъватшуда бигўяд ва амр ба

маъруф ва нањй аз мункар

Худованд мефармояд:
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Пас ќасам ба Парвардигорат, ки эшон мусалмон
набошанд, то туро довар накунанд, дар ихтилофе, ки миёни
эшон воќеъ шуд ва боз наёбанд дар дили хеш аз он чи њукм
фармудї дилтангиеро ва ќабул кунанд, онро бо
фармонбардорї. (Нисо: 65)

Ва низ мефармояд:
Њамоно сухани мўъминон он аст, ки чун ба сўи њукми Худо

ва расулаш хонда шаванд, то њукм кунад дар миёнашон бар
ин, ки гўянд: шунидем ва фармонбардорї намудем. Ин гурўњ
яќинан растагоронанд. (Нур: 51)

168 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки гуфт: чун бар
Пайѓамбари Худо ин оят нозил шуд; Лиллоњи мо фис-самовоти
ва мо фил-арз ва ин тубдў мо фї-анфусикум ав тухфўњу
юњосибкум бињиллоњ. Тарљума: Он чи дар осмонњо ва замин
аст, њама моли Худост ва агар он чи (аз оѓози хайр ва шар)
дар дил доред, ошкоро ё махфї кунед, њамаро Худованд дар
муњосибаи шумо хоњад овард, бар асњоби киром сахт душвор
омад. Пас ба њузури Расули Худо (с) омада, ба зону афтода ва
гуфтанд, ё Расулаллоњ, мо ба корњое мукаллаф шудаем, ки
тоби анљоми онро дорем, мисли намоз, љињод, садаќа ва рўза
ва акнун ин оят бар шумо нозил шуда, мо тоќати онро надорем.
Расули Худо (с) фармуд: оё мехоњед мисли ањли китоб, ки пеш
аз шумо буданд, бигуед: шунидем ва нофармонї кардем?!
Балки бигўед, шунидем ва итоъат кардем, Парвардигоро, аз
ту омурзиш металабем ва баргашти мо ба сўи туст. Онњо њам
ин дуъоро карданд ва чун мардум онро хонданд ва
забонњояшон ба он фармонбардор шуд, Худованд ба таъќиби
он фармуд: Паёмбар ва мўъминон ба он чи, ки бар ў (паёмбар)
аз тарафи Худованд нозил шуда, имон оварданд. Њамаи онњо
ба Худованд ва малоикааш ва китобњояш ва паёмбаронаш
имон оварданд ва миёни њељ кадоме аз паёмбаронаш фарќе
ќоил намебошем ва гуфтанд: шунидем ва итоъат кардем,
Парвардигоро аз ту омурзиш металабем ва бозгашти мо ба
сўи туст. (Баќара: 285).
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Чун онро анљом доданд, Худованд онро насх намуд ва ин
ояро нозил фармуд: Худованд њељ касро таклиф накунад, магар
ба ќадри тавоноии ў. Некињои њар кас ба суди худи ў ва
бадињояш њам ба зиёни худи ўст. Парвардигоро, моро ба он чи
ба фаромўшї, ё ба хато кардаем, муохаза макун. Худованд
фармуд: Бале, иљобат кардам. Парвардигоро, бори таклифи
гарон ва тоќатфарсоро чунон, ки бар пешиниён нињодї, бар
мо магузор. Худованд фармуд: Бале. Парвардигоро, бори
таклифи болотар аз тоќати моро бар дўши мо манењ. Худованд
фармуд: бале. Ва биёмурз ва бибахш гуноњи моро ва бар мо
рањмат фармо, танњо султон ва ёру ёвари мо туї, моро бар
(маѓлуб кардан)  гурўњи кофарон ёрї фармо. Худованд
фармуд: бале. Барои дарёфти тафсилоти бештар дар ин мавзўъ
нигаред ба њадиси 106.

БОБИ 18. Дар манъ намудан аз бидъатњо ва корњои
навпайдо

Худованд мефармояд:
Чист? Баъд аз Њаќ, ба љуз гумроњї. (Юнус: 22)
Дар ояи дигар чунин омада:
Њељ чизеро дар китоб фурў нагзоштем. (Анъом: 1)
Инчунин мефармояд:
Агар дар мавриди чизе мунозиъа кардед, онро ба Худо ва

расули ў бозгардонед, яъне ба китоб ва суннат. (Нисо: 59)
Њамчунин мефармояд:
Њароина ин роњи рости ман аст, пас аз он пайравї кунед

ва пайравї макунед роњњои дигарро, ки ин роњњо људо кунанд
шуморо аз роњи Худо. (Анъом: 153)

Бигў, эй Муњамммад! Агар шумо Худоро дўст медоред, аз
ман пайравї кунед, њамоно Худованд шуморо дўст медорад
ва мебахшад гуноњони шуморо. (Оли Имрон: 31)

169 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
касе, ки дар ин амр (дини мо) чизеро биёварад, ки аз он нест,
мардуд аст.
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Дар ривояте аз Муслим омада, ки касе ки амале анљом
дињад, ки дини мо онро таъйид накунад, мардуд аст.

170 - Аз Љобир (р) ривоят аст, ки гуфт: њангоме ки
Пайѓамбари Худо (с) хутба мехонданд, чашмонаш сурх гашта,
садояшон баланд гардида ва сахт ѓазабнок мешуданд, ки гўї
эшон бимдињандаи як лашкаранд, ки мегўяд: Душман субњ бар
шумо њамла меоварад ё бар шумо шабехун мезанад ва
мефармуд: Ман барангехта шудам, дар њоле ки миёни ман ва
ќиёмат монанди ин ду аст (ва ангушти сабоба ва васати худро
ба њам марбут ва пайваста месохт) ва мефармуд: аммо баъд;
њароина бењтарини сухан Китоби Худо аст ва бењтарин роњи
њидоят, роњи њидояти Муњаммад (с) аст ва бадтарин кор он
аст, ки бидъат бошад ва њар амри навпайдо (бидъат) гумроњї
аст. Сипас мефармуд: Ман ба њар мусалмон аз љонаш
бартарам, пас касе, ки моле бигзорад, аз хонаводааш аст ва
касе, ки ќарз ё аёлеро бигзорад, пас аз ман ва бар ман аст.

БОБИ 19. Дар мавриди касе, ки равиши нек ё бадеро
асос нињад

Худованд мефармояд:
Касоне ки мегўянд: Эй Парвардигори мо, бибахш барои

мо аз занњо ва фарзандонамон рўшании чашм ва бигардон моро
пешвои парњезгорон. (Фурќон: 74)

Ва низ мефармояд:
Гардонидем онњоро пешвоёне, ки ба амри мо роњбарї

мекарданд. (Анбиё: 73)
171 - Аз Абуамр Љарир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки

гуфт: мо дар аввали рўз назди Расули Худо (с) будем. Ногоњ
гурўње хидматаш расиданд, ки барањна буда ва абоњои
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пашмини хатдореро, ки аз ќисмати сар пора мешуд, пўшида
буданд. Шамшерњояшон дар ѓилоф буд, умумашон, балки
њамаашон аз ќавми Музар буданд. Расули Худо (с) аз
гуруснагие, ки бо эшон диданд, њолашон дигаргун шуда, ба
хона даромаданд ва боз баромада ба Билол дастур доданд, ки
ў азон дода ва иќомат гуфт. Пас он њазрат (с) намоз гузорида
ва хутба хондаву фармуданд: Эй мардум, аз Парвардигоратон
битарсед, Худое, ки њамаи шуморо аз як тан офарид ва офарид
аз он тан зани ўро ва пароканда сохт аз он ду, мардони бисёр
ва занони бешумор. Ва битарсед аз он Худое, ки аз якдигар ба
номи ў суол мекунед. Ва битарсед аз ќатъи пайванди арњом,
ки њамоно Худованд муроќиб ва нигањбони шумост. Ва ояи
дигаре, ки дар охири сураи Њашр аст: Эй касоне, ки имон
овардаед, аз Худованд битарсед ва њар касе бояд бингарад ба
он чизе ки барои фардояш (рўзї ќиёмат) омода карда. Бояд
мард садаќа бидињад аз динораш, аз дирњамаш, аз либосаш,
аз паймонаи гандум ва хурмояш. Њатто фармуд: агарчи ним
донаи хурмо њам бошад. Баъд марде аз ансор њамёне овард,
ки наздик буд, дасташ аз њамли он ољиз шавад, балки ољиз
шуда буд. Пас мардум ба аќиби њамдигар омаданд, ба андозае,
ки ду анбор аз таъом ва либос љамъ шуд, то ин ки дидам чењраи
Расули Худо (с) њамчун тилло медурахшид. Баъд Расули Худо
(с) фармуд: Касе ки дар ислом равиш ва тариќаи некўеро асос
гузорад, барои ўст музди он ва музди касоне, ки баъд аз ў он
корро анљом дињанд, бидуни ин, ки аз муздашон чизе кам
шавад. Ва касе, ки дар ислом равиш ва тариќаи бадеро асос
гузорад, бар вай гуноњи он аст ва гуноњи касоне, ки баъд аз ў
муртакиби он мешаванд, бидуни ин, ки аз гуноњонашон чизе
кам шавад.

172 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки Пайёмбари Худо
(с) фармуд: Њељ касе мазлумона кушта намешавад, магар ин
ки бар фарзанди аввали Одам (ъ) насибе аз хуни он аст; зеро ў
аввалин касе буд, ки куштанро асос гузошт.
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БОБИ 20. Роњнамої ба хайр ё даъват ба њидоят, ё
гумроњї

Худованд мефармояд:
Ва бихон ба сўи Парвардигорат. (Ќиссас: 87)
Ва бихон ба роњи Парвардигорат ба дониш ба мавъизаи

нек. (Нањл: 125)
Дар некўкорї ва таќво бо њамдигар њамкорї кунед.

(Моида: 2)
Бояд бошад аз шумо гурўње, ки ба корњои хайр ва

писандида даъват кунанд. (Оли Имрон: 84)
173 - Аз Абумасъуд (р) ривоят аст, ки Пайѓамбари Худо

(с) фармуд: Он кї ба кори хайре роњнамої кунад, барои ў
монанди музди анљомдињандаи он дода мешавад.

174 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки пайѓамбари Худо
фармуд: Он кї ба кори неке даъват кунад, ба вай подоше назири
подоши пайравикунандагони ў мерасад, бидуни ин ки аз музди
эшон чизе коста шавад. Ва он кї ба гумроњї даъват кунад,
бар вай гуноњест, мисли гуноњи онон, ки аз вай пайравї
карданд ва ин амр аз гуноњонашон чизе намекоњад.

175 - Аз Абулаббос Сањл ибни Саъди Соъидї (р) ривоят
аст, ки Пайѓамбари Худо (с) дар рўзи Хайбар фармуд: Ин
парчамро фардо ба дасти марде медињам, ки Худованд ба
дастњои ў фатњ меоварад. Худо ва расулашро дўст медорад
ва Худову расулаш њам ўро дўст медоранд. Мардум
шабашонро бо ин сўњбат сипарї карданд, ки ба кадомашон
дода хоњад шуд. Чун субњ карданд, назди Расули Худо (с)
омаданд, дар њоле, ки њар якашон умед дошт, то парчам ба ў
дода шавад. Фармуд: Алї ибни Абитолиб куљост? Гуфта шуд:
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ё Расули Худо (с) чашмони ў дард мекунад. Фармуд: Дунболаш
бифиристед ва ўро оварданд. Расули Худо (с) оби дањонашро
ба чашмонаш молида, дар њаќќаш дуо кард ва чунон сињат
ёфт, ки гўё аслан дарде надошт ва парчамро ба ў дод. Алї (р)
гуфт: Ё Расули Худо (с) бо онњо биљангам, то мисли мо бошанд.
Фармуданд: ба роњат идома дењ, то ба минтаќаашон фуруд ої
ва баъд ононро ба ислом даъват кун ва хабар дењ ононро ба
њуќуќе, ки Худованд бар онњо дар ин маврид лозим сохта ва
савганд ба Худо, ки агар Худованд ба василаат як мардро
њидоят кунад, бароят аз шутурњои сурх бењтар аст.

176 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки љавоне аз ќабилаи Аслам
гуфт: Ё Расулуллоњ, мехоњам љињод кунам, он чи ки бояд худро
ба василаи он муљањњаз кунам, дар ихтиёр надорам. Фармуд:
Назди фалонї бирав, ки худро (барои љињод) омода карда буд,
вале бемор шуд. Ў назди вай рафта гуфт: Расули Худо (с) бар
ту салом мерасонад ва мегўяд: Васоиле, ки худро ба он
муљањњаз карда будї, ба ман дењ. (Марди бемор) гуфт: Эй
фалонї (ба њамсар ё ходимааш), васоиле, ки худро бо он
муљањњаз карда будам, ба ў дењ ва чизе аз онро нигоњ мадор!
Ба Худо савганд, њељ чизе аз онро нигањ намедорї, ки баъд
барои мо дар он баракат нињода шавад.

БОБИ 21. Таъовун ва њамкорї бар некўкорї ва
парњезгорї

Худованд мефармояд:
Бо њам бар некўкорї ва таќво њамкорї ва таовун намоед.

(Моида: 3)
Савганд ба аср ва замона, њароина инсон дар зиён аст,

магар касоне, ки имон оварда ва амали солењ намуда ва
њамдигарро ба њаќ ва сабр тавсия карданд. (Аср: 1-3)

177 - Аз Абуабдурањмон Зайд ибни Холиди Љуњанї (р)
ривоят шуда, ки Пайѓамбари Худо (с) фармуд: Њар касе
размандаеро дар роњи Худо созу барг дињад, дар воќеъ љињод
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кардааст ва он кї ба ваљњи писандида сарпарастии оилаи
ѓозиеро бинамояд, њамоно љињод кардааст.

178 - Аз Абусаиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Расули
Худо (с) њайатеро ба бани Лињён (аз) ќабилаи Њузайл
фиристода ва фармуданд: Бояд аз њар ду нафар яке барои љињод
барангехта шавад ва музди (подош ва ѓанимат) миёни њарду
бошад.

179 - Аз Абдуллоњи Аббос (р) ривоят аст, ки Пайѓамбари
Худо (с) чанд савореро дар Равњо, (исми љоест наздики
Мадина) мулоќот намуда, фармуданд: аз кадом гурўњанд?
Гуфтанд: мусалмонем. Онон гуфтанд ту кї њастї? Фармуд:
Расули Худо (с). Сипас зане кўдакеро ба сўи он њазрат (с)
баланд карда, гуфт: оё бар ин њаље аст? Паёмбар (с) фармуд:
бале ва барои ту њам подош дода мешавад.

180 - Аз Абумўсои Ашъарї (р) аз Пайѓамбари Худо (с)
ривоят шуда, ки фармуд: Хазонадори амини мусалмон, ки он
чиро, ки бад-он дастур дода шавад, иљро мекунад ва онро
комил ва тамом медињад ба касе, ки ба додани он ба ў амр
шуда ва бо риёзати хотир мепардозад, яке аз садаќадињандагон
аст.

БОБИ 22. Насињат ва хайрандешї

Худованд мефармояд:
Њамоно мўъминон бо њам бародаранд. (Њуљурот: 1)
Ва њам аз Нуњ (ъ) хабар медињад:
Ва насињат мекунам шуморо. (Аъроф: 62)
Ва аз Њуд (ъ) хабар медињад:
Ва ман барои шумо насињатгари амин мебошам.

(Аъроф: 68)
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181 - Аз Абуруќайя Тамим ибни Авси Дорї (р) ривоят аст,
ки Пайѓамбари Худо (с) фармуд: Дин иборат аз насињат ва
хайрандешї аст. Гуфтанд: барои чї касе? Фармуд: Барои Худо
ва барои китобаш ва барои расулаш ва барои роњбарони
мусалмонњо ва барои њамаи муслимин.

182 - Аз Љарир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: бо
Расули Худо барои адои намоз ва додани закот ва насињати
њар мусалмон байъат намудам.

183 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки Пайѓамбари Худо (с)
фармуд: Касе аз шумо мўъмин шумурда намешавад, то ин ки
дўст дошта бошад, барои бародараш он чиро, ки барои хеш
дўст медорад.

БОБИ 23. Амр ба маъруф ва корњои писандида ва
нањй аз мункар ва корњои зишт

Худованд мефармояд:
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Бояд, бошад аз шумо гурўње, ки даъват кунад ба сўи некї
ва боз доранд аз корњои нописандида ва он гурўњ растагарон
мебошанд. (Оли Имрон: 104)

Шумо бењтарини уммат будед, ки ихтиёр шудаед барои
мардумон, ки ба корњои писандида амр намуда ва аз корњои
нописандида манъ менамоед. (Оли Имрон: 11)

Лозим гир авфро ва амр кун ба кори писандида ва иъроз
кун аз нодонон. (Аъроф: 199)

Мардони мўъмин ва занони мўъмина баъзе эшон корсози
баъзеанд. Дастур медињанд ба кори писандида ва манъ
мекунанд аз кори нописандида. (Тавба: 71)

Лаънат карда шуд кофарон аз бани Исроил ба забони
Довуд ва Исо ибни Марям. Ин ба сабаби он аст, ки нофармонї
мекарданд ва аз њад мегузаштанд, якдигарро аз он амали
зиште, ки муртакиби он шуданд, манъ намекарданд, њароина
бад, чизе ки мекарданд. (Моида: 78-79)

Бигў, ин њаќ њамон аст, ки аз љониби Парвардигори шумо
омада, пас њар кї хоњад имон оварад ва њар кї хоњад кофар
шавад. (Кањф: 29)

Пас ошкор кун ба он чи дастур дода мешавї. (Њиљр: 94)
Пас наљот додем ононеро, ки аз бад манъ мекарданд ва

гирифтор кардем ситамгаронро ба азоби сахт, ба сабаби он ки
фосиќ буданд. (Аъроф: 165)

184 - Аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят шуда, ки гуфт: аз
Пайѓамбари Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Њар гоњ касе аз
шумо кори бадеро дид, бояд онро ба дасти хеш таѓйир дињад.
Агар натавонист, бояд ба забони худ онро манъ кунад ва агар
натавонист бояд ба дили худ ва ин заъифтарин мартабаи имон
аст.

185 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки фармуд: Њељ
пайѓамбареро Худованд дар умматњои гузашта нафиристод,
магар ин ки барои ў аз умматаш дўстони холис ва ёроне буданд,
ки ба суннат ва тариќаи ў мутавассил шуда ва ба фармони ў
иќтидо мекарданд. Сипас љонишиноне ба маснади хилофати
онон менишинанд, ки мегўянд он чиро, ки анљом намедињанд
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ва анљом медињанд он чиро, ки бад-он маъмур нашудаанд.
Касе, ки бо дасти хеш алайњи онњо љињод кунад, мўъмин аст
ва касе, ки бо забонаш бар зидди онњо љињод кунад, мўъмин
аст ва касе, ки ба дилаш бар муќобили онњо љињод кунад,
мўъмин аст ва моварои ин ба ќадри донаи сипанде имон вуљуд
надорад.

186 - Аз Абулвалид Убода ибни Сомит (р) ривоят шуда, ки
гуфт: паймон бастем бо Расули Худо (с) ба шунидан ва
фармонбардорї кардан дар сахтї ва осонї ва нишот ва адами
нишот ва баргузидан бар мо (яъне њар гоњ паёмбар (с) дигареро
бар мо ба моле ё маќоме баргузид, бар он эътироз надошта
бошем) ва бар ин ки бо зимомдорон мунозиъа накунем, магар
ин ки куфри ошкореро бубинед, ки далеле дар мавриди он аз
назди Худованди мутаъол дошта бошед ва ин ки њаќро бигўем
дар њар куљое, ки бошем ва натарсем дар роњи Худо аз
сарзаниши маломатгар.

187 - Аз Нўъмон ибни Башир (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Сифати касе, ки ба хотири иљро кардани њудуди Худо
истодааст ва барои аз байн бурдани мункарот ќиём мекунад
ва сифати касе, ки дар он мункарот меафтад (аз њудуд таљовуз
мекунад), монанди гурўње аз мардум аст, ки дар савор шудани
киштї бо њам ќуръа андохтанд, ки дар як киштї баъзе дар боло
ва баъзе дар поин ќарор гирифтанд. Мардуме, ки дар поин
буданд, чун мехостанд об бинўшанд, бояд аз болои касоне, ки
болотар аз онњо буданд, мегузаштанд, бо худ гуфтанд: Чї
мешавад, ки мо дар сањми хеш шикофї эљод кунем ва касонеро,
ки дар болотар аз мо њастанд, озор надињем? Агар ононе, ки
дар боло ќарор доранд, онњоро (ононеро, ки дар поини
киштианд) ба корашон бигзоранд, њама њалок мешаванд ва
агар дасташонро бигиранду (монеъи шикоф кардани киштї
тавассути онон шаванд), наљот меёбанд ва њама наљот њосил
мекунанд.

188 - Аз модари мўъминин, умми Салама, Њинд духтари
Абуумайя (р) ривоят шуда, ки Пайѓамбари Худо (с) фармуд:
Бар шумо умарое таъйин мегарданд, ки бархе корњояшон



91

мавриди писанди шумо ва бархе нописанди шумост, пас касе,
ки аз он бад барад, њамоно наљот ёфта, аз гуноњ ва касе ки
иъроз кунад, солим мондааст ва лекин касе ки розї шавад ва
пайравї кунад. Гуфтанд: ё расулаллоњ, оё бо онњо биљангем?
Фармуд: на, то модоме ки дар миёни шумо намозро барпо
доранд.

Шарњ: маънояш ин аст, ки баъзе афъолашонро ба воситаи
мувофиќат бо шариъат меписандед ва баъзеро, ки мухолифи
шариъат аст, бад мебинед, пас он кї онро нохуш дорад ва ба
даст ва забонаш инкор натавонад, аз гуноњ наљот ёфта ва
вазифаи худро адо карда ва он кї ба андозаи тоќату ќудраташ
аз он бад бибарад, аз ин маъсият солим монда ва он ки ба
корашон розї шуда ва аз эшон пайравї кунад, ў гунањгор ба
шумор меравад.

189 - Аз уммулмўъминин умулњаким Зайнаб духтари Љањш
(р) ривоят шуда, ки гуфт: Паёмбар (с) бо њолати њаросон назди
вай дохил шуда фармуд: «Ло илоња иллаллоњ». Вой бар араб
аз шарре, ки наздик шуда. Имрўз аз садди Яъљуљ ва Маъљуљ
ба андозаи ин боз шуда (ва ангушти ибњом ва ангушти
пайваста ба онро њалќа намуданд). Гуфтам: Ё Расулуллоњ!
Оё њалок мешавем, дар њоле, ки дар миёни мо афроди солињ
вуљуд доранд? Фармуд: Бале, замоне, ки фисќу фуљур зиёд
шавад.

190 - Аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки Пайѓамбари
Худо (с) фармуд: Парњез кунед аз нишастан бар сари роњњо.
Гуфтанд: ё Расулаллоњ, мо ба ин маљолис барои сўњбат кардан
ниёз дорем! Расули Худо (с) фармуд: њар гоњ нишастанро зарурї
медонед, њаќи роњро бидињед. Гуфтанд: эй Расули Худо (с),
њаќи роњ чист? Гуфт: пўшидани чашм ва боздоштану мамониат
аз азият ва озори дигарон ва љавоби салом додан ва амр ба
корњои писандида ва манъ аз кори нописандида.

191 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
ангуштари тиллоиро дар дасти шахсе дида, онро кашида ва
дур андохту фармуд: Яке аз шумо мехоњед, ки оташ ба дасти
худ кунад. Чун Расули Худо (с) рафт, ба он мард гуфта шуд,



92

ангуштарии худро бигир ва аз он истифода кун, гуфт: На, ба
Худо њаргиз онро намегирам, дар њоле, ки Расули Худо (с)
онро дур андохтааст.

192 - Аз Њасани Басрї (р) ривоят шуда, ки Оъиз ибни Амр
(сањобии машњур) бар Убайдуллоњ ибни Зиёд (Убайдуллоњ
ибни Зиёд аз волиёни ситамгар ва одамкуши Уммавї аст, ки
муддатњо волии Хуросон ва Басра буд) дохил шуда ва гуфт:
эй писаракам! Њамоно аз Расули Худо (с) шунидам, ки
мефармуд: Бадтарин роъиён ва шубонон њутама (касе, ки ба
раъияташ зулму ситам мекунад) аст, пас бипарњез, ки аз эшон
набошї. Убайдуллоњ ба ў гуфт: биншин, ки ту аз пасмондаи
ёрони Муњаммад (с) њастї, (яъне одами беањамият њастї). Ў
гуфт: Оё онњо пасмонда њам доштанд? Њамоно пасмонда
касонеанд, ки баъд аз эшон буданд ва ѓайр аз эшонанд.

193 - Аз Њузайфа (р) аз Паёмбар (с) ривоят аст, ки фармуд:
Савганд ба Зоте, ки љонам дар дасти ўст, њамоно ба корњои
писандида амр намуда ва аз корњои нописандида манъ мекунад
ё наздик аст, ки Худованд бар шумо азобе аз назди хеш
бифиристад ва сипас ўро бихонед ва ў дуъои шуморо иљобат
накунад.

194 - Аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки Пайѓамбари
Худо (с) фармуд: Бењтарини љињод сухани њаќќе њаст, ки дар
баробари подшоњи (зимомдори) ситамгар гуфта мешавад.

195 - Аз Абуабдуллоњ Ториќ ибни Шињоби Баљалии Ањмасї
(р) ривоят аст, ки шахсе аз паёмбар (с) дар њоле, ки пояшро
дар рикоб нињода буд, пурсид, ки кадом љињод бартар аст?
Фармуд: Сухани њаќ, ки дар баробари подшоњи (зимомдори)
ситамгар гуфта шавад.

196 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Аввалин камбудї ва халале, ки дар бани Исроил
падидор шуд, ин буд, ки марде бо марде рў ба рў мешуд ва ба
ў мегуфт: Эй фалонї! Аз Худованд битарс ва ин амали
(ношоиста)-ро, ки анљом медињї, тарк кун, зеро ин кор бароят
љоиз нест ва фардо бо ў рў ба рў мешуд ва ўро ба њамон њолат
меёфт ва ин кор ўро аз њамкосагї ва њамнишинии ў
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бознамедошт. Чун ин корро карданд, Худованд бархеро нисбат
ба баъзеи дигар дилзада сохт ва сипас фармуд. «Лаънат карда
шуданд кофирон аз бани Исроил бар забони Довуд ва Исо ибни
Марям».

Ин ба сабаби он аст, ки нофармонї мекарданд ва аз њад
мегузаштанд, якдигарро манъ намекарданд, аз амали зиште,
ки муртакиби он шуданд, Њароина бад чизест, ки мекарданд.
Мебинам, ки бисёре аз эшон дўстї мекунанд, бо кофарон
њароина ба чизест, ки пеш фиристодааст, барояшон нуфуси
эшон ва онњо дар азоб љовид мемонанд. Агар ањли китоб ба
Худо ва паёмбар ва китобе, ки бар ў нозил шуда, имон оварда
буданд, албатта кофиронро дўсти худ намегирифтанд, лекин
бисёре аз онњо фосиќ ва бадкирдоронанд) (Моида: 77-81).

Боз фармуд: На њаргиз, савганд ба Худо, ё њатман ба
корњои писандида амр мекунед ва аз корњои бад манъ менамоед
ва дасти золимро мегиред ва ўро ба тарафи Њаќ мекашонед
ва ўро бар њаќ устувор медоред, ё ин ки Худованд баъзе аз
шуморо нисбат ба бархе дигар дилзада (бадбин ва беэътимод,
месозад) ва сипас чун онон шуморо ба лаънати худ гирифтор
хоњад кард, ин лафзи Абудовуд аст. Аммо лафзи Тирмизї ин
аст, ки: Чун бани Исроил ба гуноњу маъсият афтоданд,
уламояшон онњоро манъ карданд, вале онњо бознаистоданд ва
ононро дар маљолиси худ шинонданд ва бо онњо хўрданд ва
нўшиданд. Пас Худованд дилњои баъзеяшонро бар баъзеи
дигар зад ва ба сабаби нофармониву саркашие, ки мекарданд,
ононро бар забони Довуд ва Исо ибни Марям (а) лаънат кард.
Расули Худо (с) нишастанд дар њоле, ки пеш аз он такя карда
буданд ва фармуданд: Савганд ба Зоте, ки љонам дар дасти
ўст, то ин ки онњо (золимон)-ро базўр ба тарафи њаќ бикашонед.

197 - Аз Абубакри Сиддиќ (р) ривоят шуда, ки гуфт: эй
мардум шумо ин ояро мехонед, ки Эй касоне, ки имон овардаед,
шумо масъули худатон мебошед ва зарар намерасонад бар
шумо касе, ки гумроњ шуд, агар шумо њидоят шавед. (Моида:
105) Ва ман аз Пайѓамбари Худо (с) шунидам, ки мефармуд:
Њароина агар мардум золимро бубинанд ва дасташро
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нагиранд, наздик мешавад, ки Худованд њамаашонро ба азоби
хеш гирифтор кунад.

БОБИ 24. Дар мавриди сангин будани азоби он касе,
ки амр ба корњои хуб кунад ва аз корњои бад манъ
намояд, вале суханаш мухолифи амалаш бошад

Худованд мефармояд:
Оё мардумро ба некўкорї амр намуда ва худро фаромўш

мекунед, дар њоле ки шумо китобро мехонед. Чаро дар он
андеша ва таъаќќул намекунед. (Баќара: 44)

Эй касоне, ки имон овардаед, чаро мегўед он чи амал
намекунед. Бузург аст, аз рўи азоб дар назди Худованд, ки
бигўед он чи худ анљом намедињед. (Саф: 2-3)

Ва Худованд аз Шуайб (ъ) хабар дода мефармояд: Ирода
надорам, ки мухолифат кунам, шуморо дар он чї шуморо аз
он нањй мекунам. (Њуд: 88)

198 - Аз Абузайд Усома ибни Зайд ибни Њорис (р) ривоят
шуда, ки гуфт: аз Пайѓамбари Худо (с) шунидам, ки мефармуд:
Марде дар рўзи ќиёмат њозир шуда ва дар оташ андохта
мешавад ва рўдањояш аз шикамаш берун мебарояд, њамчун
харе, ки дар осиёб баста бошанд, онро мечархонад, ањли дўзах
бар ў гирд омада мегўянд: эй фалонї, чаро ба чунин вазъе
гирифтор шудї, оё ту ба корњои хуб амр наменамудї ва аз
корњои бад мардумро манъ намекардї? Ў мегўяд: оре, ба
корњои хуб амр мекардам, вале худ онро ба љой намеовардам
ва аз корњои бад манъ мекардам ва онро худ анљом медодам.

БОБИ 25. Амр ба бозгардондани амонат

Худованд мефармояд:
«Њароина Худованд шуморо амр мекунад, ки амонатњоро

ба соњибонаш биспоред».
(Нисо: 58)
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Ва њам мефармоед:
«Њамоно арз кардем амонат (шариату дин)-ро бар

осмонњову замин ва кўњњо ва њама аз тањаммули он имтиноъ
варзиданд ва андеша карданд, аз он ва инсон онро пазируфт.
Њамоно инсон бисёр ситамгар ва нодон буд».

(Ањзоб: 72)
199 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки пайѓамбари Худо

(с) фармуд: Нишонаи мунофиќ се аст, чун сухан кунад, дурўѓ
гўяд ва чун ваъда кунад, бадпаймонї намояд ва чун амин
ќарор дода шавад, хиёнат кунад. Ва дар ривояте омада агарчи
намоз бихонад ва рўза бигирад ва иддаъо кунад, ки ў мусалмон
аст.

200 - Аз Њузайфа ибни Ямон (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Расули Худо (с) барои мо ду сухан гуфт, ки якеро дидам ва
акнун мунтазири дигараш њастам. (Дар сухани аввал) барои
мо баён дошт, ки амонат дар решаи дилњои мардум фуруд омад
ва баъд аз он Ќуръон нозил шуд ва онњо ба Ќуръон ва суннат
илм њосил намуданд, яъне амонат фитратан дар нињоди инсон
буд ва бо маърифати он аз тариќи шариат бо касб тавъам
бошад. Сипас (дар сухани дуввум) барои мо аз бардошта
шудани амонат сўњбат намуд ва фармуд: Лањзае, ки шахс
мехобад, амонат аз дилаш бардошта мешавад ва аломати он
ќадре мемонад, боз андаке мехобад ва амонат аз дилаш
бардошта мешавад ва асари он мисли обила мемонад ва
монанди пораи оташ аст, ки бо поят онро ѓалтондї, поятро
мушоњида мекунї, ки варам шуда, дар њоле, ки дар он чизе
нест. Сипас сангрезаеро гирифта, бо пои худ ѓел доду гуфт:
Мардум бо њам хариду фурўш мекунанд ва њељ кас њозир
намешавад, ки амонатро адо кунад, то ин ки гуфта мешавад:
Њамоно дар миёни ќабилаи бани фалон марди амине вуљуд
дорад, то ба он мард гуфта мешавад, ки чї ќадар чусту чолок
аст, чї ќадар зарифу хуштабъ аст, чї ќадар њушёр аст! Дар
њоле, ки дар дилаш ба андозаи донаи сипанде имон вуљуд
надорад. Ва дар замоне ќарор дорам, ки ба њар кадоми шумо
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њозирам бебокона муомила кунам, зеро агар мусалмон бошад,
динаш онро ба ман боз мегардонад ва агар насронї ё яњудї
бошад, сарпарасташ (яъне мусалмоне, ки масъули умури ўст)
онро ба ман боз хоњад гардонд. Аммо имрўз њозир нестам, ки
љуз њамроњи фалонї ва фалонї бо касе муомила кунам.

201 - Аз Њузайфа ва Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: Худованди таборак ва таъоло мардумро љамъ
мекунад. Пас мусалмонњо бармехезанд, то ин ки бињишт ба
эшон наздик мешавад ва назди Одам (а) омада мегўянд: Эй
падар дархост кун, ки бињишт бар рўи мо боз шавад. Ў мегўяд:
Оё љуз хатои падари шумо чизи дигаре шуморо аз бињишт берун
сохт? Ин кор аз ман сохта нест. Назди писарам Иброњим
биравед. Гуфт: Боз назди Иброњим (а) меоянд, ў мегўяд: Ин
кор аз ман сохта нест, њамоно ман дар аќиб-аќиби Халиле
будам (аз роњи тавозўъ ин суханро мефармоед) биравед назди
Мўсо (а), ки Худованд бо ў сўњбат намудааст. Назди Мўсо (а)
меоянд ва ў мегўяд: Ин кор аз ман сохта нест, биравед ба сўи
Исо (а) калимаи Худо ва рўњи Худо ва Исо (а) мефармояд: Ин
кор аз ман сохта нест. Ва боз ба назди Муњаммад (с) меоянд,
он њазрат бармехезанд ва барояшон иљозат дода мешавад ва
амонат ва рањми рањогардида дар ду тараф, дар рост ва чапи
Сирот меистанд (кайфияти ин истоданро Худованд медонаду
бас). Аввалини шумо монанди барќ мегузарад. Гуфтам: падар
ва модарам фидоят бод! Чї чиз монанди гузаштани барќ аст?
Фармуд: Оё надидед чї тавр ба њам задани чашм мегузарад
ва бозмегардад, монанди гузаштани бод, боз монанди
гузаштани парранда ва давидани мардон, суръати њамаи инњо
ба андозаи аъмолашон мебошад. Ва паёмбар (с) бар канори
Сирот (Сирот, пулест бар рўи Љањаннам, ки ањли мањшар аз
рўи он убур менамоянд) истодааст ва мегўяд: Парвардигоро,
саломатии он бидор! То ин ки аъмоли бандагон аз тез
гузаронидани онњо ољиз мешаванд, то ин ки шахсе меояд, ки
љуз ба хазидан, наметавонад њаракат кунад ва дар ду тарафи
Сирот чанголњои оњанин овезон аст, ки ба гирифтани њар касе,
ки маъмур гардад, мукаллаф аст. Пас он, ки харошида шавад,
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наљот меёбад ва касоне, ки мањкам баста мегардад, дар
дўзаханд ва ќасам ба Зоте, ки љони Абуњурайра дар дасти ўст.
Њамоно умќи љањаннам њафтод њазор «сол аст».

202 - Аз Абуњубайб Абдуллоњ ибни Зубайр, ибни Аввом
(р) ривоят аст, ки гуфт: Чун Зубайр (р) дар рўзи Љамал истода,
маро хост ва ман дар канораш истодам, баъд гуфт: Эй
писаракам, имрўз ба љуз золим ё мазлум касе кушта намешавад
ва ман гумон намекунам, магар ин ки имрўз ба зудї мазлумона
ба ќатл хоњам расид ва бузургтарин ѓами ман дар робита бо
ќарзи ман аст. Оё фикр мекунї, ки ќарзи мо чизе аз моли моро
бигзорад? Баъд гуфт: Эй писаракам, моли моро бифрўш ва
ќарзамро адо кун ва бар сеяки моли худ васият намуд ва ин ки
сеяки он аз фарзандони ў бошад, яъне, барои фарзандони
Абдуллоњ ибни Зубайр (р) саввум њиссаи сулс бошад ва гуфт:
Агар чизе баъд аз адои ќарз монад, пас суоли он барои
фарзандони ту бошад. Њишом гуфт: Бархе аз фарзандони
Абдуллоњ (Њубайб ва Ибод) дар син баробар бо бархе аз
фарзандони Зубайр буданд. Дар њоле, ки на писар ва на духтар
дошт, Абдуллоњ гуфт: Ў маро ба ќарзи хеш васият намуда
мегуфт: Эй писарам! Агар аз адои чизе аз он ољиз мондї, аз
Мавлоям ёрї талаб ва онро бихоњ ва ба Худо надонистам, ки
кадом кас маќсади ўст, гуфтам: Эй падарам, Мавлоят кист?
Гуфт: Аллоњ. Абдуллоњ гуфт: Ба Худо ќасам, мушкиле дар
ќарзи ў пайдо нашуд, магар ин ки гуфтам: Эй Мавлои Зубайр,
ќарзи ўро адо кун ва ў адояш менамуд.

Ровї гуфт: Зубайр (р) кушта шуд, дар њоле, ки дирњам ва
диноре аз худ мерос нагузошта буд, магар заминњое, ки ќисмате
аз он љангал буд ва ёздањ хона дар Мадина ва ду хона дар
Басра ва як хона дар Куфа ва як хона дар Миср. Гуфт: Ва
ќарзе, ки бар Зубайр буд, ин буд, ки шахсе меомад, то чизеро
ба назди ў амонат гузорад ва Зубайр (р) мегуфт: На, вале ин
ќарз аст. Ман метарсам, ки молат гум шавад ва ман њаргиз
аморат ва бољгирї ва хироље надорам, магар чизе аз
ѓаниматњо, ки дар љангњо бо Расули Худо (с) ва Абубакр ва
Умар ва Усмон (р) насибам шудааст. Абдуллоњ гуфт: Ман
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ќарзњои ўро њисоб кардам ва дидам, ки ќарзи ў ду њазор-њазор
(ду миллион) ва дусад њазор аст. Њаким ибни Њизом бо
Абдуллоњ ибни Зубайр рўбарў шуда гуфт: Эй бародарзода,
ќарзи бародарам чї ќадар аст? Ман онро пўшида доштам ва
гуфтам сад њазор. Ў гуфт: Ба Худо, фикр намекунам молњои
шумо ѓунљоиши онро дошта бошад. Гуфтам: Чї фикр мекунї?
Агар ќарзњояш ду њазор-њазор ва дусад њазор (яъне, ду миллион
ва сад њазор) бошад. Гуфт: Фикр намекунам, ки шумо тавоноии
ин корро дошта бошед. Агар аз адои ќисмате аз он ољиз шудед,
аз ман кўмак бихоњед. Гуфт: Зубайр љангалро ба саду њафтод
њазор харида буд ва Абдуллоњ онро њазору њазору шашсад
њазор (як миллион ва шашсад њазор) фурўхт. Сипас бархосту
гуфт: Њар кас, ки бар Зубайр ќарз дорад, бояд дар љангал назди
мо биёяд.

Баъдан Абдуллоњ ибни Љаъфар омад, ки чањорсад њазор
аз Зубайр мехост ва барои Абдуллоњ гуфт: Агар бихоњед, онро
барои шумо вогузорам, Абдуллоњ гуфт: На. Гуфт: Агар
бихоњед, ба таъхир андозед. Абдуллоњ гуфт: На. Гуфт: Пас
ќитъаи замине бароям бидињед. Абдуллоњ гуфт: Аз ин љо то ин
љо аз ту бошад ва Абдуллоњ бахше аз онро фурўхта, ќарзи ўро
(падарашро) адо кард ва чорумин сањм аз он монд ва ба назди
Муовия омад ва дид, ки Амр ва ибни Усмон ва Мунзир ибни
Зубайр ва ибни Замъа дар назди ў нишастаанд. Муовия гуфт:
Ќиммати љангал чї ќадар шуд? Гуфт: Њар сањм ба сад њазор.
Гуфт: Чї ќадар аз он боќї монд? Гуфт: Чоруним сањм. Мунзир
гуфт: Як сањми онро ба сад њазор харидам ва Умару ибни
Усмон гуфт: Як сањми онро ба сад њазор харидам ва ибни Замъа
гуфт: Як сањми онро ба сад њазор харидам. Муовия гуфт: Чї
ќадар монд? Гуфт: Якуним сањм. Гуфт: Онро ба саду панљоњ
њазор харидам.

Ровї гуфт: Абдуллоњ ибни Љаъфар сањми худро ба шашсад
њазор ба Муовия фурўхт. Чун Ибни Зубайр аз адои ќарзаш
фориѓ шуд, фарзандони Зубайр гуфтанд: Мероси моро ќисмат
кун. Абдуллоњ гуфт: Ба Худо ќасам, онро таќсим намекунам,
то чањор сол дар мавсими њаљ эълон кунам, ки огоњ бошед,
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њар кас ки бар Зубайр ќарз дорад, биёяд, ки њаќќи ўро бидињем.
Ва чун чањор сол гузашт, онро таќсим намуд ва сеяки онро
тибќи васияташ дод. Зубайр (р) чор зан дошт, ки барои њар
занаш, њазор-њазор ва дусад њазор (як миллиону дусад њазор
дирњам) мерасид ва тамоми моли ў панљоњ њазор, њазору дусад
њазор (панљоњ миллион ва дусад њазор) буд.

БОБИ 26. Тањрими зулм ва амр ба бозпас
гардондани њуќуќи мазлумон

Худованд мефармояд:
Ситамгаронро њељ хеше, ки њимоят кунад ва ёваре, ки

пазируфта шавад, нахоњад буд. (Ѓофир: 18)
Њаргиз ситамгаронро ёр ва ёваре нахоњад буд. (Њаљ: 71)
203 - Аз Љобир (р) ривоят аст, ки Пайѓамбари Худо (с)

фармуд: Аз зулм бипарњезед, зеро зулм торикињои рўзи ќиёмат
аст. Ва аз озмандї бипарњезед, зеро озмандї мардумеро, ки
пеш аз шумо буданд, њалок сохт, водорашон намуд, то
хунњояшонро бирезанд ва њаромњояшонро њалол шуморанд.

204 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Ба Худованд ќасам, ки њаќњо ба соњибонаш дар рўзи
ќиёмат хоњед пардохт, њатто, ки ќасоси гўсфанди бешох аз
гўсфанди шохдор гирифта мешавад.

205 - Аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки гуфт: Мо дар канори
паёмбар (с) бо њамдигар аз Њаљљату-л-видоъ сўњбат мекардем,
дар њоле, ки паёмбар (с) дар миёнамон ташриф доштанд. Ва
намедонистем, ки Њаљљату-л-видоъ чист? То ин ки Расули Худо
(с) њамди Худоро гуфта ва бар вай сано фиристод ва сипас аз
масињи Даљљол сўњбат намуд ва дар мавриди вай суханро ба
дарозо кашида фармуд: Худованд њељ паёмбареро нафиристод,
магар ин ки уммати худро аз ў (Даљљол) бим дод, Нўњ (а) ва
паёмбароне, ки баъд аз вай буданд, аз ў бим доданд ва агар ў
дар миёнашон барояд ва чизе аз амри вай бар шумо пўшида
бимонад, ин пўшида намебошад, ки Худои шумо якчашма нест
ва чашми рости ў (Даљљол) кўр аст, ки гўё чашмаш монанди
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донаи ангуре баромадааст. Бидонед, ки Худованд хонањо ва
молњои шуморо бар шумо њаром сохта, монанди њурмати ин
рўзи шумо дар ин моњи шумо ва дар ин шањри шумо. Њон! Оё
таблиѓ кардам? Гуфтанд: Бале. Фармуд: Бор Худоё, гувоњ бош
ва се бор ин суханро такрор намуда фармуд: Вой бар шумо,
вой бар шумо, мутаваљљењ бошед, ки баъд аз ман ба куфр
бознагардед, ки бархе гардани бархи дигарро бизанад.

206 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Пайѓамбари Худо (с)
фармуд: Касе ки ба андозаи як ваљаб аз замин зулм намояд,
(яъне ба андозаи як ваљаб замини дигареро ба зўр ва зулм
тасарруф намояд), то њафтумини замин бар гарданаш тавќ
гардонида мешавад.

207 - Аз Абумўсо (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Худованд барои золим мўњлат медињад, чун ўро
мавриди муохаза ќарор дињад, рањояш намекунад. Сипас он
њазрат (с) ин ояро тиловат намуд: Ин гуна аст сахтгирии
Парвардигори ту, њар гоњ бихоњад диёри ситамгаронро вайрон
кунад, ки интиќом ва муохазаи Худо бисёр дарднок ва шадид
аст. (Њуд:1-2)

208 - Аз Муъоз (р) ривоят аст, ки гуфт: паёмбар (с) маро
ба унвони намоянда фиристод ва фармуд: Ту назди мардуме
меравї, ки онњо ањли китобанд, пас даъваташон кун, то
шањодат дињанд, ки маъбуди барњаќ, љуз як Худо вуљуд
надорад ва ман фиристодаи Худоям. Агар аз ту фармон баранд,
ононро огоњ соз, ки Худованд бар онњо дар њар шабонарўз
панљ намозро вољиб гардонида. Агар аз ту фармонбардорї
карданд, ононро бохабар соз, ки Худованд бар онон садаќа
фарз намуда, ки аз сарватмандонашон гирифта шуда ва ба
фуќарояшон дода мешавад. Агар боз њам аз ту фармонбардорї
карданд, пас худро аз молњои сараашон дур бидор ва аз дуъои
мазлум битарс, зеро байни дуъои мазлум ва байни Худованд
њиљоб ва пардае вуљуд надорад, (яъне дуъои ў хоњї нахоњї,
мавриди пазириш ќарор мегирад.)

209 - Аз Абуњумайд Абдуррањмон ибни Саъди Соъидї (р)
ривоят шуда, ки паёмбар (с) марде аз ќабилаи Аздро, ки ибни
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Лутбия ном дошт, маъмури љамъоварии садаќот таъйин намуд
ва чун омад, гуфт: ин мол аз шумост ва ин бароям бахшиш
дода шудааст. Расули Худо (с) ба минбар баромада, баъд аз
њамд ва санои Худованд фармуд: Аммо баъд; пас ман тибќи
вазифае, ки дорам, яке аз шуморо ба вазифае мегуморам ва ў
меояд ва мегўяд: ин мол аз шумост ва ин бароям бахшиш дода
шудааст. Агар дуруст мегўяд, чаро ба хонаи падар, ё модараш
нанишаст, то ин њадя ба вай бирасад. Ба Худо њељ яке аз шумо
чизеро бидуни њаќќаш намегирад, магар ин ки ба Худо бо
њолате рў ба рў мешавад, ки онро бар дўш дорад, пас набояд
яке аз шуморо, ки ба Худо мулоќї мешавад, дар њоле бубинам,
ки шутур ва гов ва гўсфандеро бар дўш дорад, ки њар кадоме
аз онњо овоз мебарорад ва садо мекунад. Сипас он њазрат (с)
дастњояшро боло намуд, тавре ки сафедии баѓалашон дида шуд
ва фармуд: Бор Худоё, оё расондам, оё таблиѓ намудам? Ва
ин суханро се бор такрор намуд.

210 - Аз Абуњурайра аз паёмбар (с) ривоят аст, ки фармуд:
Он кї њаќе аз бародараш бар ўст аз обрўяш ё чизи дигар, бояд
аз вай бахшиш талабад, ќабл аз ин, ки рўзе биёяд, ки дирњам
ва диноре нест. Ва њар гоњ амали солење дошта бошад, ба
андозаи зулмаш гирифта шавад ва агар амали нек надошта
бошад аз гуноњони рафиќаш (тарафи хусумати ў) гирифта
шуда ва бар дўши ў нињода мешавад.

211 - Аз Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят аст, ки
Расули Худо (с) фармуд: Мусалмони комил он аст, ки
мусалмонњо аз забон ва дасташ дар амон бошанд ва муњољир
касест, ки манњиёти (чизњои манъ кардаи) Худоро тарк кунад.

212 - Њамчунин аз Абдуллоњ ибни Ос (р) ривоят аст, ки
гуфт: дар зумраи њашами Паёмбари Худо (с) шахсе буд, ки
Киркира ном дошт ва мурд. Пайѓамбари Худо (с) фармуданд,
ки ў дар дўзах аст, пас рафта ва љустуљў карданд ва диданд,
ки абоеро аз моли ѓанимат хиёнат кардааст.

213 - Аз Абубакра Нуфай ибни Њорис (р) аз паёмбар (с)
ривоят шуда, ки фармуд: Замон дар гардиш аст, ба шакле, ки
Худованд дар рўзи офариниши осмонњо ва замин онро
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даровардааст. Сол дувоздањ моњ аст, ки чањор моњи он моњњои
њаром аст, се пай дар пай аст, Зулќаъда ва Зулњиљља ва
Муњаррам ва чањорум моњи Раљаби Музар моње, ки дар миёни
Љамодї ва Шаъбон аст. Баъд фармуд: Њоло кадом моњ аст?
Гуфтем: Худованд ва расули ў донотар аст. Сипас сукут ихтиёр
намуд, тавре, ки гумон кардем, шояд онро ба номи дигаре ѓайр
аз номаш биномад. Фармуд: Оё Зулњиљља нест? Гуфтем: Оре.
Фармуд: Пас ин кадом шањр аст? Гуфтем: Худо ва расули ў
донотар аст ва сукут фармуд. Чунончи гумон кардем, шояд
онро ба номи дигар љуз номаш биномад. Фармуд: Оё сарзамини
њаром нест? Гуфтам: Оре. Баъд фармуд: Ин кадом рўз аст?
Гуфтем: Худо ва расули ў донотар аст.

Боз сукут фармуд, ки гумон кардем, шояд онро ба љуз
номаш биномад, фармуд: Оё рўзи Ќурбони (иди Ќурбон) нест?
Гуфтем: Оре. Фармуд: Пас љонњои шумо ва молњои шумо
њаром аст, монанди њурмати ин рўзи шумо, дар ин шањри шумо
ва дар ин моњи шумо. Зуд аст, ки бо Худо рў ба рў шавед ва аз
аъмоли шумо суол намояд. Огоњ бошед ва пас аз ман ба куфр
бознагардед, ки баъзе аз шумо гардани гурўњи дигарро
бизанад. Огоњ бошед ва бояд шахсе, ки њозир аст, ба касе ки
њозир нест, ин паёмро бирасонад ва шояд бархе аз касоне, ки
паём ба ў мерасад, бењтар њифз кунад онро аз баъзе ки онро
шунидаанд, сипас фармуд: оё таблиѓ кардам? Гуфтем: бале.
Фармуд: Бор Худоё, шоњид бош.

214 - Аз Абуумома Иёс ибни Саълабаи Њорисї (р) ривоят
аст, ки Расули Худо (с) фармуд: Касе, ки њаќќи мусалмонеро
барои хеш бигирад, Худованд дўзахро бар вай вољиб сохта ва
бињиштро бар вай њаром месозад. Марде гуфт: Чї тавр аст,
агар чиз андаке бошад? Фармуд: Њарчанд шохаи чўби роке
бошад (роке дарахтест, ки аз чўби он мисвок кунанд).

215 - Аз Адй ибни Умайра (р) ривоят шуда, ки гуфт: аз
паёмбар (с) шунидам, ки фармуданд: Њар гоњ касеро бар коре
муваззаф созем ва сўзане, ё болотар аз онро аз мо пинњон дорад,
хоин ва дузд шумурда шуда ва дар рўзи ќиёмат бо он њозир
мешавад. Марди сиёње аз ансор бархост, гўї ман акнун ба сўяш
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менигарам ва гуфт: ё Расулаллоњ, вазифаатро, ки ба ман додї,
пас бигир. Он њазрат (с) фармуд: чаро, чї шуда? Гуфт: шунидам,
ки чунин ва чунон фармудї. Фармуд: Њоло њам мегўям. Њар
гоњ касеро ба коре муќаррар созем, бояд кам ва зиёдашро ба
мо бирасонад ва он чи аз он ба ў дода мешавад, бигирад ва он
чи ба дурї аз он амр мешавад, аз он дурї гузинад.

216 - Аз Умар ибни Хаттоб (р) ривоят шуда, ки гуфт: Дар
рўзи Хайбар иддае аз асњоби паёмбар (с) омада гуфтанд:
Фалонї шањид аст ва фалонї шањид аст, то ин ки аз канори
марде гузаштанд ва гуфтанд: Фалонї шањид аст. Паёмбар (с)
фармуд: Њаргиз на, ман ўро дар дўзах дидам, дар њоле, ки дар
бараш абое (ридо) буд, ки аз моли ѓанимат дуздида буд.

217 - Аз Абуќатода Њорис ибни Рибъи (р) ривоят аст, ки
Расули Худо (с) дар миёни эшон истода ва бар онњо баён намуд,
ки љињод дар роњи Худо ва имон ба Худо бартарин аъмол аст.
Сипас марде бархоста гуфт: Ё Расулуллоњ! Огоњам кун, ки
њаргоњ дар роњи Худо кушта шавам, оё гуноњонам бахшида
мешавад? Расули Худо (с) барояш фармуд: Бале, агар дар роњи
Худо кушта шавї, дар њоле, ки сабр намуда ва аз Худо музд
талабї ва бо душман рўбарў шуда, бо вай пушт надињї. Баъд
Паёмбари Худо (с) фармуд: чї тавр гуфтї? Гуфт: Огоњам кун,
ки њар гоњ дар роњи Худо кушта шавам, оё гуноњонам бахшида
мешавад? Фармуд: Бале, њар гоњ кушта шавї, дар њоле, ки
сабр намуда, муздатро аз Худо бихоњї ва бо душман рўбарў
шуда, ба вай пушт надињї, ба љуз ќарз, чун Љабраил (а) инро
бароям гуфтааст.

218 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Пайѓамбари Худо
(с) фармуд: Оё медонед, ки муфлис кист? Гуфтанд: муфлис дар
миёни мо касест, ки дирњам ва матоъе надорад. Он њазрат (с)
фармуд: Муфлис дар миёни умматам касест, ки дар рўзи
ќиёмат бо намоз ва рўза ва закот меояд, дар њоле ки инро
дашном дода ва хуни инро рехта ва инро задааст ва ба ин аз
некињо ва њасаноташ дода мешавад ва ба ин њам аз њасанот
ва некињояш дода мешавад. Агар њасаноташ пеш аз адои
њуќуќе, ки бар вай аст, тамом шавад, аз гуноњонашон гирифта
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шуда ба дўшаш бор карда мешавад ва сипас ба оташ афканда
мешавад.

219 - Аз Умми Салама (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њамоно ман инсонам, шумо даъвоњоятонро ба ман
арза мекунед ва шояд баъзе аз шумо аз баъзеи дигар дар изњори
далелаш донотар бошад ва ман ба нафъи ў тавре, ки
мешунавам, њукм кунам. Њаргоњ ман барои касе њаќќи
бародарашро њукм кунам, дарвоќеъ пораи аз оташи дўзахро
ба вай људо мекунам.

220 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Мусалмон њамеша дар фарохие аз динаш ќарор дорад,
то лањзае, ки хуни њаромро муртакиб нашавад.

221 - Аз Хавла бинти Омири Ансорї њамсари Њамза (р)
ривоят шуда, ки гуфт: аз Пайѓамбари Худо (с) шунидам, ки
мефармуданд: Њароина мардоне вуљуд доранд, ки дар моли
Худо ба ноњаќ тасарруф мекунанд, пас барояшон дар рўзи
ќиёмат оташи дўзах аст.

БОБИ 27. Эњтиром ба њарими муслимин ва
њуќуќашон ва лузуми рањмат ва шафќат бар онон

Худованд мефармояд:
Умуреро, ки Худованд њурмат нињода, њар кас бузург ва

мўњтарам шуморад, албатта маќомаш назди Парвардигораш
бењтар хоњад буд. (Њаљ: 3)

Њар кї таъзим кунад шаъоири Худоро, пас ин таъзим аз
таќвои дилњост. (Њаљ: 32)

Ва паст гардон бозўи худро барои мусалмон.
(Њиљр: 88)

Њар он кї касеро ба ѓайри ивази касе ва ба ѓайри фасод
дар замин бикушад, чунон аст, ки њамаи мардумро куштааст
ва њар кї сабаби зиндагонии касе шуд, пас чунон аст, ки њамаи
мардумро зинда намуда бошад. (Моида : 32)

222 - Аз Абумўсо (р) ривоят аст, ки Пайѓамбари Худо (с)
фармуд: Мусалмон барои мусалмон чун сохтмонест, ки бархе
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бархе дигарро мањкам месозад, сипас он њазрат (с) ангуштњои
худро ба њамдигар шабака карданд, (дароварданд).

223 - Аз Абумўсо (р) ривоят аст, ки Пайѓамбари Худо (с)
фармуд: он кї дар гўшае аз масољид, ё бозорњо маъмурї
мекунад ва њамроњаш тирест, бояд ки ў тирро мањкам гирад ё
ин ки нисоли (оњани сари тирро) онро ба дасташ бигирад,
мабодо ки кадом мусалмонеро аз он зараре расад.

224 - Аз Нуъмон ибни Башир (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Масали мусалмонњо дар муњаббат ва рањмат ва
мењрубониашон ба њамдигар монанди як љасад аст, ки њар гоњ
узве аз он ба дард ояд, дигар аъзои љасад дар таб ва бедорхобї
бо он њамроњї мекунанд.

 225 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбар (с)
Њасан ибни Алї (р)-ро бўсид дар њоле, ки Аќраъ ибни Њобис
канорашон нишаста буд. Аќраъ гуфт: Ман дањ фарзанд дорам
ва то ба њол яке аз онњоро набўсидаам. Расули Худо (с) ба
сўяш нигариста фармуд: Касе, ки рањм накунад, мавриди
рањмат ќарор намегирад.

 226 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: Гурўње аз
бодиянишинон ба њузури Расули Худо (с) омада гуфтанд: Оё
ба рўи бачањоятон бўса мезанед? Фармуд: Бале. Гуфтанд: Вале
мо ба Худо намебўсем. Расули Худо (с) фармуд: Њаргоњ
Худованд аз дилњои шумо рањматро берун карда бошад, ман
чї коре анљом дода метавонам?

227 - Аз Љарир ибни Абдуллоњ (р) ривоят шуда, ки
Пайѓамбари Худо (с) фармуд: Касе, ки ба мардум рањм
накунад, Худо ба ў рањм намекунад.

228 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Пайѓамбари Худо
(с) фармуд: Њар гоњ кадоми шумо барои мардум намоз гузорад
(имоматї кунад), бояд кўтоњаш намояд, зеро дар миёни онон
нотавон ва мариз ва бузургсол вуљуд дорад ва њар гоњ барои
хеш намоз гузорад, он гуна ки мехоњад ба дарозо кашонад. Ва
дар ривояте омада, њољатманд дар онњо вуљуд дорад.

 229 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Њамоно Расули
Худо (с) кореро тарк мекарданд, ки дўст доштанд, ба он амал
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кунанд, аз тарси ин ки мабодо мардум ба он амал кунанд ва
бар онњо вољиб шавад.

 230 - Ва њам аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбар (с)
онњоро аз рўзаи пай дар пай манъ намуданд, гуфтанд: Ё
Расулуллоњ! Шумо рўзаи пай дар пай мегиред. Фармуд: Ман
мисли шумо нестам, ман шабро мегузаронам дар њоле, ки
Парвардигорам маро таъом медињад ва сероб менамояд.

231 - Аз Абуќатода Њорис ибни Рибъї (р) ривоят аст, ки
Пайѓамбари Худо (с) фармуд: Чун ба намоз бармехезам ва
мехоњам, ки дарозаш кунам, ногањон гиряи бачаро мешунавам
ва дар намоз сабукї (тахфиф) меоварам, аз тарси ин, ки
мабодо ба модараш сахтї оварам.

 232 - Аз Љундуб ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: Касе, ки намози субњро бихонад, ў дар амони
Худо аст. Пас бикўшед, ки Худованд дар мавриди чизе, дин
ва ќарзи худ, шуморо мавриди пурсиш ќарор надињад, зеро
њар гоњ Худованд аз касе чизе аз ќарзи худро биталабад, ўро
фаро мегирад ва сипас ўро ба рўяш дар оташи дўзах меандозад.

233 - Аз Абдуллоњи Умар (р) ривоят аст, ки Пайѓамбари
Худо (с) фармуд: Мусалмон бародари мусалмон аст, бар ў зулм
намекунад ва ўро ба душманаш таслим намедињад. Касе, ки
дар садади баровардани ниёзмандї ва њољати бародараш
бошад, Худованд дар баровардани њољаташ ёрияш менамояд
ва касе, ки мушкили мусалмонеро њал кунад, Худованд дар
баробари он мушкиле аз мушкилоти рўзи ќиёмати ўро
мекушояд ва касе, ки айби мусалмонеро бипўшонад, Худованд
дар рўзи ќиёмат айби ўро мепўшонад.

 234 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Мусалмон бародари мусалмон аст, ба вай хиёнат
намекунад, дурўѓ намегўяд ва ўро хор намекунад. Њамаи
арзишњои як мусалмон бар мусалмон њаром аст, обрўяш, молаш
ва хунаш. Огоњ бошед, ки таќво ин љост (яъне: дар ќалб) кофист
барои шахс аз шарру бадї, ки бародари мусалмонашро тањќир
кунад.
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235 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Пайѓамбари Худо
(с) фармуд: Бо њамдигар њасад накунед ва бо њамдигар байъи
наљаш нанамоед, (наљаш ин аст, ки дар ќимати матоъ
биафзояд, дар њоле, ки ќасди харид надорад, барои ин ки
дигареро бифиребад) ва бо њамдигар буѓз ва кина накунед ва
ба њам пушт нагардонед ва баъзе шумо бар фурўши баъзе
дигар нафурўшад, (монанди ин ки шахсе барои он ки молеро
харида ва њанўз дар муддати хиёр ќарор дорад, бигўяд: моли
ўро харидорї макун, ман бењтар аз онро ба ќимати арзонтар
аз он бароят медињам). Эй бандагони Худо, бо њам бародар
бошед, мусалмон бародари мусалмон аст, бар ў зулм
намекунад, ўро тањќир ва хор накунад. Таќво ин љост ва ба
синааш ишора карда ва се бор ин суханро такрор намуд. Барои
шахси мусалмон ин бадї кофист, ки бародари мусалмонашро
тањќир кунад, њамаи мусалмон бар мусалмон њаром аст: хун
ва мол ва обрўяш.

 236 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Мўъмини комил шумурда намешавад яке аз шумо, то дўст
бидорад, барои бародараш, он чиро, ки барои худ дўст медорад.

237 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт пайѓамбар (с) бароям
фармуд: Бародаратро ёрї кун, хоњ золим бошад, ё мазлум.

Марде гуфт: ё Расулаллоњ, ёриаш медињам, чун мазлум
бошад, ва њар гоњ золим бошад чї тавр ўро ёрї кунам? Он
њазрат (с) фармуд: ин, ки ўро аз зулм боздорї ин ёрї додани
ўст.

238 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Пайѓамбари Худо
(с) гуфт: Њаќќи мусалмон бар мусалмон панљ чиз аст: љавоби
салом, хабар гирифтани бемор, рафтан аз аќиби љаноза, ќабул
кардани даъват ва дуъо барои атсазананда. Ва дар ривояте аз
Муслим омада, ки њаќи мусалмон бар мусалмон шаш чиз аст,
њар гоњ бо ў рў ба рў шудї, салом бигў ва чун туро даъват
кунад, иљобаташ кун ва чун аз ту панд хоњад, ба ў панд дењ ва
чун атса занаду Алњамдулиллоњ бигўяд, барои ў дуъо кун ва
чун ў бемор шуд, хабараш гир ва агар бимирад, ба аќиби
љанозааш рав.



108

 239 - Аз Абуумора Бароъ ибни Озиб (р) ривоят аст, ки
гуфт: Расули Худо (с) моро ба њафт чиз амр намуда, аз њафт
чиз манъ кардааст: Моро амр кардааст, ба иёдати бемор ва
њузури љаноза ва дуъои дар њаќи атсазананда ва ростгў
шумурдани савгандхўранда (яъне, њар гоњ касе савганд хўрад,
ки чунин кардам ва чунон, бояд њарфашро бипазирем) ва ёрї
кардан бо мазлум ва ќабули даъват ва пахш кардани салом.
Ва моро нањй кардааст аз истеъмоли ангуштарњо, ё ангуштари
тилло гирифтан ва аз нўшидан ба зарфи нуќра ва аз рўзинии
абрешимї (порчаи абрешиме, ки болои зини шутур андохта
мешавад), ки ба атрофи он порчаи пунбаест ва либоси махлути
абрешим ва катон ва аз пўшидани анвоъи абрешим аз њарир
ва истабраќ ва дебољ.

БОБИ 28. Пўшидани айби мусалмон ва манъ аз ишоъа
(ошкор сохтани) он бидуни зарурат

Худованд мефармояд:
Њароина онон, ки дўст медоранд амали фањшо ва мункар

дар миёни муслимин ишоъа ёбад, барояшон уќубати дард
дињанд, дар дунё ва охират бошад. (Нур: 19)

240 - Аз Абуњурайра (р) аз Пайѓамбари Худо (с) ривоят
шуда, ки фармуд: Намепўшад банда бандаро, (яъне айби ўро),
магар ин, ки Худованд дар рўзи ќиёмат ўро (айбашро)
мепўшонад.

241 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки гуфт: аз Пайѓамбар
(с) шунидам, ки гуфт: њамаи умматам мавриди авф ќарор
мегиранд, магар эълонкунандагон ва аз зумраи эълон ин аст,
ки мард дар шаб амалеро анљом дињад ва боз субњ кунад дар
њоле, ки шабро сипарї карда ва Худованд онро бар вай пўшида
ва ў субњ намуда ва он чиро ки Худо пўшида дошта, зоњир
мекунад.
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242 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њар гоњ канизе зино кунад ва зинояш собит шавад,
баъди анљом додани њадд (уќубат) бар вай зорї кунад ва
тавбихаш нанамояд ва боз агар бори дуввум зино кунад, бояд
ўро бифурўшад, агарчи ба ресмоне аз мўй бошад.

 243 - Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Мардеро ба њузури паёмбар (с) оварданд, ки шароб нўшида
буд, фармуд: Ўро бизанед. Абуњурайра гуфт: Пас баъзе аз мо
ба дасташ ўро мезад ва баъзе ба кафшаш ва баъзе ба љомааш,
чун бозгашт, баъзе аз касоне, ки њозир буданд, гуфтанд: Худо
туро хор кунад. Он њазрат (с) фармуд: Ин тавр нагўед,
шайтонро бар вай ёрї надињед.

 244 - Аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Мусалмон бародари мусалмон аст, бар ў зулм
намекунад ва ўро ба душманаш таслим наменамояд. Касе, ки
дар садади баровардани њољати бародараш бошад, Худованд
дар садади бароварда сохтани њољати ўст ва касе, ки гирењи
кори мусалмонеро бикушояд, Худованд ба ивази он дар ќиёмат
мушкилие аз мушкилоташро мекушояд ва касе, ки айби
мусалмонеро бипўшад, Худованд дар рўзи ќиёмат айби ўро
мепўшонад.

БОБИ 29. Баровардани ниёзмандињои муслимин

Худованд мефармояд:
Кори некў кунед, то растагор шавед. (Њаљ: 77)
245 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Пайѓамбари Худо

(с) фармуд: Касе, ки мушкиле аз мушкилоти дунявии мўъминеро
бикушояд, Худованд мушкиле аз мушкилоти рўзи ќиёмати ўро
мекушояд. Ва касе, ки бо тангдасте сањлгирї кунад, Худованд
дар дунё ва ќиёмат бо ў сањлгирї мекунад ва касе, ки айби
мусалмонеро бипўшад, Худованд дар дунё ва охират айби ўро
мепўшад ва Худованд дар садади кўмаки банда аст, то лањзае,
ки банда дар садади кўмак бо бародараш бошад ва касе, ки
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дар талаби илм роњеро тай кунад, Худованд дар иваз барояш
роњеро ба сўи бињишт њамвор месозад ва љамъ намешавад,
гурўње дар хонае аз хонањои Худо, ки китоби Худоро тиловат
намуда ва бо њам бо шакли дарс такрор кунанд, магар ин ки
њолати итминони дил ба онњо даст дода ва рањмат шомили
њолашон шуда ва малоика эшонро ињота мекунанд ва
Худованд онњоро дар назди касоне, ки назди ўянд, ёд мекунад
ва касе, ки ўро амалаш аќиб биронад, насабаш ўро пеш
намеандозад.

БОБИ 30. Шафоъат

Худованд мефармояд:
Њар кї шафоъат кунад, шафоъати нек бошад, ўро бањрае

аз савоби он. (Нисо: 85)
246 - Абумўсои Ашъарї (р) мегўяд: чун њољатманде ба

њузури Пайѓамбари Худо (с) меомад, он њазрат (с) ба
њамнишинони худ рўй оварда мефармуд; шафоъат кунед, музд
дода мешавед ва адо мекунад Худованд ба забони паёмбараш
он чиро ки дўст бидорад.

247 - Аз Ибни Аббос (р) дар ќиссаи Бурайра ва шавњараш
ривоят шуда, ки Пайѓамбари Худо (с) барояш гуфт: чи
мешавад, ки ба канори шавњарат бозгардї. Гуфт: эй Расули
Худо (с), оё маро амре мекунї? Фармуд: на, ман шафоъат
мекунам. Гуфт: ба ў ниёзе надорам.

БОБИ 31. Ислоњ овардан дар миёни мардум

Худованд мефармояд:
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Ва хайре нест дар бисёре аз машваратњои пинњонияшон,
аммо хубї дар машварати касест, ки ба садаќа ё ба кори
писандида ва ё ба ислоњ миёни мардумон амр намояд. (Нисо:
114)

Сулњ кори бењтар аст. (Нисо: 128)
Пас аз Худо битарсед ва дар миёни хеш ислоњ оваред.

(Анфол: 1)
Њаќќо, ки мўъминон бародари якдигаранд, пас миёни ду

бародари хеш сулњ оваред. (Њуљурот: 1)
248 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Пайѓамбари Худо

(с) фармуд: Бар њар муфсил ва банде аз мардум садаќа лозим
аст ва дар њар рўзе, ки офтоб дар он тулўъ мекунад. Чун миёни
ду кас адолат мекунї, садаќа аст. Чун мардеро ва ё ашёашро
бар чорпояш савор мекунї, садаќа аст. Сухани некў садаќа
аст ва ба њар ќадаме, ки ба сўи намоз мегузорї, садаќа аст,
дур кардани чизњои озордињанда (санг, хор, хошок ва ѓайра)
садаќа аст.

249 - Аз Умми Гулсум духтари Уќба бини Аби Муайт (р)
ривоят шуда, ки гуфт: аз Пайѓамбари Худо (с) шунидам, ки
мефармуд: Касе дар миёни мардум сулњ меоварад, сухани
хайреро мерасонад ва ё хайре мегўяд, каззоб ва дурўѓгў ба
шумор намеравад. Дар ривояти Муслим зиёдате аст, ки гуфт:
аз Расули Худо (с) нашунидам, ки дар чизе аз он чи, ки мардум
мегўянд (дурўѓ гуфтан) иљоза дода бошад, магар дар се чиз:
манзураш љанг, ислоњи байни мардум ва сухани мард ба занаш
ва ё сухани зан барои шавњараш бувад.

250 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: паёмбар (с) садои
чанд шахсро канори дарвоза шуниданд, ки баланд буд, яке аз
дуввумї мехост, то чизе аз ќарзашро кам намояд ва хостори
мењрубонї ва нармиш дар чизе мешуд ва ў мегуфт: Ба Худо
ќасам, ин корро намекунам. Расули Худо (с) баромада, фармуд:
Куљо шуд, он кї ба номи Худо савганд ёд мекард, ки кори
хайрро анљом надињад? Мард гуфт: манам, эй Расули Худо (с)
ва ў (ќарздор) мухтор аст, њар тавре ки дўст медорад (яъне
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миќдоре аз ќарзашро кам намоям ва ё ин ки бар ў нармиш кунам
ва мўњлаташ дињам)

Шарњ: Аз ин њадис фазилати гузашт ва љавонмардї ва
нармиш бар ќарздор ва кам кардани бори ќарз аз дўши ў
бармеояд ва ин ки мусалмон набояд савганд бихўрад, ки кори
хайрро анљом намедињад.

 251 - Аз Абулаббос Сањл ибни Саъди Соидї (р) ривоят
аст, ки ба Расули Худо (с) хабар расид, ки дар миёни ќабилаи
бани Амр ибни Авф хараљу мараље падид омада. (Он њазрат
(с) эшон бо иддае барои эљоди сулњ дар миёнашон рафта, дар
он љо монданд ва ваќти намоз фаро расида, Билол (р) ба назди
Абубакр (р) омада гуфт: Расули Худо (с) машѓул шуданду
ваќти намоз њам даррасидааст, метавонї мардумро имомат
дињї? Гуфт: Агар мехоњї, бале. Билол (р) барои намоз иќомат
гуфт ва Абубакр (р) пеш истода такбир гуфт ва мардум њам
такбир гуфтанд. Расули Худо (с) омада, аз сафњо гузашта, ба
сафи аввал расида истоданд. Мардум ба каф задан шурўъ
карданд ва Абубакр (р) дар намоз ба сўе илтифот намекард.
Чун каф задани мардум зиёд шуд, нигариста, Расули Худо (с)-
ро мушоњида кард. Расули Худо (с) ба сўяш ишора намуданд.
Абубакр (р) дастњояшро баланд карда, њамди Худоро гуфта,
ба аќиби хеш омада ва худро ба саф расонд. Паёмбари Худо
(с) пеш омада, намози мардумро гузориданд ва чун фориѓ
шуданд, ба мардум рўй оварда фармуданд: Эй мардум чї
шуда, ки чун амре дар намози шумо њодис шавад, каф мезанад?
Каф задан кори занњо аст. Касе, ки дар намозаш амре падидор
шуд, бояд «Субњоналлоњ» бигўяд, зеро њар касе, ки
«субњоналлоњ»-ро бишнавад, мутаваљљењ мешавад. Эй
Абубакр, чї монеъ шуд, баъд аз он ки ба сўят ишора кардам,
ин ки барои мардум намоз гузорї? Абубакр гуфт: Барои Ибни
Абуќуњофа шоиста нест, ки дар њузури Расули Худо (с) барои
мардум намоз гузорад.

 252 - Аз Њориса ибни Вањб (р) ривоят шуда, ки гуфт: Аз
Расули Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Оё шуморо аз ањли
бињишт хабар надињам? Њар нотавон ва заифе, ки њар гоњ ба
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Худо савганд ёд кунад, ўро Худованд ростгў мекунад (яъне,
њар гоњ аз рўи тамаъ дар карами Худованд савганде ёд кунад,
Худованд матлубашро ба вай медињад), оё шуморо аз ањли
дўзах бохабар насозам? Њар сангдил, озманди худнамо ва
мутакаббир.

БОБИ 32. Фазилати бенавоёни мусалмон ва
фуќарои гумном

Худованд мефармояд:
Ва боз дор хешро ба онон, ки Парвардигори худро ёд

мекунанд дар субњ ва шом ва мехоњанд ваљњи ў ва ризояшро
ва бояд ки чашмњои ту аз эшон дарнагузарад. (Ќањф: 28)

253 - Аз Абулаббос Сањл ибни Саъди Соъидї (р) ривоят
шуда, ки гуфт: марде аз канори паёмбар (с) гузашт ва он њазрат
(с) барои марде, ки дар канораш нишаста буд, гуфт: Назарат
дар мавриди ин шахс чист? Гуфт: ин мард аз ашрофи мардум
аст, ба Худо барояш шоистааст, ки њар гоњ хостгорї кунад, ба
никоњ дода шавад ва чун шафоъати касеро кунад, шафоъаташ
ќабул шавад. Паёмбар (с) сукут намуданд, боз марди дигаре
гузашт, Расули Худо (с) ба он мард гуфтанд: назарат дар бораи
ин шахс чист? Гуфт: ин мард аз фуќарои тангдасти муслимин
аст. Ин сазовор аст, ки чун хостгорї кунад, ба никоњ дода
нашавад ва чун шафоъат кунад, шафоъаташ ќабул нашавад
ва агар сухан бигўяд, суханаш шунида нашавад. Пайѓамбар
(с) фармуданд: Агар рўи замин пур аз амсоли ў (марди ѓанї)
бошад, ин марди (фаќир) ба танњої аз њамаи онон бењтар аст.

254 - Аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: бињишт ва дўзах бо њам муљодала ва гуфтугў карданд,
Дўзах гуфт: дар ман ситамгарон ва мустакбирони (дунё) вуљуд
доранд. Ва бињишт гуфт: дар ман нотавонон ва масокини
мардуми (дунё) вуљуд доранд. Худованд дар миёнашон њукм
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намуд, ки ту бињишти рањмати манї, ба василаи ту касеро, ки
бихоњам мавриди рањматам ќарор медињам ва ту дўзахи азоби
манї, ба василаи ту касеро, ки бихоњам азобаш мекунам ва
ман њар дуи шуморо пур месозам.

 255 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Бидуни шак марди фарбењ ва бузург дар рўзи ќиёмат
меояд, ки дар назди Худованд ба андозаи боли пашшае арзиш
ва ќиммат надорад.

 256 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки зани сиёњ ё љавоне
буд, ки масљидро пок мекард ва Расули Худо (с) он зан ё он
љавонро наёфт ва аз ањволи ў пурсид, гуфтанд: Мурдааст.
Фармуд: Чаро маро огоњ накардед? Гўё онњо кори он зан ё
љавонро кўчак шумурданд. Фармуд: Ќабрашро ба ман нишон
дињед. Ќабри ўро барояш нишон доданд, он њазрат (с) бар он
намоз гузорид ва фармуд: Ин ќабрњо бар соњибонаш пур аз
зулумот аст ва Худованд ба баракати намоз хондани ман онро
барояшон равшан месозад.

257 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Пайѓамбари Худо
(с) фармуданд: басо жулидамў, ѓуборолуди рондашуда дар
дарвозањо вуљуд дорад, ки агар ба Худо савганд хўрад, ўро
ростгў месозад, (яъне, њар гоњ аз рўи тамаъ дар карами
Худованд савганде ёд кунад, Худованд матлубашро ба вай
медињад)

 258 - Аз Усома (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с) фармуд:
Дар дарвозаи бињишт истодам ва мушоњида кардам, ки оммаи
касоне, ки ба он дохил мешаванд, мискинонанд ва њанўз ба
сарватмандон иљозаи духули (бињишт) дода нашудааст, лекин
дўзахиён ба тарафи дўзах ронда шудаанд. Ва дар дарвозаи
дўзах истодам ва мушоњида кардам, ки умуми касоне, ки ба
он дохил мешаванд, занњо њастанд.

 259 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с)
фармуд: Дар гањвора фаќат се тан сухан гуфтаанд: Исо ибни
Марям (ъ) ва дўсти Љурайљ. Љурайљ марди обид буд, ки
ибодатгоње барои худ сохта буд ва дар он басар мебурд.
Модараш омад, дар њоле, ки ў намоз мегузорад. Гуфт: Эй
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Љурайљ! Љурайљ гуфт: Худоё модарам ва намозам ва ба
намозаш идома дод. Модараш рафт ва фардо њам модараш
дар њоле омад, ки ў намоз мегузорид ва гуфт: Эй Љурайљ. Гуфт:
Худоё модарам ва намозам ва ба намозаш идома дод. Боз
фардо модараш дар њоле омад, ки ў намоз мегузорид ва гуфт:
Эй Љурайљ! Љурайљ гуфт: Парвардигоро! Модарам ва намозам
ва ба намози худ идома дод. Модараш гуфт: Худоё! Ўро
накушї, то рўи занњои зинокорро бубинад. Бани Исроил аз
Љурайљ ва ибодаташ сўњбат карданд, зани фоњишае буд, ки ба
њусни хеш зарбулмасал гашта буд, гуфт: Агар бихоњед, ман
ўро фиреб медињам ва худро ба ў арза кард, вале ў таваљљўње
ба вай нанамуд. Зан пеши чўпоне, ки дар ибодатгоњаш зиндагї
мекард, рафт ва худро дар ихтиёраш гузошт ва бо вай зино
намуд ва бордор шуд ва чун валодат намуд, гуфт: Ин тифл аз
Љурайљ аст. Мардум рафта, ўро поин кашида, ибодатгоњашро
хароб сохта, шурўъ ба заданаш карданд. Гуфт: Чї шуда?
Гуфтанд: Бо ин фоњиша зино кардї ва аз ту писар зоидаст.
Гуфт: Бача куљост? Писарро оварданд ва гуфт: Маро бигзоред,
ки намоз гузорам. Сипас намоз гузорид, чун намозро тамом
кард, назди кўдак омада, ба шикамаш зада гуфт: Эй писар
падарат кист? Гуфт: Фалон чўпон. Мардум ба Љурайљ рўй
оварда, ўро бўсида, ба баданаш даст мекашиданд ва гуфтанд:
Ибодатгоњатро аз тилло месозем. Гуфт: На, мисли њолати
авалияш аз гил бисозед ва онњо њам онро дуруст карданд.

Ва тифле буд, ки аз пистони модараш шир мехўрд, марде
бар аспи нафису мумтоз ва зоњири ороставу зебо аз канораш
гузашт ва модараш гуфт: Худоё, писарамро мисли ин мард
бигардон. Писар пистонро рањо карда, ба тарафи вай рўй
оварду нигариста гуфт: Худоё, маро монандаш масоз ва сипас
ба пистон рўй оварда, шурўъ ба макидан намуд. Гўї, ки ман
акнун ба сўи он њазрат (с) менигарам ва эшон шир хўрдани
ўро ба ангушти сабобаи худ, ки дар дањан ќарор дода
мемаканд, тамсил менамоянд ва сипас фармуд: Ва аз канори
канизе гузаштанд, ки мардум ўро мезаданд ва мегуфтанд: Ту
зино кардї, дуздї намудї ва ў мегуфт: «Њасбияллоњу ва
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ниъмалвакил». Модараш гуфт: Худоё, писарамро мисли ин
масоз. Писар пистонро рањо намуда, ба ў нигаристу гуфт:
Худоё, маро монанди ў бигардон. Дар ин љо суханро
бозгардониданд. Модар гуфт: Марди накўшамоил гузашт ва
ман гуфтам: Худоё, писарамро мисли ў гардон. Вале ту гуфтї,
ки Худоё, маро мисли ў магардон ва мардум ин канизро
бурданд, дар њоле, ки ўро мезаданд ва ба ў мегуфтанд, ки ту
зино кардиву дуздї намудї ва ман гуфтам: Худоё, писарамро
мисли ў магардон ва ту гуфтї: Худоё, маро мисли ў гардон?
Писарак гуфт: Он мард ситамгар буд. Гуфтам: Худоё, маро
чун ў магардон. Ва ба ин каниз мегуфтанд: Зино кардї, дар
њоле ки зино накарда ва мегуфтанд: Дуздї кардї, дар њоле ки
дуздї накарда буд, аз ин рў гуфтам: Худоё, маро мисли ў
бигардон.

БОБИ 33. Утуфат ва ёрии ятимон ва духтарон ва
дигар нотавонон, фуќаро ва бепаноњон ва эњсон ва

тавозўъ ба онон

Худованд мефармояд:
Ва дар баробари мусалмонон фурўтан бош.

(Њиљр: 88)
Ва худро боздор ба онон ки Парвардигори худро ёд

мекунанд, дар субњ ва шом ва мехоњанд ваљњ ва ризои ўро ва
бояд, ки чашмњои ту аз эшон дарнагзарад, ки ороиши дунёро
талаб намояд.

(Ќањф: 28)
Аммо ятимро, пас дуруштї макун ва аммо соилро, пас

марон. (Зуњо : 1-9)
Оё дидї он шахсро, ки љазои аъмолро дурўг мешуморад,

пас он шахс касест, ки ятимро ба ињонат меронад ва бар таъом
додани фаќир тарѓиб наменамояд. (Моъун: 1-3)

 260 - Аз Саъд ибни Абиваќќос (р) ривоят аст, ки гуфт: Мо
шаш нафар бо паёмбар (с) будем. Мушрикин барои паёмбар
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(с) гуфтанд: Инњоро бирон, то бар мо далер нашаванд, ман
будам ва Ибни Масъуд ва марде аз ќабилаи Њузайл ва Билол
ва ду нафари дигар, ки номњояшонро ёд намекунам. Ва дар
дили Расули Худо (с) он чи Худо хост, воќеъ шуд ва бо худ
замзама кард. Худованд нозил фармуд: «Ва ононро, ки субњу
шом Худояшонро мехонанд ва муроди эшон фаќат Худост аз
худ марон».

 261 - Аз Абуњубайра Оиз ибни Амри Музаний (р), ки аз
ањли Байъату-р-ризвон аст, ривоят шуда, ки Абусуфён бо иддае
аз канори Салмон, Суњайб ва Билол (р) гузашт, онњо гуфтанд:
Њанўз шамшерњои Худо аз ин душмани Худо интиќом
нагирифтааст. Абубакр (р) гуфт: Барои бузург ва сардори
Ќурайши чунин мегўед? Пас назди паёмбар (с) омада, эшонро
аз љараён огоњ сохт. Расули Худо (с) фармуд: Эй Абубакр,
шояд онњоро хашмнок сохта бошї, агар чунончи онњоро
хашмнок сохта бошї, дарвоќеъ Парвардигоратро ба хашм
овардаї. Абубакр (р) наздашон омада гуфт: Эй бародарон, оё
шуморо хашмнок сохтам? Онњо гуфтанд: На, бародаракам,
Худованд туро меомурзад.

262 - Аз Сањл ибни Саъд (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Ман ва сарпарасти ятим ин гуна дар бињишт мебошем
ва ишора ба ангушти сабоба ва миёнааш намуда онњоро аз
њам кушода дошт.

263 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с)
фармуд: Касе, ки сарпарастии ятими худї ва ё бегонаеро
бинамояд, ман бо ў монанди ин ду (ангушт) дар бињишт
мебошем. Ровї, ки Молик ибни Анас (р) буд, ба ду ангушти
сабоба ва миёнааш ишора намуд.

264 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Пайѓамбари Худо
(с) фармуд: Мискин касе нест, ки як хурмо ва ё ду хурмо, як
луќма ё ду луќма ўро бозмегардонад, балки мискин касест, ки
иффат варзида, суол намекунад. Ва дар ривояте дар
«Сањењайн» омада, ки: Мискин касе нест, ки дар миёни мардум
гашта, як луќма ва ё ду луќма, як хурмо ва ё ду хурмо ўро
бозмегардонад, вале мискин касест, ки сарватеро, ки ўро бениёз
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кунад, надорад ва касе њам аз њолаш бохабар намешавад, ки
ба ў садаќа дињад ва худаш њам барнамехезад, ки аз мардум
биталабад.

265 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Пайѓамбари Худо
(с) фармуд: касе, ки барои зиндагии бева ва мискин талош
кунад, монанди муљоњиди роњи Худо аст ва гумон мекунам,
ки фармуд: монанди намозгузорест, ки суст нашавад ва
монанди рўзадорест, ки ифтор накунад.

266 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Пайѓамбари Худо
(с) фармуд: Бадтарини таъомњо таъоми арўсиест, ки манъ
мешавад аз он касе, ки ба он њузур меёбад ва даъват мешавад,
ба он касе, ки аз он имтиноъ меварзад ва касе, ки даъватро
ќабул намекунад, њамоно нофармонии Худо ва Расули ўро
намудааст.

267 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Касе, ки сарпарастии ду духтарро ба дўш гирад, то ин ки болиѓ
гарданд, дар рўзи ќиёмат меояд, дар њоле ки ман ва ў монанди
ин ду мебошем ва ангуштони худро бо њам якљо намуд.

268 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: Зане бо ду
духтараш ба хонаам дохил шуда суол намуд (чизе талабид).
Дар наздам чизе љуз як хурмо ёфт нашуд. Ва ман онро ба ў
додам ва ў онро дар миёни ду духтараш ќисмат кард ва худаш
аз он чизе нахўрд ва сипас бархоста берун шуд. Баъдан
паёмбар (с) бар мо дохил гардид ва ман љараёнро ба ў гуфтам.
Фармуд: касе, ки ба чизе аз ин духтарњо (яъне, духтарони ятим
ва бенаво) озмоиш шавад ва ба онњо некї кунад, барояш њиљобе
аз оташи дўзах мебошад.

269 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: зани мискине ду
духтарро дар баѓал дошт, наздам омад ва ман се донаи хурмо
барояш додам ва ў барои њар як, як дона дода ва як донаро ба
дањони хеш наздик намуд, то онро бихўрад. Духтаронаш онро
аз ў хостанд ва ў он хурмоеро, ки мехост бихўрад, дар
миёнашон ду ќисмат намуд. Ман аз њолаш ба шигифт мондам
ва он чиро анљом дода буд, барои Пайѓамбари Худо (с) ёдоварї
кардам, он њазрат (с) фармуд: Худованд дар баробари ин амал
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бињиштро барояш лозим сохт, ё (фармуд) ўро дар баробари ин
амал аз дўзах озод намуд.

 270 - Аз Абушурайњ Хувайлид ибни Амри ва Хузоъї (р)
ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд: Бор Худоё, ман
гунањкор медонам касеро, ки њаќќи ду заиф «Зан ва ятим»-ро
поймол кунад (яъне, аз ин кор сахт мамониат мекунам).

 271 - Аз Мусъаб ибни Саъд ибни Абиваќќос (р) ривоят
шуда, ки гуфт: Саъд гумон мекард, ки (ба далели шуљоаташ)
бар дигарон аз асњоби Расули Худо (с) фазилате дорад. Њамон
буд, ки паёмбар (с) фармуд: Оё нусрат ва рўзї ба шумо дода
мешавад, магар аз баракати нотавонони шумо?

272 - Аз Абудардо Уваймир (р) ривоят шуда, ки гуфт: аз
пайѓамбар (с) шунидам, ки мефармуд: Маро дар миёни заъифон
ва нотавонон талаб кунед, зеро ба баракати нотавонони хеш
нусрат ва рўзї дода мешавед.

БОБИ 34. Суфориш дар рафтори нек бо занон

Худованд мефармояд:
Зиндагонї кунед бо занон ба ваљњи писандида.

(Нисо: ояи 19)
Њаргиз натавонед, ки миёни занон ба далолат рафтор

намоед, агарчї нињоят раѓбат кунед, пас комилан ба он дигар
тамоюл нанамоед, ки дигареро муъаллаќ ва бесарнавишт созед
ва агар ислоњ карда ва парњезгорї намоед. Њаќќо, ки Худованд
омурзанда ва мењрабон аст. (Нисо: 129)

273 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Хоњони рафтори нек бо занон шавед, зеро зан аз устухони
пањлўи чап офарида шуда ва каљтарин устухонњои пањлў
болотари он аст, агар хоста бошї росташ кунї, ўро мешиканї
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ва агар ўро бигзорї њамеша каљ аст. Пас дар мавриди занон
њамдигарро васияти ба хайр намоед.

Шарњ: Ин њадис ва низ ањодиси дигар нармї ва рафтори
некро ба занон тавсия ва суфориш мекунад, зеро зан дар љомеаи
исломї модар аст ва хоњар аст ва духтар ва њамсар ва
шахсияти ў азизу гиромї мебошад. На чун љомеањои
ѓайриисломї, ки занро чун воситаи итфои ѓароизи шањвонї
ва тарвиљи (рекламаи) ашёи тиљоратї истифода мебаранд.

274 - Аз Абдуллоњ ибни Замъа (р) ривоят аст, ки вай аз
Расули Худо (с) шунид, ки хутба мехонд ва аз ноќаи (шутури)
Солењ (ъ) ва касе, ки онро пай намуд, ёд карда, фармуд: «Изан
баъса ашќоњо», барои пай кардани он марде барангехта шуд,
ки дар миёни ќавмаш мўњтарам ва азиз ва дар айни њол нињоят
муфсиду табањкор буд. Ва барои пай кардани он басуръат
бархост.

Сипас занонро ёд намуда, дар мавридашон панд доду
фармуд: Яке аз шумо бархоста занашро монанди ѓуломаш
мезанад ва шояд дар охири рўзаш бо ў муќорибат (алоќаи
љинсї) кунад. Сипас онњоро дар мавриди хандаашон аз боди
садодор (гўз) насињат намуда, фармуд: чаро яке аз он чї анљом
медињад, механдад?

275 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њељ марди мўъмине аз њељ зани мўъминае бад
набарад, зеро агар одатеро аз вай написандад, одати дигареро
меписандад, ё гуфт: аз ѓайри он розї мешавад.

276 - Аз Умар ибни Ањваси Љўшамї (р) ривоят аст, ки ў
дар Њаљљату-л-видоъ аз паёмбар (с) баъд аз он, ки њамд ва
санои Аллоњ таъолоро гуфта ва панд доду насињат кард, шунид,
ки мефармуд: Огоњ бошед ва дар мавриди занон васияти ба
хайр намоед, зеро онњо дар назди шумо ба манзалаи асиранд.
Шумо аз онњо њељ чизеро ба љуз истимтоъ (бањрагирии љинсї)
молик нестед, магар ин ки амали фањшоро ошкоро муртакиб
шуданд ва агар чунин карданд, њамбистарї бо ононро тарк
кунед ва боз онњоро бизанед, задане, ки начандон сахт бошад.
Агар фармони шумо бурданд, бар онњо роњеро љустуљў
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макунед, (бањонаљўї накунед). Бохабар бошед, ки њамоно
шумо бар занонатон њаќе доред ва занони шумо бар шумо низ
њаќе доранд. Њаќи шумо бар онон ин аст, ки бар фарши шумо
касонеро нашинонанд, (ба хонаатон роњ надињанд), ки шумо
аз онњо бад мебаред ва дар хонаатон ба касе иљозаи вуруд
надињанд, ки шумо аз онон мутанаффиред ва огоњ бошед, ки
њаќи онњо бар шумо ин аст, ки ба онњо дар либосашон ва
таъомашон некї ва эњсон кунед.

277 - Аз Муовия ибни Њайда (р) ривоят аст, ки гуфт: гуфтам
ё Расулаллоњ, занони мо бар мо чї њаќе доранд? Фармуд: ин
ки чун таъом хўрдї, таъомашон дињї ва чун либос пўшидї,
ўро либос бипушонї ва ба рўи зан силї (шапалоќе) мазан ва ба
ў нагў; Худо туро зишт созад ва љуз дар хона аз ў дурї макун,
яъне њар гоњ хостї барои таъдибаш аз ў дурї кунї, тарки
њамбистарияшро љуз дар хона макун.

278 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Комилтарини мўъминон аз рўи имон касест, ки ахлоќаш бењтар
бошад ва бењтарини шумо онњоеанд, ки бо занонашон равияи
некўтар доранд.

279 - Аз Аёс ибни Абдуллоњ ибни Абузубоб (р) ривоят аст,
ки Расули Худо (с) фармуд: канизакони Худо (занон)-ро
назанед. Умар (р) хидмати он њазрат (с) омада, гуфт, ки занон
бар шавњаронашон далер шуданд. Њамон буд, ки паёмбар (с)
дар заданашон иљозат фармуд. Сипас занони бисёре ба хонањои
азвољи мутањњарот (занони паёмбар (с) омада, аз
шавњаронашон шикоят карданд ва Расули Худо (с) фармуд:
Занони бисёре ба назди ањли байти Муњаммад (с) омада ва аз
шавњаронашон шикоят кардаанд. Бидонед, ки онон
баргузидагони шумо нестанд, (яъне ононе, ки занонашонро
мезананд, шахсони баргузида ва хуби шумо ба шумор
намераванд.)

280 - Аз Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят аст, ки
Пайѓамбари Худо (с) фармуд: Дунё њамааш матоъ аст ва
бењтарини матоъи дунё, зани солења аст.
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БОБИ 35. Њуќуќи шавњар ба зан

Худованд мефармояд:
Мардон сарпарастори занонанд, ба сабаби фазле, ки Худо

баъзе аз эшонро бар баъзе дигар нињода ва ба сабаби он чи
харљ карданд аз амволи хеш. Пас занони некўкори
фармонбардор дар ѓоиби шавњарашон нигоњдорандаанд бо
нигоњдошти Худо. (Нисо: 34)

281 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Њар гоњ шахсе занашро ба бистари худ биталабад ва занаш
наояд, (хоњиши ўро иљобат накунад) ва шавњараш бо њолате
хашмнок бихобад, фариштагон то субњ ўро лаънат мекунанд.
Ва дар ривояте аз Бухорї ва Муслим омада, њар гоњ зан дар
њоле бихобад, ки бистари шавњари худро тарк намуда,
фариштагон то субњ ўро лаънат мекунанд. Ва дар ривояте аз
Бухорї ва Муслим омада: Њар гоњ зан дар њоле бихобад, ки
бистари шавњари худро тарк намуда, фариштагон то субњ ўро
лаънат мекунанд.

Ва дар ривояте Паёмбари Худо (с) фармуд: Савганд ба
Худое, ки њастии ман дар дасти ўст, њељ марде нест, ки
њамсарашро ба бистараш биталабад ва зан имтиноъ варзад,
магар ин ки Зоте, ки дар осмон аст (Аллоъ таъоло), бар вай
хашмгин аст, то ки шавњарашро розї созад.

282 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули акрам (с)
фармуд: Барои зан раво нест, ки ба њузури шавњараш рўза
бигирад, (маќсуд рўзаи нофила аст, на фариза), магар бо
иљозаи ў ва ё касеро бидуни иљозааш ба хонааш роњ бидињад.

283 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Њамаи шумо чўпонед ва њамаи шумо дар муќобили раъияти
хеш масъул њастед. Мард бар хонаводаи худ ва зан дар хонаи
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шавњар ва фарзандаш чўпон аст. Пас њамаи шумо чўпонед ва
њамаи шумо ба раъияти хеш масъулед.

 284 - Аз Абуалї Талќ ибни Алї (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: Њар гоњ марде њамсарашро барои бароварда
шудани њољаташ бихонад, бояд шитобзада биёяд, њарчанд бар
сари танўр њам бошад.

285 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Пайѓамбари Худо
(с) фармуд: агар касеро иљоза медодам, то ба дигаре саљда
кунад, занро иљоза медодам, то ба шавњараш саљда кунад.

 286 - Аз Умми Салама (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њар зане, ки бимирад ва шавњараш аз ў розї бошад,
ба бињишт дохил мегардад.

 287 - Аз Муъоз ибни Љабал (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Њељ зане шавњарашро дар дунё азият намекунад,
магар ин ки њамсараш аз њурулайн мегўяд: Худо туро бикушад,
ўро азият макун, ў мењмони ту аст ва зуд аст, ки аз ту људо
шавад ва ба мо бипайвандад.

 288 - Аз Усома ибни Зайд (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Нагузоштам баъд аз худ, фитнае, ки зиёнбортар бар
мардон аз занон бошад.

БОБИ 36. Масорифи хонавода

Худованд мефармояд: Ва бар падар нафаќа ва пўшоки ин
занони ширдењ аст ба ваљњи писандида.

(Баќара: 233)
Бояд соњиби вусъат аз вусъати худ харљ кунад ва он ки

танг карда шуд бар ў ризќаш, бояд аз он чи Худо атояш карда,
харљ кунад ва таклиф намекунад Худо њељ касро, магар њасби
он чи додааст.

(Талоќ: 7)
Ва њар чи харљ кунад аз њар љинс, Худо ивазашро медињад.

(Сабо: 39)
289 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст. ки Расули Худо (с)

фармуд: Диноре њаст, ки дар роњи Худо сарф мекунї ва
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динорест, ки дар озодии банда сарф мекунї ва динорест, ки
бар мискин сарф мекунї ва динорест, ки бар хонаводаат сарф
мекунї. Савоби он чи бар хонаводаат сарф мекунї, фузунтар
аст.

 290 - Аз Абуабдуллоњ, ки барояш Абуабдурањмон њам
гуфта мешавад, Савбон ибни Буљдуд озодшудаи Расули Худо
(с) ривоят аст, ки Паёмбар (с) фармуд: Бењтарин диноре, ки
мард масраф мекунад, динорест, ки барои хонаводааш сарф
мекунад ва динорест, ки бар маркабаш дар роњи Худо сарф
мекунад ва динорест, ки бар ёронаш дар роњи Худо сарф
мекунад.

291 - Аз Умми Салама (р) ривоят аст, ки гуфт, гуфтам: ё
Расулаллоњ, оё дар масорифе, ки бар фарзандони Абусалама
мекунам, аљр дода мешавам? Намегузорам, то ба рост ва чап
барои ба даст овардани ќуташон бигарданд, онон фарзандони
мананд. Он њазрат (с) фармуд: Бале, барои ту музди он чи ки
ба онњо харљ мекунї, дода мешавад.

 292 - Аз Саъд ибни Абиваќќос (р) дар њадиси тўлоние, ки
дар аввали китоб дар боби ният (њадиси шумора 6) зикр
кардем, омада, ки Расули Худо (с) барояш фармуд: Он чи ту
масраф мекунї, барои дарёфтани ризои Њаќ таъоло бароят аљр
дода мешавад, њатто он чиро, ки дар дањани њамсарат
мегузорї.

293 - Аз Абумасъуди Бадрї (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Њар гоњ мард барои дарёфти ризои Худованд, ба
хонаводааш масрафу хараљот менамояд, он масрафу хараљот
барояш садаќа ба њисоб меояд.

294 - Аз Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят аст, ки
Расули Худо (с) фармуд: кофист барои шахс ин гуноњ, ки зоеъ
гузорад он киро, ки сарпарастияш ба ўњдаи ўст.

295 - Абуњурайра (р) ривоят мекунад, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њељ рўзе нест, ки бандагон субњ мекунанд, магар ин
ки ду фаришта поин омада ва яке аз онњо мегўяд: Бор Худоё,
моли мумсик ва бахилро талаф кун.
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296 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Дасти боло (дасте, ки садаќа медињад), бењтар аст аз дасти
поин, (дасте, ки садаќа мегирад). Ва оѓоз кун ба касе, ки
нафаќааш бар дўши туст ва бењтарин садаќа он аст, ки он аз
рўи сарват ва ѓино бошад, (яъне баъд аз садаќа додан ба
миќдори кофии мол бар шахсони (афроди) хонаводааш боќї
бимонад). Ва он ки иффат биљўяд, (аз Худо талаби ифоф ва
дурї аз њаром бинамояд), Худо ўро афиф нигањ медорад ва
касе, ки истиѓно кунад, (ќаноат варзад), Худованд ўро ѓанї
месозад.

БОБИ 37. Садаќа додан аз моли хуб ва он чи
бештар мавриди алоќа аст

Худованд мефармояд:
Њаргиз ба некї намерасад, то аз он чи ки дўст медоред,

бибахшед. (Оли Имрон: 92)
Эй мўъминон, аз покизањои он чи шумо ба даст овардед,

бубахшед ва аз покизањои он чи барои шумо аз замин берун
овардем ва ќасд накунед, ки палид онро харљ намоед.

(Баќара: 267)
297 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки гуфт: Абуталња дар миёни

ансор дар Мадина аз њама бештар соњиби дарахтони хурмо
буд ва аз њамаи амволаш Байрањоъ (боѓчаи хурмо)-ро дўст
медошт, ки рў ба рўи Масљиди Набавї ќарор дошт.
Пайѓамбари Худо (с) ба он дохил мегардид ва аз оби ширини
он менўшид. Анас (р) гуфт: чун ин оя нозил шуд; Лан танолу-
л-бирра њатто тунфиќў миммо туњиббуна. Тарљума: Шумо
њаргиз ба маќоми некўкорон ва хосони Худо нахоњед расид,
то он ки аз он чї дўст медоред, дар роњи Худо инфоќ кунед.
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Абуталња хидмати паёмбар (с) омада гуфт: ё Расулаллоњ
Худованд бар ту нозил намуда: (Лан танолу-л-бирра њатто
тунфиќў миммо туњиббуна). Ва ман аз њамаи молам
Байрањоъро бисёртар дўст медорам ва он барои Худо садаќа
аст ва аз Худованд хайр ва савоби онро мехоњам, пас онро ба
љое, ки Худованд бароят нишон дода, бигзор.

Расули Худо (с) фармуд: Бањ, ин молест судманд, ин молест
судманд ва њамоно шунидам он чи ту гуфтї ва назарам ин аст,
ки онро барои наздиконат бигардонї, (яъне онро дар миёни
аќорибат таќсим кун). Абуталња (р) гуфт: ин корро мекунам,
эй Расули Худо (с) ва Абуталња (р) онро дар миёни наздикон
ва писарамакњояш таќсим кард.

БОБИ 38. Лузуми амри хонавода ва фарзандоне, ки
ба њадди тамиз расидаанд ва боќии муслимин ба

тоъати Худо ва манъашон аз мухолифати дастуроти
Илоњї ва таъдибашон

Худованд мефармояд:
Аќрабои хешро ба намоз амр кун ва худ бар он шикебої

намо. (Тоњо: 132)
Эй мусалмонон, хештан ва ањли хонаи хешро аз оташ нигоњ

доред. (Тањрим: 6)
298 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки гуфт: Њасан ибни

Алї (р) донаи хурмое аз хурмоњои садаќаро гирифта ба дањони
худ намуд ва пайѓамбар (с) фармуд: Ких-ких, дураш андоз, оё
намедонї, ки мо моли садаќаро намехўрем?! Дар ривояте
омада, ки садаќа барои мо њалол нест.

299 - Аз Абуњафс Умар ибни Абусалма Абдуллоњ
ибниАбдуласад ибни њамсари Расули Худо (с) ривоят шуда,
ки гуфт: кўдаке дар домони Расули Худо (с), (яъне дар хонаи
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паёмбар (с) зиндагї намуда ва дар паноњи тарбияташон ќарор
доштам) ва дастам дар дохили коса дур мерафт, Расули Худо
(с) фармуд: Эй писар, исми Худоро ёд кун ва ба дасти рости
худ бихўр ва аз наздики худ бихўр ва баъд аз он шакли таъом
хўрдани ман чунон буд, ки он њазрат (с) фармуд.

 300 - Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Аз паёмбар (с) шунидам, ки мефармуд: Њамаи шумо шўбонед
ва њамаи шумо масъули раъияти хешед. Аммо шўбон аст ва
масъули раъияти хеш аст ва мард дар хонаводааш шўбон аст
ва масъул аст аз раъияташ, ва зан дар хонаи шавњараш шўбон
аст ва масъул аст, аз раъияташ ва ходим дар моли оќояш шўбон
аст ва масъул аст аз раъияташ ва њамаи шумо чўпонед ва
масъули раъияти хешед.

301 - Ва аз Умар ибни Шуъайб аз падараш, аз бобояш (р)
ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд: Кўдакони худро дар
њафтсолагї ба намоз амр намоед ва дар дањсолагї онњоро ба
хотири намоз нахонданашон бизанед ва хобгоњашонро људо
кунед.

 302 - Аз Абусурайя Сабра ибни Маъбади Љуњанї (р) ривоят
аст, ки Расули Худо (с) фармуд: Чун бача ба њафтсолагї расид,
намозро ба ў таълим дињед ва дар дањсолагї ўро ба хотири
тарки намоз бизанед. Ва дар лафзи Абудовуд омада, ки: Њаргоњ
кўдак њафтсола шавад, ўро ба намоз амр кунед.

БОБИ 39. Дар мавриди њаќќи њамсоя ва
суфориш дар некї бо он

Худованд мефармояд: Ва Худоро бипарастед ва чизеро
шарики вай ќарор мадињед ва некўкорї кунед ба падар ва
модар ва ба хешон ва ятимон ва гадоён ва њамсояи хешованд
ва ба њамсояи бегона ва ба њамнишини бар пањлў нишаста ва
ба мусофир ва бар он ки дасти шумо моликаш шудааст.

(Нисо: 36)
303 - Аз Ибни Умар ва аз Оиша (р) ривоят аст, ки паёмбар

(с) фармуд: њамеша Љабраил (ъ) маро дар мавриди њамсоя
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тавсия менамуд, то ин ки гумон кардам, шояд њамсояро
меросбари њамсоя ќарор дињад.

 304 - Аз Абузар (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Эй Абузар, чун шўрбо пухтї, оби онро бисёр намо ва
њамсояњоятро ёд кун. Дар ривояти дигаре аз Муслим омада,
ки: Дўстам маро тавсия карда, ки чун шўрбо пухтї, оби онро
бисёр намо ва сипас ба хонаводаи чанде аз њамсояњоят бубин
ва бо миќдори аз он ононро ба шеваи некў ёд кун!

305 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, паёмбар (с) фармуд:
Ба Худо мўъмин шумурда намешавад, ба Худо мўъмин
шумурда намешавад. Гуфта шуд: чї касе ё Расулаллоњ?
Фармуд: Касе, ки њамсояш аз бадии ў дар амон намебошад.

 306 - Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: Эй занони мусалмон, њаргиз зани њамсоя барои зани
њамсояи худ хор нашуморад, агарчи суми гўсфанде њам бошад.

 307 - Ва њам аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: Њељ њамсоя њамсояи дигареро манъ накунад аз ин
ки чўбе дар девори хонааш бикўбад. Ва Абуњурайра (р)
мегуфт: Чаро шуморо аз ин суннат рўйгардон мебинам? Ба
Худо ќасам, њатман онро дар миёни шумо матрањ мекунам.

 308 - Њамчунин аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: Он ки имон ба Худо ва рўзи охират дорад,
бояд њамсояашро азият накунад ва он ки имон ба Худо ва рўзи
охират дорад, бояд мењмонашро эњтиром кунад ва касе ки имон
ба Худо ва рўзи охират дорад, бояд сухани некў бигўяд ё сукут
ихтиёр намояд.

309 - Аз Абушурайњи Хузоъї (р) ривоят аст, ки паёмбар
(с) фармуд: Касе, ки имон ба Худованд ва рўзи охират дорад,
бояд ба њамсояш некї кунад ва касе, ки имон ба Худо ва рўзи
охират дорад, бояд мењмонашро икром кунад ва касе, ки имон
ба Худо ва рўзи охират дорад, бояд сухани нек бигўяд ва ё ин
ки сукут ихтиёр намояд.

310 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: гуфтам: Эй Расули
Худо (с), ду њамсоя дорам, ба кадомашон њадя бифиристам?
Фармуд: њар кадом, ки дарвозаи хонааш ба ту наздиктар аст.
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 311 - Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: Хубтарин дўстон дар назди Худованд,
хубтаринашон барои дўст хеш аст ва хубтарин њамсоягон дар
назди Худованд хубтаринашон барои њамсояаш мебошад.

БОБИ 40. Некї ба падару модар ва пайваста
доштани силаи рањм

Худованд мефармояд:
Ва Худоро бипарастед ва чизеро шарики вай ќарор

мадињед ва ба падар ва модар ва хешон ва ятимон ва гадоён
ва њамсояи хешованд ва ба њамсояи бегона ва ба њамнишини
бар пањлў нишаста ва ба мусофир ва ба он чи дасти шумо
моликаш шуда, (бардагонатон-ѓуломонатон) некўкорї кунед.
(Нисо: 36)

Ва аз он Худое, ки ба номи ў аз якдигар суол мекунед,
битарсед ва битарсед аз људо шудани пайванди рањм. (Нисо:
1)
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Онон, ки пайваста доданд, он чиро, ки Худованд ба
пайвастан ба васли он амр намуда. (Раъд: 21)

Ва амр кардем инсонро ба муомилаи нек кардан бо падар
ва модараш. (Анкабут: 8)

Ва њукм кард Парвардигори ту, ки љуз Худоро ибодат
макунед ва ба падар ва модари худ некўкорї кунед. Њар гоњ
назди ту якеашон, ё њардуяшон ба калонсолї бирасад, пас бар
эшон уфф магў ва бар онон бонг мазан ва сухани некў ба онњо
бигў ва барояшон бозўи тавозуъро ба хотири мењрубонї паст
гардон ва бигў Парвардигорам, бар онон бибахшой, чунон ки
маро дар хурдсолї парвариш намуданд. (Исро: 23-24)

312 - Аз Абуабдурањмон Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ривоят
аст, ки гуфт: аз пайѓамбар (с) пурсидам, ки кадом корро
Худованд дўсттар медорад? Фармуд: намозро дар ваќташ.
Гуфтам: сипас кадомро? Фармуд: эњсон ба волидайнро.
Гуфтам: боз кадомро? Фармуд: љињод дар роњи Худоро.

 313 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Фарзанд њаќќи падарро адо карда наметавонад, магар
ин ки падарашро ѓулом ёбад ва сипас ўро харида озода кунад.

314 - Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари
Худо (с) фармуд: Он кї ба Худо ва рўзи охират имон дорад,
бояд мењмони худро эњтиром намояд ва касе, ки имон ба Худо
ва рўзи охират дорад, бояд силаи рањмро пайваста дорад ва
касе, ки имон ба Худо ва рўзи охират дорад, бояд сухани некў
гўяд ва ё сукут ихтиёр намояд.

 315 - Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули
Худо (с) фармуд: Чун Худованд махлуќотро ба таври комил
офарид, рањм бархоста гуфт: Ин маќоми касест, ки аз ќатъи
рањм ба ту паноњ оварад. Худованд фармуд: Бале, оё розї
намешавї, ки бипайвандам бо касе, ки ба ту мепайвандад ва
бигсилам бо касе, ки аз ту мегсилад ва мебурад? Гуфт: Оре.
Фармуд: Пас барои ту муњаќќаќ аст. Сипас Расули Худо (с)
фармуд: Њар гоњ мехоњед бихонед (яъне, ояи муборакаи) «Пас
эй соњибони имони заиф, њаргоњ мутаваллии умури мардум
шавед, наздикед аз он ки табањкорї кунед дар замин ва
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пайвандњои рањматонро бигсилед. Ин гурўњ ононеанд, ки
Худованд эшонро лаънат намуда, пас карашон сохта ва
чашмонашонро кўр намуд». Ва дар ривояте аз Бухорї омада,
ки Худованд фармуд: Касе, ки ба ту (яъне, рањм) мепайвандад,
бо ў мепайвандам ва аз касе, ки бо ту бибурад, аз ў мебурам
ва мегсилам.

316 - Ва низ аз Абуњурайра(р) ривоят аст, ки гуфт: марде
ба њузури Пайѓамбари Худо (с) омада, гуфт: ё Расулаллоњ,
кадом кас ба хушрафториам сазовортар аст? Он њазрат (с)
фармуд: Модарат. Гуфт: боз кадом? Фармуд: Модарат. Гуфт:
боз кадом? Фармуд: Модарат. Гуфт: боз кадом? Фармуд:
Падарат! Ва дар ривояте омада, ки гуфт: Ё Расулуллоњ (с)!
Кадом кас ба њусни сўњбатам сазовортар аст? Фармуд:
Модарат, боз модарат, боз модарат, боз падарат. Баъд аз он
наздиктар ва наздиктар ба ту.

317 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки пайѓамбар (с)
фармуд: Ба хок молида шавад, ба хок молида шавад ва боз ба
хок молида шавад, бинии он ки яке аз волидайнашро ва ё њар
дуро њангоми калонсолї дарёбад, вале њаќќашонро адо
накарда бошад, пас ў ба бињишт дохил нагардад.

 318 - Њамчунин аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки марде
гуфт: Ё Расулуллоњ! Ман наздиконе дорам, ки бо эшон
пайвастагї мекунам, вале онњо бо ман ќатъи робита
менамоянд, ба онњо некї менамоям ва онњо бо ман бадї
менамоянд. Дар баробарашон њилму бурдборї менамоям, вале
онњо бо ман љоњилона рафтор менамоянд. Он њазрат (с) фармуд:
Агар чунон бошї, ки мегўї, гўё хокистардоѓро ба эшон
мехўронї (яъне, эшон гунањкор мешаванд) ва то њамин тавр
бошї, њамеша Худованд туро бар эшон ёрї хоњад дод.

319 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд: касе,
ки дўст бидорад, ин ки рўзї фарох гардида, бояд ки силаи
рањмашро (бо наздикон) пайваста бидорад.

 320 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки гуфт: Абуталња дар миёни
ансор дар Мадина аз њама бештар соњиби дарахтони хурмо
буд. Ва аз њамаи амволаш Байрањоъ (боѓчаи хурмо)-ро дўст
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медошт, ки рў ба рўи масљиди набавї ќарор дошт. Расули Худо
(с) ба он дохил мегардид ва аз оби ширини он менўшид. Анас
(р) гуфт чун ин оят нозил шуд: «Шумо њаргиз ба маќоми
некўкорон ва хосони Худо нахоњед расид, то он ки аз он чи
дўст медоред, дар роњи Худо харљ кунед». Абуталња хидмати
Расули Худо (с) омада гуфт: Ё Расулуллоњ, Худованд бар ту
нозил намуда: «Шумо њаргиз ба маќоми некўкорон ва хосони
Худо нахоњед расид, то он ки аз он чи дўст медоред, дар роњи
Худо харљ кунед». Ва ман аз њамаи молам Байрањоъро бештар
дўст медорам ва он барои Худо садаќа аст ва аз Худованд
хайру савоби онро мехоњам. Пас онро ба љое, ки Худованд
бароят нишон дода бигзор, Расули Худо (с) фармуд: Бањ, ин
молест судманд, ин молест судманд ва њамоно шунидам он чи
ту гуфтї ва назарам ин аст, ки онро барои наздиконат
бигардонї (яъне, онро дар миёни аќорибат таќсим кунї).
Абуталња (р) гуфт: Ин корро мекунам ё Расулуллоњ ва
Абуталња (р) онро дар миёни наздикон ва писарамакњояш
таќсим кард.

321 - Аз Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят шуда, ки
гуфт:бо шумо паймон мебандам бар ин ки љињод намуда њиљрат
кунам ва муздамро фаќат аз Худованд бихоњам. Он њазрат (с)
фармуд: Оё яке аз падар ва модарат зиндаанд. Расули Худо
(с) фармуд: аз Худованд музд мехоњї? Гуфт: бале. Фармуд: ба
сўи падар ва модарат бозгард ва ба онон рафтори некў кун.
Дар ривояти дигар аз њарду омада, ки марде омада ва аз он
њазрат (с) иљозаи љињодро хост. Эшон фармуданд: Оё падар ва
модарат зиндаанд? Гуфт: Бале. Фармуд: дар хидмати онњо
љињод кун!

322 - Њамчунин аз Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят
аст, ки Расули Худо (с) фармуд: сарфи (пайваста доштан)
пайванди ќаробат кофї нест, балки пайвандињандаи њаќиќї
касест, ки чун пайванди ќаробаташ ќатъ гардад, онро пайваста
бидорад.

323 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки пайѓамбар (с) фармуд:
Рањм (хешовандї) бар Арш муъаллаќ ва овезон буда ва мегўяд:
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он кї маро пайваста дорад, Худо ўро пайваста дорад ва он кї
маро ќатъ мекунад, Худо ўро ќатъ кунад.

 324 - Аз умулмўъминин, Маймуна духтари Њорис (р)
ривоят аст, ки вай канизеро озод намуд, бидуни ин ки аз
паёмбар (с) иљоза талабад. Чун рўзе навбати ў расид, гуфт: Ё
Расулуллоњ. Оё хабар шудед, ки канизамро озод кардам?
Фармуд: Оё ин корро кардї? Гуфт: Бале. Фармуд: Њар гоњ онро
ба таѓоњоят медодї, савоб фузунтар буд.

 325 - Аз Асмоа духтари Абубакр (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Модарам дар замони Расули Худо (с) дар њоле, ки мушрик
буд, ба хона омад. Аз паёмбар фатво талабида гуфтам:
Модарам наздам омада, дар њоле, ки тамаъ дорад, ба ў кўмак
намоям, оё ба модарам расидагиву кўмак намоям? Фармуд:
Бале, пайвандатро бо модарат устувор ва ба ў кўмак кун.

 326 - Аз Зайнаби Саќафї њамсари Абдуллоњ ибни Масъуд
(р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с) фармуд: Эй занон, садаќа
дињед, њарчанд, ки аз зевару олоти шумо њам бошад. Гуфт:
Вопас ба назди Ибни Масъуд баргашта, ба вай гуфтам, ки ту
марди камсарватї. Њамоно Расули Худо (с) моро ба садаќа
додан дастур дод, хидмати он њазрат (с) бирав ва бипурс, ки
њар гоњ онро ба ту дињам, масъулиятам бароварда мешавад ё
онро ба дигаре дињам? Абдуллоњ гуфт: Худат бирав ва худам
рафта, дидам, ки зане аз ансор бар остонаи хонаи паёмбар (с)
истода, дар њоле, ки матлаби ман ва ў њар ду якест. Барои
паёмбар (с) њайбате дода шуда буд. Билол назди мо баромада
ва ба вай гуфтам: Ба њузури паёмбар (с) бирав ва бигў ду зан
дар хона истодаанд ва аз шумо суол мекунанд, ки оё
садаќаашон бар шавњаронашон ва ятимоне, ки тањти
сарпарастиашон аст, љавоз дорад? Ва аз љояшон кифоят
мекунад? Ва магў, ки чї касе њастем. Билол хидмати он њазрат
(с) расида, суол намуд. Расули Худо (с) аз вай пурсид, ки он ду
зан киёнанд? Гуфт: Зайнаб ва зане аз ансор. Расули Худо (с)
фармуд: Ин кадом Зайнаб аст? Гуфт: Њамсари Абдуллоњ.
Расули Худо (с) фармуд: Барои онњо ду музд аст: Подоши
ќаробат ва подоши садаќа.
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 327 - Аз Абусуфён (р) дар њадиси дарозаш дар ќиссаи
Њираќл омада, ки Њираќл ба Абусуфён гуфт, ки: Шуморо
(паёмбари шумо) ба чї амр мекунад? Гуфт: Мегўяд фаќат
Худои ягонаро бипарастед ва чизеро шарики ў маёваред ва он
чиро, ки падарони шумо мегуфтанд, тарк намоед ва моро ба
намоз, ростї, покдоманї ва пайваста доштани силаи рањм амр
мекунад.

 328 - Аз Абузар (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Шумо сарзаминеро фатњ хоњед намуд, ки дар он аз
ќирот бисёр сўњбат мешавад (Ќирот пуле аст, ки баробар бо
бисту чоряки динор аст). Ва дар ривояте омада: Зуд аст, ки
шумо сарзамини Мисрро фатњ кунед ва он сарзамине аст, ки
аз ќирот дар он зиёд ном бурда мешавад, пас бо мардумашон
муомилаи нек кунед, зеро барои онон њаќќи ањду пайванди
ќаробат аст.

 329 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки гуфт: Чун ин оят
нозил шуд. «Наздиконат аз ќабилаи хешро бим дењ» (Шуаро:
214). Расули Худо (с) аз Ќурайш даъват ба амал оварданд ва
онњо низ њама гирд омада, иљтимоъ карданд. Он њазрат (с) ом
ва хос намуда гуфтанд: Эй фарзандони Абдушшамс ва эй
фарзандони Каъб ибни Луай, худро аз дўзах наљот дињед. Эй
фарзандони Мурра ибни Каъб, хешро аз дўзах наљот дињед.
Эй фарзандони Абдулмуталиб, худро аз дўзах наљот дињед, эй
фарзандони Њошим, худро аз дўзах наљот дињед. Эй фарзандони
Абдулманоф, худро аз дўзах наљот дињед. Эй Фотима, худатро
аз дўзах наљот дењ, зеро ман молики чизе аз сўи Худо барои
шумо нестам, ба љуз ин ки шумо бо ман робитаи њамхунї ва
ќаробат доред, ки онро ба љой хоњам овард.

330 - Аз Абуабдуллоњ Амр ибни Ос (р) ривоят аст, ки гуфт:
аз Пайѓамбари Худо (с) ба таври ошкоро ва бевосита шунидам,
ки мефармуд: хонаводаи бани фалон дўстони ман нестанд,
њамоно дўстони ман Аллоњ ва мўъминони солењанд, вале
барояшон њаќќи ќаробат аст, ки онро пайваста хоњам дошт.

331 - Аз Абуаюб, Холид ибни Зайди Ансорї (р) ривоят
шуда, ки марде гуфт: Расули Худо (с), амалеро ба ман нишон
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дењ, ки маро ба Бињишт дохил сохта ва аз дўзах дур намояд.
Паёмбар (с) фармуд: ин ки Худоро бипарастї ва ба ў чизеро
шарик наёварї ва намозро барпо дорї ва закотро бидињї ва
силаи рањмро пайваста бидорї.

332 - Аз Салмон ибни Омир (р) ривоят аст, ки пайѓамбар
(с) фармуд: Њар гоњ касе аз шумо мехост рўзаашро бикшояд,
бењтар аст, ки онро ба хурмо бикшояд, зеро ки дар он баракат
аст ва агар хурмо наёфт, ба об ифтор намояд, зеро об пок аст
ва фармуд: Садаќа ба мискин садаќа аст ва агар барои хешу
табор дињад, њам садаќа аст ва њам силаи рањм.

 333 - Аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки гуфт: Зане доштам,
ки дўсташ медоштам ва Умар (р) аз ў бад мебурд ва ба ман
гуфт ўро талоќ дењ ва ман ќабул накардам. Вай назди паёмбар
(с) рафта, ин мавзўъро ёд намуд. Паёмбар (с) фармуд: Ўро
талоќ дењ.

 334 - Аз Абудардо (р) ривоят шуда, ки марде наздаш омада
гуфт: Зане дорам ва модарам амр мекунад, ки ўро талоќ дињам.
Вай гуфт: Аз Расули Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Модар
(ва падар) дарвозаи миёни бињишт аст, агар мехоњї он
дарвозаро аз даст дењ ва ё онро барои хеш њифз кун.

335 - Аз Бароъ ибни Озиб (р) ривоят аст, ки пайѓамбар (с)
фармуд: хола монанди модар аст.

 Дар ин боб ањодиси сањењ зиёд вуљуд дорад, ки машњур
аст. Аз љумла њадиси ёрони ѓор (њадиси шумораи 12) ва њадиси
Љурайљ, ки дар шумораи 259 ќаблан зикраш гузашт ва ањодиси
машњуре, ки дар Сањењ аст, ки аз љињати ихтисор онро њазф
намудам ва аз љумлаи муњимтарини онњо њадиси дарози Амр
ибни Абса (р) аст, ки шомили матолиби бисёре аз усул ва одоби
ислом аст ва дар боби умеду раљо иншоаллоњ онро зикр хоњам
намуд. Вай гуфта, ки дар Маккаи мукаррама ба њузури
паёмбар (с) омадам, яъне дар аввалин марњилаи нубувват ва
ба вай гуфтам: Ту кистї? Фармуд: Паёмбарам. Гуфтам:
Паёмбар кист? Фармуд: Худованд маро фиристодааст. Гуфтам:
Барои чї фиристодааст? Фармуд: Маро барои пайвастани
силаи арњом (пайвандњои ќаробат) ва шикастани бутњо
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фиристодааст ва ин ки Худованд якто шумурда шуда ва ба ў
чизе шарик оварда нашавад. Ва тамоми њадисро зикр намуд
валлоњу аълам.

БОБИ 41. Тањрими нофармонии падару модар ва
буридани пайванди ќаробат ва хешовандї

Худованд мефармояд:
Пас эй соњибони имони заъиф, њар гоњ мутаваллии умури

мардум шавед, наздикед аз он ки табањкорї кунед дар замин
ва пайвандњои рањматонро бигсилед. Ин гурўњ ононеанд, ки
Худованд эшонро лаънат намуда, пас корашонро сохт ва
чашмонашонро кўр намуд. (Муњаммад (с): 22-23).

Онон, ки ањди Худоро мешикананд, пас аз устувор
карданаш ва ќатъ мекунанд он чиро, ки Худо ба пайванд
карданаш амр намуда ва дар замин фасод мекунанд, пас он
гурўњро лаънат аст ва барои онон аст душвории сарои охират.

(Раъд: 25)
Ва Парвардигорат њукм намуд, ки љуз ўро ибодат накунед

ва бо падар ва модар некўкорї намоед ва агар назди ту ба
калонсолї якеашон ё њардуяшон бирасад, пас бар эшон уфф
магў ва бар онон бонг мазан ва бо эшон сухани некў бигў ва
бозўи тавозуъи худро аз рўи мењрабонї барояшон бигустарон
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ва бигў Парвардигорам, бар онон бибахшой, чунон ки маро
дар кўдакї парвариш намуданд. (Исро: 23-24)

336 - Аз Абубакра Нуфайъ ибни Њорис (р) ривоят аст, ки
паёмбар (с) фармуд: Оё шуморо аз бузургтарин гуноњони
кабира бохабар насозам? Ва ин суханро се бор такрор
намуданд. Мо гуфтем: оре, ё Расулаллоњ. Фармуд: шарик
овардан ба Худо ва нофармониву озори падару модар. Он
њазрат (с) такя карда буданд, пас нишаста фармуданд: огоњ
бошед сухани дурўѓ ва шањодати дурўѓ ва онро ба андозае
такрор намуд, ки гуфтем кош, сукут мефармуд.

337 - Аз Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят аст, ки
Пайѓамбари Худо (с) фармуд: гуноњони кабира иборатанд; аз
шарик овардан ба Худо, нофармонии падару модар, ќатли нафс
ва савганди ѓамус, (ѓамус-оташи дўзах).

338 - Њамчунин аз вай ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Дашном додани падару модар аз љумлаи гуноњони кабира аст.
Гуфтанд: ё Расулаллоњ оё касе падару модари худро дашном
медињад? Фармуд: Бале, падару марди дигареро дашном
медињад, ў дар иваз падари ўро дашном медињад ва модари
касеро дашном медињад ва ў њам модарашро дашном медињад.

 Ва дар ривояте омада, ки: Аз љумлаи бузургтарин гуноњони
кабира ин аст, ки шахс падар ва модари худро лаънат кунад,
гуфта шуд: Ё Расулуллоњ, ин гуна мешавад, ки шахс падар ва
модари худро лаънат кунад? Фармуд: Падари мардеро дашном
медињад ва ў падарашро дашном медињад ва модари касеро
дашном медињад ва ў дар иваз модарашро дашном медињад.

339 - Аз Абумуњаммад Љубайр ибни Мутъим ривоят шуда,
ки пайѓамбар (с) фармуд: Бурранда ва ќатъкунанда ба бињишт
дохил намегардад. Суфён дар ривояти худ гуфтааст, яъне
ќатъкунандаи силаи рањм.

340 - Аз Абуисо Муѓира ибни Шўъба (р) ривоят аст, ки
паёмбар (с) фармуд: Худованд бар шумо њаром кардааст, озори
падару модар ва надодани он чиро ки бар шумо вољиб аст ва
талаби он чиро ки аз шумо нест ва зинда ба гўр кардани
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духтаронро ва намеписандад барои шумо ќил ва ќол (гуфтугўи
зиёд) ва бисёрии суол во зоеъ кардани молро.

БОБИ 42. Фазилати некї ва эњсон ба дўстон, падару
модар ва наздикони њамсар ва дигар касоне, ки

эњтиромашон мустањаб аст

341 - Аз Абдуллоњи Умар (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Бењтарини эњсон ин аст, ки шахс дўстии падарашро
истимрор дињад ва бо дўстони падараш пайванди устувор
дошта бошад.

 342 - Аз Абдуллоњ ибни Динор аз Абдуллоњ ибни Умар (р)
ривоят шуда, ки марде аз бодиянишинон дар роњи Маккаи
мукаррама бо ў рўбарў шуд. Абдуллоњ (р) бар ў салом намуд
ва ўро бар харе, ки бар он савор мешуд, савор намуд ва
саллаеро, ки бар сар дошт, ба ў дод. Ибни Динор мегўяд: Ба ў
гуфтам: Худо њолатро ислоњ кунад, онњо бодиянишинанд, ба
андаке розї шаванд. Абдуллоњ ибни Умар (р) гуфт: Падари ин
шахс бо Умар (р) дўст буда ва ман аз Расули Худо (с) шунидам,
ки мефармуд: Аз бењтарин некињо ин аст, ки шахс робитаашро
бо дўстони падараш њифз намояд. Ва дар ривояте Аз Ибни
Динор Аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки чун Ибни Умар ба
тарафи Маккаи мукаррама мерафт, харе дошт, ки ваќте аз
савории шутур хаста мешуд, бар он савор мешуд, то хастагиаш
рафъ шавад ва амомае дошт, ки бо он сарашро мебаст. Рўзе
дар њоле, ки бар он хар савор буд, бодянишине аз канораш
гузашт ва гуфт: Оё ту фалон ибни фалон нестї? Гуфт: Оре.
Пас харро ба ў дода ва гуфт: Бар ин савор шав ва саллаашро
ба ў дода гуфт: Саратро ба он банд. Бархе аз дўстонаш ба ў
гуфтанд: Худованд туро биёмурзад. Харе, ки василаи роњати
ту дар сафар буд ва саллаеро ки бад-он сари худро мебандї,
ба ин бодянишин додї? Вай гуфт: Ман аз Расули Худо (с)
шунидам, ки мефармуд: Њамоно аз љумлаи бењтарин некињо
ин аст, ки шахс робитаашро баъд аз марги падар бо дўстони
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падараш барќарор дошта бошад. Ва падари ў аз дўстони Умар
(р) буд.

343 - Аз Абуусайд Молик ибни Рабиъаи Соъидї (р) ривоят
шуда, ки гуфт: дар лањазоте, ки мо назди паёмбар (с) нишаста
будем, ногањон марде аз бани Салама омада гуфт: оё аз некї
бар падару модар чизе монда, ки баъд аз маргашон онро ба
љой овардам? Он њазрат (с) фармуд: Бале; дуъо барояшон ва
ба љо овардани ањдашон баъд аз эшон ва силаи рањме, ки
бидуни онњо пайваста намегардад ва эњтироми дўстонашон.

344 - Аз Оиша (р) ривоят шудааст, ки гуфт: ба андозаи
Хадиља (р) бар њељ зане аз занони паёмбар (с) рашк набурдам,
дар њоле ки њаргиз ўро надидам, лекин Расули Худо (с) бисёр
аз вай ёд менамуд ва басо мешуд, ки гўсфандеро кушта ва
аъзои онро ќитъа-ќитъа намуда, ба дўстони Хадиља
мефиристоданд ва ман чї басо барояшон мегуфтам: гўї љуз
Хадиља њељ зане вуљуд надоштааст ва он њазрат (с) мефармуд:
Њамоно ў чунин буд ва чунон буд ва ман аз ў авлод ва
фарзандњо доштам.

 Ва дар ривояте омада, ки он њазрат (с) гўсфандро кушта
ва аз он ба миќдори кофї барои дўстони Хадиља (р)
мефиристод. Ва дар ривояте омада, ки чун гўсфандро забњ
мекард, мефармуд: Онро барои дўстони Хадиља бифиристед.
Ва дар ривояте омада, ки гуфт: Њола духтари Хувайлид хоњари
њазрати Хадиља аз он њазрат (с) иљозаи духул хост. Расули
Худо (с) аз иљоза хостани ў ба ёди иљозат хостани Хадиља (р)
афтод «чун садояш наѓмаи садои Хадиља (р)-ро дошт» ва
нињоят шод шуда фармуд: Эй Худо! Ин Њола духтари Хувайлид
аст! Ва дар ривояте омада, ки бо омадани вай (ба ёди Хадиља)
афтода, ѓамгин шуданд.

 345 - Аз Анас ибни Молик (р) ривоят шуда, ки гуфт: Бо
Љарир ибни Абдуллоњи Баљалї (р) ба сафаре баромадам ва ў
хидмати маро менамуд. Ва ман ба ў гуфтам, ин корро макун.
Ў гуфт: Ансорро дидам, ки чунон бархўрде бо Паёмбари Худо
(с) мекарданд, ки ман савганд хўрдам њаргиз бо яке аз онњо
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њамсафар нахоњам шуд, магар ин ки ман барояш хидмат хоњам
кард.

БОБИ 43. Эњтиром ба ањли байт ва хонадони Расули
Худо саллаллоњу алайњи васаллам ва баёни

фазилаташон

Худованд мефармояд:
Љуз ин нест, ки Худо мехоњад, то аз шумо ањли байт

палидиро дур намояд ва шуморо ба пок карданї пок созад.
(Ањзоб: 33)

Њар кї шаъоири Худоро таъзим кунад, пас ин (таъзим) аз
таќвои дилњост. (Њаљ: 32)

346 - Аз Язид ибни Њайён (р) ривоят шуда, ки гуфт: ман ва
Њусайн ибни Сабра ва Умар ибни Муслим назди Зайд ибни
Арќам (р) рафтем ва чун ба наздаш нишастем, Њусайн барояш
гуфт: эй Зайд, ту бо хайри зиёде рў ба рў шудаї ва Расули
Худо (с)-ро дидаї њадиси муборакашро шунидаї ва бо ў љињод
кардаї ва ба пушти сараш намоз гузоридаї! Эй Зайд, ту бо
хайри зиёде рў ба рў шудаї, пас эй Зайд, аз он чи аз Пайѓамбари
Худо (с) шунидаї барои мо сўњбат кун. Гуфт: эй ибни бародар,
ба Худо синни ман зиёд шуда ва умри зиёде бар ман гузашта
ва бархе аз он чиро ки барои шумо мегўям, ќабул кунед ва он
чиро, ки нагўям, манро ба он маъмур насозед, пас гуфт: Рўзе
Паёмбари Худо (с) дар обе, ки ба номи Хум ёд мешуд ва дар
миёни Макка ва Мадина буд, дар миёни мо бархоста, хутба
хонд ва њамду санои Худоро ба љо оварда ва мавъиза намуду
панд дод ва баъд фармуд: Аммо баъд, эй мардум! Огоњ бошед,
ки њамоно ман башаре њастам ва наздик аст, ки фиристодаи
Парвардигорам ба суроѓам ояд ва ўро иљобат кунам ва ман
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ду чизи бузургро дар миёни шумо тарк мекунам, аввалашон
Китоби Худо аст, ки дар он њидоят ва нур аст, пас ба Китоби
Худо амал намуда ва ба он чанг занед. Баъд ба Китоби Худо
тарѓиб намуда, фармуд: ва ањли байти ман, дар бораи
хонаводаам Худоро барои шумо ёдовар мешавам. Њусайн (р)
ба ў гуфт: эй Зайд, ањли байташон киёнанд? Оё занонашон аз
ањли байташ нестанд? Гуфт: занонаш аз ањли байти ваянд, вале
ањли байти вай касест, ки садаќа баъд аз вай бар ў њаром
бошад. Гуфт: онњо киёнанд? Гуфт: онон авлоди Алї, авлоди
Аќил, авлоди Љаъфар ва авлоди Аббосанд. Гуфт: бар тамоми
инњо садаќа њаром гардонида шудааст? Љавоб дод: Бале.

 Ва дар ривояте омада: Огоњ бошед, ки ман дар миёни
шумо ду чизи бузургро мегузорам. Яке аз онњо Китоби Худо
аст ва он ресмони Худо аст. Касе ки аз он пайравї кунад,
њидоят меёбад ва касе, ки онро тарк кунад, бар гумроњї
мебошад.

347 - Аз Ибни Умар (р), аз Абубакри Сиддиќ (р) ба шакли
мавќуф ривоят шуда, ки гуфт: муроъоти Муњаммад (с)-ро дар
хонаводааш бикунед.

 348 - Аз Абумасъуд Уќба ибни Амри Бадрї (р) ривоят
шуда, ки Расули Худо (с) фармуд: Имоматї дињад гурўњро, он
ки ќоритар аст ба китоби Худо ва агар дар ќироат баробар
буданд, донотарашон ба суннат ва агар дар дониши суннат
њам баробар буданд, он ки ќаблан њиљрат карда ва агар ба
њиљрат баробар буданд, бузургтарашон аз назари синну сол.
Ва имомат надињад шахс, шахси дигарро дар мавзеъи ќудрату
вилояташ ва наншинад, бар нишастгоњи ў дар хонааш, магар
ба иљозаи худаш. Ва дар ривояте ивази «синан», «силман» ё
«исломан» омада. Яъне он ки пештар мусалмон шуда бошад.
Ва дар ривояте омада, ки имоматї дињад, ќавмро касе, ки
ќоритар аст, ба китоби Худо ва он ки дар ќироат пешќадамтар
аст ва агар дар ќироат баробар буданд, он ки ќаблан њиљрат
карда, имоматашон дињад ва агар дар њиљрат баробар буданд,
бузургтарашон онњоро имоматї дињад.
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 349 - Ва низ аз Абумасъуди Бадрї (р) ривоят шуда, ки
Расули Худо (с) дар намоз шонањои моро даст кашида
мегуфтанд. Баробар биистед ва ихтилоф накунед, то дилњои
шумо мухталиф нашавад ва бояд оќилон ва болиѓон ба ман
наздик шаванд, баъдан касоне, ки баъд аз эшонанд (кўдакон)
ва боз касоне, ки пас аз эшонанд (занон).

БОБИ 44. Эњтироми уламо ва бузургон ва ањли дониш
ва муќаддам доштанашон, бар дигарон ва арзиш ќоил
шудан ба маљолисашон ва муњим шумурдани он ва

эътироф ба маќом ва мартабаашон

Худованд мефармояд:
Бигў онон, ки медонанд ва онон кї намедонанд,

баробаранд? Љуз ин нест, ки хирадмандон пандпазир мешаванд.
(Зумар: 9)

350 - Аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки
Пайѓамбари Худо(с) фармуд: бояд болиѓон ва оќилон ба
наздики ман истода шаванд ва сипас касоне, ки ба онњо
наздиканд ва се бор ин суханро такрор карданд. Аз сару садое,
ки дар бозорњост ва аз ихтилот ва мунозиъа ва садо баланд
кардан ва сухани бењуда ва фитнањое, ки дар он њаст, дурї
љўед.

351 - Аз Абуяњё ва гуфта шуда аз Абумуњаммад Сањл ибни
Аби Њасмаи Ансорї (р) ривоят шуда, ки гуфт: Абдуллоњ ибни
Сањл ва Муњайса ибни Масъуд ба Хайбар рафтанд, дар њоле
ки дар он љо сулњ сурат гирифта буд ва дар он љо аз њам људо
шуданд ва Муњайса ба тарафи Абдуллоњ ибни Сањл рафт, ки
кушта шуда ва дар хуни худ ѓўттавар гашта буд ва ўро дафн
намуд ва баъд аз он ба Мадина омад. Абдурањмон ибни Сањл
ва Муњайса ва Њувайса фарзандони Масъуд хидмати
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Пайѓамбари Худо (с) рафтанд. Абдурањмон хост ба сўњбат
шурўъ кунад. Он њазрат (с) фармуд: бигзор бузургтар сўњбат
кунад. Азбаски ў кучактарини ќавм буд, сукут кард ва он ду
нафари дигар сўњбат карданд, он њазрат (с) фармуд: Оё савганд
мехўред ва ќотили худро дармеёбед (яъне мустањиќи ќасос
кардани ќотили худ мешавед?) ва њама њадисро зикр кард.

352 - Аз Љобир (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с) ду нафар аз
шуњадои Уњудро як љо намуда, ба ќабр гузошта ва мефармуд:
кадом якашон Ќуръонро бештар њифз доранд ва чун ба сўи
яке аз онњо ишора мешуд, ўро дар гўр љилавтар мегузошт.

353 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки пайѓамбари Худо (с)
фармуд: Ба хоб дидам, ки мисвок мекунам ва ду нафар наздам
омаданд, ки яке аз дигаре бузургтар буд, ман мисвокро ба
кучактар додам, ба ман гуфта шуд ба бузургтар бидењ ва ман
њам онро ба бузургтар додам.

354 - Аз Абумўсо (р) ривоят аст, ки пайѓамбари Худо (с)
фармуд: Эњтиром намудани мўйсафеди мусалмон ва њофизи
Ќуръоне, ки дар он ѓулув накунад ва тибќи он амал намояд ва
ќудратманде, ки дар миёни раъияти худ адл кунад, аз љумлаи
таъзими Худованди таъоло ба шумор меравад.

355 - Аз Амр ибни Шуъайб аз падараш аз бобояш (р) ривоят
аст, ки Расули Худо (с) фармуд: касе, ки ба кучаки мо рањм
накарда ва ба шарофати бузурги мо ошно набошад, (ба
бузургон эњтиром накунад ва шарафашонро дар назар
надошта бошад) аз мо нест.

 356 - Аз Маймун ибни Абишабиб (р) ривоят шуда, ки гадое
аз канори Оиша (р) гузашт ва ў барояш тиккаи ноне дод ва
пас аз он марди хушњайкал ва либос, бар ў гузашт. Вай ўро
шинонд, то ѓизо хўрад. Дар ин маврид ба вай гуфта шуд (ба ў
эътироз шуд) ў гуфт: Расули Худо (с) фармуда аст: Њар касеро
ба љойгоњаш ќарор дињед. Абудовуд ин њадисро зикр намуда
гуфт, ки Маймуна Оишаро дарнаёфтааст, вале Муслим дар
аввали Сањењи хеш ин њадисро муаллаќ зикр намуда гуфт: Ва
аз Оиша (р) ёд шудааст, ки гуфт: Расули Худо (с) моро амр
намуд, ки мардумро мувофиќи маќому манзалаташон дар
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љойгоњшон ќарор дињем ва Њоким онро дар китобаш
«Маърифату улуми-л-њадис» оварда ва гуфта, ки њадиси сањењ
аст.

 357 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят шуда, ки Уяйна ибни Њисн
ба хонаи бародарзодааш Њур ибни Ќайс фуруд омада ва ў
(Њур) аз љумлаи касоне буд, ки Умар (р) онњоро муќарраб
медошт ва ќориёни Ќуръон пиру љавонашон, њамнишинон ва
мушовирини ў буданд. Уяйна ба бародарзодааш гуфт: Эй ибни
бародарам! Ту дар назди ин амир маќоме дорї, аз ў бихоњ, ки
маро ба њузураш бихоњад ва ў аз Умар (р) иљоза хост. Њазрати
Умар (р) њам иљоза дод ва чун дохил шуд гуфт: Њон, эй Ибни
Хаттоб! Ба Худо, ту барои мо бахшиши зиёд намедињї ва дар
миёни мо одилона њукм намекунї. Умар (р) хашмнок шуда,
хост ўро бизанад. Њур ба ў гуфт: Эй амиралмўъминин!
Худованд барои паёмбар (с) гуфт: «Авф пеша кун ва амри ба
маъруф намо ва аз нодонон эъроз кун». Ва ин аз зумраи
љоњилон аст. Валлоњ чун Умар (р) онро шунид аз ў гузашт
намуд ва ў сахт дар баробари китоби Худо истодагї дошт (яъне
дастуроти онро) њељ гоњ нодида намегирифт.

 358 - Аз Абусаъид Самура ибни Љундуб (р) ривоят шуда,
ки гуфт: Ман дар замони Расули Худо (с) тифл будам ва он
чиро аз ў мешунидам, њифз мекардам ва чизе монеъи сўњбат
карданам намешуд, магар ин ки дар он љо мардони бузургтар
аз ман буданд.

 359 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Њељ љавоне пиреро ба воситаи синаш эњтиром намекунад, магар
ин ки Худованд дар ваќти пирияш касеро муваззаф мекунад,
ки ба ў эњтиром кунад.

БОБИ 45. Мулоќот бо мардуми хайрманд ва њамнишинї ва
муњаббат бо онон ва дархости мулоќот ва дуъо аз эшон ва

дидор аз љойњои хуб

Худованд мефармояд:
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Ва ёд кун, чун Мўсо ба рафиќи нављавонаш гуфт: даст аз
талаб барнадорам, то ба Маљмаъу-л-бањрайн бирасам, ё
муддати дарозро дар талаб бигзаронам. То ин фармудаи Аллоњ
таъоло: Гуфт ўро Мўсо, оё пайравии ту кунам, ба шарте, ки аз
илми ладуние, ки омўхтаї, маро биёмузонї. (Кањф: 60-66)

Ва худро бо онон, ки Парвардигори худро дар субњ ва шом
ёд мекунанд ва њадафашон ризои ў таъоло аст, нигањ дор.
(Кањф: 2)

360 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки њазрати Абубакр (р) баъд
аз вафоти Расули Худо (с) ба њазрати Умар (р) гуфт: моро ба
хонаи умми Айман бибар, ки ўро мулоќот кунем. Њамон тавр,
ки Расули Худо (с) ба мулоќоташ мерафт ва чун ба хонаи вай
расиданд, умми Айман (р) гирист. Ба вай гуфтанд: чаро гиря
мекунї? Оё намедонї, ки он чи дар назди Худованд барои
Расули Худо (с) аст, бењтар аст. Гуфт: ман гиря намекунам,
ман медонам он чи ки барои Расули Худо (с) дар назди
Худованд аст, бењтар аст, вале ман аз ин рў мегирям, ки вањйи
осмонї ќатъ шудааст ва ў њардуяшонро ба гирья водошт ва бо
вай шурўъ ба гиря карданд.

361 - Аз Абуњурайра (р) аз Пайѓамбари Худо (с) ривоят
шуда, ки марде бародаре аз бародаронашро, ки дар дењаи дигар
буд, дидор кард. Худованд дар роњи ў фариштаеро муваззаф
сохт, (то ўро нигањбонї кунад ва њамзамон ба ў муждаи некў
дињад) ва чун ба вай расид, гуфт: куљо меравї? Гуфт: мехоњам
бародареро дар ин ќаря дидор кунам. Гуфт: оё бар ў њаќи
неъмате дорї, мехоњї ин риштаро таќвият кунї? Гуфт: на, љуз
ин ки ман ба воситаи Худо ўро дўст медорам. Гуфт: Ман
фиристодаи Худо ба сўи ту њастам, бар ин ки Худованд туро
дўст медорад, чунончи ки ту ўро барои Худованд дўст медорї.

 362 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Он ки бемореро аёдат кунад, ё бародаре аз
бародаронашро барои Худо дидор намояд, мунодие аз малоика
эълон мекунад, ки хушо ба њолат ва некўст рафтанат ва чї
љойгоњи зебоеро, ки дар бињишт барои худ муњайё намудї.
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363 - Аз Абумўсои Ашъарї (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: Мисоли њамнишини солењ ва њамнишини бад
монанди дорандаи мушк ва дамандаи дамаи оњангар аст, ки
дорандаи мушк ё бароят мушк медињад ва ё аз вай харидорї
мекунї ва ё аз ў бўи хушро меёбї. Вале дамандаи дамаи
оњангар ё либосатро месўзонад ва ё аз ў бўи бад ба машомат
мерасад.

 364 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Зан барои чањор чиз ба никоњ гирифта мешавад. Молаш, њасаб
ва насабаш, зебоияш ва динаш. Ва ту барои ба даст овардани
зани диндор иќдом кун, дастњоят хоколуда шавад (шоду
хуррам зиндагї кунї).

 365 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) ба
Љабраил (р) фармуд: Чї чиз туро боз медорад аз ин ки моро
бештар мулоќот кунї? Пас оят нозил шуд, ки (Мо фариштагон
љуз ба амри Худои ту нозил намешавем, ўрост он чи пеши рў
ва пушти сари мост ва он чї дар миёни он аст).

 366 - Аз Абусаиди Худрї (р) аз паёмбар (с) ривоят шуда,
ки фармуд: Њамсўњбатї љуз бо мусалмон макун ва таъоматро
касе, љуз парњезгор нахўрад.

367 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Пайѓамбари Худо
(с) фармуд: њар шахс бар дини дўсташ аст, пас бингарад њар
кадоматон, ки бо чї касе дўстї мекунад.

368 - Аз Абумўсои Ашъарї (р) аз паёмбар (с) ривоят аст,
ки паёмбар (с) фармуд: Њар шахс њамроњи касе њашр мегардад,
ки дўсташ медорад. Ва дар ривояте омада, ки гуфт: барои
паёмбар (с) гуфта шуд: Марде гурўњи ањли салоњро дўст
медорад, дар њоле ки њанўз ба онњо напайвастааст? Он њазрат
(с) фармуд: шахс њамроњи касест, ки дўсташ медорад, (ё ин ки
дар ќиёмат њамроњи ў њашр мегардад).

369 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки бодиянишине барои
Расули Худо (с) гуфт: ќиёмат чї ваќт аст? Расули Худо (с)
фармуд: Чї барои он муњайё кардї? Гуфт: дўстии Худо ва
расули ўро. Он њазрат (с) фармуд: ту дар ќиёмат њамроњи касе
њашр мешавї, ки дўсташ медорї.
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 370 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Марде
хидмати Расули Худо (с) омада ва гуфт: Ё Расулуллоњ! Дар
мавриди касе, ки ќавмеро дўст медорад, вале њанўз ба онњо
напайваста, чї мегўї? Расули Худо (с) фармуд: Шахс њамроњ
бо касест, ки дўсташ медорад.

 371 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Мардум маъодине њастанд, монанди маъданњои тилло ва
нуќра, бартарашон дар љоњилият, бартарашон дар ислом аст,
албатта њар гоњ донишманд шаванд. Ва арвоњ монанди
лашкарњое гирд омадааст, он чи аз онњо бо њам шинохт њосил
намояд, бо њам улфат мегирад ва он чи аз онњо бо њам шинохт
њосил накунад, бо њам ихтилоф мекунад.

 372 - Аз Усайр ибни Амр, ки Ибни Љобир њам гуфта мешуд,
ривоят шуда, ки гуфт: Њангоме, ки кўмакњои (муљоњидин
кўмаке, ки барои сипоњи ислом меомаданд) мардуми Яман ба
њазрати Умар (р) мерасид, аз онњо мепурсид, ки оё Увайс ибни
Омир дар миёнашон вуљуд дорад? То ин ки худ назди Увайс
(р) омаду ба ў гуфт: Ту Увайс ибни Омирї? Гуфт: Бале. Гуфт:
Аз ќабилаи Мурод ва батни Ќаран? Гуфт: Бале. Гуфт: Дар тани
ту песие вуљуд дошт, ки аз он шифо ёфтї, магар љойи як дирњам?
Гуфт: Бале. Гуфт: Модар дорї? Гуфт: Бале. Гуфт: Аз Расули
Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Увайс бинни Омир аз ќабилаи
Мурод ва шохаи Ќаран бо афроди кўмакии Яман назди шумо
меояд, дар љисми ў песї буд ва аз он шифо ёфт, магар љои як
дирњам ва ўро модарест, ки бисёр зиёд хидматашро мекунад,
ки агар ба Худо ќасам хўрад, ўро содиќ мегардонад.

Агар тавонистї, ки бароят истиѓфор кунад, ин корро бикун,
пас бароям истиѓфор кун ва ў барояш истиѓфор кард. Умар (р)
ба ў гуфт: Куљо меравї? Гуфт: Ба Куфа. Гуфт: Оё бароят ба
волии он нома нанависам? Гуфт: Агар дар миёни мардум
гумном бошам, ба ман бењтар аст. Чун соли оянда мавсими
њаљ фаро расид, марде аз ашрофашон ба њаљ омада, бо Умар
(р) рўбарў шуд. Умар (р) рољеъ ба Увайс аз ў пурсид. Ў гуфт:
Ўро бо хонаи њаќир ва васоили кўњна дар он љо гузоштам.
Умар (р) гуфт: Аз Расули Худо (с) шунидам, ки мефармуд:
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Увайс ибни Омир бо кўмакњои мардуми Яман, ки аз ќабилаи
Мурод ва шохаи Ќаран аст, бар шумо ворид мешавад. Дар
вуљудаш песї буд ва аз он шифо ёфт, ба љуз љои як дирњам ва
модаре дорад, ки бисёр зиёд хидматашро мекунад, ки агар ба
Худо ќасам хўрад, ўро њатман содиќ мегардонад, пас агар
тавонистї, ки бароят омурзиш талабад, ин корро бикун. Он
мард назди Увайс (р) омада гуфт: Бароям истиѓфор кун. Увайс
(р) гуфт: Ту тоза аз сафари неке омадаї, ту бароям омурзиш
биталаб ва гуфт: Оё Умар (р)-ро дидї? Гуфт: Бале. Ва барои ў
омурзиш талабид ва мардум аз њоли ў бохабар шуданд ва ў аз
он минтаќа рафт.

Ва дар ривояте аз Муслим аз Усайр ибни Љобир омада, ки
њайате аз мардуми Куфа назди њазрати Умар (р) омаданд ва
дар миёнашон марде буд, ки Увайс (р)-ро тамасхур менамуд.
Умар (р) гуфт: Оё ин љо кадом касе аз Ќарани мо вуљуд дорад?
Он мард омад. Умар (р) гуфт, ки: Расули Худо (с) фармуд:
Марде аз Яман назди шумо меояд, ки Увайс ном дорад ва ба
љуз як модар касе аз вай дар Яман намемонад. Дар вуљудаш
песие буд, ки ба даргоњи Худованд дуъо намуд ва маразашро
шифо дод, ба љуз мавзеъи як динор ё як дирњам ва он ки аз
шумо вайро мулоќот кунад, бояд бароятон ў омурзиш талабад.
Ва дар ривояте аз Муслим (р) аз њазрати Умар (р) ривоят шуда,
ки гуфт: Ман аз Расули Худо (с) шунидам, ки мефармуд:
Бењтарин тобеъин мардест Увайс, ки бароятон омурзиш
талабад.

373 - Аз Умар (р) ривоят шуда, ки гуфт: аз паёмбар (с)
барои адои умра иљозат хостам. Он њазрат (с) барои ман иљозат
дод ва фармуд: бародаракам, маро аз дуъоят фаромўш макун.
Калимае гуфт, ки шод намешавам, агар дар баробари он
бароям дунё дода шавад ва дар ривояте омада, ки гуфт:
бародаракам, моро дар дуъои худ шарик гардон.

374 - Аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки гуфт: паёмбар (с)
пиёда ва савора ба Ќубо омада, дар он ду ракаъат намоз
мегузорид.
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 Ва дар ривояте омада, ки Паёмбари Худо (с) њар шанбе
пиёда ва савора ба масљиди Ќубо ташриф меовард ва Ибни
Умар (р) худ низ ин корро анљом медод.

БОБИ 46. Фазилати дўстї барои Худо ва ташвиќ бар
он ва огоњ намудани шахс касеро, ки дўсташ медорад,
ин ки вайро дўст медорад ва он чи мухотаб баъд аз

хабар додани ў ба вай мегўяд

Худованд мефармояд:
Муњаммад (с) Фиристодаи Худо аст ва касоне, ки бо Ў

њастанд, бар кофирон сахтгир ва дар миёни хеш мењрубонанд.
(Фатњ: 29) (то охири сура).

Ва низ барои ононест, ки ќабл аз њиљрат Мадинаро Дору-
л-Ислом ќарор дода, имон оварданд, ки дўст медоранд
ононеро, ки ба сўяшон њиљрат мекунанд. (Њашр: 9)

375 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с) фармуд: Њар
гоњ се хислат дар шахс мављуд бошад, лаззату ширинии имонро
дармеёбад, ин ки Худо ва расулаш аз њама кас барои вай
мањбубтар бошад ва ин ки шахсро фаќат барои Худо дўст
бидорад ва ин ки зишт пиндорад, ки ба куфр бозгардад, баъд
аз ин ки Худованд ўро наљот додааст, чунон ки зишт
мепиндорад, ки дар оташ андохта шавад.

376 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с)
фармуд: Њафт касанд, ки Худованд ононро дар сояи Аршаш
дар рўзе, ки сояе љўз сояи Аршаш вуљуд надорад, љой медињад.
Зимомдор ва роњбари додгустар ва љавоне, ки дар ибодати
Худои азза ва љалла нашъунамо ёфта ва марде, ки дилаш ба
масољид пайвастааст ва ду марде, ки барои Худо бо њам дўст
шуданд, барои ў бо њам як љо шуданд ва барои ў аз њам
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пароканда гаштанд, (яъне барои ин дўстї то дами марг
пойдорї карданд ва аворизи дунявї боиси ќатъи ин пайванд
нашуд) ва марде, ки зани зебову маќбул аз ў талаби њамбистарї
кард ва ў гуфт: ман аз Худо метарсам ва марде, ки пинњонї
садаќа дод, ба гунае ки дасти чапаш аз он чи дасти росташ
инфоќ карда, бохабар нашуд ва марде, ки дар танњої Худоро
ёд намуд ва ашк аз чашмонаш сарозер шуд.

377 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Худованди таборак ва таъоло дар рўзи ќиёмат
мефармояд: куљоянд касоне, ки дар љалоли ман бо њам дўстї
карданд, то онњоро имрўз дар сояи Аршам, дар рўзе, ки сояе
љуз сояи Аршам вуљуд надорад, љой дињам.

378 - Њамчунин аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули
Худо (с) фармуд: савганд ба Зоте, ки љонам дар дасти ўст, ба
бињишт ворид намешавед, то имон оваред ва мўъмин ба шумор
намеравед, то ба њам дўстї кунед. Оё шуморо ба коре рањнамої
накунам, ки чун онро амалї кунед, бо њам муњаббат ва дўстї
менамоед? Салом доданро дар миёнатон ошкор кунед.

 379 - Аз Абуњурайра (р) аз паёмбар (с) ривоят аст, ки марде
бародареро, ки дар ќаряи дигар дошт, дидан намуд. Худованд
дар сари роњаш фариштаеро ќарор дод ва њадисро зикр намуд,
то расид ба ин гуфта ки: Њамоно Худованд туро дўст гирифт,
чунон ки ўро барои Худо дўст гирифтї.

380 - Аз Бароъ ибни Озиб (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
дар мавриди ансор ризвонуллоњ алайњим аљмаъин, фармуд:
дўст намедорад ононро, магар мўъмин ва бо онњо кинатўзї
намекунад, љуз мунофиќ. Касе ки ононро дўст бидорад, Худо
ўро дўст медорад ва он ки ба эшон кинатўзї кунад, Худо бо
вай кинатўзї менамояд.

381 - Аз Муъоз ривоят шуда, ки гуфт: аз паёмбар (с)
шунидам, ки мефармуд: Худованд љалла љалолуњу фармуд:
барои ононе ки дар љалоли ман, (барои ман бо њам мењр
меварзанд, минбарњое аз нур аст, ки паёмбарон ва шуњадо бар
он ѓибта мехўранд.
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382 - Аз Абуидриси Хавлонї ривоят шуда, ки гуфт: Ба
масљиди Димишќ ворид шуда ва љавонеро дидам, ки дандонњои
сафед дошт ва мардум бо ў буданд ва чун дар амре ихтилоф
мекарданд, мавзўъро ба ў њавола намуда, назарашро
мепазируфтанд. Дар борааш пурсиш намудам, ба ман гуфта
шуд, ки ў Муъоз ибни Љабал (р) аст. Чун он рўз расид, рафта
дидам, ки ў аз ман зудтар омада, намоз мегузорад, мунтазир
мондам, то намозашро адо намуд ва сипас пештар наздаш
омада, бар ў салом карда гуфтам: Ба Худо ќасам, барои Худо
дўстат медорам. Гуфт: Туро ба Худо? Гуфтам: Оре. Гуфт: Туро
ба Худо. Гуфтам: Оре. Пас аз он гўшаи ридои маро гирифта,
ба сўяш кашид ва гуфт: Мужда бод туро! Ман аз Расули Худо
(с) шунидам, ки мефармуд: Худованд фармуд: Вољиб шуд.
Муњаббатам барои ононе, ки барои ман бо њам дўстї намоянд
ва бо њам биншинанд ва ба мулоќоти њамдигар раванд ва ба
њамдигар бахшишу базл намоянд.

383 - Аз Абукарима Миќдод ибни Маъдикариб (р) аз
паёмбар (с) ривоят шуда, ки фармуд: Њар гоњ шахсе
бародарашро дўст медорад, бояд вайро огоњ кунад, ки ўро дўст
медорад.

384 - Аз Муъоз (р) ривоят аст, ки гуфт: Расули Худо (с)
дасти маро гирифта фармуд: Эй Муъоз, ба Худо ман туро дўст
медорам ва сипас туро тавсия мекунам, ки дар пайи њар намоз
ин дуоро тарк макун, ки: «Аллоњумма аъинни ъалозикрика...»
Худоё маро бар ёд ва шукру ибодатат ба ваљњи писандида ёрї
фармо!

385 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки шахсе дар њузури паёмбар
(с) буд, ки марде аз канораш гузашт ва гуфт: эй Расули Худо
(с), ман ин шахсро дўст медорам. Паёмбар (с) фармуд: Оё ўро
хабар кардї? Гуфт: на. Гуфт: Бохабараш кун. Он шахси мазкур
ба дунболи вай рафта, ўро дарёфта гуфт: ман туро барои Худо
дўст медорам ва он мард гуфт: дўст бидорад туро Зоте, ки маро
барояш дўст медорї.
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386 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Худованд фармуд: Ононе, ки ба дўстї аз дўстонам
душманї кунад, бо ў эълони љанг кардаам ва наздикї намељўяд
ба ман бандаам ба чизе, ки дўстдоштанитар бароям бошад, аз
он чи, ки бар вай фарз сохтаам ва њамеша бандаам ба василаи
навофил бо ман наздикї мељўяд, то ин ки дўсташ медорам ва
чун дўсташ доштам, шунавои ў мешавам, ки бад-он мешунавад
ва биноияш, ки бад-он мебинад ва дасте, ки бо он чанг мезанад
ва пояш, ки бо он меравад ва агар аз ман дархост кунад, ба
вай мебахшам ва агар аз ман паноњ љўяд, ба вай паноњ
медињам.

БОБИ 47. Нишонањои дўстии Худованд
бандаашро ва ташвиќ бар ороста шудан ба ин
нишонањо ва талоши ба даст овардани он

Худованд мефармояд:
Эй Муњаммад (с) бигў, агар Худоро дўст медоред, пас маро

пайравї кунед, то Худованд дўст бидорад шуморо ва
гуноњонатонро биёмурзад ва Худо омурзандаи мењрабон аст.

(Оли Имрон: 31)

Эй мўъминон, њар кї аз шумо аз динаш баргардад, пас
Худо хоњад гурўњеро оварад, ки ононро дўст медорад ва онон
низ дўсташ медоранд. Мутавозиъанд бар мўъминон,
дурушттабъанд бар кофирон, дар роњи Худо љињод менамоянд
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ва аз маломати маломаткунандае намењаросанд, ин бахшоиши
Худо аст, ки њар киро хоњад медињад ва Худо љавод ва доно
аст. (Моида: 54)

387 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Худованд бандаеро дўст бидорад, ба Љабраил (а) нидо
мекунад, ки Худованд фалониро дўст медорад, ту њам ўро дўст
бидор. Љабраил (а) ўро дўст дошта ва дар ањли осмон эълон
мекунад, ки Худованд фалониро дўст медорад, шумо њам вайро
дўст бидоред ва ањли осмон вайро дўст медоранд ва сипас
барояш дар замин ќабул нињода мешавад, (яъне, Худованд
муњаббати ўро дар дили бандагонаш дар замин меандозад).

 Ва дар ривояти Муслим (р) омада, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њаргоњ Худованд бандаеро дўст бидорад, Љабраилро
хоста ва мегўяд: Ман фалониро дўст медорам, ту њам ўро дўст
бидор! Љабраил (а) ўро дўст дошта ва дар осмон эълон намуда
ва мегўяд: «Худованд фалониро дўст медорад, пас ўро дўст
бидоред! Њама ўро дўст медоранд. Сипас барои ў дар замин
ќабул нињода мешавад. Ва њар гоњ аз бандае нафрат кунад,
Љабраил (а)-ро хоста мегўяд: Ман аз фалонї нафрат мебарам,
ту њам аз вай нафрат кун! Љабраил (а) аз вай нафрат карда ва
дар ањли осмон нидо мекунад, ки Худованд аз фалонї нафрат
мекунад, шумо њам аз вай нафрат кунед! Ва сипас дар замин
буѓзу бадбинї нисбат ба ў дар дилњо љойгир мешавад.

388 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) мардеро
ба фармондењии сарияе фиристод. Вай барои дўстонаш дар
намозашон сураи Ќул њу валлоњу ањад-ро мехонд ва чун
бозгаштанд, ин мавзўъро барои Расули Худо (с) ёдоварї
карданд. Он њазрат (с) фармуд: аз вай пурсед, ки чаро ин корро
мекард. Онон аз вай суол карданд ва ў гуфт: Зеро он сифати
Рањмон аст ва дўст медорам, ки онро бихонам. Расули Худо
(с) фармуд: Ўро огоњ кунед, ки Худованд ўро дўст медорад.
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БОБИ 48. Бим додан аз озори некўкорон ва
бенавоён ва масокин

Худованд мефармояд:
Онон ки мардон ва занони мусалмононро ба ѓайри гуноње,

ки ба амал оварда бошанд, меранљонанд, њароина бори бўњтон
ва гуноњи ошкореро бардоштаанд. (Ањзоб: 58)

Аммо ятимро, пас ситам макун ва аммо бар соил, пас бонг
мазан. (Зуњо : 1-9)

389 - Аз Љундуб ибни Абдуллоњ (р) ривоят шуда, ки Расули
Худо (с) фармуд: он ки намози субњро бигзорад, дар ањд ва
зимаи Худо аст ва Худованд аз шумо чизе аз ањдаш талаб
накунад. Аллоњ таъоло касеро аз чизе аз ањди хеш мавриди
пурсиш ќарор намедињад, љуз ин ки ўро дарёфта, бар рўяш ўро
дар оташ љањаннам меандозад.

 390 - Аз Ибни Умар (р) марвист, ки Расули Худо (с)
фармуд: Амр карда шудам бо мардум биљангам, то шањодат
дињанд, ки маъбуди барњаќе љуз Худо нест ва Муњаммад
Расули Худост ва барпо доранд намозро ва бидињанд закотро.
Ва њар гоњ ин корро намуданд, њифз намудаанд аз ман хунњо
ва молњояшонро, магар ба њаќќи Ислом ва њисоби (нињона)-
шон бо Худованди таъоло аст».

БОБИ 49. Дар ин ки иљрои ањком бар мардум њасби
зоњир аст ва асрору нињонашон бо Худост

Худованд мефармояд:
Пас агар тавба карданд, (яъне мушрикин) ва намозро барпо

дошта, закотро доданд, пас аз онон даст бардоред.
(Тавба: 5)

391 - Аз Абуабдуллоњ Ториќ ибни Ашям (р) ривоят аст, ки
аз расул (с) шунидам, ки мефармуд: он ки бигўяд: Ло илоња
иллаллоњ ва кофир шавад ба он чи ба љуз Худо парастиш
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мешавад, мол ва хунаш њаром мешавад ва њисоби ботини ў бо
Худост.

392 - Аз Абумаъбад Миќдод ибни Асвад (р) ривоят шуда,
ки гуфт: барои Расули Худо (с) гуфтам: огоњам кун, њар гоњ
бо мардуми кофир рў ба рў гардам ва бо њам биљангем ва яке
аз дастњояшро ба шамшер ќатъ кунам, сипас аз тарсам ба
дарахте паноњ бурда ва бигўяд ба Худо ислом овардам, оё
ўро баъд аз ин гуфтааш бикушам? Он њазрат (с) фармуд: Ўро
макуш. Боз гуфтам: эй Расули Худо (с), ў як дастамро бурида
ва баъд аз буридани он ин суханро гуфтааст. Фармуд: Ўро
макуш, зеро агар ўро ба ќатл расонї, вай монанди туст, пеш
аз он ки ўро бикушї. Ва ту мисли ў њастї, пеш аз ин ки суханеро,
ки гуфтааст, ба забон оварда бошад.

Шарњ: маънои иборат: “вай монанди туст”, ин аст, ки
хуни ў мањфуз буда ва ў мусалмон аст ва маънои “ту мисли ў
њастї” ин аст, ки ту мубоњу-д-дам мебошї, барои варасаи ў,
на ин ки мисли ў кофар бошад.

 393 - Аз Усома ибни Зайд (р) ривоят аст, ки гуфт
Расулуллоњ (с) моро ба минтаќаи Њураќа аз ќабилаи Љуњайна
фиристод ва мо сапедадам мардумро дар сари обњояшон ёфтем.
Ман ва марде аз ансор яке аз ононро таъќиб кардем ва чун ба
вай расидем, гуфт: «Ло илоња иллаллоњ». Ансорї худро аз ў
боздошт ва ман ўро ба найза зада куштам. Чун ба Мадина
расидем, ин хабар ба паёмбар (с) расид ва ба ман фармуд: Оё
баъд аз он ки «Ло илоња иллаллоњ» гуфт, ўро куштї? Гуфтам:
Ё Расулуллоњ! Ў паноњљўянда буд. Боз фармуд: Оё ўро баъд аз
он ки «Ло илоња иллаллоњ» гуфт, куштї? Ва ин суханро ба
андозаи такрор фармуд, ки орзу кардам кош пеш аз ин рўз
мусалмон нашуда будам. Ва дар ривояте омада, ки сипас
Расули Худо (с) фармуд: Оё «Ло илоња иллаллоњ» гуфт ва ўро
куштї? Гуфтам: ё Расулуллоњ аз бими силоњ ин калимаро гуфт.
Фармуд: Оё дилашро шикофтї, то бидонї аз ин сабаб онро
гуфта ё на? Ва ба андозае ин суханро такрор намуд, ки орзу
кардам кош дар он рўз Ислом меовардам.
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 394 - Аз Љундуб ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) лашкаре аз муслиминро ба сўи ќавме аз мушрикин
фиристод ва онњо бо њам рўбарў гаштанд. Дар миёни мушрикин
марде буд, ки чун мехост яке аз мусалмононро бикушад, бар ў
њамлавар шуда, ўро ба ќатл мерасонад ва марде аз муслимин
вайро таъќиб намуд ва мо бо худ мегуфтем, ки ў Усома ибни
Зайд (р) аст ва чун шамшерро бар ў баланд кард, «Ло илоња
иллаллоњ» гуфт. Вай ўро ба ќатл расонид. Муждарасони фатњ
хидмати он њазрат (с) расид ва он њазрат (с) аз вай пурсиш
намуд. Он мард низ эшонро аз фатњу пирўзї огоњ намуд, то ин
ки мавзўи он мардро ёдовар шуд. Он њазрат (с) Усомаро хост
ва пурсид, ки чаро ўро куштї? Вай гуфт: Ё Расулуллоњ! Ў дили
муслиминро дардманд сохта, фалонї ва фалониро кушт ва чанд
нафарро барояш ном бурд ва ман њам бар вай њамлавар шудам
ва чун шамшерро дид «Ло илоња иллаллоњ» гуфт. Расули Худо
(с) фармуд: Оё вайро куштї? Гуфт: Оре. Фармуд: Агар «Ло
илоња иллаллоњ» дар рўзи ќиёмат биёяд, бо он чї хоњї кард?
Гуфт: Эй Расули Худо (с)! Барои ман омурзиш бихоњ ва паёмбар
(с) бар ин намеафзуд ва такрор мекард, ки агар «Ло илоња
иллаллоњ» дар рўзи ќиёмат биёяд, бо он чї хоњї кард?

395 - Аз Абдуллоњ ибни Утба ибни Масъуд ривоят шуда,
ки гуфт: аз Умар ибни Хаттоб (р) шунидам, ки мегуфт: иддае
аз мардум дар замони Расули Худо (с) ба вањй гирифта
мешуданд ва акнун вањй ќатъ гардидааст ва имрўз мо шуморо
ба аъмоли зоњириатон муохаза мекунем, пас касе, ки барои мо
хайрро зоњир созад, ўро амон дода, ба худ наздик месозем ва
моро ба ботини ў коре нест ва Худованд ўро дар мавриди
нињонаш муњосиба мекунад. Ва касе, ки барои мо бадеро зоњир
созад, ўро амон намедињем ва ўро ростгў њам намешуморем,
агарчи бигўяд, ки ботини ў нек аст.

 396 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Расули Худо
(с) барои мо сухан гуфт, ки ў содиќ ва масдуќ аст ва фармуд:
Офариниши яке аз шумо дар шиками модар барои чињил рўз
ба сурати нутфа љамъ мешавад ва баъд аз он мисли он њамин
муддат алаќа (хуни баста) аст ва мисли њамин муддат њам
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музѓа (гўшти пора) аст. Сипас малак фиристода шуда, дар
вай рўњ медамад ва ба чањор чиз дастур дода мешавад. Ба
навиштани рўзиаш, аљалаш, амалаш ва инки некбахт аст, ё
бадбахт. Пас савганд ба Худое, ки маъбуди барњаќ ба љуз ў
нест, њамоно яке аз шумо амали ањли бињиштро анљом медињед,
ки миёни ў ва бињишт љуз газе (фосила) намемонад, вале
навиштаи Лавњи Мањфуз бар вай сабќат мељўяд ва ў амали
ањли дўзахро анљом дода, ба дўзах дохил мегардад. Ва њамоно
яке аз шумо амали ањли дўзахро анљом медињад, ки миёни ў ва
дўзах љуз газе намемонад, вале китоби Лавњи Мањфуз бар вай
сабќат љуста, вай амали ањли бињиштро анљом дода ва ба он
дохил мегардад.

 397 - Аз Ибни Масъуд (р) марвист, ки Расули Худо (с)
фармуд: Дар рўзи ќиёмат дўзах оварда мешавад, дар њоле, ки
њафтод њазор мањор дорад ва ба њар мањоре њафтод њазор
малак аст, ки онро мекашанд.

БОБИ 50. Тарс ва бим аз Худованди бузург
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Худованд мефармояд:
Ва аз ман битарсед. (Баќара: 4)
Њароина гирифтани Парвардигорат сахт аст.

(Буруљ: 12)
Ва њамчунин аст, сахтгирии Парвардигорат, чун бихоњад

диёри ситамгаронро вайрон кунад, ки интиќоми Худо бисёр
дарднок ва душвор аст, њароина дар ин сухан нишонаест барои
касе, ки аз азоби охират тарсида бошад ва он рўз, рўзест, ки
мардум љамъ карда шаванд ва рўзест, ки дар он њама њозир
шаванд. Онро ба таъхир намеандозем, љуз то муддати муайян,
ки дар он рўз њељ кас љуз ба амри Њаќ сухан нагўяд. Баъзеяшон
бадбахт бошанд ва баъзе некбахт, пас онон ки бадбахт шуданд,
дар оташ бошанд ва дар он љо оњ ва нолаи њасрат кашанд.
(Њуд: 1-6)

Ва Худованд шуморо аз хештан бим медињад.
(Оли Имрон: 28)

Рўзе, ки мард аз бародар ва модару падар ва зану
фарзандони худ бигрезад ва барои њар кадомашон дар он рўз
гирифториест, ки ўро аз таваљљўњ ба кори дигар бозмедорад.

(Абаса: 34-37)
Эй мардум, аз Парвардигори хеш битарсед, њароина

зилзилаи ќиёмат чизи бузургест. Он рўзе, ки онро бубинад,
ѓофил шавад, њар ширдињанда аз тифле, ки шир медињадаш ва
њар зани бордор бори шиками худро бинињад ва мардумро
мастшуда бинї, њол он ки маст нестанд, аммо азоби Худо сахт
аст. (Њаљ: 1-2)

Ва барои он, ки аз истодан ба њузури Парвардигораш
битарсад, ду бустон, ду бињишт аст.
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(Рањмон: 46)
Ва дар бињишт онњо бо њам рў дар рў сўњбат карда ва аз

якдигар пурсиш мекунанд ва бо њам гўянд, ки мо пеш аз ин дар
миёни ќабила ва хонаводаи хеш Худотарс будем, Худованд
њам бар мо миннат нињода ва моро аз азоби самуми дўзах
мањфуз дошт, зеро мо пеш аз ин дар дунё Худоро ба њаќиќат
парастиш кардем, ки ў худ бисёр некхоњ ва мењрабон аст. (Тур:
25-28)

398 - Аз Нўъмон ибни Башир (р) ривоят аст, ки гуфт: аз
паёмбар (с) шунидам, ки мефармуд: Осонтарини ањли дўзах аз
рўи азоб мардест, ки ду пораи оташ дар тањгоњи ќадамаш
нињода мешавад, ки аз он димоѓаш мељўшад. Касе гумон
намекунад шахсе вуљуд дошта бошад, ки азобаш аз ў сахттар
бошад, дар њоле ки азоби ў аз њама осонтар аст.

399 - Аз Самура ибни Љундуб (р) ривоят аст, ки паёмбар
(с) фармуд: Оташ то шитолинг (буљилаки пой)-њои баъзеи эшон
аст ва бархеро оташ то зонувонаш мерасад ва бархеро оташ
то камарбандашон мебошад ва бархеро то устухони кундаи
сина аз гардан мерасад.

400 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Мардум дар пешгоњи Парвардигор аз ќабрњояшон
бармехезанд, тавре ки яке аз онон то нимаи гўшњояш дар араќ
ѓарќ мешавад.

401 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: паёмбар (с) ба мо
хутбае хонд, ки мисли онро њаргиз нашунида будам ва фармуд:
Агар он чиро, ки ман медонам, бидонед, њатман кам хандида
ва бисёр мегиристед. Баъд аз он асњоби Расули Худо (с) рўйњои
худро пўшида ва ба шиддат гиристанд.

 Ва дар ривояте омада, ки барои паёмбар (с) чизе (хабаре)
аз асњобаш расид. Он њазрат (с) хутба хонда фармуд: Дўзах
ва бињишт бар ман арза шуд ва мисли имрўз дар хайру шар
надидам ва агар бидонед ончи ман медонам, кам хандида,
бисёр хоњед гирист. Ва ман бар асњоби паёмбар (с) рўзе сахттар
аз он рўзро надидам, ки сарњояшонро пўшонда ва ба шиддат
мегиристанд.
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 402 - Аз Миќдод (р) ривоят аст, ки аз Расули Худо (с)
шунидам, ки мефармуд: Дар рўзи ќиёмат офтоб ба андозаи як
мил болои сари мардум фурў меояд. Салим ибни Омир ровї аз
Миќдод (р) ривоят мекунад, ки гуфт: Савганд ба Худо,
намедонам њадафаш аз мил чї буд? Оё масофаи замин буд ё
миле буд, ки бо он чашмро сурма мекунанд. Ва мардум ба
андозаи аъмолашон араќ мекунанд, ки бархе аз эшон то
шитолинг ва бархеро то зонуњо ва бархеро то камарбанд ва
бархеро то баногўш араќ мегирад ва Расули Худо (с) ба ѓарази
тамсили он бо дасташон ба сўи дањани муборакашон ишора
фармуд.

 403 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Мардум дар рўзи ќиёмат араќ мекунанд ва араќашон
њафтод газ дар замин фурў меравад ва араќи онњоро ба зер
гирифта то ба гўшњояшон мерасад.

 404 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Мо бо Расули
Худо (с) будем, ки ногањон садои афтодани чизеро шунид ва
фармуд: Оё медонед, ки ин чист? Гуфтам: Худо ва расули ў
донотаранд. Фармуд: Ин санге буд, ки њафтод сол пеш дар
дўзах андохта шуд ва ў ба тарафи поёни дўзах меомад, то ки
њоло ба умќ ва жарфњои он расид ва шумо акнун садои
афтодани онро шунидед.

 405 - Адй ибни Њотим (р) ривоят мекунад, ки Расули Худо
(с) фармуд: Њељ кадоми шумо нест, магар ин ки Худованд бо ў
сухан мегўяд, дар њоле, ки миёни ў ва Худованд тарљумоне
вуљуд надорад. Пас ба љониби росташ менигарад ва љуз он
чиро, ки аз аъмол пеш фиристода намебинад ва ба тарафи
чапаш менигарад ва љуз он чиро, ки аз аъмол пеш фиристода
намебинад ва љилавашро нигариста, љуз дўзах чизеро
мушоњида намекунад. Пас худро аз дўзах нигањдорї кунед.
Њарчанд ба ним донаи хурмо бошад.

 406 - Абузар (р) ривоят мекунад, ки Расули Худо (с)
фармуд: Ман он чиро, ки шумо намебинед, мебинам. Осмон
нола кард ва бояд њам нола кунад. Аз сабаби он чи, ки дар он
љои чор ангушт нест, магар ин ки фариштае пешониашро барои
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саљда ба Њаќ таъоло нињодааст. Ба Худо савганд, агар он чиро
медонам, шумо медонистед, њамоно кам механдидед ва бисёр
мегиристед ва дар бистар аз занон лаззат нагирифта ва дар
кўчањо баромада, ба Худо истиѓоса мекардед.

407 - Абубарзаи Назла ибни Убайди Асламї ривоят
мекунад, ки Расули Худо (с) фармуд: Дар рўзи ќиёмат то лањзае
ќадамњои банда мехкўб аст, ки аз умраш пурсида шавад, онро
дар кадом роњ фано намуда ва аз илмаш, ки дар он чї карда
ва аз молаш, ки аз кадом роњ онро ба даст оварда ва ба кадом
роњ сарфаш намуда ва аз љисмаш, ки онро дар кадом роњ
фарсуда кардааст.

 408 - Абуњурайра (р) ривоят мекунад, ки Расули Худо (с)
(явмаизин туњаддису ахборањо)-ро хонда ва фармуд: Оё
медонед, ки ахбори он чист? Гуфтанд: Худо ва расули ў донотар
аст. Фармуд: Њамоно ахбори он ин аст, ки бар њар банда мард
ё зан бошад, шањодат дињад ба он чи, ки бар рўи он анљом
дода. Мегўяд: Дар рўзи фалон чунину чунон кардї ва ин ахбор
он аст.

 409 - Абусаиди Худрї (р) ривоят мекунад, ки Расули Худо
(с) фармуд: Чї гуна шодї кунам, дар њоле, ки соњиби шох (буќ,
сур), (яъне: Исрофил (а) шохро гирифта ва гўш ба фармон
аст, ки чї ваќт ба дамидани он фармон дода мешавад, то онро
бидамад. Гўё ин амр ба ёрони Расули Худо (с) гарон омад ва
ба онњо фармуд: Бигўед: (Њасбуналлоњу ва ниъма-л-вакил).
Кофист моро Худованд ва ў некў нигањбонест.

410 - Абуњурайра (р) ривоят мекунад, ки Расули Худо (с)
фармуд: он ки битарсад ба аввали шаб меравад ва он, ки ба
аввали шаб равад, ба манзил мерасад. Огоњ бошед, ки матоъи
Худо гарон аст, (пурарзиш ва ќиматбањост), огоњ бошед, ки
матоъи Худо бињишт аст.

411 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: аз Расули Худо
(с) шунидам, ки мефармуд: Мардум дар рўзи ќиёмат пойњои
барањна, тани барањна ва хатнанашуда њашр мегарданд.
Гуфтам: эй Расули Худо (с) мардон ва занон њамаашон
якдигарро мебинанд? Фармуд: эй Оиша кор бузургтар аз он



162

аст, ки ин фикр ба суроѓашон биравад. Дар ривояте омада, ки
кор муњимтар аз он аст, ки баъзе ба тарафи баъзе дигар
бингаранд.

БОБИ 51. Умед ва раљо аз Худованди бузург

Худованд мефармояд:
Бигў аз сўям: эй он бандагонам, ки аз њад таљовуз намудаед,

ноумед машавед бар худ аз рањмати Худо, њаќќо, ки Худо
меомурзад њамаи гуноњонро ва Худо омурзгори мењрабон аст.
(Зумар: 53)

Ва сазои бад намедињем љуз носипосро. (Сабо: 17)
Вањй фиристода шуд бар мо, ки азоб бар касе бошад, ки

Худо ва расулонашро дурўѓ шумурда ва рўгардон шавад.
(Тоњо: 48)

Ва рањматам њамаи мављудотро фаро гирифтааст.
(Аъроф: 156)

412 - Убода ибни Сомит (р) ривоят мекунад, ки Расули Худо
(с) фармуд: Он, ки шањодат дињад, ки маъбуди ба њаќ љуз Аллоњ
нест, ки яктост ва њамтое надорад ва Муњаммад (с) банда ва
фиристодаи ўст ва Исо (ъ) банда ва фиристодаи Худо ва
калимааш (зеро, ки бидуни падар ва ба амри Худо офарида
шуда) њаст, ки ба Марям илќо фармуд ва рўњест аз љониби
Худо ва бињишт ва дўзах њаќ аст, њар гунае, ки амалаш бошад,
Худованд ўро ба бињишт дохил мекунад, (яъне, ё мустаќиман
дохили бињишт меравад ва ё пас аз муљозот ба андозаи
гуноњонаш вориди бињишт мегардад).

 Ва дар ривояти Муслим омада, он ки гувоњї дињад, ки
маъбуди барњаќе љуз як Худо нест ва Муњаммад (с)
фиристодаи Худо аст. Худованд оташро бар вай њаром месозад
(яъне, њамеша будан дар дўзах барои ў њаром аст).

413 - Абузар (р) ривоят мекунад, ки паёмбар (с) фармуд:
Худованди азза ва љалла мефармояд: Он ки амали нек анљом
дињад, барои ў дањ баробари он аст ва ё афзунтар ва он ки
амали бад мекунад, пас љазои бадї баробари он барои ўст ва ё
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ўро мебахшам. Ва он, ки ба ман як ваљаб наздик шавад, ба ў
як газ наздик шавам ва он ки ба ман як газ наздик шавад, ба ў
як боъ (фосилаи миёни ду ангушти вустои њар ду даст аст,
њар гоњ дастњо кушода шаванд) наздик мегардам ва касе, ки
бо пой ба тарафам биёяд, шитобон ба сўи ў равам ва ин ки бо
ман рў ба рў мешавад, дар њоле ки бо пурии замин гуноњ дорад,
ба шарте, ки чизеро шарикам насохта бошад, њамон андоза аз
маѓфират ва омурзиш бо ў рў ба рў мешавам.

 414 - Љобир (р) ривоят мекунад, ки бодиянишине назди
Расули Худо (с) омада гуфт: Ё Расулуллоњ! Ду чизе, ки лозим
гардондаанд, чист? Фармуд: Он ки бимирад ва ба Худо чизеро
шарик наёварда бошад, ба бињишт дохил мешавад ва он ки
бимирад, дар њоле, ки ба Худо чизеро шарик оварда бошад,
ба дўзах дохил мегардад.

415 - Анас (р) ривоят мекунад, ки паёмбар (с) дар њоле, ки
Муъоз бар сутур (чорпо) пушти сарашон ќарор дошт, ба вай
фармуданд: Эй Муъоз! Гуфт: Лабайка ё Расулаллоњ ва
саъдайка. Он њазрат (с) фармуд: Эй Муъоз! Гуфт: лаббайка ё
Расулаллоњ ва саъдайка (се бор). Он њазрат (с) фармуд: Бандае
нест, ки аз сидќи дил гувоњї дињад ба ин, ки маъбуди бар њаќе
љуз Худо нест ва Муњаммад (с) бандаи Худо ва фиристодаи
ўст, магар ин ки Худои бузург ўро бар оташи дўзах њаром
мекунад. Гуфт: эй Расули Аллоњ (с), оё мардумро хабар
надињам, то шод шаванд? Он њазрат (с) фармуд: Агар бигўї
бар он таваккал ва эътимод кунанд. Ва Муъоз дар ваќти марги
хеш барои он ки гунањгор нашавад, аз он хабар дод, (барои ин
ки аз љињати кутмони илм муртакиби гуноње нашавад).

 416 - Абуњурайра ё Абусаиди Худрї (р) дар ин љо ровї
шак намуда, ки ин шак ба сињњати њадис зиён намерасонад,
зеро сањоба (р) њама одиланд. Ривоят мекунад, ки: Чун љанги
Табук даррасид, мардум бо гуруснагї рўбарў шуда, гуфтанд:
Ё Расулуллоњ, агар иљоза дињед, шутурњоямонро кушта, аз он
бихўрем ва худро чарб кунем? Расули Худо (с) фармуд: Ин
корро бикунед. Умар (р) омада гуфт: Ё Расулуллоњ! Агар ин
корро бикунанд, чорпоён кам мешавад, вале тўшањои
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зоидашонро талаб кун ва аз Худо бихоњ, то барояшон дар он
баракат дињад. Шояд Худованд дар он баракат нињад. Расули
Худо (с) фармуд: Бале. Ва бисоти чарминро талаб карду онро
густуронед ва сипас тўшањои зоидашонро хост. Яке як мушт
љуворї меовард, дигаре мушти хурмо ва дигаре порчаи ноне,
то ки бар сари бисот андаке аз ин ашё гирд омад. Паёмбар (с)
барои баракат дар он дуъо намуда фармуд: Зарфњои худро
бигиред. Зарфе дар миёни лашкар намонд, ки онро пур накарда
бошанд ва хўрданд, то ки сер шуданд ва миќдори њам зиёд
монд. Расули Худо (с) фармуд: Гувоњї медињам, ки маъбуди
барњаќе љуз Худо нест ва ман Расули Худо мебошам. Рўбарў
намешавад банда бо ин ду бо Худованд дар њоле, ки шаке дар
он надорад ва дар байни ў ва бињишт њиљоб ояд (яъне, дар
миёни бињишт ва касе, ки ин калимаро мегўяд, монеъе вуљуд
надорад, балки ў њар он метавонад вориди бињишт гардад).

 417 - Итбон ибни Молик (р), ки аз љумлаи њузурёфтагони
Ѓазваи Бадр аст гуфт: Ман барои ќавмам бани Солим намоз
мегузоридам ва байни ман ва эшон рўдборе буд, ки чун борон
меомад, гузаштан аз он ва рафтан ба масљидашон бароям сахт
тамом мешуд. Пас хидмати Расули Худо (с) омада, барояшон
гуфтам: Чашмам камбин шуда, чун борон шавад дар рўде, ки
миёни ман ва ќавмам аст, сел меояд ва гузаштан аз он ва
рафтан ба масљидашон бароям сахт тамом мешавад. Дўст
медорам, ки ба хонаам омада ва дар љое аз хонаам намоз
гузоред, ки онро барои худ масљид бигирам. Паёмбар (с)
фармуд: Ин корро хоњам намуд. Субњ бо баланд шудани офтоб
Расули Худо (с) ва Абубакр (р) омаданд. Он њазрат (с) иљоза
хоста, дохил шуданд ва нишаставу фармуданд: Дар кадом љойи
хонаат дўст дорї намоз гузорам? Ман ба љое, ки дўст доштам,
вай дар он намоз гузорид, ишора кардам. Паёмбари Худо (с)
бархоста, такбир гуфтанд ва ба дунболашон саф бастем ва ду
ракъат намоз гузорида, салом доданд. Чун салом доданд, мо
низ салом додем ва ман он њазратро барои хўрдани хазира
(навъи таъом аст) нигоњ доштам. Ањли сарой шуниданд, ки
Расули Худо (с) дар хонаи ман аст ва иддае аз мардонашон ба
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хонаам њуљум оварданд, то ин ки теъдоди мардон дар хона
зиёд шуд.

Марде дар миёнашон гуфт: Молик куљост, ки ўро
намебинам? Дигаре гуфт: ў мунофиќ аст, Худо ва расулашро
дўст надорад. Паёмбар (с) фармуд: инро магў, оё ўро намебинї,
ки Ло илоња иллаллоњ гуфт барои он ки ризои Худоро ба даст
орад. Вай гуфт: Худо ва расулаш донотар аст, магар мо дўстї
ва муњаббати ўро љуз бо мунофиќин намебинем. Расули Худо
(с) фармуд: њамоно Худованд дўзахро бар касе, ки барои ризои
Худованд Ло илоња иллаллоњ бигўяд, њаром кардааст.

418 - Аз Умар ибни Хаттоб (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули
Худо (с) бардагонеро оварданд. Зане аз бардањо ин тараф ва
он тараф медавид, ногањон писареро дар миёни кўдакон пайдо
намуда, ўро гирифт ва ба шиками худ часпонид ва шир дод.
Сипас паёмбар (с) фармуд: Оё гумон мекунед, ки ин зан
писарашро ба оташ афканд? Гуфтем: на, ба Худо. Он њазрат
(с) фармуд: Худованд ба бандагонаш беш аз он чи модар ба
писараш мењрубонї дорад, мењрубон аст.

419 - Абуњурайра (р) ривоят мекунад, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њангоме ки Худованд махлуќотро офарид, дар китобе
навишт ва он китоб болои Арш назди ў вуљуд дорад, њароина
рањматам бар ѓазабам фоиќ омад.

 420 - Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки гуфт: Аз
паёмбар (с) шунидам, ки мефармуд: Худованд рањматро сад
бахш намуда, ки наваду нўњ бахшро назди худ нигањ дошта,
якеро дар замин фиристодааст. Пас аз њамин бахш махлуќот
бо њамдигар рањм мекунанд. Њатто чорпо ќадами худро аз
фарзандаш бармедорад, аз тарси ин ки мабодо ба ў зараре
расад. Дар ривояте омада, ки Худованд сад рањмат дорад, ки
яке аз онро дар миёни љин, инс, чорпоён ва газандагон нозил
фармуд, ки бад-он бо њам утуфату мењрубонї мекунанд ва ба
асоси он аст, ки њайвоноти вањшї бар фарзандонашон
мењрубонї менамоянд ва Худованд наваду нўњ рањматашро
нигањ дошт, то бад-он дар рўзи ќиёмат бандагонашро мавриди
рањмат ќарор дињад.
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 Ва Муслим аз Салмони Форсї (р) ривоят намуда, ки Расули
Худо (с) фармуд: Худованд сад рањмат дорад, ки аз он љумла,
рањматест, ки махлуќот бад-он дар миёни худ рањму утуфат
менамоянд ва наваду нўњи он барои рўзи ќиёмат аст.

 Ва дар ривояте омада, ки Худованд рўзе, ки осмонњо ва
заминро офарид, ки њар рањмат миёни замин ва осмонро зери
пўшиши худ ќарор медињад (њар кадоми он миёни осмон ва
заминро пур мекунад) ва як љузъ аз онро бар замин нињод, ки
бад-он модар бар фарзандаш ва вањш ва паррандањо баъзе
бар баъзеи дигар рањм мекунанд. Пас чун рўзи ќиёмат ояд,
онро бо ин рањмат такмил мекунад.

 421 - Ва низ аз Абуњурайра (р) аз паёмбар (с) аз он чи аз
Парвардигораш њикоят мекунад, ривоят шуда, ки фармуд: Чун
бандае гуноњеро муртакиб шуд ва гуфт: Худоё! Гуноњамро
биёмурз. Худованди таъоло фармуд: Бандаам гуноњеро
муртакиб шуд ва донист, ки барои ў Парвардигорест, ки
гуноњонро меомурзад ва барои гуноњ мегиряд. Сипас бозгашта,
гуноњ намуд ва гуфт: Парвардигоро, гуноњамро биёмурз! Боз
Худованди таъоло мефармояд: Бандаам гуноњеро муртакиб
шуд ва донист, ки барои ў Парвардигорест, ки гуноњро
меомурзад ва ба гуноњ муохаза мекунад. Дубора бозгашт ва
гуноњ намуд ва гуфт: Парвардигоро, гуноњамро бубахш! Боз
Худованди таъоло мефармояд: Бандаам гуноњеро муртакиб
шуд ва донист, ки ўро Худовандест, ки гуноњро мебахшад ва
ба гуноњ мегирад. Ман барои бандаам омурзиш намудам, пас
њар чї мехоњад бикунад.

 422 - Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят мекунад, ки Расули
Худо (с) фармуд: Савганд ба Зоте, ки љонам дар дасти ўст.
Агар гуноњ намекардед, Худованд њароина шуморо аз байн
бурда ва ќавмеро меовард, ки гуноњ кунанд ва ба таъќиби он
аз Худо омурзиш талабанд ва Худованд барояшон биёмурзад.

423 - Холид ибни Зайд (р) ривоят мекунад, ки аз Расули
Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Агар шумо гуноњ намекардед,
њамоно Худованд мардумеро меофарид, ки гуноњ карда ва
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баъдан аз Худованд омурзиш талабанд, то Худованд барояшон
биёмурзад.

 424 - Абуњурайра (р) ривоят мекунад, ки мо назди Расули
Худо (с) нишаста будем ва бо мо Абубакр, Умар (р) ва чанд
нафаре вуљуд доштанд. Паёмбар (с) аз миёни мо бархоста ва
муддате дер карданд. Тарсидем, ки шояд ба эшон дар дурї аз
мо гирифторие пеш омада бошад ва сахт ба њарос афтодему
бархостем ва ман аввалин касе будам, ки тарсида, ба љустуљўи
Расули Худо (с) баромадам, то ин ки ба девори боѓе аз ансор
расидам ва њадисро ба дарозо зикр намуд, то ки гуфт: Сипас
Расули Худо (с) фармуд: Бирав ва бо њарки дар пушти ин боѓ
рўбарў шудї, дар њоле, ки гувоњї дињад, ки њељ маъбуди
барњаќе љуз Худо вуљуд надорад ва дилаш бад-он яќин дошта
бошад, ўро ба бињишт мужда дењ.

 425 - Абдуллоњ ибни Амр ва ибни Ос (р) ривоят мекунад,
ки паёмбар (с) ин фармудаи Худовандро дар мавриди Иброњим
(а) хонданд, ки «Рабби иннањунна азлална касиран мина-н-носи
фаман табиъани фаиннању миннї». Яъне, Парвардигоро, онон
(бутњо) бисёре аз мардумро гумроњ карданд. Пас он ки
пайравии ман мекунад, дар њаќиќат ў аз ман аст (Иброњим,
яли 36). Ва фармуда Исо (а)-ро, ки «Ин туаззибњум фаиннањум
ибодука ва ин таѓфир лањум фаи-н-нака анта-л-азизу-л-њаким»
(Моида 118). Яъне, агар ононро ба азоби хеш гирифтор кунї
(мухторї), ки онон бандагони туанд ва агар ононро биёмурзї,
пас њамоно ту ѓолиб ва боњикматї». Баъд аз он дастњои худро
баланд намуда фармуд: Бор Худоё! Умматам, умматам ва
гирист. Пас аз он Худованд ба Љабраил (а) фармуд: Ба сўи
Муњаммад (с) бирав ва Худоят донотар аст ва аз ў бипурс, чї
чиз сабаби гиряи ту шуд? Љабраил (а) наздаш омад ва Расули
Худо (с) ўро аз он чи гуфта буд, бохабар сохт ва Худо донотар
аст. Пас Худованд фармуд: Эй Љабраил, ба сўи Муњаммад (с)
бирав ва бигў њамоно туро дар бораи умматат розї хоњем сохт
ва туро озурдахотир намекунем.

 426 - Муъоз ибни Љабал (р) гуфт: Пушти сари паёмбар (с)
бар харе савор будам, эшон фармуданд: Эй Муъоз, оё медонї
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њаќќи бандагон бар Худо чист? Гуфтам: Худо ва расули ў
донотаранд. Фармуд: Њамоно њаќќи Худо бар бандагон ин аст,
ки фаќат ўро бипарастанд ва ба ў чизеро шарик наёваранд ва
њаќќи бандагон бар Худо ин аст, ки касеро, ки ба ў чизеро
шарик наёвардааст, азоб накунад. Гуфтам: Ё Расули Худо (с),
оё мардумро бад-он мужда надињам? Фармуд: Ононро мужда
мадењ, ки боз бад-он эътимод мекунанд.

 427 - Бароъ ибни Озиб (р) аз паёмбар (с) ривоят мекунад,
ки фармуд: Чун аз мусалмон дар ќабр савол шавад, гувоњї
медињад, ки љуз Аллоњ маъбуди барњаќе нест ва ин ки
Муњаммад (с) фиристодаи Худост ва он маънии ин фармудаи
Худованд аст, ки (собит мегардонад Худованд мўъминонро
ба ќавли собит дар зиндагии дунё ва дар охират (Иброњим:
27).

 428 - Анас (р) ривоят мекунад, ки Расули Худо (с) фармуд:
Чун кофир амали некеро анљом дињад, дар баробари он дар
дунё подоши моддї ба вай дода мешавад, аммо барои мўъмин
Худованд некињояшро дар охират барояш захира мекунад ва
дар баробари тоъаташ дар дунё ба вай рўзї медињад. Ва дар
ривояте омада, ки: Худованд мўъминеро мавриди ситам ќарор
намедињад. Дар баробари некї дар дунё ба вай аљр арзонї
шавад ва дар охират њам љазои хайрашро дарёбад. Ва аммо
кофир: Дар баробари некињое, ки барои Худо анљом дода, дар
дунё ризќ дода мешавад, вале чун ба охират расад, некие
барояш намемонад, ки дар баробараш ба ў музд дода шавад.

429 - Аз Љобир (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
масал ва сифати намозњои панљгона монанди љўйи пуроб бар
остонаи хонаи яке аз шумост, ки ба суръат љараён дорад, ки
рўзе панљ бор худро дар он шустушў медињад.

430 - Ибни Аббос (р) ривоят мекунад, аз Расули Худо (с)
шунидам, ки мефармуд: Њељ марди мусалмоне нест, ки бимирад
ва чињил мард ба љанозааш биистанд, ки њељ чизеро ба Худо
шарик намеоваранд, магар ин ки Худованд шафоъати онњоро
дар мавриди вай мепазирад.
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431 - Ибни Масъуд (р) гуфт: Мо дар њудуди чињил тан бо
паёмбар (с) дар ќубае (хаймаи мудаввар аз хаймањои араб)
будем, ки фармуд: Оё розї мешавед, ки чањоряки њиссаи ањли
бињишт бошед? Гуфтем: Бале. Фармуд: Оё розї мешавед, ки
сеяки њиссаи ањли бињишт бошед? Гуфтем: Бале. Фармуд:
Савганд ба Зоте, ки љони Муњаммад дар дасти ўст, умедворам,
ки шумо нимаи ањли бињишт бошед, зеро ба бињишт љуз шахси
мусалмон касе дохил намегардад ва шумо дар миёни мардуми
мушрик монанди мўйи сафед дар пўсти гови сиёњ ё монанди
мўйи сиёњ дар пўсти гови сурх мебошед.

432 - Абумўсои Ашъарї (р) ривоят мекунад, ки паёмбар
(с) фармуд: Чун рўзи ќиёмат шавад, Худованд барои њар
мусалмон як яњудї ё насрониро медињад ва мегўяд: Ин халоси
ту аз дўзах аст (яъне, ивази ту вай ба дўзах мемонад). Ва дар
ривояте аз паёмбар (с) омада, ки фармуд: Иддае аз мусалмонон
дар рўзи ќиёмат бо гуноњоне ба андозаи кўњњо меоянд ва
Худованд гуноњонашонро меомурзад.

433 - Ибни Умар (р) ривоят мекунад, ки аз Расули Худо (с)
шунидам, ки мефармуд: мўъмин дар рўзи ќиёмат ва
Парвардигораш ба андозае наздик мешавад, ки Худованд
рањмати худро бар ў менињад ва Худованд ўро ба гуноњонаш
муътариф сохта мегўяд: оё фалон гуноњ, ё фалон гуноњро ба
хотир меоварї? Дар љавоб гўяд: Парвардигоро, медонам.
Худованд мефармояд: Њамоно онро дар дунё бо ту пўшондам
ва имрўз бароят меомурзам ва сањифаи некињояш ба вай дода
мешавад.

434 - Ибни Масъуд (р) ривоят мекунад, ки марде занеро
бўсид ва сипас назди Паёмбари Худо (с) омада, ўро хабар сохт.
Худованд ояти зеринро нозил фармуд: (Ва барпо дор намозро
дар ду тараф (аввал ва охири) рўз ва дар торикии шаб, ки
њамоно некињо бадињоро мањв мекунанд) (Њуд: 114)

Он мард гуфт: оё фаќат барои ман аст, эй Расули Худо (с).
Он њазрат (с) фармуд: Барои њамаи умматам.

 435 - Анас (р) гуфт: Шахсе назди Паёмбари Худо (с) омада
гуфт: Ё Расулуллоњ! Ман њадеро мустављиб шудаам, онро бар
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ман љорї фармо! Ваќти намоз шуд ва бо Паёмбари Худо (с)
намоз гузорид. Чун намоз адо шуд, гуфт: Ё Расулуллоњ! Ман
њадеро мустављиб шудаам, њукми Худоро бар ман љорї фармо!
Он њазрат фармуд: Оё дар намоз бо мо њозир шудї? Гуфт: Бале.
Фармуд: Гуноњонат омурзида шуд.

 436 - Анас (р) ривоят мекунад, ки Расули Худо (с) фармуд:
Худованд аз банда розї мешавад, ки чун луќмаи ноне бихўрад,
Худоро бар он сано гўяд ва ё обе бинўшад, Худоро бар он
сано гўяд.

437 - Абумўсо (р) ривоят мекунад, ки паёмбар (с) фармуд:
Худованд яди (дасти било кайф) худро ба шаб њамвор
мекунад, то тавбаи гунањгори рўзро бибахшад ва дар рўз
њамвор месозад, то тавбаи гунањгори шабро бибахшад, то он
гоњ ки офтоб аз маѓриб тулўъ намояд.

 438 - Аз Абунаљињ Амр ибни Абасаи Суламї (р) ривоят
шуда, ки гуфт: Дар давраи љоњилият эътиќод доштам, ин
мардуме, ки бутњоро мепарастанд, бар гумроњианд ва бар роњи
рост устувор нестанд. Ваќте шунидам, марде дар Макка
падидор шуда, ки аз ахборе иттилоъ медињад, уштурамро савор
шуда, ба љустуљўяш баромадам. Ногоњ Паёмбари Худо (с)-ро
дарёфтам дар њоле, ки худро пинњон медошт ва ќавмаш бар
вай далер буданд. Ба оњистагї ба Макка дохил шудам ва ба
вай гуфтам: Ту чї њастї? Фармуд: Паёмбар. Гуфтам: Паёмбар
чист? Фармуд: Маро Худованд фиристодааст. Пурсидам:
Барои чї фиристода? Љавоб дод: Барои пайваста доштани силаи
рањм, шикастани бутњо ва ин ки Худоро ба ягонагї бипарастед
ва чизеро барояш шарик насозед. Гуфтам: Бо ту дар ин кор
киёнанд?

Фармуд: Яке озод ва яке ѓулом (Абубакр ва Билол (р).
Гуфтам: Ман аз ту пайравї мекунам. Фармуд: Дар ин рўз ин
корро наметавонї бикунї. Оё њоли ман ва мардумро намебинї?
Ба сўи хонаводаат бозгард ва чун даъватамро ошкоро кардам,
наздам биё! Гуфт: Ба хонаам рафтам ва ваќте Расули Худо (с)
ба Мадина омаданд, ман дар миёни хонаводаам будам ва
шурўъ ба баррасии хабарњо карда ва аз мардум пурсиш
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менамудам, то ки гурўње аз хонаводаам ба Мадина рафтанд.
Пурсидам ин марде, ки ба Мадина омада, чї кард? Гуфтанд:
Мардум ба сўяш мешитобанд. Ќавмаш хостанд, то ўро
бикушанд, вале натавонистанд ва чун ба Мадина ба њузури
он њазрат (с) расидам, гуфтам: Ё Расули Худо (с), оё маро
мешиносї? Фармуд: Бале, ту касе њастї, ки дар Макка бо ман
дидор кардї. Гуфтам: Маро аз он чї Худо ба ту таълим дода
ва онро намедонам, хабар дењ. Маро аз намоз хабар дењ.

Фармуд: Намози субњро бихон, баъд худро аз намози
навофил боздор, то ки офтоб ба андозаи як найза боло шавад,
зеро офтоб њангоми баромадан дар миёни ду шохи шайтон
тулўъ менамояд (Яъне, шабоњат ба офтобпарастон мешавад,
зеро онон дар ин ваќт офтобро парастиш мекунанд. Валлоњу
аълам). Ва дар ин њангом кофирон бар он саљда мекунанд.
Сипас намоз бихон, зеро он ваќт њангоми њузури малоика аст,
то ки сояи найзае, ки ба замин насб шуда, ба камтарин њади
кўтоњи худ бирасад. Боз (аз намоз хондан) имтиноъ кун, зеро
дар ин лањза љањаннам доѓ гардонида мешавад ва чун соя ба
тарафи машриќ равад, намоз бихон, зеро ин лањза ваќти њузури
малоика аст, то ки намози асрро бигзорї. Боз худро аз намоз
боздор, то офтоб ѓуруб кунад. Зеро офтоб дар миёни ду шохи
шайтон ѓуруб мекунад ва дар ин лањза куффор дар баробари
он саљда мекунанд.

Гуфтам: Дар бораи вузў бо ман сўњбат кун. Фармуд: Њељ
кадоми шумо нест, ки оби вузўяшро наздик намуда, мазмаза
ва истиншоќ намояд љуз он ки гуноњони рўй, дањон ва биниаш
берун мешавад. Чун рўяшро тибќи амри Худо бишўяд,
гуноњони рўяш аз ду тарафи ришаш дур мегардад, боз чун ду
дасташро то оринљ мешўяд, гуноњони ду дасташ, аз нохунњояш
бо об зоил мегардад ва боз ки њар ду пояшро то шитолинг
мешўяд, гуноњони њарду пояш аз ангуштонаш бо об меравад
ва њаргоњ истода, намоз гузорида, њамду санои Њаќ таъолоро
гуфта, ба шоистагї онро адо намояд ва дилашро барои Худо
фориѓ созад, аз гуноњ ба гунае пок мешавад, чунонки дар рўзи
аввал аз модараш таваллуд ёфтааст.
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Амр ибни Абаса ин њадисро ба Абуумома сањобии Расули
Худо (с) гуфт: Вай гуфт: Бубин ту чї мегўї дар як маќом чунин
љавобе ба ў дода мешавад? Амр гуфт: Эй Абуумома! Синнам
зиёд гашта, аљалам наздик шудааст ва ниёзе бад-ин нест, ки
дар ин њол бар Худо ва расулаш дурўѓ бигўям. Агар онро аз
Расули Худо (с) як бор ё ду бор ё се бор (то њафт бор) онро
шумурд, намешунидам, њаргиз онро баён намекардам ва
бештар аз ин онро аз Паёмбари Худо (с) шунидаам.

 439 - Абумўсои Ашарї (р) ривоят мекунад, ки Паёмбари
Худо (с) фармуд: Њар гоњ Худованд иродаи рањматро бар
уммате кунад, паёмбарашро пеш аз эшон ба сўи худ
бозмегардонад, то пешопеш барои мењмондориву икромашон,
заминасозї кунад ва чун иродаи њалокашонро намояд,
азобашон кунад дар њоле, ки паёмбарашон зинда аст.

БОБИ 52. Фазилати умед ва раљо

Худованд дар њоле, ки аз бандаи солењ хабар медињад,
мефармояд:

Ва ман кори худро ба Худованд вомегузорам, њамоно
Худованд ба ањволи бандагон биност. Пас Худованд ўро аз
шарр ва макри фиръавниён мањфуз дошт. (Ѓофир: 44-45)

440 - Абуњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят мекунад,
ки фармуд: Худованди таъоло мефармояд: Ман бо гумони
бандаам ба хеш мебошам ва ман бо ў њастам, њар куљо, ки
маро ёд кунад. Савганд ба Худо, ки Худо шодмонтар мешавад
ба тавбаи бандааш аз яке аз шумо, ки дар биёбон гумшудаашро
меёбад. Ва он ки ба сўи ман як ваљаб наздикї љўяд, ба ў як газ
наздик шавам. Ва он ки ба сўям газе наздик шавад, ба ў як боъ
(андозаи аз сари ангуштони як даст то сари ангуштони
дасти дигар ваќте, ки њарду даст кушода шавад) наздик
шавам. Ва чун ба сўям гом занад, босуръат ба ў рўй меоварам.
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441 - Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят мекунад, ки пеш аз
вафоти Паёмбари Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Њаргиз
намирад яке аз шумо, магар ин ки бояд гумонашро ба Аллоњ
таъоло некў намояд.

442 - Анас (р) ривоят мекунад, ки аз Расули Худо (с)
шунидам, ки мефармуд: Худованд фармуд: “Эй фарзанди Одам,
ту лањзае, ки аз ман бихоњї ва умед ба ман кунї он чиро, ки аз
ту сар занад, меомурзам ва боке надорам. Эй фарзанди Одам,
агар гуноњонат ба баландии осмон бирасад ва сипас аз ман
омурзиш талабї, онро бароят меомурзам. Эй фарзанди Одам,
агар ту ба пурии замин аз гуноњ наздам биёї, дар њоле бо ман
рў ба рў шавї, ки ба ман ширк наоварда бошї, ба пурии замин
аз омурзиш ба ту рў ба рў мегардам.

БОБИ 53. Љамъ миёни бим ва умед (хавф ва раљо)

Худованд мефармояд:
Пас эмин намешаванд аз макри Худо, магар гурўњи

зиёнкорон. (Аъроф: 99)
Њамоно сухан ин аст, ки аз рањмати Худо љуз гурўњи

кофарон ноумед нашаванд. (Юсуф: 87)
Он рўз, ки сафед шавад рўйњое ва сиёњ шавад рўйњое.

(Оли Имрон: 106)
Њароина Парвардигори ту зуд уќубат кунад ва ў низ

омурзандаи мењрабон аст. (Аъроф: 167)
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Њароина некўкорон дар наъими бињишт ва гунањгорон дар
дўзах бошанд. (Инфитор: 13-14)

Пас, њар ки палањои њасаноти ў гарон шуд, дар бињишт
зиндагии тавъам бо осоиш дорад ва аммо њар ки сабук шуд,
палањои ў, пас, љойгоњи он шахс њовия (дўзах) бошад.

(Ќориъа: 6-9)
443 - Аз Абуњурайра (р) ривоят мекунад, ки Паёмбари Худо

(с) фармуд: Агар мўъмин азоберо, ки назди Худо њаст бидонад,
њељ ваќт ба бињишти ў тамаъ намекунад ва агар кофир
рањматеро, ки назди Худост, бидонад, њељ ваќт аз бињишти ў
ноумед намешавад.

 444 - Абусаиди Худрї (р) ривоят мекунад, ки Расули Худо
(с) фармуд: Чун љаноза нињода шавад ва мардум онро бар
шонањои хеш бардоранд, агар солењ бошад, мегўяд: Маро пеш
бубаред ва пеш бибаред ва агар солињ набошад, мегўяд: Вой
бар ў, ўро куљо мебаред ба гўшае, ки садояшро њама чиз љуз
инсон мешунавад ва њар гоњ инсон онро бишнавад, бењўш
мешавад.

445 - Ибни Масъуд (р) ривоят мекунад, ки Расули Худо (с)
фармуд: Бињишт барои яке аз шумо аз банд ва тасмаи кафшаш
наздиктар аст ва дўзах низ њамчунон.

БОБИ 54. Фазилати гиристан аз тарси Худо ва иштиёќ
ба сўи ў љаллат азаматуњу

Худованд мефармояд:
Ва меафтанд бар рўи хеш гирякунон ва меафзояд Ќуръон

фурўтании эшонро. (Исро: 109)
Оё аз ин сухан таъаљљуб мекунед ва механдед ва

намегирйед. (Наљм: 59-60)
446 - Ибни Масъуд (р) ривоят мекунад, ки Паёмбари Худо

(с) бароям гуфт: Ќуръонро бар ман бихон! Гуфтам: эй Паёмбари
Худо (с), ман бар шумо бихонам, њол он ки Ќуръон бар шумо
нозил шудааст. Он њазрат (с) фармуд: дўст дорам онро аз ѓайри
худ бишнавам ва бар он њазрат сураи Нисоро хондам, то ба ин
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оят расидам, ки: Пас чї гуна аст, њангоме ки аз њар уммат
гувоње оварем ва туро ќарор дињем бар ин уммат гувоњ.
Фармуданд: бас аст ва чун бар он њазрат нигаристам дидам аз
чашмонашон ашк мерехт.

 447 - Анас (р) ривоят мекунад, ки Расули Худо (с) хутба
хонданд, ки мисли онро њаргиз нашунида будам ва фармуд:
Агар шумо он чиро, ки ман медонам, медонистед, кам
механдидед ва бисёр мегиристед. Ровї гуфт: Сипас ёрони
Паёмбари Худо (с) рўйњои худро пўшиданд дар њоле, ки
садояшон ба гиря баланд буд.

448 - Абуњурайра (р) ривоят мекунад, ки Расули Худо (с)
фармуд: Дохил намешавад ба дўзах, он ки аз тарси Худо гиря
карда бошад, то ки шир дубора ба пистон бозгардад ва ѓубор
дар роњи Худо бо дуди дўзах якљо намешавад.

 449 - Абуњурайра (р) ривоят мекунад, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њафт касанд, ки Худованд онњоро дар сояи Аршаш
дар рўзе, ки сояе љуз сояи Арши ў нест, љой медињад, зимомдори
одил ва љавоне, ки дар ибодати Худо бузург шуда бошад ва
марде, ки гаравидаи масољид аст ва ду касе, ки барои Худо бо
њам дўстї карданд, барои ў бо њам омаданд ва барои ў аз њам
пароканда шуданд (яъне, дўстиашон то дами марг пойдор
монд) ва шахсе, ки зани соњибмаќом ва зебо ўро даъват ба
зино намояд, вале ў дар љавоб бигўяд: Аз Худо метарсам ва
он ки ба таври пинњонї садаќа дињад, ки дасти чапаш аз дасти
росташ, ки садаќа дода, хабар наёбад ва марде, ки дар танњої
Худоро ёд карда, ашк аз чашмонаш сарозер шавад.

450 - Аз Абдуллоњ ибни Шиххир (р) ривоят шуда, ки гуфт:
хидмати Расули Худо (с) омадам, дар њоле ки намоз
мегузориданд ва синаи муборак монанди овози дег аз гиря
садое дошт.

451 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) барои
Убай ибни Каъб (р) фармуд: Худованди азза ва љалла маро
дастур дода, ки Лам якуни-л-лазина кафару-ро бар ту бихонам.
Гуфт: оё маро ном бурд? Фармуд: бале ва Убай (р) гирист.
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 452 - Анас (р) ривоят мекунад, ки Абубакр (р) баъд аз
вафоти Паёмбари Худо (с) барои Умар (р) гуфт: Моро назди
Умми Айман бубар ва њамон гуна, ки он њазрат ба дидораш
мерафт, мо њам ба дидораш биравем ва ваќте он љо рафтем,
гирист. Аз вай пурсиданд, чї чиз туро ба гиря овард? Оё
намедонї он чи ки назди Худост, барои Расули Худо (с) бењтар
аст? Гуфт: Ман барои он намегирям, ки намедонам он чи
паёмбар (с) назди Худо дорад, барояш бењтар аст, вале гиряам
барои ин аст, ки вањйи осмонї ќатъ шуда ва сипас њардуи
онњоро ба гиря овард, ки бо вай шурўъ ба гиристан карданд.

453 - Ибни Умар (р) мегўяд: чун бемории паёмбар (с)
шиддат гирифт, барояш аз намоз гуфта шуд, фармуд:
Абубакрро бигўед, то барои мардум намоз гузорад. Оиша (р)
гуфт: вай марди нармдил аст ва ваќте ки Ќуръон бихонад, гирья
бар вай ѓолиб мешавад. он њазрат (с) фармуд: вайро бигўед,
то бар мардум намоз гузорад. Дар ривояте аз Оиша (р) омада,
ки гуфт: ваќте Абубакр (р) ба љоятон истода шавад, аз шиддати
гиря мардумро шунавонда наметавонад, яъне, мардум садои
ўро намешунаванд.

 454 - Аз Иброњими ибни Абдурањмон ибни Авф ривоят
шуда, ки барои Абдурањмон ибни Авф (р) таъоме оварда шуд,
ки ў рўза дошт ва гуфт: Мусъаб ибни Умайр, ки аз ман бењтар
буд, кушта шуд. Њол он ки чизе барояш ёфт нашуд, то дар он
кафан гардад, љуз чодаре, ки чун сараш бад-он пўшида мешуд,
пойњояш барањна мемонд ва чун пояшро мепўшонданд, сараш
зоњир мешуд ва чунонки мебинед, дунё барои мо фарох шуда.
Ё гуфт, ки барои мо аз дунё дода шуд. Он чи мебинед ва
метарсем, ки њасаноти мо барои мо дар дунё пеш дода шуда
бошад ва гиряро шурўъ намуд ва таъомро тарк кард.

455 – Абуимомаи Судай ибни Аљлони Боњилї (р) ривоят
мекунад, ки паёмбар (с) фармуд: Њељ чиз назди Худованд
дўстдоштанитар аз ду ќатра ва ду аломат нест. Ќатраи ашке,
ки аз тарси Худо мерезад ва ќатраи хуне, ки дар роњи Худо
рехта мешавад. Аммо ду аломат ва нишона аломати љињод
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дар роњи Худо ва аломате, ки дар фаризае аз фароизи Худованд
аст, мебошад.

 456 - Њадиси Ирбоз ибни Сория (р) аст, ки гуфт: Расули
Худо (с) барои мо мавъиза намуд, ки дилњо аз он њаросон шуд
ва чашмњо аз он ашкбор.

БОБИ 55. Фазилати зуњд ва порсої дар дунё ва
ташвиќ бар камталабї аз он ва фазилати фаќр

 Худованд мефармояд:
Муњаќќаќан, масали зиндагонии дунё монанди обест, ки

аз осмон фуруд овардемаш ва ба сабаби он дарњам омехт



178

набототи замин аз он чи мардум ва чорпоён мехўрданд, то ваќте
ки замин ба даст овард пирояи худро ва ороста шуд ва гумон
карданд сокинони он, ки эшон тавоноянд бар интифоъ аз он.
Ногањон фармони мо дар шаб, ё рўз бар замин омад ва
гардонидем онро мисли зироати аз бехбурида, ки гўё дирўз њељ
набуд ва Худованд ин гуна оёташро ба ањли фикрат баён
медорад. (Юнус: 24)

Ва барояшон масали зиндагонии дунёро баён кун, ки
монанди обест, ки аз осмон фурў фиристодемаш ва дарњам
печид, ба сабабаш растании замин ва охири кор дарњам
шикаста гардид, ки бодњо онро мепарронад ва Худо бар њама
чиз тавоност. Мол ва фарзандон ороиши зиндагонии дунё буда
ва назди Худо њасанот, шоиста ва поянда буда ва оќибати он
некўтар аст. (Кањф: 45-46)

Бидонед, ки зиндагонии дунё бозиву лањв ва ороишу
тафохур дар миёнатон ва зиёдатталабї дар молњо ва фарзандон
аз якдигар аст ва дар масал монанди боронест, ки
зироаткунандагонро растаниаш ба шигифт дорад, боз бинї, ки
зард ва хушк шаваду бипўсад. Дар охират азоб сахт аст
(дунёталабонро) ва низ аз љониби Худо омурзиш ва
хушнудист (мўъминонро) ва зиндагонии дунё љуз бањрае, ки
боиси фиреб бошад, чизи дигаре нест. (Њадид: 2)

Ва барои мардум дўстии орзуњои нафс аз занон ва
фарзандон ва хазонањои љамъсохта аз зару сим ва асбони
нишонманд сохта ва чањорпоён ва зироат ороста карда шуда
ва ин аст бањраи зиндагии дунё ва назди Худост бозгашти нек.

(Оли Имрон: 14)
Эй мардумон, њаќќо ваъдаи Худо рост аст, пас шуморо

зиндагонии дунё фирефта накунад ва шайтони фиребанда
шуморо дар баробари (авфи) Худо фиреб надињад.

 (Фотир: 5)
Шуморо ѓофил кард, аз якдигар њисси афзунталабии мол,

то ба гўристонњо расидед. Не, не хоњед донист, не, не агар
њаќиќати корро бидонед ба илми яќин. (Такосур: 1-5)



179

Ин зиндагонии дунё љуз бозї ва бењудагї беш нест ва
зиндагонї агар мардум бидонанд, дар њаќиќат сарои охират
аст. (Анкабут: 64)

Ва оятњои дар ин маврид омада зиёд ва машњур аст.
457 - Амр ибни Авфи Ансорї (р) ривоят мекунад, ки

Паёмбари Худо (с) Абуубайдаи Љарроњ (р)-ро ба Бањрайн
фиристод, ки хирољи онњоро биёварад ва ў њам молеро аз
Бањрайн овард. Ансор аз омадани Абуубайда огоњї ёфта, дар
намози субњ њозир шуда, онро бо Паёмбари Худо (с) адо
намуданд. Расули Худо (с) онњоро дида, табассум карданд ва
фармуданд: Гумон мекунам шунидаед, ки Абуубайда молеро
аз Бањрайн оварда? Љавоб доданд: Бале эй Паёмбари Худо
(с)! Фармуд: Шод бошед ва умедвор ба он чї шуморо шод
созад. Ба Худо савганд, ман аз фаќр бар шумо наметарсам,
магар тарсам аз ин аст, ки дунё бар шумо фарох шавад, чунонки
ба умматњои пеш аз шумо шуд ва монанди онњо бо њам раќобат
ва њамчашмї намоед ва мисли онон њалок шавед.

458 - Абусаъиди Худрї (р) ривоят намуда, гуфт: паёмбар
(с) бар минбар нишаст ва мо низ дар атрофаш нишастем ва
фармуд: Он чї бар шумо пас аз худ тарс дорам, ин аст, ки
дарвозаи зиннат ва тозагии дунё бар шумо кушуда шавад.

459 - Аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят шуда, ки Расули Худо
(с) фармуд: Дунё ширин ва сабз аст ва Худованд шуморо дар
он халифа гардонида, то бубинад ки чї гуна амал мекунед.
Пас битарсед аз фитнањои дунё ва битарсед аз фитнаи занон.

 460 - Анас (р) ривоят мекунад, ки паёмбар (с) фармуд: Бор
Худоё! Зиндагии ростин, зиндагии охират аст ва бас.

461 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с) фармуд:
се чиз ба дунболи мурда меравад хонаводааш, молаш ва
амалаш. Дутое аз онњо бозмегардад ва яке мемонад, хонавода
ва молаш бозгашта ва амалаш мемонад.

462 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Дар рўзи ќиёмат осудатарини мардуми дунё, ки мустањиќи
дўзах шуда, оварда мешавад ва дар оташ ѓўтта дода мешавад
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ва сипас ба ў гуфта мешавад: Оё њаргиз хайре дидаї? Оё њаргиз
аз неъмате бархурдор шудаї? Мегўяд: на ба Худо,
Парвардигоро! Ва боз касе оварда мешавад, ки аз њама бештар
ранљ ва зањмат дида, вале мустањиќи бињишт шудааст ва ба
љаннат дароварда мешавад ва боз ба ў гуфта мешавад: эй
фарзанди Одам, оё њаргиз кадом сахтие бар ту гузаштааст? Ў
мегўяд: на, ба Худо, њељ душворї бар ман нагузаштааст ва
њељ сахтї надидаам.

463 - Муставрид ибни Шаддод (р) ривоят мекунад, ки
Расули Худо (с) фармуд: нест дунё дар баробари охират, магар
мисли он, ки яке аз шумо ангушти худро дар дарё дохил кунад,
бояд бубинад, ки чиро боз мегардонад?

464 - Љобир (р) ривоят мекунад, ки Расули Худо (с) аз бозор
гузаштанд ва мардум њам дар ду тарафи муборак буданд. Эшон
аз канори бузѓолаи гўшкўтоњи мурдае гузашта гўши ўро
гирифта ва баъд фармуданд: кадом яке аз шумо дўст дорад,
дар баробари як дирњам ин аз ў бошад? Гуфтанд: дўст медорем,
ки дар баробари ў чизе бидињем, ўро чї кунем? Сипас он њазрат
(с) фармуд: Оё дўст доред, ки ў аз шумо бошад? Љавоб доданд:
Ба Худо, агар ў зинда будї, њам айб дошт, зеро гўшњояш кўтоњ
буд, пас чи гунааст, дар њоле ки мурдааст? Он њазрат (с)
фармуд: Савганд ба Худо, ки дунё дар назди Худо беарзиштар
аз ин аст, барои шумо.

 465 - Абузар (р) ривоят карда гуфт: Ё Расулуллоњ, дар
њарра (замини сиёњу сангдор) дар Мадина мерафтам, ки кўњи
Уњуд дар баробари мо ќарор гирифт. Он њазрат фармуд: Эй
Абузар, љавоб додам лаббайк ё Расулуллоњ! Фармуд: Хуш
надорам, ки монанди ин кўњи Уњуд тилло дошта бошам ва се
рўз бар ман бигзарад ва аз он диноре наздам боќї монда бошад.
Љуз чизеро, ки барои ќарз нигањ доштаам. Магар ин ки дар
мавриди таќсими он ба бандагони Худо дастур дињам, инчунин
ва инчунин ва инчунин (паёмбар (с) ба дасташ ишора мекард,
аз тарафи рост, чап ва пушти сараш, сипас ба рафтанаш идома
дод ва фармуд: Касоне, ки бештар доранд, дар рўзи ќиёмат
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камтар доранд. Магар он ки молро чунин ва чунин кунад. Яъне,
аз рост ва чап ва пушти сараш ба мардум дињад ва он идда
мардум кам њастанд? Баъд бароям фармуд: Аз љоят њаракат
макун, то ман биёям ва дар сиёњии шаб рафтанд, то ки аз назар
пинњон шуданд. Ман садоеро шунидам, ки баланд шуд ва
тарсидам, ки мабодо ба паёмбар (с) касе њуљум карда бошад
ва хостам наздаш биравам, вале ба ёд овардам фармудаашро,
ки (аз љоят њаракат макун, то худ биёям) ва дар љоям будам,
то худаш омад. Гуфтам: садоеро шунидам, ки аз он тарсидам
ва ќисса намудам. Фармуд: Оё онро шунидї? Гуфтам: Бале.
Фармуд: Ў Љабраил (а) буд, ки аз он тарсидам ва ќисса
намудам. Фармуд: Оё онро шунидї? Гуфтам: Бале. Фармуд: Ў
Љабраил (а) буд, ки наздам омад ва гуфт: Он ки аз умматат
бимирад, ки ба Худо чизеро шарик наёварад, ба бињишт дохил
мегардад. Гуфтам: Агар дуздї ва зино њам намояд. Фармуд:
Агар чї дуздї ва зино њам бикунад.

466 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с)
фармуд: Агар ман мисли кўњи Уњуд тилло медоштам, шодам
месохт, ки се шаб бар ман нагзарад, дар њоле ки чизе аз он дар
наздам бошад, магар он чиро ки барои ќарз нигањ дошта будам.

467 - Абуњурайра (р) ривоят мекунад, ки паёмбар (с)
фармуд: ба касе, ки поёнтар аз шумост, бингаред ва ба касе,
ки болотар аз шумост, набинед, зеро ин кор сазовортар аст, ки
неъмати Худоро кам ва њаќир нашморед. Ин лафзи Муслим
аст.

 Ва дар ривояти Бухорї омада, ки њар гоњ назар кунад, яке
аз шумо ба касе, ки нисбат ба ў дар мол ва офариниш фузунї
дода шуда, пас бояд ба касе бингарад, ки аз ў поёнтар аст.

468 - Абуњурайра (р) ривоят мекунад, ки паёмбар (с)
фармуд: Њалок бод бандаи динор ва дирњам ва бандаи ќатифа
ва хамиса, ки агар дода шавад, розї гардад ва агар дода
нашавад, розї нагардад. (Ќатифа, чодарро гўянд ва хамиса,
гилеми сиёњи чоргўшаро гўянд)



182

 469 - Абуњурайра (р) ривоят менамояд, ки њафтод нафар
аз ањли Суффаро дидам, ки яке њам ридое надошт, ё эзор
надоштанд, ё кисае, ки ба гарданњояшон баста буданд, ки баъзе
аз он то нимаи соќ мерасид ва бархеро њам то шитолинг
(буљилаки пой) ва аз љињати он, ки авраташон дида нашавад,
онро ба дасти худ љамъ мекарданд.

470 - Абуњурайра (р) ривоят мекунад, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њамоно дунё зиндони мўъмин ва бињишти кофир аст.

Шарњ: яъне, неъматњои мусалмон, агар баробари
неъматњое, ки дар охират ба ў дода мешавад, муќоиса шавад,
дунё барояш зиндоне беш нест ва азоби кофир, агар ба њолати
дунёяш муќоиса шавад, дунё барояш бињишт аст, ё ин ки чун
мусалмон дар дунё њамаи умраш ба љињод ва мубориза
мегузарад, саросар барояш душворї аст ва кофар, ки ба ин
масоил сару кор надорад, љуз баровардасозии шањватњояш,
дунё барояш сањлу осон мегузарад.

 471 - Ибни Умар (р) ривоят мекунад, ки Расулуллоњ (с)
шонаи маро гирифта ва фармуд: Дар дунё чунон зиндагї кун,
ки гўё ѓариб ё рањгузарї Ибни Амр (р) мегуфт: Чун шаб
намудї, интэзори субњро макаш ва чун субњ намудї, ба
интэзори шаб мабош ва аз њолати сињатии худ барои беморият
ва аз зиндагият барои марги хеш бањра гир.

472 - Аз Абулаббос Сањл ибни Саъди Соъидї (р) ривоят
шуда, ки гуфт: марде ба њузури паёмбар (с) омада гуфт: ё
Расулаллоњ маро ба коре роњнамої кун, чун онро анљом дињам,
Худо ва мардум маро дўст бидоранд. Он њазрат (с) фармуд:
порсої кун дар дунё, то Худованд туро дўст бидорад ва бениёзї
кун аз он чї дар дасти мардум аст, то мардум њам туро дўст
бидоранд.

473 - Нўъмон ибни Башир (р) гуфт: Умар ибни Хаттоб (р)
аз дунё, ки барои мардум расида, сухан гуфт ва фармуд:
паёмбар (с) ро дидам, ки рўзеро сипарї намуда, аз гуруснагї
бар худ мепечид ва хурмои носарае њам намеёфт, ки
шикамашро ба он сер кунад.
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 474 - Оиша (р) гуфт: Паёмбари Худо (с) вафот ёфт ва дар
хонаам чизе набуд, ки зиндаљоне бихўрад, магар миќдори љав,
ки дар рафи хонаам буд. Муддате аз он хўрдам ва чун замон
бар ман тўлонї шуд, онро вазн кардам ва пас аз он аз миён
рафту тамом шуд.

475 - Аз Амр ибни Њорис (р) бародари умулмўъминин
Љувайрия бинти Њорис ривоят шуда, ки гуфт: Расули Худо (с)
дар ваќти вафоташ на дирњаму динор ва на ѓулому канизе
гузошт ва на чизи дигар, љуз хачири сафед, ки бар он савор
мешуд ва силоњ ва замине, ки онро барои мусофирон (ибни
сабил) садаќа фармуд.

 476 - Хаббоб ибни Арт (р) ривоят менамояд, ки мо барои
ризои Худо бо Расулуллоњ (с) њиљрат намудем ва аљри мо бар
Худованд (ба асоси ваъдааш) собит шуд. Сипас баъзе аз мо
вафот ёфта, аз муздаш чизе нахўрд, ки аз љумлаи эшон Мусъаб
ибни Умайр (р) буд, ки чун дар рўзи Уњуд ба шањодат расид,
љомаи рангини хатдоре гузошт, ки чун сарашро мепўшонидем,
пойњояш барањна мешуд ва чун пойњояшро мепўшонидем,
сараш барањна мегардид ва Расули Худо (с) ба мо амр фармуд,
ки сарашро бо он пўшида, бар поњояш чизе изхир (гиёњи
маъруф ва хушбў аст) бигзорем ва аз миёни мо касоне вуљуд
доранд, ки мевааш расида ва ў аз он мечинад (яъне,
сарватманд гардидаанд).

 477 - Сањл ибни Саъди Соидї (р) ривоят мекунад, ки
Паёмбари Худо (с) фармуд: Њар гоњ дунё назди Худованд ба
андозаи боли пашшае арзиш медошт, кофиреро аз он ќатраи
обе намечашонд.

478 - Абуњурайра (р) ривоят намуд, ки аз Пайѓамбари Худо
(с) шунидам, ки фармуд: огоњ бошед, ки дунё малъун аст, љуз
ёди Худои мутаъол ва тоъате, ки Худо дўст медорад ва олим
ва мутаъалимро.

Шарњ: Дунё малъун аст, яъне, соќит ва беарзиш аст, на
ин ки мурод аз ин калима дашном додани дунё бошад ва мурод
аз он чї дар он малъун аст, чизест, ки инсонро аз Худо
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дуршаванда бидорад ва аз зикри ў таъоло машѓул созад, ба
љуз ёди Худо ва тоъате, ки муљиби ризои Худо мешавад ва
ифодаву истифодаи илмї.

 479 - Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ривоят мекунад, ки Расули
Худо (с) фармуд: Дар харидории замин ѓулув накунед, ки
мабодо фирефтаи дунё шавед.

 480 - Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят намуда гуфт:
Паёмбар (с) бар мо гузашт, дар њоле, ки хонаи (чўбї ё найии)
худро дуруст мекардем ва фармуд: Ин чї коре аст, ки мекунед?
Гуфтем: Хонањои мо суст шуда, онро тармим мекунем. Фармуд:
Ман кор (марг)-ро сареътар аз ин мушоњида мекунам.

481 - Каъб ибни Иёз (р) ривоят мекунад, ки аз Расули Худо
(с). шунидам, ки мефармуд: Дар њар уммате озмоишест ва
озмоиши умматам дар мол аст.

 482 - Аз Абуамр ва гуфта шуда Абуабдуллоњ ва гуфта
шуда Абулайло Усмон ибни Аффон (р) ривоят шуда, ки
паёмбар (с) фармуд: Барои фарзанди Одам њаќќе љуз дар ин
чизњо намебошад: Хонае, ки дар он сукунат кунад ва либосе,
ки авраташро бад-он пўшад ва порае нони хушку об.

483 - Аз Абдуллоњ ибни Шиххир (р) ривоят шуда, ки гуфт:
хидмати паёмбар (с) омадам, дар њоле ки эшон (Алњокуму-т-
такосур)-ро мехонданд, фармуд: Фарзанди Одам мегўяд:
молам, молам. Ва оё барои туст, эй фарзанди Одам, аз молат,
љуз он чиро, ки хўрдаї ва несташ намудаї, ё пўшидаї ва
кўњнааш кардаї ва ё садаќа дода аз он гузаштаї.

 484 - Абдуллоњ ибни Муѓаффал ривоят мекунад, ки марде
барои паёмбар (с) гуфт: Ё Расулуллоњ! Ќасам ба Худо, ки
шуморо дўст медорам. Фармуд: Бубин чї мегўї? Гуфт: Савганд
ба Худо, шуморо дўст медорам. Фармуд: Бубин чї мегўї? Гуфт:
Савганд ба Худо, шуморо дўст медорам ва се бор ин суханро
такрор намуд. Он њазрат (с) фармуд: Агар маро ба ростї дўст
медорї, пас омодаи фаќр шав, зеро фаќр сареътар аз он ки сел
ба охираш расад, дўсти маро дармеёбад.
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485 - Каъб ибни Молик (р) ривоят мекунад, ки паёмбар (с)
фармуд: Њар гоњ ду гурги гурусна дар як рамаи гўсфанд рањо
шаванд, он ќадар фасод намекунанд, ки њирси шахс бар мол
ва шараф (бузургї ва сарварї) ба динаш зарар расонда ва
фосидаш мекунад.

 486 - Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ривоят намуда гуфт:
Расули Худо (с) бар бурёе хобида ва бархостанд дар њоле, ки
асари бурё бар пањлўяшон намудор буд. Гуфтем: Эй Расули
Худо! Чї мешавад, ки фарши нарме барои шумо бигирем?
Фармуд: Маро ба дунё чї кор? Ман дар дунё љуз монанди
саворае нестам, ки дар сояи дарахте истироњат намуда, баъдан
онро тарк намуда меравад.

 487 - Абуњурайра (р) мегўяд, ки Расули Худо (с) фармуд:
Фуќаро ва тангдастон панљсад сол пеш аз аѓниёву
сарватмандон ба бињишт дохил мегарданд.

 488 - Ибни Аббос ва Имрон ибни Њусайн (р) ривоят
мекунанд, ки Паёмбари Худо (с) фармуд: Ба бињишт сар зада,
дидам, ки аксари бошандагони он фуќарову бенавоён њастанд
ва ба дўзах сайр намуда дидам, ки аксари бошандагони он
занон њастанд.

489 - Усома ибни Зайд (р) ривоят мекунад, ки Расули Худо
(с) фармуд: Ба дарвозаи бињишт истодам ва дидам оммаи
мардуме, ки бад-он дохил гардидаанд, масокин (бечорагон)
њастанд ва соњибони сармоя мањбусанд (барои додани њисоб)
ва ањли дўзах тибќи дастури Худо ба тарафи дўзах бурда
мешуданд.

490 - Абуњурайра (р) ривоят мекунад, ки паёмбар (с)
фармуд: росттарин сухане, ки шоире гуфта, сухани Лабид
шоири маъруфи он замон аст, ки гуфта: Огоњ бошед, ки њар чи
ѓайри Худо аст, ботил аст.
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БОБИ 56. Фазилати сабр бар гуруснагї кашидан ва
зиндагии хашин доштан ва иктифо ба либос, хўрданї
ва ошомидании кам ва ѓайри он аз бањрањои нафсонї

ва тарки шањавот ва орзуњо

Худованд мефармоляд:
Пас баъд аз онон ояндагоне љонишин шуд, ки намозро тарк

карданд ва пайравии хоњишњоро намуданд ва љазои гумроњиро
хоњанд ёфт. Аммо њар кї тавба кард ва имон овард ва кори
шоиста намуд, он гурўњ дар бињишт дароянд ва барояшон њељ
гоњ ситам карда нашавад. (Марям: 59-60)

Пас (Ќорун) бар ќавми хеш бо ороишаш берун омад ва
онон, ки зиндагонии дунёро талаб мекарданд, гуфтанд: эй кош,
моро монанди он чї ба Ќорун дода шуда, бошад, њароина вай
соњиби насиби бузургест ва гуфтанд: ононе, ки илм дода шуда
барояшон, вой бар шумо, савоби Худо бењтар аст он касро, ки
имон оварда ва кори шоиста намуд.

(Ќассос: 79-80)
Боз албатта он рўз аз неъмат савол карда хоњед шуд.

 (Такосур: 8)
Њар ки роњати зудгузари дунёро хоста бошад, матоъи

дунёро дар он барояш дињем, ба њар касе, ки хоњем ва боз барои
ў дўзахро муќаррар кунем, ки дар он накўњида ва рондашуда
дарояд. (Исро: 18)
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491 - Оиша (р) ривоят намуда, гуфт: хонаводаи Муњаммад
(с) ду рўз пайдарпай аз нони љавї сер нашуданд, то замоне ки
он њазрат (с) вафот ёфт.

 Ва дар ривояте омада, ки хонаводаи Муњаммад (с) аз
замоне, ки ба Мадина омаданд, се шаб пай дар пай аз нони
гандум сер нашуданд, то лањзае, ки паёмбар (с) вафот намуд.

 492 - Урва аз Оиша (р) ривоят мекунад, ки мегуфт: Ба
Худо эй хоњарзода! Њилол то њилол назр мекардем, се њилол
дар ду моњ, дар њоле, ки дар хонањои Расули Худо (с) оташе
барафрўхта нашуд. Гуфтам: Эй хола! Пас бар чї таъому хўрок
зиндагиатон сипарї мешуд? Гуфт: Аз ду чизи сиёњ, хурмо ва
об (зеро ранги хурмо сиёњ аст ва њарчанд ранги об сафед аст,
вале араб ба он сиёњ низ итлоќ мекунад) љуз ин ки Расули Худо
(с) њамсояњое аз ансор дошт ва онњо бузњои ширие доштанд,
ки дигарон барои истифодаи шир ба онњо дода буданд, ки аз
ширашон ба Паёмбари Худо (с) мефиристоданд ва моро аз он
менўшонд.

 493 - Абусаиди Маќбурї аз Абуњурайра (р) ривоят
мекунад, ки вай аз канори гурўње аз мардум гузашт, ки дар
байнашон гўсфандбирёне ќарор дошт ва аз ў даъват ба амал
оварданд. Ў ибо варзиду гуфт: Расули Худо (с) аз дунё рафтанд,
дар њоле, ки аз нони љавин сер нашуданд.

 494 - Анас (р) гуфт: Паёмбар (с) то маргашон бар
таъомхўрї нон нахўрданд ва нони нарм њам нахўрданд. Ва дар
ривояте омада, гўсфанди комилеро, ки бирён шуда бошад њам,
њаргиз ба чашмашон надиданд.

 495 - Нўъмон ибни Башир (р) гуфт: Паёмбари шумо (с)-ро
дидам, дар њоле ки хурмои носарае намеёфт, ки шиками худро
сер кунад.

496 - Урва аз Оиша (р) ривоят мекунад, ки мегуфт: ба Худо,
эй хоњарзода, њилол то њилол назар мекардем, се њилол дар ду
моњ, дар њоле ки дар хонањои Расули Худо (с) оташе
барафрўхта нашуд. Гуфтам: эй хола! Пас бар чї чизе аз таъом
ва ќўт зиндагиатон сипарї мешуд? Гуфт: аз ду чизи сиёњ, хурмо
ва об (зеро ранги об сафед аст, вале Араб ба он сиёњ низ итлоќ
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мекунад) љуз ин ки Расули Худо (с) њамсояњое аз ансор дошт
ва онњо бузњои ширие доштанд, ки дигарон барои истифодаи
шир ба онњо дода буданд, ки аз ширашон ба Расули Худо (с)
мефиристоданд ва моро аз он менўшонд.

497 - Абуњурайра (р) ривоят карда, гуфт: рўзе ё шабе
Расули Худо (с) баромад ва ногањон бо Абубакр ва Умар (р)
бархўрда, фармуд: чї чиз шуморо дар ин лањза аз хонањоятон
берун намуд? Гуфтанд: гуруснагї ё Расулаллоњ! Он њазрат (с)
гуфт: Ќасам ба Зоте, ки љонам дар дасти ўст, маро њам он чї
шуморо хориљ сохта, берун намуд, бархезед ва бо ў бархостанд
ва ба хонаи марде аз ансор омад, ки ў низ дар хонааш набуд.
Чун зани он шахс эшонро дид, гуфт: Хуш омадед ва ба хонаи
худ омадед. Паёмбар (с) фармуд: Фалонї куљост? Гуфт: ў
рафта, то барои мо оби ошомиданї биёварад. Ногањон марди
ансорї омад ва Расули Худо (с) ва ду ёрашро дида гуфт:
Алњамдулиллоњ, њељ кас имрўз мењмонони арљмандтар ва
азизтаре аз ман надорад, сипас рафта шохае овард, ки дар он
хурмои ѓураи тоза ва хушк буд. Гуфт: бихўред ва кордро
гирифт. Расули Худо (с) ба вай фармуд: Огоњ бош, ки гўсфанди
ширдењро накушї. Ва он шахс барои эшон гўсфанде забњ
намуда ва аз он гўсфанд ва он шоха хўрданд ва ошомиданд.
Чун аз об ва нон сер шуданд, Расули Худо (с) ба Абубакр (р)
ва Умар (р) фармуд: савганд ба Зоте, ки љонам дар дасти ўст,
њамоно дар рўзи ќиёмат аз ин неъмат пурсида мешавед, аз
хонањои худ гурусна берун омадед ва ба хонањоятон
баргаштед, то аз ин неъматњо бархурдор шудед.

 498 - Холид ибни Умайри Адавї гуфт: Утба ибни Ѓазвон,
ки волии Басра буд, барои мо хутба хонд ва баъд аз ин ки
њамду санои Њаќ таъолоро адо намуд, гуфт: Аммо баъд:
Њамоно дунё аз тамом шуданаш хабар дода ва ба сурат пушт
гардонидааст ва намонда аз он магар ба миќдори каме аз об,
ки дар зарф мондаву соњибаш онро љамъ мекунад ва шумо аз
он ба сарое меравед, ки завол надорад. Пас бењтарин чизњоеро,
ки бо худ доред, њамроњатон бардоред, зеро ба мо ёдоварї
шуда, ки санг аз болои миёнаи дўзах андохта шуда ва њафтод
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сол суќут карда ва амиќ онро дарнамеёбад ва ба Худо савганд,
ки дўзах пурсохта хоњад шуд. Оё таъаљљуб кардед? Ва њамоно
ба мо ёдоварї шуда, ки фосилае миёни ду палаи дарвозаи
бињишт фосилаи чињил сол роњ аст ва рўзе бар он хоњад омад,
ки аз издињоми мардум пур аст ва њамоно ман худро њафтумин
нафар њафтан бо Расули Худо (с) дидам, ки таъоме љуз барги
дарахт надоштем, то ки лабонамон таркид ва чодареро ёфта,
онро миёни худ ва Саъд ибни Молик ду ќисмат кардам, ки
нисфи онро ман эзор кардам ва нисфи онро Саъд ибни Молик
барои худ эзор сохт, вале имрўз њар кадом бар шањре иморат
дорем ва ман ба Худо паноњ мебарам, ки дар назди хеш бузург
љилва кунам ва дар назди Худо кўчак бошам.

499 - Абумўсои Ашъарї (р) ривоят намуда, ки Оиша (р)
барои мо љома ва шалвори (эзор) дуруштеро кашида гуфт:
Расули Худо (с) дар ин ду либос вафот ёфтанд.

 500 - Аз Саъд ибни Абуваќќос (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Ман аввалин арабе њастам, ки дар роњи Худо тире андохта.
Њамоно бо Расули Худо (с) љињод мекардем, дар њоле, ки
таъоме, љуз барги дарахти њубла (навъи дарахти бодия) ва
ин самар (мавз (банан) кила) надоштем, ки маводи фузлаи мо,
монанди фазлаи гўсфанди хушк буд.

501 - Абуњурайра (р) ривоят мекунад, ки Расули Худо (с)
фармуд: Худоё, ризќи оли Муњаммад (с)-ро ба андозае
кифояташон бигардон.

 502 - Абуњурайра (р) гуфт: Савганд ба Зоте, ки љуз ў
маъбуди барњаќе нест, ки ман љигарамро аз гуруснагї ба замин
такя медодам ва сангро аз гуруснагї ба шикамам мебастам
ва њамоно рўзе бар роње, ки дар он бар меомаданд, нишастам.
Паёмбар (с) аз канорам гузашта, маро дида, табассум намуд
ва аз чењраам он чиро дар дилам буд, фањмида фармуд:
Абуњурайра! Гуфтам: Дар хидматам ё Расулуллоњ. Фармуд:
Ба ман бипайванд ва рафт. Ман њам ба таъќибашон рафтам.
Пас аз он дохил гардида, иљоза талабидам ва ба ман иљозат
доданд. Ман дохил шудам ва ќадање пур аз ширро дида ва
фармуд: Ин шир аз куљост? Гуфтанд: Фалон мард ё фалон зан
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барои шумо њадя фиристод. Фармуд: Абуњурайра! Гуфтам:
Лаббайк ё Расулуллоњ. Фармуд: Ба ањли Суффа пайваста,
онњоро ба сўям даъват кун. Абуњурайра (р) гуфт: Ањли Суффа
мењмонони ислом буда, хонавода ва моле надошта, ба касе
пайванде надоштанд ва чун садаќае барои Расули Худо (с)
меомад, њамаро ба онњо равон карда, худашон аз он
намехўрданд ва чун њадяе ба вай мерасид, ба онон фиристода
ва худашон њам аз он истифода карда, онњоро дар он шарик
месохтанд. Ман даъвати ањли Суффаро муносиб надошта, бо
худ гуфтам: Ин шир дар миёни ањли Суффа чї мешавад? Ман
мустањиќтарам, то аз ин шир биёшомам ва бад-он ќувват ёбам.

Ваќте онон биёянд ва ў маро амр намояд, ба онон бидињам.
Оё аз ин шир чї ба ман хоњад расид? Чун аз итоъати Худо ва
расулаш чорае набуд, назди онњо омада, аз эшон даъват
намудам. Онњо низ омаданд ва иљоза талабиданд. Чун Паёмбар
(с) иљоза фармуданд, дохил шуда, њар як дар хона ба љое
нишастанд. Он њазрат (с) фармуд: Абуњурайра! Гуфтам:
Лаббайк ё Расулуллоњ! Фармуд: Бигир ва ба онон бидењ. Гуфт:
Ман низ ќадањро гирифта, ба њар яке аз онњо пешкаш мекардам
ва ў меошомид, то сероб мешуд ва боз ќадањро ба ман медод
ва онро ба шахси дигар медодам ва меошомид, то сероб мешуд
ва боз ќадањро ба ман медод, то ин ки ба Паёмбар (с) расидам
дар њоле, ки њамаи гурўњ сероб шуда буданд. Он њазрат (с)
ќадањро гирифт ва ба дасти худ гузошта, ба тарафам
нигариста, табассум намуда, фармуд: Абуњурайра! Гуфтам:
Лаббайк ё Расулуллоњ! Фармуд: Ман ва ту мондем. Гуфтам:
Рост фармудї ё Расулуллоњ! Фармуд: Биншин ва биёшом. Ман
њам нишаста ошомидам. Фармуданд: Биёшом. Боз ошомидам.
Њамин тавр, фармуд: Биёшом, то ин ки гуфтам: На, ќасам ба
Зоте, ки туро ба њаќ фиристода, љой намеёбам (комилан сероб
шудаам). Фармуд: ба ман нишон дењ ва ќадањро гирифта, ба
вай додам, пас санои Худоро гуфта, бисмиллоњ гуфт ва
боќимондаро ошомид.

 503 - Муњаммад ибни Сирин аз Абуњурайра (р) ривоят
мекунад, ки гуфт: Дар њоле худро дидам, ки дар миёни минбари
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Расули Худо (с) ва њуљраи Оиша (р) мерафтам, ки бењушї бар
ман пайдо мешуд ва шахсе омада пои худро бар гарданам
мегузорад, бо тасвири ин ки ман девонаам, дар њоле, ки ман
девона набудам ва љуз гуруснагї чизе ранљам намедод.

504 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: паёмбар (с) вафот
ёфтанд, дар њоле ки зирењ (либоси љангиашон) дар баробари сї
соъ (соъ-паймонаест, ки таќрибан муъодили сї кило мебошад)
љав назди яњудї дар гарав буд.

 505 - Анас (р) гуфт: Паёмбар (с) зирењи (љавшани) худро
дар баробари љав ба гарав дод ва ман барои он њазрат (с) нони
љавин ва дунбаи бозшудаи бадбўе бурдам. Ва аз он њазрат (с)
шунидам, ки мефармуд: дар субњ ва шом барои оли Муњаммад
як соъ њам набуд, дар њоле, ки онон нўњ хона буданд.

506 - Абуњурайра (р) гуфт: Њаштод тан аз ањли Суффаро
дидам, ки якеашон њам ридое надошт, ё эзор дошт ва ё љомае,
ки ба гарданњояшон баста буданд, ки он њам то нисфи соќ
мерасид ва ё ин ки то шитолинги (буљилаки по) онон буд ва
онро ба дасти худ љамъ мекарданд, то аврат (шармгоњашон)
дида нашавад.

507 - Оиша (р) фармуд: фарши манзили Расули Худо (с)
чарме буд, ки канорааш лифи дарахти хурмо буд.

 508 - Ибни Умар (р) гуфт: Бо Расули Худо (с) нишаста
будем, ки ногоњ марди ансорї омада, бар он њазрат (с) салом
намуд ва боз он ансорї баргашт. Расули Худо (с) фармуданд:
Эй бародари ансорї! Саъд ибни Убода, бародарам чї тавр аст?
Гуфт: њолаш хуб аст. Ва Расули Худо (с) фармуд: Кадом як аз
шумо ба аёдати ў меравад? Пас бархост ва мо бо вай бархостем
дар њоле, ки дањ ва чанде дигар будем, ки на кафш доштем, на
мўза, на кўлоњ ва на пироњан. Ба ин шакл бар замини шўразор
рафтем, то наздаш омадем ва ќавмаш аз атрофаш дур шуданд,
то ки Расули Худо (с) ва ёронаш ва ононе, ки бо вай буданд,
ба ў наздик шуданд.

509 - Имрон ибни Њусайн (р) ривоят мекунад, ки паёмбар
(с) фармуд: бењтарини шумо касест, ки дар замонам вуљуд
дорад (сањоба разияллоњу анњум), сипас онон, ки ба эшон
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наздиканд, (тобиъин) ва боз ононе ки ба онњо наздиканд,
(табаъа тобиъин). Имрон гуфт: намедонам, паёмбар (с) ду, ё
се бор ин суханро такрор карда фармуданд, пас баъд аз эшон
ќавме меояд, ки шањодат медињанд, дар њоле ки касе талаби
шањодат аз онон намекунад ва хиёнат мекунанд ва амин
шумурда намешаванд ва назр мекунанд, вале вафо
наменамоянд ва дар миёни онон фарбењї падидор мешавад,
(танпарвар мешаванд).

510 - Абуумома (р) ривоят менамояд, ки паёмбар (с) фармуд:
Эй фарзанди Одам, њар гоњ ту зиёдати молро сарф кунї, бароят
бењтар аст ва агар онро нигањ дорї, бароят шарр аст ва дар ин
ки ба ќадри њољат моле дошта бошї, маломат намешавї. Пас
харљ карданро аз касе оѓоз кун, ки нафаќааш бар дўши ту вољиб
аст.

511 - Убайдуллоњ ибни Муњсани Ансорї Хутамї (р) ривоят
мекунад, ки Расули Худо (с) фармуд: он кї аз шумо субњ
намояд, дар њоле, ки дар љони худ эмин буда ва љисмаш солим
аст ва тўшаи рўзи худро дошта бошад, гўйи тамоми дунё ба
вай дода шудааст.

512 - Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят мекунад, ки
Расули Худо (с) фармуд: Њамоно растагор шуд, он ки ислом
овард ва ризќаш басанда буд ва Худованд ўро ба он чи ки
дода, ќаноат бахшидааст.

 513 - Абумуњаммад Фазола ибни Убайди Ансорї (р) ривоят
мекунад, ки аз Расули Худо (с) шунидам, ки фармуд: Хушо ба
њоли касе, ки ба ислом њидоят шуда ва рўзиаш басанда буда
ва ќаноат дошта бошад.

 514 - Ибни Аббос (р) ривоят намуда гуфт: Расули Худо (с)
чандин шаб пай дар пай шиками гурусна мехобид ва
хонаводааш нони шабро намеёфтанд ва аксари нонашон аз
љав буд.

 515 - Аз Фазола ибни Убайд (р) ривоят аст, ки чун Расули
Худо (с) ба мардум намоз мегузорид, иддае аз онњое, ки дар
намоз истода буданд, аз гуруснагї меафтоданд ва онњо асњоби
Суффа буданд. Чунонки бодиянишинон мегуфтанд: инон
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девонаанд ва чун Расули Худо (с) намоз мегузорид, ба эшон
нигариста, мефармуд: Агар медонистед он чиро, ки барои шумо
дар назди Худои таъоло (тањия шуда) аст, дўст медоштед, ки
гуруснагї ва ниёзмандии шумо бештар бошад.

 516 - Аз Абукарима Миќдод ибни Маъдикариб (р) ривоят
шуда, ки аз Расули Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Њељ одаме
зарфе пур накард, ки бадтар аз шикам бошад. Барои одамї
басанда аст, чанд луќмае, ки ќомати ўро устувор нигањ дорад.
Агар хоњї, нахоњї мехўрад, бояд сеяки он барои таъом ва сеяки
он барои обаш ва сеяки он барои нафасаш бошад.

517 - Аз Абуумомаи Ансории Њорисї (р) ривоят шуда, ки
гуфт: Асњоби Расули Худо (с) рўзе дар наздаш аз дунё ёд
карданд. Расули Худо (с) фармуд: оё намешунавед, оё
намешунавед? Соддапўшї аз нишонањои имон аст, содапўшї
аз нишонањои имон аст.

 518 - Аз Абуабдуллоњ Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят
шуда, ки гуфт: Расули Худо (с) моро фиристод ва Абуубайда
(р)-ро бар мо амир сохта, то бо корвоне аз Ќурайш рўбарў
шавем ва њамёне аз хурморо барои мо ба унвони тўша дод, ки
барои мо ѓайр аз он чизе наёфт ва Абуубайда барои мо як дона
хурмо медод. Баъдан гуфта шуд, ки бо он чї мекардед? Гуфт:
Онро мемакидем, мисле ки тифл мемакад ва баъд аз он об
меошомидем ва њамон рўз то шаб барои мо кофї буд ва ба
асоњоямон барги дарахтеро, ки ба номи хабат ёд мешавад,
хўрдем, шутур аз он истеъмол мекунад, зада баргашро
гирифта, ба об тар намуд ва гуфт: Њамчунон бар канораи дарё
рафтем, ногањон ба соњили дарё чизе ба шакли тал ва пуштаи
реге барои мо боло шуд ва мо ба канораш омада, дидем, ки
њайвони дарёї аст, ки ба номи анбар ёд мешавад ва Абуубайда
гуфт: Худмурда аст ва боз гуфт: На, балки мо фиристодањои
Расули Худо (с) њастем ва дар роњи Худо мебошем ва маљбур
шудаем, пас бихўред ва се моњ бар он иќомат намудем ва мо
сесад нафар будем, то ин ки фарбењ шудем ва ба ёд дорам, ки
бо кўза аз гуди (косаи) чашмаш равѓан мегирифтем ва ќитъае
аз онро мебуридем, ки чун гов ва ё ба андозаи гов буд.
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Абуубайда сездањ нафар аз моро гирифта, дар косахонаи
чашмаш нишонд ва як пањлў аз пањлўњояшро гирифта, онро
баланд кард ва баъд бузургтарин шутуреро, ки бо худ доштем,
аз зери он гузаронд ва аз гўшташ миќдоре озуќа гирифтем.
Чун ба Мадина расидем, хидмати Расули Худо (с) омада, ин
мавзўъро барояш ёдоварї кардем. Он њазрат (с) фармуд: Он
ризќе буд, ки Худованд барои шумо берун намуд, оё аз гўшти
он чизе доред, ки барои мо бихўронед? Пас аз он барои он
њазрат (с) фиристодем, ки аз он хўрданд.

 519 - Асмоа духтари Язид (р) гуфт: Остини пироњани
Паёмбари Худо (с) то банди даст буд.

 520 - Љобир (р) гуфт: Мо дар рўзи Хандаќ заминро чуќур
мекардем, ки ногоњ бо замини сахте рўбарў шудем, ки бо каланг
чуќур намешуд. Хидмати паёмбар (с) омада гуфтем: Замини
бисёр сахте дар Хандаќ пайдо шуда. Он њазрат (с) фармуд:
Ман фуруд меоям. Ва бархост, дар њоле, ки шикамашро ба
санге баста буд ва се рўз шуда буд, ки таъом нахўрда будем.
Паёмбар (с) калангро гирифта зад ва хок нарм шуд. Гуфтем:
Ё Расулуллоњ! Ба ман иљоза дењ, то ба хона равам ва ба
њамсарам гуфтам: Ба паёмбар (с) чизеро дидам, ки бетоќатам
намуда, оё чизе назди ту мављуд аст? Гуфт: Наздам љав ва
бузѓолаи мода аст. Бузѓолаи модаро кушта, љавро орд намуд
ва гўштро дар деги сангї андохтем ва сипас хидмати паёмбар
(с) омадам, дар њоле, ки хамир расида буд ва деги сангї бар
сари дегдон ба пухта шудан наздик буд. Гуфтам: Андаке таъом
дорам ё Расулуллоњ! Шумо бо як мард ё ду мард бархезед.
Фармуд: Он чї ќадар аст? Барояш ёдовар шудам. Фармуд:
Бисёр ва пок аст. Ба њамсарат бигў, ки гўштро аз дег ва нонро
аз танўр накашад, то биёям ва фармуданд: Баланд шавед!
Муњољирин ва ансор њам баланд шуданд. Назди њамсарам
рафта, ба вай гуфтам: Вой бар ту! Паёмбар (с) ва муњољирин
ва ансор ва касоне, ки бо онњоянд, омаданд. Гуфт: Оё аз ту
пурсиш намуд? Гуфтам: Бале. Паёмбар (с) гуфт: Дохил шавед
ва издињом накунед ва сипас шурўъ ба шикастани нон намуда,
гўштро бар он мегузошт ва пас аз гирифтани нон ва гўшт сари
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танўр ва дегро мепўшонд ва ба асњобаш наздик карда ва боз
дасти худро пас мекашид ва њамин тавр нонро шикаста ва аз
дег мегирифт, то њама сер шуданд аз онњо чизе монд ва фармуд:
Аз ин бихўр ва њадя бидењ, зеро мардум бо гуруснагї рўбарў
шудаанд.

Ва дар ривояте омада, ки Љобир (р) гуфт: Чун Хандаќ канда
шуд, паёмбар (с)-ро сахт гурусна ёфтам. Вай халтае берун
кард, ки дар он паёмонае аз љав буд. Бузѓолачаи хонагї
доштам, онро забњ кардам ва њамсарам љавро хамир кард ва
то ман аз забњ фориѓ шудам, вай низ аз хамир фориѓ шуд ва
онро ќитъа-ќитъа карда, дар дег андохтам ва дунболи Расули
Худо (с) фиристодам. Занам гуфт: Маро дар назди паёмбар (с)
ва касоне, ки бо ўянд, расво масоз. Баъд хидматаш расида,
пинњонї ба вай гуфтам: Ё Расулуллоњ! Гўсфандеро забњ
намудем ва паймонаи аз љавро орд кардем, шумо њамроњи
иддае биёед. Паёмбар (с) фарёд зад ва фармуд: Эй мардуми
Хандаќ! Биштобед, ки Љобир барои шумо мењмонї тартиб
додааст. Пас аз он паёмбар (с) фармуд: Дегро поин макун ва
хамиратро мапаз, то биёям ва ман њам омадам. Паёмбар (с)
пешопеши мардум њаракат менамуд, то назди занам расидам.
Гуфт: Чї кардї? Чї кардї? (Яъне, маро сарзаниш кард)
Гуфтам: Он чи гуфтї, кардам. Хамирро кашидем ва дар он
оби дањанашро гузошта, дуъои баракатро хонд. Баъд ба сўи
дег рафта, ба он низ оби дањан гузошта, дуъои баракат намуд
ва сипас фармуд: Нонпазеро бихоњ, то њамроњат бипазад ва аз
дег бардор ва поинаш макун. Онон њазор тан буданд. Савганд
ба Худо, ки њама хўрданд, то ки боќї монд ва рафтанд ва дег
њамчунон мељўшид, мисли аввал ва аз хамир пухта мешуд,
чунонки буд.

 521 - Анас (р) гуфт: Абуталња барои умми Сулайм гуфт:
Ман садои Расули Худо (с)-ро хафиф ва оњиста шунидам, ки
гуруснагиашро донистам. Оё чизе дорї? Гуфт: Бале. Чанд ќурс
нони љавинро кашида ва дар чодараш печида, зери либосам
пинњон намуд ва баъдан маро назди Расули Худо (с) фиристод.
Ман њам онро бурдам ва дидам, ки Расули Худо (с) дар масљид
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њамроњи мардум нишастаанд. Ман болои сарашон истодам ва
он њазрат (с) фармуд: Оё туро Абуталња фиристод. Гуфтам:
Бале. Боз гуфт: Оё барои таъом маро хост? Гуфтам: Бале.
Расули Худо (с) гуфт: Бархезед, онњо рафтанд ва ман њам
пешопеш мерафтам, то ин ки назди Абуталња омада, ўро хабар
кардам. Абуталња гуфт: Эй умми Сулайм! Расули Худо (с)
мардумро оварда, мо њам таъоме надорем, ки ба онњо
бихўронем. Гуфт: Худо ва расули ў донотаранд. Абуталња
рафт, то ки ба мулоќоти он њазрат (с) расид ва Паёмбари Худо
(с) бо вай омаданд, то ба хона дохил шуданд. Расули Худо (с)
фармуд: Эй умми Сулайм! Њар чї дорї, биёвар ва ў таъомро
овард. Паёмбари Худо (с) амр намуд, ки онро тика ва нарм
намоянд. Умми Сулайм машкеро, ки равѓан дошт, бар он
фишурд ва бо он, нонхўриш сохт. Баъд аз он Расули Худо (с)
он чиро, ки Худо хоста буд, гуфт ва фармуд: Ба дањ нафар
иљоза дењ. Барояшон иљоза дод ва хўрданду сер шуданд ва
баромаданд. Боз фармуд: Барои дањ нафар иљозат дењ! Иљозат
дод ва хўрданду сер шуданд ва баромаданд, то ин ки њама
хўрданд ва сер шуданд, ки онон њафтод ё њаштод тан буданд.

Дар ривояте омада, ки њамин тавр, дањ нафар берун мегашт,
то ин ки њељ яке аз онњо намонданд, магар ин ки ворид гашта
хўрданд ва сер шуданд. Сипас онро љамъ намуда ва мисли
њамон буд, ки аз он хўрданд.

Ва дар ривояте омада, ки сипас дањ нафар хўрданд, то ки
бо њаштод тан њамин корро карданд ва сипас Расули Худо (с)
ва ањли хона хўрданд ва чизе њам боќї монд.

Ва дар ривояте омада, ки пас аз он зиёда монд, ки ба
њамсоягони хеш расондем.

Ва дар ривояте аз Анас омада, ки гуфт: Рўзе хидмати
Паёмбари Худо (с) омадам ва дидам, ки бо ёронаш нишаста,
шиками худро ба санге баста буданд. Ба баъзе аз ёронаш
гуфтам: Чаро Паёмбари Худо (с) шиками худро бастаанд?
Гуфтанд: Аз гуруснагї. Ман ба назди Абуталња рафтам, ки ў
шавњари умми Сулайм духтари Милњон (модари Анас) буд
ва гуфтам: Эй падар! Ман Расули Худо (с)-ро дидам, ки ба
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шиками худ санге баста ва чун аз баъзе ёронаш савол кардам,
гуфтанд аз гуруснагї ин корро намуда. Абуталња назди
модарам омада гуфт: Оё чизе дорї? Гуфт: Бале. Наздам
порањои нон ва хурмост. Агар Паёмбари Худо (с) танњо биёяд,
ўро сер мекунем ва агар каси дигаре биёяд, кам мешавад ва
тамоми њадисро зикр кард.

БОБИ 57. Ќаноат ва парњез аз гадої ва
миёнаравї дар харљу сарф ва мазаммати гадої

бидуни зарурат

Худованд мефармояд:
Дар замин њељ љунбандае нест, магар ин ки рўзии вай бар

Худост. (Њуд: 6)
Садаќот махсуси фуќароест, ки дар роњи Худо нотавон

шуда ва наметавонанд дар замин сафар намоянд ва нодон онро
тавонгар мепиндорад аз љињати тамаъ накарданашон, вале ту
ононро мешиносї аз чењраашон, ки аз мардум ба илњоњ савол
намекунанд. (Баќара: 273)

Ва онон, ки чун харљ намоянд, исроф накунанд ва сахтгирї
нанамоянд ва атояшон дар њади иътидол бошад.

(Фурќон: 67)
Ва љинну инсро наёфаридам, магар барои он, ки маро

бипарастанд. Намехоњам аз онон ризќеро ва намехоњам, то
маро таъом дињанд. (Зориёт: 56-57)

522 - Абуњурайра (р) ривоят мекунад, ки паёмбар (с)
фармуд: Ѓино (саховатмандї) ва бениёзї бо зиёд будани мол
нест, балки ѓино, ѓинои нафс аст.

 523 - Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят мекунад, ки
Расули Худо (с) фармуд: Њамоно растагор шуд, он ки Ислом
овард ва ризќаш басанда буд ва Худованд ўро ба он чи, ки
дода, ќаноат бахшидааст.

524 - Њаким ибни Њизом (р) гуфт: аз Расули акрам (с) чизе
дархост кардам, ба ман ато кард, боз суол кардам, боз њам ба
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ман бахшид ва фармуд: эй Њаким! Ин мол (чун мевањои тоза
ва сабзу ширин) сабз (хушнамо) ва лазиз аст, пас касе, ки онро
ба саховати нафс бигирад, барояш дар он баракат нињода
мешавад ва он ки онро ба табъи нафс бигирад, барояш дар он
баракат нињода намешавад ва монанди касе мебошад, ки
мехўрад ва сер намешавад ва дасти боло бењтар аст аз дасти
пойин. Њаким гуфт: сипас гуфтам эй Расули Худо (с) савганд
ба он, ки туро ба њаќ фиристода, баъди шумо аз њељ кас чизеро
намегирам, то бимирам.

Абубакр (р) Њаким (р)-ро ињзор мекард , ки ба ў бахшиш
дињад ва ў имтиноъ меварзид, ки аз он чизеро бипазирад, боз
Умар (р) ўро хост, то ба ў чизе бидињад, боз њам аз пазируфтани
он имтиноъ варзид. Умар (р) гуфт: эй љамоъати мусалмонон,
ман шуморо бар Њаким шоњид мегирам, ки ман њаќќи ўро, ки
дар ин ѓанимат Худованд њиссаи ў намуда, ба ў арз мекунам
ва ў аз гирифтани он имтиноъ меварзад ва Њаким (р) баъд аз
Расули Худо (с) аз њељ кас чизеро нагирифт, то ин ки вафот
кард.

 525 - Аз Абубурда аз Абумўсои Ашъарї (р) ривоят шуда,
ки гуфт: Бо Паёмбари Худо (с) ба ѓазва баромадем ва мо шаш
нафар будем, ки як шутур доштем ва онро ба навбат савор
мешудем, пойњои мо обила кард ва поям ба њадде куфта шуд,
ки нохунњоям афтод ва мо порчањои пора-пораро ба пойњоямон
мепечидем. Аз ин љињат, ин ѓазва ба ном ѓазваи Зоти-р-риќоъ
номида шуд. Абумўсо ин ќиссаро намуда, баъд аз ин бадаш
омаду гуфт: Ман ин корро накардам, то ин ки онро ёдоварї
кунам. Гуфт: Гўё бад бурд аз ин ки чизе аз амалашро зоњир
намояд.

526 - Аз Амр ибни Таѓлиба (р) ривоят аст, ки моле, ё
асиронеро хидмати Расули Худо (с) оварданд ва ў онро таќсим
намуда, барои бархе аз мардон дод ва барои бархе дигар аз
мардон надод ва ба вай иттилоъ расид, ки ононе, ки ў онњоро
тарк карда буд, интиќод кардаанд. Пас он њазрат (с) бархоста
њамд ва санои Ў таъолоро ба љой оварда ва сипас гуфт: Аммо
баъд, ба Худо, ман ба як мард мебахшам ва марди дигарро
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тарк мекунам ва он касеро ки тарк мекунам, (чизе барояш
намедињам) бештар дўст медорам аз он, ки ба ў чизе медињам.
Вале ман ба касоне бахшиш медињам, ки дар дилњошон њирс
ва шиква аст. Ва гурўњеро ба он чи ки Худованд дар дилњояшон
ѓино ва хайр нињода месупорам, ки аз љумла Умар ибни
Таѓлиба аст. Умар ибни Таѓлиба гуфт: ба Худо савганд, дўст
надорам, ки дар баробари ин сухани Расули Худо (с) бароям
шутурњои сурх бошад.

527 - Њаким ибни Њизом (р) гуфт, ки паёмбар (с) фармуд:
Дасти боло бењтар аст аз дасти поин ва оѓоз кун ба оилаат ва
бењтарин садаќа он аст, ки аз рўи ѓино бошад ва касе, ки аз
савол худдорї варзад, Худованд ўро афиф ва бениёз аз савол
нигањ дорад. Касе, ки бениёзї љўяд, Худованд ўро бениёз
гардонад.

 528 - Абусуфён Сахр ибни Њарб (р) гуфт, ки Расули Худо
(с) фармуд: Дар савол исрору зорї накунед. Ба Худо савол
намекунад яке аз шумо аз ман чизеро, ки ба саволаш аз наздам
чизеро барояш берун созад ва ман бад-он розї набошам ва боз
баракат гузошта шавад дар чизе, ки ман ба вай медињам.

529 – Абуабдурањмон Авф ибни Молики Ашљаъї (р)
мегўяд: мо нўњ ё њашт ё њафт нафар назди Расули Худо (с)
будем, фармуд: Оё бо Расуллуллоњ байъат намекунед? Азбаски
мо тоза байъат карда будем, гуфтем: эй Расули Худо (с),
њароина ба шумо байъат кардем. Боз гуфт: Оё бо Расули Худо
(с) байъат намекунед? Сипас дастњои худро пањн кардему
гуфтем: эй Расули Худо (с), мо бо шумо байъат кардаем, бар
чї байъат кунем? Он њазрат (с) фармуд: Ин ки Худоро
парастиш карда, ба вай чизеро шарик маёваред ва намозњои
панљгонаро адо намуда, итоъати Худоро бикунед ва суханеро
оњиста замзама намуда ва афзуд: аз мардум чизеро махоњед.
Њамоно дидам он афродро, ки тозиёнаи яке аз онњо меафтод
ва аз касе намехост, ки онро ба вай бидињад.

530 - Аз Абдуллоњ ибини Умар (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: Инсон њамвора бо хоњиш кардан аз дигарон
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корашро анљом медињад, то ин ки бо Худованд рў ба рў
мешавад, дар њоле, ки дар рўяш пораи гўште нест.

 531 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) дар
њоле, ки бар минбар буд, аз садаќа ва худдорї аз савол ёдоварї
намуда фармуд: Њамоно дасти боло бењтар аст, аз дасти поин
ва дасти боло дастест, ки садаќа медињад ва дасти поин дасти
суолгар аст.

532 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Касе, ки барои зиёд шудани молаш гадої кунад,
њамоно порањои оташро мехоњад, пас бояд ё худро аз гадої
озод кунад, ё ин ки талаби зиёдат кунад.

 533 - Аз Самура ибни Љундуб (р) ривоят аст, ки Паёмбари
Худо (с) фармуд: Њамоно хоњиши гадої доѓест, ки шахс бад-
он рўяшро доѓдор мекунад. Магар ин ки шахс аз подшоњ талаб
кунад, ё савол кунад, дар амре, ки лозимї аст.

534 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Он ки дучори тангдастї шавад ва онро ба мардум
пешкаш кунад, тангдастиаш рафъ намешавад ва он ки онро
ба Худо пешкаш кунад, пас ба зудї Худованд барояш ризќи
зудрас, ё деррас бирасонад.

535 - Аз Савбон (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Кадом яке ба ман аз амонат медињад, то аз мардум
чизеро наталабад ва ман барояш бињиштро замонат кунам?
Гуфтам: ман. Ва ў аз касе њељ чизе наметалабид.

536 - Ќабиса ибни Мухориќ (р) гуфт: бореро бар дўш
доштам ва ба хидмати Расули Худо (с) омадам, то дар мавриде
аз эшон чизе биталабам. Он њазрат (с) фармуд: ин љо бош, то
садаќае ба мо бирасад ва чизе аз онро бароят тахсис дињем ва
сипас фармуд: Эй Ќабиса, њамоно талабидан љоиз нест, магар
барои яке аз ин се нафар; марде, ки бореро бар дўш бардорад,
(яъне љанге миёни ду гурўњ ба вуќўъ пайвандад ва шахс
миёнашон тарњи сулњ афканда, барои рафъи хусумат молеро
ба зиммааш нињад, пас талабидан барои вай равост, то ба он
бирасад ва боз худро нигањ дорад. Ва марде, ки ба ў офате
расида, молашро нобуд кунад, пас талабидан барои ў равост,
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то ба он чи ки зиндагиашро бад-он идома дињад, бирасад, ё
гуфт барои садди рамаќ.) Ва марде, ки ба тангдастї мубтало
шавад, то се тан аз мардуми фарзонаи ќавмаш бигўянд, њаќќо,
ки фалонї ба фаќру фоќа гирифтор шуда, пас гадо барои ў
љоиз аст, то ба он чи зиндагиашро бад-он идома дињад, бирасад,
ё фармуд садди рамаќ. Ва дар ѓайри ин њолатњо эй Ќабиса,
гадої кардану талабидан њаром аст ва соњибаш онро ба гунаи
њаром мехўрад.

 537 - Абуњурайра (р) ривоят мекунад, ки Расули Худо (с)
фармуд: Мискин касе нест, ки гирди мардум бигардад ва як
луќма ё ду луќма ё як хурмо ё ду хурморо бозгардонад, вале
мискин касест, ки ѓиное намеёбад, то ўро кифоят кунад ва касе
аз њолаш њам хабардор намешавад, то барояш садаќа дода
шавад ва истода намешавад, ки аз мардум савол кунад.

БОБИ 58. Раво будани гирифтани чизе бидуни
талабидан ва чашмдошт

538 - Аз Солим ибни Абдуллоњ ибни Умар аз падараш
Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули Худо
(с) ба ман чизе медод ва ман ба ў мегуфтам, ўро ба касе дењ,
ки аз ман ниёзмандтар аст, он њазрат (с) фармуд: бигир онро.
Агар чизе аз он мол бароят биёяд, бидуни ин ки ту чашмдоште
аз он дошта бошї ва ё онро биталабї, он молро бигиру моли
худ бигардон. Сипас агар хостї, онро бихўр ва агар хостї,
онро садаќа кун, дар ѓайри ин сурат, худ ба дунболи он марав.
Солим гўяд: аз ин рў, Абдуллоњ аз касе чизе наметалабид ва
чизеро њам, ки ба вай дода мешуд, рад намекард.

 539 - Аз Абуабдуллоњ Зубайр ибни Аввом (р) ривоят аст,
ки Паёмбари Худо (с) фармуд: Агар яке аз шумо ресмонњои
худро гирифта, ба кўњ рафтаву пуштаи њезуме бар дўши худ
оварда бифрўшад ва Худованд бад-он васила обрўяшро нигањ
дорад, барояш бењтар аз он аст, ки суол кунад, бидињандаш ё
надињандаш.
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БОБИ 59. Тарѓиб бар хўрдан аз дастранљу
мењнат ва парњез аз талабидан ва пеш шудан

барои гирифтани чизе

Худованд мефармояд:
Пас чун намоз тамом карда шавад, дар замин мутафарриќ

шавед ва фазли Худоро талаб намоед.
 (Љумъа: 1)

540 - Абуњурайра (р) ривоят мекунад, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њамоно агар яке аз шумо пуштаи њезуме бар дўшаш
њамл кунад, барояш бењтар аст аз ин, ки аз касе ќасди
талабидан кунад, ки ба вай бидињад ва ё аз ў манъ кунад.

 541 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Довуд (а) љуз аз дастранљи худ чизе намехўрд.

542 - Абуњурайра (р) ривоят мекунад, ки Расули Худо (с)
фармуд: Закариё алайњиссалом наљљор (дуредгар) буд.

543 - Миќдод ибни Маъдикарб (р) ривоят мекунад, ки
паёмбар (с) фармуд: Њељ кас таъомеро нахўрда, ки бењтар аз
дастранљи худи ў бошад ва Паёмбари Худо Довуд
алайњиссалом аз дастранљи худ мехўрд.

БОБИ 60. Фазилати карам ва саховатмандї ва сарф
намудан дар роњњои хайр бар асоси эътимод бар

Худованди мутаъол

Худованд мефармояд:
Ва њар чиро харљ намоед аз њар љинсе, ки бошад, Худо

ивазаш дињад. (Сабо: 39)
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Ва он чи аз мол харљ намудед, пас нафъи он барои худатон
аст ва сазовор нест, ки харљ кунед, љуз барои талаби ризои
Худо. Ва он чиро аз мол харљ кардед, барои шумо ба камол ва
тамом расонда шавад, (яъне савоби ў) бар шумо ситам карда
нахоњад шуд. (Баќара: 272)

Ва он чи харљ кунед аз мол, њамоно Худованд ба он доност.
(Баќара: 273)

544 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Њасад (орзу кардан) љуз дар ду чиз љавоз надорад; якум марде,
ки Худованд ба ў мол дода ва ўро дар сарф намудани он дар
роњи њаќ ќудрат додааст; дуввум марде, ки Худованд ба ў илме
дода ва ў бад-он њукм намуда ва онро таълим медињад.

545 - Аз Абдуллоњи Масъуд (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Расули Худо (с) фармуд: Кадом яке аз шумо моли ворисашро
аз моли худ дўсттар медорад? Гуфтанд: ё Расулаллоњ, њељ
кадоми мо нест, магар ин ки молаш ба вай азизтар аст. Он
њазрат (с) фармуд: Моли ў он аст, ки онро пеш фиристода ва
моли ворисаш он аст, ки онро баъд аз худ гузоштааст.

546 - Адй ибни Њотим (р) ривоят мекунад, ки паёмбар (с)
фармуд: Аз дўзах худро њифз кунед, агарчанде ба ним донањои
хурмо њам бошад.

547 - Љобир (р) гуфт: Њаргиз аз паёмбар (с) чизе хоста
нашуд, ки (дар љавоби он) на, гуфта бошад.

548 - Абуњурайра (р) ривоят мекунад, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њељ рўзе нест, ки бандагон субњ мекунанд, магар ин
ки ду фаришта пойин омада ва яке аз онњо мегўяд: Бор, Худоё,
барои нафаќакунанда иваз бидењ ва дуввумї мегўяд: Бор,
Худоё, моли мумсик ва бахилро талаф кун.

549 - Абуњурайра (р) ривоят мекунад, ки Расули Худо (с)
фармуд: Худованд мефармояд: Эй фарзанди Одам, инфоќ кун,
ки бар ту инфоќ карда мешавад.

 550 - Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) гуфт: Марде аз
Паёмбари Худо (с) пурсид, ки кадом ислом бењтар аст?
Фармуд: Ин ки таъом бидињї ва бар њар кас, хоњ ўро бишносї
ё нашносї, салом дињї.
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 551 - Аз Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят шуда, ки
Расули Худо (с) фармуд: Чињил сифат аст, ки болотарини он,
бахшиши гўсфанд ва гови ширї (барои истифода аз шираш)
мебошад. Њељ кас як сифате аз онро барои ба даст овардани
савоби он ва тасдиќи ваъдааш анљом намедињад, магар ин ки
Худованд ўро бар он амал, ба бињишт дохил мекунад.

 552 - Абуумомаи Судай ибни Аљлон (р) ривоят аст, ки
Расули Худо (с) фармуд: Эй фарзанди Одам! Њар гоњ ту зиёдати
молро сарф кунї, бароят бењтар аст ва агар онро нигањ дорї,
бароят шар аст. Ва дар ин ки ба ќадри њољат моле дошта бошї,
маломат намешавї. Пас масрафро аз хонаводаат оѓоз кун ва
дасти боло аз дасти поён бењтар аст.

 553 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки гуфт: Паёмбари Худо
(с) аз чизе ба хотири Ислом суол нашуданд, магар ин ки
бахшидаанд. Марде наздаш меомад ва ў рамаи гўсфандеро,
ки дар миёни ду кўњ бурд, ба вай медод ва ў ба ќавми худ
бозгашта мегуфт: Эй ќавм! Мусалмон шавед, зеро Муњаммад
(с) монанди касе мебахшад, ки аз фаќр наметарсад. Ва чї басо
мешуд, ки шахсе Ислом меовард, ки њадафе љуз дунё надошт
ва муддати каме бар вай намегузашт, ки Ислом барояш аз дунё
ва он чи дар он аст, мањбубтар мегашт.

 554 - Аз Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с)
молеро ќисмат карданд. Гуфтам: Ё Расулуллоњ! Касони дигаре
вуљуд доранд, ки аз эшон мустањиќтар буданд. Фармуд: Онњо
маро мухайяр сохтанд, ки ба исрор аз ман суол кунанд, ё ин ки
маро бахил шуморанд, дар њоле, ки бахил нестам.

555 - Аз Љубайр ибни Мутъим (р) ривоят аст, ки дар асное,
ки њангоми бозгашт паёмбар (с) бо вай мерафт, бодиянишинон
бо саволоташон ўро мутаваќќиф сохтанд, то ногузир он њазрат
(с) –ро водор намуданд, ки ба дарахти Самура паноњ бурд,
дар њоле, ки онњо ридояшро рабуда бурданд. Паёмбар (с)
баланд шуда фармуд: Ридои маро бидињед, агар ба адади ин
дарахтони хордор мавошї (чорпоён) наздам мебуд, онро миёни
шумо таќсим мекардам ва маро на бахил ва на бисёр
дурўѓпардоз ва на буздил меёфтед, (яъне, дар тасаввури
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љоњилонаатон, дар њоле, ки ин сифот њаргиз дар ман вуљуд
надорад)

556 - Абуњурайра (р) ривоят мекунад, ки Расули Худо (с)
фармуд: њељ садаќае молро кам насохт ва Худо њељ бандаеро
ба авф љуз иззат наяфзуд ва њељ кас барои Худо фурўтанї
накард, магар ин ки Худованд ўро баландмартаба намуд.

557 - Аз Абукабша, Амр ибни Саъди Анморї (р) ривоят
аст, ки аз Расули Худо (с) шунид, ки фармуд: се чиз аст, ки
бад-он ќасам мехўрам ва ба шумо сухане мегўям, пас онро ба
ёд оред: моли њељ бандае зулме нашуд, ки бар он сабр кард,
магар он ки Худованд иззати ўро афзуд ва њељ бандае дарвозаи
саволро накушод, магар ин ки Худованд бар вай дарвозаи
фаќр ва тангдастиро кушод, ё њамчу калимаеро гуфт ва ба
шумо сухане мегўям онро ба ёд доред, фармуд: Њамоно дунё
барои чањор нафар аст: бандае, ки Худо ба ў мол ва илме дода
ва ў дар он аз Худояш тарсида ва дар он силаи рањмашро
пайваста медонад ва медонад, ки Худоро дар он њаќест ва ин
бењтарин манзилгоњњост ва бандае, ки Худо ба ў илме дода ва
аз мол ўро рўзї накарда, лекин ў дорои нияти содиќона буда
ва мегўяд: агар ман моли фалониро медоштам, кори фалониро
анљом медодам ва ин нияти ўст, пас њардуяшон дар музду савоб
баробаранд ва бандае, ки Худо ба ў мол дода ва илм надодааст
ва ў дар моли Худо бидуни илм тасарруф мекунад, ки дар он
аз Худояш натарсида ва силаи рањмашро ба љо наоварда ва
барои Худо њаќе намедонад ва ин палидтарин иќоматгоњњост
ва бандае, ки Худованд ба ў на илм дода ва на мол ва ў мегўяд:
агар ман моли фалониро медоштам, монанди фалонї амал
менамудам ва он нияти ўст ва гуноњи њардуяшон баробар аст.

558 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки онњо гўсфандеро забњ
карданд ва паёмбар (с) фармуд: чї аз он боќї мондааст? Ў
гуфт: аз он љуз шонааш боќї намонда. Он њазрат (с) фармуд:
Балки њамааш љуз шонааш боќї мондааст.

559 - Асмоа бинти Абубакри Сиддиќ (р) гуфт: паёмбар (с)
бароям фармуд: Манъ накун он чиро, ки назди туст, то рўзии
ту ќатъ карда нашавад. Дар ривояте омада, ки нафаќа дењ, ё
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бахшиш дењ, ё њадя дењ ва машмор, то Худованд бар ту
нашморад ва манъ накун, то Худованд аз ту манъ накунад.

 560 - Абуњурайра (р) ривоят намуда, ки аз Расули Худо
(с) шунидам, ки мефармуд: Мисоли бахил ва касе, ки нафаќа
мекунад, монанди ду касест, ки барои онњо ду сипари оњанин
аст, ки аз синањояшон то устухони миёнашон ва гарданашон
ќарор дорад. Аммо нафаќакунанда нафаќае намекунад, магар
ин ки «он сипар» комил гардида, тамоми вуљудашро дар бар
мегирад. Ба андозае, ки њамаи баданњои ўро мепўшад ва
нишонааш гум мешавад. Аммо бахил пас иродаи нафаќаи
чизеро намекунад, магар ин ки ду њалќа ба љояш мечаспад ва
ў онро кушода медорад, вале кушода намешавад.

 561 - Њамчунон Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари
Худо (с) фармуд: Касе ки ќиммати як хурмоеро аз касби њалол
садаќа дињад ва Худованд љуз њалол ва покро намепазирад,
њамоно Худованд ўро ба дасти росташ пазируфта, онро барои
соњибаш парвариш медињад. Чунончи яке аз шумо кураи аспи
худро парвариш медињад, то ин ки мисли кўњ бузург мешавад.

562 - Ва низ Абуњурайра (р) аз паёмбар (с) ривоят мекунад,
ки фармуд: Дар лањзае, ки марде дар замини биёбон мерафт,
садоеро дар абре шунид, ки боѓчаи фалонро сероб кун, он абр
дур шуд ва оби худро дар мањдудаи замине дорои сангњои сиёњ
рехт ва дид, ки љўй аз љўйњо њамаи он обро дар худ гирд овард
ва ў бо дунболи об омаду ногањон мардеро дид, ки дар боѓчааш
истода ва обро бо бели худ мегардонад ва ба ў гуфт: Эй бандаи
Худо, исми ту чист? Гуфт: фалонї. Ба исме, ки аз абр шунида
буд. Ба ў гуфт: Эй бандаи Худо, чаро исмамро мепурсї? Гуфт:
ман дар абре, ки ин об аз он аст, садое шунидам, ки мегуфт:
Боѓчаи фалониро сероб кун, ба исми ту. Ту (дар боѓча) чї кор
мекунї? Гуфт: Њоло, ки инро гуфтї ман ба он чї, ки аз он њосил
мешавад дида, сеяки онро садаќа медињам ва ман ва аёлам
сеяки онро мехўрем ва сеяки онро дар он боз мегардонам.
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БОБИ 61. Мамониат аз бухл ва озмандї

Худованд мефармояд:
Пас њар кї бухл намуда ва худро аз Худо бениёз донист ва

некўиро такзиб кард, пас ба зудї кори ўро душвор мекунем ва
њангоми њалокат дороияш вайро наљот натавонад дод. (Лайл:
8-11)

Ва њар яке аз бухли нафси худ нигањ дошта шавад, пас он
гурўњ растагоронанд. (Таѓобун: 16)

563 - Љобир (р) ривоят намуда, ки паёмбар (с) фармуд: Аз
зулм битарсед, зеро зулм торикињои рўзи ќиёмат аст ва аз оз
битарсед, њамоно оз касонеро ки пеш аз шумо буданд, њалок
сохт. Онњоро водор намуд, ки хунњояшонро рехта ва
мањоримашонро њалол бишморанд.

БОБИ 62. Бањс дар мавриди гузашт ва
њамдардї бо дигарон

Худованд мефармояд:
Ва дигаронро бар хештан бармегузинанд, агарчи

ниёзмандтар бошад. (Њашр: 9)
Ва таъом медињанд бо вуљуди эњтиёљ ба он барои фаќир ва

ятим ва зиндонї. (Дањр, то охири ояњо)
564 - Абуњурайра (р) ривоят намуда гуфт: марде ба њузури

паёмбар (с) омаду гуфт: ман бисёр хаста ва низ мондаам. Он
њазрат (с) назди баъзе аз занонаш фиристод ва ў гуфт: савганд
ба Зоте, ки туро ба њаќ фиристода, дар наздам љуз об чизе нест.
Боз ба сўи дигаре фиристод ва ў њам њамчунон гуфт, то ин ки
њамаи онњо чунон гуфтанд, ки ба Зоте, ки туро ба њаќ
фиристода савганд, ки чизе љуз об вуљуд надорад. Сипас
паёмбар (с) фармуд: кадом кас ин шахсро имшаб мењмон



208

мекунад? Марде аз ансор гуфт: ман, ё расулаллоњ. Ва ўро ба
хонааш бурда ва ба занаш гуфт: мењмони Расули Худо (с) –ро
гиромї дор. Дар ривояте омада, ки барои занаш гуфт: оё чизе
дорї? Гуфт: на, љуз ѓизои атфолам. Гуфт: онњоро ба чизе
машѓул дор ва чун нон хостанд, онњоро хоб кун ва чун мењмоне
дарояд, чароѓро хомўш кун ва ба ў нишон бидењ, ки мо ѓизо
мехўрем. Пас нишастанд ва мењмон хўрд ва онњо њарду
гурусна хобиданд ва чун субњ шуд, ба хидмати паёмбар (с)
омад, он њазрат (с) фармуд: Худованд аз коре, ки ба мењмони
худ кардед, дар шигифт мондааст, (розї шудааст).

565 - Њамчунин аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули
акрам (с) фармуд: Таъоми ду нафар барои се нафар ва таъоми
се нафар барои чор нафар кифоят мекунад.

 Ва дар ривояти Муслим аз Љобир (р) омада, ки Паёмбар
(с) фармуд: Таъоми як нафар барои ду нафар ва таъоми ду
нафар барои чањор нафар ва таъоми чањор нафар барои њашт
нафар кифоят мекунад.

566 - Абусаъиди Худрї (р) ривоят намуда, фармуд: њангоме
ки мо ба паёмбар (с) ду нафар будем, ногањон марде бар
маркабаш омад ва ба тарафи рост ва чап нигоњ мекард,
паёмбар (с) фармуд: он кї саворие зиёда аз њољаташ дошта
бошад, бояд ки онро ба касе, ки озуќа ва тўша надорад, садаќа
дињад ва аз аќсоми молњо ёдоварї фармуд, чунончи тасаввур
намудем, ки њељ кадоми мо дар чизе ки зиёда аз њољаташ бошад,
њаќе надорад.

567 - Аз Сањл, ибни Саъд (р) ривоят шуда, ки зане љомаи
бофтаро хидмати он њазрат (с) оварда, гуфт: онро ба дасти
худ бофтам, то шуморо ба он бипўшонам. Паёмбар (с) онро
гирифт, дар њоле ки ба он ниёзманд буд ва назди мо ташриф
овард, дар њоле ки он порчаро барои худ шалвор сохта буд.
Фалонї гуфт: ўро ба ман бипўшон, ки чи ќадар зебост. Он
њазрат (с) фармуд: Хуб ва дар маљлис нишаст ва сипас
бозгашта ва он љомаро печонда ба он мард фиристод. Мардум
ба ў гуфтанд: кори хубе накардї, паёмбар (с) дар њоле ки
ниёзманди он буд пўшидаш, боз ту онро аз вай талаб намудї,
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дар њоле ки медонистї вай њељ суолкунандаро рад намекунад.
Он шахс гуфт: ба Худо савганд, ман онро наталабидам, то
онро бипўшам, вале онро талаб кардам, то кафани ман бошад.
Сањл гуфт: ва он порча кафани вай гардид.

568 - Аз Абумўсо (р) ривоят аст, ки гуфт: Расули Худо (с)
фармуд: Чун ашъарињо тўшаашон дар љанг наздик ба тамом
шуд, ё таъоми хонаводаашон дар Мадина кам гардид, њамаи
он чиро, ки доранд, дар як либос љамъ намуда, сипас онро
мусовиёна (баробар) дар як зарф миёни худ таќсим
менамоянд, пас эшон аз мананд ва ман аз онњо њастам.

БОБИ 63. Мусобиќа дар умури охират
ва зиёдаталабї аз он чи ба-дон баракат

њосил мешавад

Худованд мефармояд:
Ва барои расидан ба неъматњои бињишт раѓбаткунандагон

бо њамдигар бояд сабќат намоянд. (Мутаффифин: 26)
569 - Аз Сањл ибни Саъд (р) ривоят аст, ки шарбате барои

Расули Худо (с) оварда шуд ва аз он ошомиданд ва ба тарафи
росташон писаре ва дар тарафи чапашон пирамардњо буданд.
Он њазрат (с) барои писар фармуданд: оё ба ман иљоза медињї,
ки ба эшон бидињам? Писар гуфт: на, ё Расулаллоњ, њељ касро
бар насибам, ки аз тарафи шумо ба ман расида, тарљињ
намедињам ва Расули Худо (с) онро дар дасташ гузошт.

 570 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с)
фармуд: Њангоме, ки њазрати Айюб (а) барањна ѓусл менамуд,
малахе аз тилло болояш афтод (ин мўъљиза будааст) ва Айюб
(а) онро дар љомааш печонд. Парвардигори азза ва љалла ба
вай нидо намуда фармуд: Эй Айюб! Оё туро аз ончи ки
мушоњида мекунї, бениёз насохтам? Гуфт: Оре, лекин ба иззати
ту савганд, аз баракати ту бениёз шуда наметавонам.
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 571 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Њасад љуз дар ду чиз љавоз надорад. Яке марде, ки
Худованд ба ў мол дода, ўро дар сарф намудани он дар роњи
њаќ ќудрат додааст ва марде, ки ба ў илме дода ва ў бад-он
њукм намуда, онро таълим медињад.

 572 - Аз Ибни Умар (р) аз паёмбар (с) ривоят шуда, ки
фармуд: Њасад љуз дар ду чиз вуљуд надорад: Марде, ки
Худованд ба ў Ќуръонро дода ва ў ба он дар лањзањои шабу
рўз ќиём мекунад ва марде, ки Худованд ба ў моле дода ва ў
дар лањзањои шабу рўз онро сарф мекунад.

БОБИ 64. Фазилати сарватманди шокир ва ў касест,
ки молро аз роњи дуруст ба даст оварда ва дар роњи

сањењ сарф менамояд

Худованд мефармояд:
Пас он кї дод ва парњезгорї намуд ва пазируфт миллати

некўро, ўро тавфиќ дињем, љињати расидан ба сарои зебанда.
(Лайл: 5-8)

Ва яксў дошта мешавад парњезгортарини мардум аз он
оташ, он ки моли худро медињад, то покнафс гардад ва нест
барои њељ як назди ў неъмате, ки љазо дода шавад, аммо барои
њосил намудани ризои Парвардигор медињад ва ў хушнуд хоњад
шуд. (Лайл: 18-2)

Агар хайрот ошкор кунед, хайрот чизи некўст ва агар
пинњонаш кунед ва онро ба фаќирон бидињед, пас ин бењтар
аст барои шумо ва аз шумо дуршаванда созад баъзе
гуноњонатонро ва Худо ба он чи мекунед, огоњ аст.

(Баќара: 282)
Њаргиз наёбед маќоми растагонро, то аз он чи дўст медоред,

харљ кунед ва њар чиро харљ намоед, Худованд ба он доно аст.
(Оли Имрон: 92)

573 - Абуњурайра (р) ривоят мекунад, ки фуќарои
муњољирин ба њузури Расули Худо (с) омада, гуфтанд:
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сарватмандон мартабањои баланд ва неъматњои доимиро
бурданд. Он њазрат (с) фармуд: Он чист? Гуфтанд: онон мисли
мо намоз гузорида ва мисли мо рўза мегиранд, вале онњо
садаќа медињанд ва мо намедињем ва онњо ѓуломонро озод
мекунанд ва мо ин коррро намекунем? Он њазрат (с) фармуд:
Оё шуморо хабар надињам, ба чизе ки бад-он касонеро, ки аз
шумо пешї љустанд, дарёфта ва аз касоне, ки баъд аз шумоянд,
пешї љўед ва њељ кас аз шумо бењтар набошад, магар касе, ки
мисли шумо амал кунад. Гуфтанд: оре, ё Расулаллоњ! Паёмбар
(с) фармуд: дар аќиби њар намоз 33-бор Субњоналлоњ ва 33-
бор Алњамду лиллоњ ва 33-бор Аллоњу Акбар бигўед. Боз
фуќарои муњољирин ба хидмати Расули Худо (с) бозгашта ва
гуфтанд: бародарони сарватманди мо аз он чи анљом додем,
шуниданд ва онњо њам ин корро карданд. Расули Худо (с)
фармуданд: ин фазли Худост ба њар касе, ки бихоњад медињад.

БОБИ 65. Ёди марг ва кўтоњ намудани орзу
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Худованд мефармояд:
Њар нафсе чашандаи марг аст ва љуз ин нест, ки музди

хешро тамом дода хоњед шуд, дар рўзи ќиёмат. Пас њар кї аз
дўзах дуршаванда дошта шуд ва ба бињишт оварда шуд.
Њароина ба мурод расид ва зиндагонии дунё љуз бањраи
фиребанда беш нест. (Оли Имрон: 175)

Ва њељ шахсе намедонад фардо чи кор хоњад кард ва
намедонад њељ шахсе, ки ба кадомин замин хоњад мурд.

 (Луќмон: 34)
Пас чун он ваќти муќаррар расад, эшон боз намонанд

соъате ва на пеш раванд. (Нањл: 61)
Эй мусалмонон, шуморо амвол ва фарзандони шумо аз ёди

Худо машѓул нагардонад ва њар кї чунин кунад, ононанд
зиёнкорон ва аз он чи ато кардаем шуморо, харљ кунед ќабл аз
ин ки ба яке аз шумо марг расад ва бигўяд Парвардигоро, чи
мешуд, ки маро андаке мўњлат медодї, то андаке садаќа
медодам ва аз зумраи солењон мегардидам ва Худо њаргиз
мўњлат надињад њељ якеро, чун аљали ў бирасад ва ба он чи
менамоед, Худованд огоњ аст. (Мунофиќун: 9-11)

Ва дар ѓафлати хеш бошанд, то он гоњ ки касе аз эшонро
марг даррасад гўяд: Парвардигорам, маро бозгардон, бошад,
то кори некў кунам дар сарое, ки гузоштем онро ва чунин
набошад. Њароина сухане њаст, ки ў гўяндааш њаст ва дар
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баробари эшон њиљобе бошад, то он рўз, ки барангехта шаванд.
Ва чун дамида шавад дар сур, пас хешовандињо миёнашон он
рўз набошад ва на бо якдигар љавоб ва савол намоянд. Пас
њар кї палањои тарозуяш гарон бошад, он даста растагоронанд
ва њар кї палањои тарозуяш сабук шуд, онон љамоъаеанд, ки
дар њаќи хеш зиён намуданд ва дар дўзах љовидон бошанд.
Рўяшонро оташ месўзонад ва онон дар он љо туршрўянд. Гўям:
оё бар шумо оётам хонда намешуд ва онро дурўѓ мепиндоштед?
Гуфтанд: Парвардигоро, бадбахтии мо бар мо ѓалаба намуд
ва гурўњи гумроњ будем. Парвардигоро, берун овар моро аз ин
љо, њар гоњ дубора ба куфр баргардем, њамоно мо ситамгор
бошем. Худованд фармояд: бо расвої дохил шавед дар ин љо
ва бо ман сухан магўед. Ва гурўње аз бандагонам буданд, ки
мегуфтанд: Парвардигоро, имон овардем, пас биёмурз моро
ва бар мо бибахшой ва ту бењтарини бахшандагонї. Пас ононро
масхара гирифтед, то љое, ки ёди маро аз дилатон фаромўш
намуданд ва шумо ба онон механдидед. Ва ман имрўз ононро
бар муќобилаи сабрашон љазо додаам, ба он ки онон ба мурод
расандагонанд. Худованд ба кофирон фармояд, ки медонед
шумо чанд сол дар замин диранг намудед? Гўянд: як рўз ё баъзе
аз рўзро диранг намудем. Ва аз фариштагоне, ки умри халќро
донанд, бозпурс! Худованд фармуд: љуз андаке таваќќуф
накардаед, кош медонистед. Оё пиндоштед, ки шуморо бењуда
офаридем ва шумо ба сўи мо бозгардонида намешавед.

(Мўъмин: 99-110)
Оё навбати он нарасид, ки дили мўъминон ба ёди Худо

хошиъ ва ниёишгар шавад ва ба он чи аз њаќ нозил шуда
таваљљуњ кунанд ва монанди онон ки китоб дода шуда будаанд
(Яњуд ва Насоро) набошанд, ки дароз гашт бар онон муддат
ва сахт шуд дилњояшон ва бисёре аз онон бадкоронанд.

(Њадид: 16)
574 - Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят намуда, гуфт: Расули

Худо (с) шонаи маро гирифта, фармуд: Дар дунё чунон бош,
ки гўё ѓариб ё рањгузарї. Ва ибни Умар (р) мегуфт: чун шом
намудї, интэзори субњро надошта бош ва чун субњ намудї,
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мунтазири шаб мабош ва аз саломатиат барои бемориат ва аз
зиндагиат барои маргат бањра гир.

575 - Ибни Умар (р) ривоят мекунад, ки барои мусалмон
нест, дар њоле ки соњиби чизест, ки дар он васият сурат мегирад
ва ў ду шабро мегузаронад, љуз ин ки васияти ў дар наздаш
навишта бошад ва дар ривояти Муслим омада, ки се шабро
мегузаронад. Ибни Умар (р) гуфт: аз замоне, ки ин суханро аз
Расули Худо (с) шунидам, як шаб бар ман нагузашта, љуз ин
ки васияташ дар наздам вуљуд дорад.

 576 - Анас (р) гуфт: Паёмбар (с) чандин хат кашида
фармуданд: Ин инсон аст ва ин аљали ў ва дар асное, ки ба
зиндагии рўзмаррааш машѓул аст, ногањон хати наздиктар ўро
дармеёбад.

577 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
мураббаъеро расм карда ва хати дигареро дар миёнаи он аз
берун кашида ва хатњои кўчаке ба тарафи ин хат, ки дар васат
аст, аз тарафи дохили он кашида, фармуданд: Ин инсон аст ва
ин аљалаш, ки ба он ињота намуда ва он чи ки хориљ аст, орзуи
ўст ва ин хатњои кўчак њаводис аст. Агар аз ин хато равад,
они дигар ба вай мерасад ва агар аз он хато кунад, они дигар
ба вай мерасад.

Аљал

Орзу 

     Њаводис

578 - Абуњурайра (р) ривоят намуд, ки Расули Худо (с)
фармуд: бишитобед ба анљоми аъмоли солења, пеш аз њафт чиз;
оё мунтазиред, љуз фаќре фаромўшсозанда ё сарвате
туѓёноваранда ё бемории табоњкунанда ё пирии табоњкунанда
ё марги шитобон ё Даљљолро, ки ў бадтарин ѓоибест, ки
интэзорашро доред ё ќиёматро, ки ќиёмат бузургтарин
мусибатњо ва талхтарини он аст.
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 579 - Абуњурайра (р) ривоят намуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Нобудсозандаи лаззатњоро (маргро) зиёд ёд кунед.

 580 - Убай ибни Каъб (р) гуфт: Чун як сулси шаб мегузашт,
Паёмбари Худо (с) баланд шуда мефармуд: Эй мардум! Худоро
ёд кунед, омад нафхаи аввал ба дунболи он нафхаи (дамидани
сури) дуввум мешавад. Марг бо њамаи њавлњо ва тарсњояш
даррасид. Марг бо њамаи ањволаш даррасид. Гуфтам: Ё
Расулуллоњ! Ман зиёд бар шумо дуруд мефиристам. Пас чї
андоза аз онро барои шумо бигардонам? Фармуд: Њар чї хостї.
Гуфтам: Як чорумро? Фармуд: Њар чї хостї ва агар бияфзої,
бароят бењтар аст. Гуфтам нисфро? Фармуд: Њарчи хостї ва
агар зиёд кардї, бароят бењтар аст. Гуфтам: Ду сулсро?
Фармуд: Њарчи хостї ва агар афзудї, бароят бењтар аст.
Гуфтам: Њамаи дурудро барои шумо мегардонам. Фармуд: Ин
тавр, ки шуд, ранљат дур гашта, гуноњат омурзида мешавад.

БОБИ 66. Истињбоби зиёрати ќубур барои
мардон ва дуъое, ки зоир бояд бигўяд

581 - Аз Бурайда (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
шуморо аз зиёрати ќабрњо нањй карда будам, аз ин ба баъд
онњоро зиёрат кунед.

 582 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с) дар
охири њар шабе, ки навбати ў буд, аз хона баромада, ба Баќиъ
рафта мефармуд: Ассалому ъалайкум дора ќавмин мўъминин.
Салом бар шумо бод эй ањли ин манзил аз мўъминон ва омад
шуморо он чи дирўз барои фардо бад-он ваъда дода шуда будед
ва агар Худо бихоњад, ба шумо мепайвандем. Худоё, ањли
Баќиъи ѓарќадро биёмурз!

583 - Аз Бурайда (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с) онњоро
таълим медод, ки чун ба гўристон раванд, бигўянд: Ассалому
ъалайкум ё ањла-д-диёри мина-л-мўъминина ва-л-муслимина ва
инно иншоаллоњу бикум лоњиќўн. Асъалуллоња лано ва лакуму-
л-ъофията. Салом бар шумо бод, ањли ин манзил аз мўъминон
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ва мусалмонон ва агар Худо бихоњад, ба шумо мепайвандем.
Аз Худованд барои худ ва шумо офият металабам.

 584 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари
Худо (с) аз канори ќабрњое дар Мадина гузашта, рух ба
тарафашон намуда фармуд: Ассалому ъалайкум ё ањла-л-
ќубур. Салом бар шумо бод эй ањли ќабрњо! Худо бар мо ва
шумо биёмурзад. Шумо аз пеш рафтанд ва мо дар дунболи
шумо хоњем омад.

БОБИ 67. Нодуруст будан ва кароњияти орзуи
марг аз беморие, ки шахс ба он гирифтор аст ва
њар гоњ аз тарси фитна дар дин бошад, боке нест

585 - Абуњурайра (р) ривоят мекунад, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њељ як аз шумо маргро орзу накунад, зеро агар
некўкор бошад, шояд некињояш афзуда гардад ва агар бадкор
бошад, шояд тавба кунад.

 Ва дар ривояти Муслим Абуњурайра (р) аз Расули Худо
(с) ривоят мекунад, ки фармуд: Њељ як аз шумо маргро орзу
накунад ва ќабл аз ин ки ба вай даррасад, онро талаб
нанамоед. Зеро агар ў бимирад, амалаш ќатъ мегардад ва умр
барои мўъмин љуз хайр намеафзояд.

586 - Анас (р) ривоят мекунад, ки Расули Худо (с) фармуд:
Њељ кадоми шумо ба воситаи беморие, ки ба он дучор шуда,
маргро орзу накунад. Агар њатман ин корро мекунад, бояд
бигўяд: Худоё, то лањзае, ки зиндагї бароям хайр аст, маро
зинда бидор ва лањзае, ки марг бароям хайр бошад, маро
бимирон.

 587 - Аз Ќайс ибни Абуњозим (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Барои аёдати Хаббоб ибни Арт ба хонааш омадем, ки њафт
доѓ дар њафт љои баданаш намуда буд ва гуфт: Он идда аз
ёронамон, ки вафот ёфтанд, гузаштанд, дар њоле, ки аз дунё
бањрае надиданд, ки сабаби нуќсони савобшон бошад ва мо
ин ќадар неъмат ёфтем, ки барои (нигањдории) он љое љуз дар
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хока намебинем (яъне, маљбурем онро аз тарси дузде дар зери
хок пинњон кунем) ва агар Паёмбар (с) моро нањй накарда
буд, аз ин ки маргро талаб кунам, ман онро дархост мекардам.
Боз мартабаи дигар наздаш омадем, дар њоле, ки девореро
барояш дуруст мекард ва гуфт: Барои мусалмон дар њар чизе,
ки онро сарф мекунад, савоб дода мешавад. Магар ончиро, ки
дар хок ба масраф мерасонад.

БОБИ 68. Дар мавриди парњезгорї ва тарки умури
муштабањ (шубњанок)

Худованд мефармояд:
Ва онро осон мепиндоштед ва ў назди Худованд бузург буд.

(Нур: 15)
Њароина Парвардигорат њамеша дар муроќибат аст.

(Фаљр: 14)
588 - Аз Нўъмон ибни Башир (р) ривоят шудааст, ки гуфт

аз паёмбар (с) шунидам, ки мефармуд: Њамоно њалол возењ
аст ва њаром возењ аст ва дар миёни он ду умури муштабање
(шубњанок) вуљуд дорад, ки бисёри мардум онро намедонанд.
Пас он ки аз муштабањот бипарњезад, барои дин ва обрўи худ
покї љустааст ва он кї ба муштабањот олуда шавад, дар њаром
афтодааст, монанди чўпоне, ки дар атрофи чарогоњи мамнўъа
мечаронад, наздик аст, ки гўсфандон дар он ворид шаванд.

Огоњ бошед, ки њар подшоње чарогоњи мамнўъа дорад ва
чарогоњи мамнўъаи Худо чизњоест, ки ў њаром намудааст.
Огоњ бошед, ки дар љисм гўштпораест, ки агар солењ шавад,
њамаи љисм дуруст ва солењ мегардад ва агар фосид гардад,
тамоми љисм фосид мегардад ва бидонед, ки он дил аст.

 589 - Анас (р) ривоят намуда, ки Расули Худо (с) дар роњ
донаи хурмоеро ёфта, фармуд: Агар наметарсидам, ки мабодо
ин хурмо аз садаќа бошад, њатман онро мехўрдам.
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590 - Аз Навос ибни Самъон (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Расули Худо (с) фармуд: Некўї њусни хулќ аст ва гуноњ он
аст, ки дар дилат наќш бандад ва зишт шуморї, ки мардум
бар он иттилоъ ёбанд.

 591 - Аз Вобиса ибни Маъбад (р) ривоят аст, ки гуфт:
Хидмати Паёмбари Худо (с) омадам ва фармуд: Оё омадї, ки
аз некўкорї савол кунї? Гуфтам: Бале. Фармуд: Аз ќалбат
фатво биљў. Бирав, некўкорї он аст, ки нафс бад-он итминон
ёбаду дил бад-он эњсоси оромиш кунад ва гуноњ он аст, ки дар
нафс ва сина тардид оварад, агарчи мардуми (љоњил) фатвоят
дињанд ва фатвоят дињанд.

592 - Абусирваъа Уќба ибни Њорис (р) ривоят намуда, ки
ў бо духтари Абу Ињоб ибни Азиз издивољ намуд ва сипас зане
наздаш омада гуфт: Њарду, Уќба ва занашро шир додаам. Уќба
(р) ба вай гуфт: намедонам, ки ту маро шир дода бошї ва на
њам ту маро пеш аз ин хабар додаї. Баъд ў савор гардида,
хидмати Расули Худо (с) дар Мадина расид ва аз эшон дар ин
маврид пурсиш ба амал овард. Расули Худо (с) фармуд: чї
тавр ба ў издивољ мекунї? Дар њоле ки ин сухан гуфта
шудааст. Уќба аз ў људо шуда ва зани дигарро ба никоњ гирифт.

593 - Аз Њасан ибни Алї (р) ривоят шудааст, ки гуфт: аз
Расули Худо (с) ба ёд дорам, ки фармуд: Он чиро ки туро ба
шак андозад, рањо кун ва ба сўи чизе, ки туро ба шак наяндозад
(рўй овар).

 594 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: Абубакр (р) ѓуломе
дошт, ки барояш хирољ меовард (Хирољ ин аст, ки оќо ба
ѓуломаш бигўяд: рўзона ба ман ин ќадар пул бидењ ва баќия
барои худат аст). Ва Абубакр (р) аз хирољи ў мехўрд. Рўзе
чизеро овард. Абубакр (р) аз он хўрд ва ѓулом ба ў гуфт:
Медонї, ки ин чист? Абубакр (р) гуфт: Чист? Гуфт: Ман дар
љоњилият барои шахсе фолбинї карда будам, дар њоле, ки
фолбиниро хуб ёд надоштам, љуз ин ки ўро фиреб додам. Ў
маро дид ва бароям ба сабаби он фолбинї чизеро дод, ки ту аз
он хўрдї. Абубакр (р) дасти худро ба дањон намуда, њама
чизеро, ки фурў бурда буд, ќай намуд.
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 595 - Аз Нофиъ (р) ривоят аст, ки Умар ибни Хаттоб (р)
барои муњољирини нахустин чањор њазор таъйин намуд, дар
њоле, ки барои писараш Абдуллоњ сеюним њазор муќаррар
намуд. Гуфта шуд, ки ў њам аз муњољирин аст, чаро ба ў кам
муќарар намудї? Гуфт: Падар ва модараш ўро њиљрат доданд.
Мегуфт: Ў монанди касе, ки худаш њиљрат намуда нест.

 596 - Атийя ибни Урваи Саъдї (р) ривоят намуда, ки
Паёмбари Худо (с) фармуд: Банда ба маќоми парњезгорон
намерасад, то он чиро, ки боке надорад, аз тарси он чи, ки
боке дорад, тарк кунад.

БОБИ 69. Истињбоби дурї гузидан аз мардум, дар
ваќте ки мардум фосид шаванд ё аз тарси фитна дар
дин ва афтодан дар њаром ва умури шубњанок ва

амсоли он

Худованд мефармояд:
Пас ба сўи Худо бигурезед, њаќќо, ки ман барои шумо аз

љониби Ў таъоло тарсонандаи ошкорам. (Зориёт: 5)
597 - Саъд ибни Аби Ваќќос (р) мегўяд: аз Расули Худо (с)

шунидам, ки фармуд: Худованд бандаи парњезгори ѓанинафсу
пўшидањолро дўст медорад.

 598 - Абусаиди Худрї (р) ривоят намуда, ки марде гуфт:
Ё Расулуллоњ! Кадом як аз мардум бењтар аст? Фармуд:
Мўъмине, ки дар роњи Худо љињоди љонї ва молї мекунад.
Гуфт: Боз кадом? Фармуд: Боз марде, ки дар яке дарањо аз
мардум канора гирифта, Парвардигорашро ибодат мекунад.
Ва дар ривояте омада, ки аз Худованд тарсида, мардумро аз
шарри худ дар амон медорад.

599 - Ва низ аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки паёмбар
(с) фармуд: Наздик аст, ки бењтарини моли мусалмон
гўсфандоне бошад, ки ба он дунболи ќуллањои кўњњо ва љойњои
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борон меравад ва барои дар амон нигањ доштани худ аз
фитнањо фирор мекунад.

 600 - Абуњурайра (р) ривоят мекунад, ки паёмбар (с)
фармуд: Худованд њељ паёмбареро нафиристода, магар ин ки
гўсфанд чаронидааст. Ёронаш гуфтанд: Шумо њам? Паёмбар
(с) фармуд: Бале, ман гўсфандони мардуми Маккаро дар
баробари чанд ќирот мечаронидам.

 601 - Ва низ Абуњурайра (р) ривоят мекунад, ки Расули
Худо (с) фармуд: Аз намунаи бењтарин васоили касб барои
мардум мардест, ки зимоми аспи худро дар роњи Худо гирифта
ва њар ваќте ки садои љангро бишнавад, худро пушти аспаш
андохта, куштан ё маргро дар љойњое, ки гумонаш меравад,
металабад. Ё мардест, бо гўсфандоне чанд бар ќуллаи кўње аз
ин ќуллањо, ё дар миёни даррае аз ин даррањо, ки намозро барпо
дошта ва закотро медињад ва то даме, ки маргаш даррасад,
Худояшро ибодату парастиш мекунад ва ба коре аз корњои
мардум коре надорад, љуз дар корњои нек.

БОБИ 70. Фазилати омезиш бо мардум ва њозир
шудан дар намозњо ва гирдињамоињояшон ва њузур
дар мањзаргоњњои хайр ва маљолиси илм ва зикр бо
онон ва иёдати бемор ва њузур дар љанозањо ва ёрї
расондан ба ниёзмандонашон ва роњнамоии љоњили
онон ва масолењи дигарашон барои он ки тавоноии
амр ба маъруф ва нањй аз мункарро дорад, дар њоле,
ки худро аз озори дигарон боздошта ва дар ранљ ва

озор сабру шикебої кунад

Бидон, ки омезиш ва ихтилот бо мардум, ба тавре ки зикр
намудам, равиш ва кори бењтарест, ки Расули Худо (с) ва
дигар паёмбарон (ъало набийино ва ъалайњиму-с-салоту ва-с-
салом) бар он будаанд. Њамчунон, ки хулафои рошидин ва
асњобе, ки баъд аз эшон буданд ва тобиъин ва уламову
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баргузидагоне, ки баъд аз эшон буданд, њама ва њама бар ин
будаанд ва ин мазњаби аксарияти тобиъин ва касонест, ки
баъд аз эшон омадаанд.

Шофиъї ва Ањмад ва дигар фуќањо, њам ин назарияро
тарљињ додаанд.

Худованд мефармояд:
Ва бо якдигар бар некўкорї ва парњезгорї мадад намоед.

(Моида: 2)

БОБИ 71. Дар мавриди тавозуъ ва фурўтанї бо
мўъминон

Худованд мефармояд:
Эй мўъминон, њар кї аз шумо аз дини худ баргардад, пас

гурўњеро хоњад овард, ки ононро дўст дорад ва онон низ ўро
дўст медоранд, мутавазиъанд дар баробари мўъминон ва
дуруштхўянд бар кофирон. (Моида: 54)

Эй мардум, шуморо офаридем аз як мард ва зан ва шуморо
љамоъатњо ва ќабилањо сохтем, то якдигарро бишносед ва
гиромитарини шумо назди Худованд парњезгортарини шумост.
(Њуљурот: 13)

Ва бозуи хешро барои онон, ки аз ту пайравї карданд, аз
мусалмонон пањн кун. (Шуъаро: 215)
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Пас хештанро ситоиш намоед ва Худованд ба онон, ки
парњезгорї карданд, донотар аст. (Наљм: 32)

Ва ањли аъроф нидо намуданд мардумеро, ки мешиносанд
ононро ба ќиёфаашон. Гўянд: кифоят накард љамъияти шумо
ва он ки саркашї мекардед, оё ин љамоъа ононанд, ки шумо
савганд мехўрдед, ки њаргиз Худованд ба онон њељ рањматро
нарасонад. Гуфта шуд: дароед ба бињишт, бар шумо њељ тарс
нест ва на шумо андўњгин шавед.

(Аъроф: 48-49)
602 - Аз Иёз ибни Њимо (р) ривоят шудааст, ки Расули Худо

(с) фармуд: Худованд бар ман вањй фиристод, ки бо њамдигар
фурўтанї кунед, то касе бар дигаре фахр нафурўшад ва яке
бар дигаре саркашї накунад.

 603 - Абуњурайра (р) ривоят мекунад, ки Паёмбари Худо
(с) фармуд: Њељ садаќае молро бо нуќсон гирифтор накарда
ва њељ бандаеро афв ва гузашт љуз иззат наяфзуда ва њељ касе
барои Худо фурўтанї накарда, магар ин ки Худованд ўро
бартарї додааст.

604 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки гуфт: паёмбар (с) он
ќадар мењрабон буд, ки канизе аз канизони Мадина њатман
тавоноие дошт дасти паёмбар (с) –ро гирифта ва ба њар љое ки
мехост, ўро бибарад.

605 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки ў аз канори чанд кўдаке
гузашта, бар онњо салом намуд ва гуфт: паёмбар (с) ин корро
анљом медоданд.

606 - Аз Асвад ибни Язид (р) ривоят аст, ки гуфт: аз Оиша
(р) суол шуд, ки паёмбар (с) дар хонааш чї мекард? Гуфт: эшон
ба кори хонаи хеш машѓул буданд ва чун ваќти намоз мерасид,
ба намоз меомаданд.

607 - Аз Тамим ибни Усайд (р) ривоят шуда, ки гуфт: ба
паёмбар (с) расидам, дар њоле ки хутба мехонданд ва гуфтам:
ё Расулаллоњ, марди ѓарибе омада, аз дини худ мепурсад, ки
динаш чист? Расули Худо (с) хутбаро тарк намуда, ба сўям
омад, то ба ман расид ва барояш чањорпояе оварданд, ки он
њазрат (с) бар он нишаст ва маро аз он чї Худо барояш таълим
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дода буд, таълим дод ва сипас хутбаашро идома дода, ба охир
расонд.

 608 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки чун Расули Худо (с) нон
мехўрданд, се ангушти худро макида, мефармуданд: Њар гоњ
луќмаи яке аз шумо афтод, бояд ки хошокро аз он дур сохта,
онро бихўрад ва барои шайтон нагзорад. Чунончи амр
намуданд, ки коса соф шавад ва фармуданд: Зеро шумо
намедонед, ки дар кадом ќисмати таъоми шумо баракат аст.

609 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Худованд њељ паёмбареро нафиристода, магар ин ки ў гўсфанд
чаронидааст. Ёронаш гуфтанд: шумо њам? Фармуд: Бале, ман
гўсфандоне аз мардуми Маккаро дар баробари чанд ќирот
мечаронидам.

610 - Абуњурайра (р) ривоят мекунад, ки паёмбар (с)
фармуд: Агар ба почаи гўсфанде ё ба бозуе даъват шавам,
њатман даъватро иљобат мекунам ва агар ба ман бозуе, ё почае
њадя шавад, онро мепазирам.

 611 - Анас (р) ривоят намуда гуфт: Аз ноќаи Паёмбар (с),
ки Азбоъ ном дошт, сабќат бурда намешуд, ё ин ки ба осонї
бар вай сабќат сурат намегирифт. Бодиянишине бо шутури
савории худ омада, аз он пеш гирифт ва ин амр бар муслимин
гарон омад ба гунае, ки паёмбар (с) њам онро фањмид ва сипас
фармуд: Бар Худо њаќ аст, ки њељ чизе дар дунё гарданфароз
нашавад, магар ин ки хораш намояд.

БОБИ 72. Тањрими кибр ва хештанбинї ва
аз худ розї будан

Худованд мефармояд:
Он сарои бозпасинро муќаррар мекунем барои онон, ки

наметалабанд такаббур дар замин ва на фасодро ва њусни
оќибат барои парњезгорон аст. (Ќасас: 83)

Ва дар замин хиромон маравед. (Исро: 37)
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Ва рўи худро аз мардум магардон ва дар замин хиромон
роњ марав. Њароина Худо њар нозандаи худситоро дўст
надорад. (Луќмон: 18)

Ва Ќорун аз ќавми Мўсо буд, пас бар онон таъаддї кард
ва ўро ато карда будем аз ганљњо он ќадар, ки калидњои ў
гаронї мекард гурўњи соњиби тавоноро ва чун ќавмаш ба ў
гуфт: шод машав, чун Худо дўст намедорад шодшавандагонро.
то фармудаи Худованд (Пас мо, ўро бо хонааш бар замин фурў
бурдем). (Ќасас: 76)

612 - Аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ривоят шуда, ки
паёмбар (с) фармуд: он ки дар дилаш ба андозаи заррае кибр
бошад, ба бињишт дохил намешавад. Касе гуфт: Инсон дўст
медорад, ки љомааш ва кафшаш некў бошад? Он њазрат (с)
фармуд: Худованд зебост ва зебоиро дўст медорад, кибр,
саркашї дар баробари њаќ ва њаќир шумурдани мардум аст.

 613 - Салама ибни Акваъ (р) ривоят карда, ки марде дар
њузури Расули Худо (с) ба дасти чапи хеш таъом мехўрд. Он
њазрат (с) фармуд: Ба дасти рости хеш бихўр! Ў гуфт:
Наметавонам. Он њазрат (с) фармуд: Натавонї, чизе љуз кибри
ўро ба гуфтани ин сухан водор накард. Ровї њадис гуфт: Баъд
аз он, он марди мазкур дигар натавонист, ки дасти рости худро
ба дањони хеш боло кунад.

614 - Њориса ибни Вањб (р) ривоят карда, ки аз Расули Худо
(с) шунидам, ки фармуд: оё шуморо аз љањаннамиён бохабар
насозам? Њар сангдил, озманд, мутакаббир.

 615 - Абусаиди Худрї (р) аз паёмбар (с) ривоят намуда,
ки фармуд: Бињишт ва љањаннам бо њам бањс карданд.
Љањаннам гуфт: Дар ман ситамгорон ва мустакбирон аст. Ва
бињишт гуфт: Дар ман мардуми заиф ва мискин аст. Худованд
дар миёнашон њукм намуд, ки ту бињишт, рањмати манї! Ба
василаи ту касеро, ки бихоњам, мавриди рањмати хеш ќарор
медињам ва ту љањаннам, азоби манї! Ба василаи ту касеро,
ки бихоњам, азоб мекунам ва бар ман аст, ки њар дуи шуморо
пур созам.



225

 616 - Абуњурайра (р) ривоят мекунад, ки Расули Худо (с)
фармуд: Худованд дар рўзи ќиёмат назар намекунад ба сўи
касе, ки эзори худро аз рўи кибру ѓурур ба замин бикашонад.

 617 - Абуњурайра (р) ривоят мекунад, ки Паёмбари Худо
(с) фармуд: Се касанд, ки Худованд дар рўзи ќиёмат бо онњо
сухан нагўяд, покашон нанамуда, бар онњо нангарад ва барои
онњо азоби дарднокест (ва онњо иборатанд аз): пири зинокор,
подшоњи бисёр дурўѓгў ва фаќири мутакаббир ва худхоњ.

618 - Ва низ Абуњурайра (р) ривоят мекунад, ки Расули
Худо (с) фармуд: Худованди азза ва љалла фармуд: Иззат эзори
ман аст ва кибриё ридои ман аст, пас касе ки бо ман дар яке аз
ин ду даъво ва кашмакаш кунад, ўро ба азоби хеш гирифтор
месозам.

619 - Њамчунон Абуњурайра (р) аз Расули Худо (с) ривоят
мекунад, ки фармуд: Дар асное, ки марде бо љомаи зебо мерафт,
дар њоле ки аз худаш хушаш меомад ва мўи сарашро шона
карда буд ва дар рафтори худ кибр менамуд, Худованд ногањон
ўро ба замин фурў бурд ва ў то рўзи ќиёмат дар замин фурў
меравад.

620 - Аз Салма ибни Акваъ (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Њамвора банда хештанбинї мекунад, то ин ки дар
зумраи ситамгарон ба шумор рафта ва ба азобе, ки ба онњо
расида, гирифтор мешавад.

БОБИ 73. Ахлоќи некў ва писандида

Худованд мефармояд:
Ва њароина ту бо ахлоќи бузурге оростаї. (Нун: 4)
Ва фурўхўрандагони хашм ва авфкунандагони таќсир аз

мардумон. (Оли Имрон: 134)
621 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки гуфт бењтарини мардум

аз рўи ахлоќ, Расули Худо (с) буд.
 622 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки гуфт: Њељ абрешими

нозук ва дуруштро ламс накардам, ки аз кафи дасти Расули
Худо (с) нармтар бошад ва њељ бўеро њаргиз нашамидам, ки
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аз бўи Паёмбари Худо (с) бењтар бошад. Њамоно дањ сол
хидмати паёмбар (с)-ро намудам ва њаргиз бароям на уф гуфт
(яъне, сухане нагуфт, ки далолат ба хашмашон бар ман
намояд) ва на њам барои коре, ки анљом додам, ба ман гуфт,
чаро ин корро анљом додї? Ва барои коре, ки анљом надодам,
ба ман нагуфт, ки чаро чунин накардї?

 623 - Аз Саъб ибни Љассома (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Гўрхареро барои Расули Худо (с) ба унвони њадя овардам, вале
онро ба ман бозгардонд ва чун дигаргунии рангу чењраамро
дид, фармуд: Мо онро ба иллати дигаре љуз ин ки ињром дорем,
рад нанамудаем.

 624 - Навос ибни Самъон (р) ривоят намуда гуфт: Аз
Паёмбари Худо (с) дар бораи некї ва гуноњ пурсиш намудам.
Он њазрат (с) фармуд: Некўкорї ахлоќи накў аст ва гуноњ он
аст, ки дар дилат наќш бандад ва зишт пиндорї, ки мардум
бар он иттилоъ ёбанд.

625 - Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) гуфт: Расули Худо
(с) аз рўи сиришт бадгуфтор ва бадкирдор набуданд ва на онро
(худ) ќасдан анљом медоданд (ва на њам чизе эшонро бад-он
вомедошт) ва мефармуд: Аз љумлаи бењтарини шумо
касонеанд, ки ахлоќашон некўтар аст.

 626 - Абудардо (р) аз паёмбар (с) ривоят намуда, ки
фармуд: Њељ чизе дар рўзи ќиёмат дар тарозуи бандаи мўъмин
сангинтар аз ахлоќи некў нест ва Худованд зишт медорад
бадкирдору бадгуфторро.

 627 - Ва низ Абуњурайра (р) ривоят мекунад, ки Расули
Худо (с) фармуд: Комилтарини мўъминон аз назари имондорї
некўахлоќтарашон аст ва бењтарини шумо касонеанд, ки барои
занњои хеш бењтаринанд.

 628 - Ва низ Абуњурайра (р) гуфт: Аз Паёмбари Худо (с)
дар мавриди он чи, ки бештари мардумро ба бињишт дохил
месозад, пурсида шуд. Фармуд: Таќвои Худо ва ахлоќи некў.
Ва савол шуд, аз он чї, ки бештари мардумро ба љањаннам
ворид месозад. Фармуд: Дањон ва шармгоњ.
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629 - Оиша (р) ривоят намуд, ки аз Расули Худо (с)
шунидам, ки мефармуд: Мусалмон бо ахлоќи некўяш маќоми
рўзадор, барподорандаи намози тањаљљудро дармеёбад.

630 - Абуумомаи Боњилї (р) ривоят намуд, ки паёмбар (с)
мефармуд: Ман зоминам ба хонае дар табаќоти пойини бињишт
барои касе, ки хусумат ва даъворо тарк кунад, њарчанд ки њаќ
ба љонибаш бошад њам ва ба хонае дар мобайни (васати)
бињишт замонат медињам, барои касе, ки дурўѓро тарк кунад,
њарчанд ки он аз барои мазоњ бошад ва ба хонае дар
болотарини табаќоти бињишт тазмин медињам, барои касе, ки
дорои ахлоќи некў бошад.

631 - Аз Љобир (р) ривоят аст, ки Расулуллоњ фармуд:
Њамоно аз мањбубтарин ва наздиктарини шумо аз назари
маљлис ба ман дар рўзи ќиёмат, касест, ки хушахлоќтарини
шумост ва аз мабѓузтарин ва дуртарини шумо дар рўзи ќиёмат
аз ман, сарсорон ва муташаддиќон ва мутафайњиќонанд.
Гуфтанд: ё расулаллоњ, сарсорон ва муташаддиќонро
донистем, мутафийњиќон кист? Он њазрат (с) фармуд:
мутакаббирин.

Шарњ: муташаддиќ он аст, ки бо суханаш бар мардум
гарданфарозї намуда ва барои изњори фасоњати зиёд ва ќадр
додан ба суханаш сўњбати зиёд намояд ва сарсор низ одами
пургўй ва такаббурпешаро гўянд.

БОБИ 74. Њилм ва бурдборї ва таъаннї кардан ва
нармиш намудан
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Худованд мефармояд:
Ва фурўхўрандагони хашм ва авфкунандагони таќсири

мардум ва Худованд некўкоронро дўст медорад.
(Оли Имрон: 134)

Авфро лозим гир ва ба кори писандида амр намо ва аз
нодонон эъроз кун. (Аъроф: 199)

Некї ва бадї баробар нест ва ба тариќае, ки он бењтар
аст, љавоб дењ, пас ногањон касе, ки миёни ту ва миёни вай
душманї аст, гўё вай ёр ва хешованд шудааст. Ба ин хислат
ќарин сохта намешавад, магар онон, ки сабр карданд ва ќарин
сохта намешавад ба ин хислат, магар соњиби насиби бузург.

(Фусилат : 34-35)
Ва њар кї сабр кунад ва бибахшад, ин сифат аз корњои

маќсуд аст. (Шўро: 43)
632 - Ибни Аббос (р) ривоят мекунад, ки Расули Худо (с)

ба Ашаљљи Абдулќайс гуфтанд: Дар ту ду сифат вуљуд дорад,
ки Худо онро дўст медорад, бурдборї ва таъаннї кардан.

633 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Њамоно Худованд дорои сифати рифќ ва нармиш аст ва рифќу
нармишро дар њама корњо дўст медорад.

 634 - Њамчунон аз Оиша (р) ривоят шуда, ки Расули Худо
(с) фармуд: Њароина Худованд дорои сифати нармиш буда ва
нармишро дўст медорад ва дар баробари нармрафторї савобе
медињад, ки ба сахтрафторї ва дигар корњо намедињад.

635 - Ва низ аз Оиша (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Нармрафторї дар њељ чизе намебошад, магар ин ки онро зиннат
медињад ва аз њељ чизе ба дур намешавад, магар онро зишт
месозад.

636 - Абуњурайра (р) ривоят намуда, гуфт: аъробие дар
масљид бавл кард ва мардум бархостанд, то ўро бизананд,
паёмбар (с) фармуд: Ўро бигзоред, (бигзоред, то бавлашро
тамом кунад) ва бар бавли ў далве, ё чанд далве (сатил) об
бирезед. Зеро шумо барангехта шудаед, то осонгир бошед ва
барои он барангехта нашудаед, ки сахтгирї кунед.
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637 - Анас (р) ривоят мекунад, ки паёмбар (с) фармуд:
осонгирї намуда ва сахтгирї накунед ва ба мардум мужда
дињед ва онњоро гурезон масозед.

638 - Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят шуда, ки гуфт: аз
Расули Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Касе ки аз
нармрафторї мањрум сохта шавад, аз тамоми хайр мањрум
гардонида шудааст.

639 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки марде барои
паёмбар (с) гуфт: маро тавсия фармо. Он њазрат (с) фармуд:
Хашм макун ва чандин бор он мард ин суолро такрор кард ва
дар њар бори он Расули Худо (с) мефармуд: Хашм макун.

640 - Аз Абуяъло Шаддод ибни Авс ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: Њароина Худованд эњсон ва некиро бар њар
чиз вољиб намудааст, пас чун куштед, некў бикушед, (дар иљрои
њади ќассос ва таъзироти шаръї) ва чун њайвонеро забњ
намудед, некў забњ кунед ва бояд, ки яке аз шумо теѓи худро
тез кунад ва забињаи худро роњат дињад.

641 - Оиша (р) мегўяд: Њаргиз мухайяр нагардид Расули
Худо (с) миёни ду кор, магар ин ки осонтари онро мегирифт,
то модоме ки амри мазкур гуноњ намебуд ва агар гуноњ мебуд,
дуртарини мардум аз он буд. Ва њаргиз паёмбар (с) барои худ
дар њељ чизе интиќом нагирифт, магар ин ки њарими Худо
поймол шуда бошад, ки он гоњ барои Худо интиќом мегирифт.

642 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Оё шуморо бохабар насозам аз касе, ки ў бар дўзах
њаром аст, ё ин ки дўзах бар вай њаром аст? Њаром аст бар њар
наздики осонгир, нармрафтор, нармхў.

 643 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки вай барои паёмбар (с)
гуфт: Оё бар шумо рўзе омада, ки сахттар аз рўзи Уњуд буда
бошад? Фармуд: Њароина аз ќавмат дидам ва сахттарин
чизеро, ки аз эшон дидам, ин буд, ки дар рўзи Аќаба аз онњо
дидам. Зеро ман даъвати худро ба ќабилаи Ибни Абдиёлил
ибни Абдикулол арза намудам, вале онњо ба он чи мехостам,
посухи мусбат надоданд. Ман дар њоле, ки ѓамгин будам, ба
сўи љињати номаълум рафтам ва ногањон ба њўш омадаму
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дидам, ки ман дар ќарни Саолиб њастам (номи мавзеъе аст
дар як шабонарўзи Маккаи мукаррама, ки миќоти мардуми
Наљд аз он аст). Сарамро боло кардам, ногањон дидам, ки
абре бар ман соя афганд ва бад-он нигариста, Љабраилро дар
он дидам, ки ба ман овоз дода фармуд: Худованд суханеро, ки
ќавмат ба ту гуфта ва љавоберо, ки бароят доданд, шунид ва
фариштаи кўњњоро наздат фиристода, то њар тавре, ки бихоњї,
вайро дар мавридашон маъмур гардонї. Сипас, фариштаи
кўњњо бар ман овоз дода, салом карду гуфт: Эй Муњаммад!
Њароина Худованд суханеро, ки ќавмат барои ту гуфта, шунид
ва ман фариштаи кўњњо њастам. Маро Парвардигорат ба сўят
фиристода, то маро дастур дињї, њар гуна, ки бихоњї, ду кўњи
бузурги Маккаро бар сарашон фуруд орам. Паёмбар (с)
фармуд: На, умедворам Худованд аз наслашон касонеро падид
оварад, ки Худои воњидро парастиш намуда, ба ў чизеро шарик
наёваранд.

БОБИ 75. Авф ва бахшиш ва дурї аз нодонон

Худованд мефармояд:
Пас даргузар аз беадабиашон ба даргузаштани некў.

 (Њиљр: 85)
Авфро пеша кун ва ба корњои писандида амр карда ва аз

љоњилон эъроз намо. (Аъроф: 199)
Ва бояд, ки авфкунандагон даргузаранд, оё дўст намедоред,

ки Худо шуморо биёмурзад. (Нур: 24)
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Ва авфкунандагони таќсири мардум ва Худо дўст медорад
некўкоронро. (Оли Имрон: 134)

Ва њар кї сабр кунад ва бибахшад, ин сифат аз корњои
маќсуд аст. (Шуро: 43)

644 - Ва низ Оиша (р) гуфт: Расули Худо (с) њаргиз чизеро
ба дасти хеш назаданд ва на зане. Ва на ходимеро, магар ин
ки љињод фисабилиллоњ намуда бошад. ва њељ таљовузе бар
эшон нашуд, ки барои хеш интиќом гирифта бошад, магар ин
ки ба њарими шариъати Илоњї таљовуз шуда бошад, ки дар ин
сурат он њазрат (с) фаќат барои Њаќ таъоло интиќом мегирифт.

645 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки гуфт: ман њамроњи Расули
Худо (с) мерафтам, дар њоле ки ридои наљронї дорои канорањои
ѓализ ва сахт бар шонаи муборак буд. Сипас аъробие ба вай
расиду ридояшонро гирифта, ба сахтї кашид ва ман ба канораи
шонаи он њазрат (с) дидам, ки гўшаи ридо азбаски ў ба сахтї
кашида шуда буд, бар он асар гузошта буд. Боз гуфт: эй
Муњаммад (с), амр кун, бароям аз моли Худованд, ки назди
туст. Он њазрат (с) ба вай нигаристу табассум намуд ва амр
кард, ки ба вай чизе дода шавад.

 646 - Ибни Масъуд (р) гуфт: Гўё ман ба сўи Расули Худо
(с) менигарам. Дар њоле, ки эшон дар бораи паёмбаре аз
паёмбарон (ъало набийино ва ъалайњимуссалоту вассалом)
њикоят менамуданд, ки ќавмаш вайро зада, хунолуд карданд
ва ў хунро аз рўяш масњ намуда мегуфт: Бор Худоё! Ќавмамро
биёмурз, зеро онон намедонанд.

647 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки фармуд:
нерўмандї ва сарсахтї ба пањлавонї нест, балки нерўманд ва
сарсахт касест, ки њангоми хашм амири нафси хуб бошад.

БОБИ 76. Тањаммул ва бардошти озор ва азият

Худованд мефармояд:
Ва фурўхўрандагони хашм ва авфкунандагони таќсири

мардум ва Худованд дўст медорад некўкоронро.
(Оли Имрон: 134)
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Ва њар кї сабр кунаду даргузарад, ин сифат аз корњои
маќсуд аст. (Шўро: 43)

648 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки марде гуфт: ё
Расулаллоњ, ман аќорибе дорам, ки бо онњо пайвастагї намуда,
василаи рањмро ба љой меоварам, вале онњо бо ман ќатъї
муровада мекунанд ва ман ба онњо эњсон ва некї мекунам,
вале онњо бо ман бадї мекунанд ва ман дар баробарашон аз
њилм ва бурдборї кор мегирам, дар њоле ки онњо бар ман хашм
ва тундї меварзанд. Он њазрат (с) фармуд: агар чунон ки гуфтї
бошї, мисли он аст, ки хокистари доѓро ба онњо бихўронї,
(яъне, рўи эшонро монанди ранги хокистар кардаї ва
сиёњрўяшон сохтаї) ва њамеша њамроњи ту аз тарафи
Худованд ёрї ва мададгорї ба сар мебарад, то бар ин равиш
ва шева идома дињї.

БОБИ 77. Дар мавриди хашм ва ѓазаб њар гоњ
њарими шариъат поймол шавад ва барои ёрии

дини Худо

Худованд мефармояд:
Ва њар кї таъзим кунад, ањкоми Худоро, пас ин (таъзим

кардан) бењтар аст, барои ў назди Парвардигораш. (Њаљ: 3)
Агар дини Худоро нусрат дињед, Худо шуморо нусрат

медињад ва устувор месозад гомњоятонро. (Муњаммад (с): 7)
649 – Абумасъуд Уќба ибни Амри Бадрї (р) ривоят намуда

гуфт: марде ба њузури паёмбар (с) омада, гуфт: ман аз намози
субњ худро канора мекашам, аз љињати фалонї, ба сабаби он
ки ў намозро дароз мекунад ва њаргиз надидам паёмбар (с)-ро
дар њељ мавзеъе, ки хашмноктар бошад, аз хашме, ки дар он
рўз намуд ва фармуд: Эй мардум, дар миёни шумо касоне
њастанд, ки мардумро гурезон месозанд ва нафрат медињанд,
пас њар кадоми шумо, ки барои мардум имоматї намуд, бояд
онро (намозро) кўтоњ кунад. Зеро дар пушти сари ў кўчак ва
бузург ва ниёзманд вуљуд доранд.
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650 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули акрам (с)
аз сафаре ташриф оварданд, дар њоле ки ман дар суффаи
хонаам пардаи нозукеро овезон карда будам, ки он суратњое
дошт ва чун Расули Худо (с) онро диданд, чењраи муборакашон
дигаргун шуда, аксњои онро аз байн бурда ва фармуданд: Эй
Оиша, сахттарини мардум аз рўи азоб дар рўзи ќиёмат ва дар
пешгоњи Худо касонеанд, ки ба офариниши Худованд
њаммонандї месозанд.

 651 - Ва низ аз Оиша (р) ривоят шуда, ки чун њолати зани
Махзумие, ки дуздї карда буд, Ќурайшро ба худ машѓул дошт,
бо худ гуфтанд, кадом кас дар бораи ў бо Расули Худо (с)
сухан мегўяд ва гуфтанд, кадом шахс бар ў љуръат мекунад,
ба љуз Усома ибни Зайд мањбуби Паёмбари Худо (с) сипас
Усома (р) бо он њазрат (с) сўњбат кард. Расулуллоњ (с) фармуд:
Оё дар њадде аз њудуди Худо шафоъат мекунї? Сипас
бархоста, хутба хонда фармуд: Мардумеро, ки пеш аз шумо
буданд, ин чиз њалок сохт, ки чун шахси шариф ва бузургзодае
дар миёнашон дуздї мекард, ўро фурў мегузоштанд ва чун
шахси заъиф ва нотавон дар миёнашон дуздї мекард, њад
(љазо)-ро бар ў љорї месохтанд ва савганд ба Худо, ки агар
Фотима духтари Муњаммад (с) дуздї мекард, њатман дасташро
ќатъ мекардам.

 652 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с) касофате
(балѓам ва ахлот)-ро дар ќибла диданд. Ин амр барояшон гарон
омада, дар чењраи муборак асар намуд. Сипас бархоста, бо
дасти худ онро пок карда, фармуданд: Њаргоњ яке аз шумо
барои адои намозаш бармехезад, њамоно ў бо Худояш роз
мегўяд ва ин ки Парвардигораш дар миёни ў ва ќибла аст.
Пас њељ кадоме аз шумо ба сўи ќибла туф накунад, вале ба
сўи чап ё зери пояш онро бияндозад. Сипас гўшаи ридои худро
гирифта, дар он туф намуда ва ќисматеро бар болои ќисмати
дигар гардонид ва фармуд: Ё ин тавр бикунед!

БОБИ 78. Дастури авлиёи умур ва зимомдорон ба
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мењрабонї ва нармрафторї бо раъоёи хеш ва
хайрандешї ва шафќат ба эшон ва манъ аз хиёнат ва
сахтгирї ва фурўгузошти њуќуќ ва масолињашон ва
бехабарї аз онон ва ниёзмандињо ва њољоташон

653 - Аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки гуфт: аз Паёмбари
Худо (с) шунидам, ки мефармуд: њамаи шумо чўпонед ва њар
кадоми шумо аз раъияти худ пурсида мешавед. Рањбар чўпон
аст ва масъули раъияти худ аст. Мард дар хонаводааш чўпон
аст ва масъули раъияти худ аст ва зан дар хонаи шавњари худ
чўпон ва масъули раъияти худ аст ва хидматгор дар моли оќои
худ чўпон аст ва ў низ аз раъияти худ бозпурс мешавад ва
њамаи шумо чўпонед ва аз раъияти хеш пурсида мешавед.

654 - Аз Абуяъло Маъќил ибни Ясор (р) ривоят шуда, ки
аз Расули Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Њељ бандае нест,
ки Худованд ўро ба шубонї ва зимомдории раъияте баргузида
ва ў мемирад, дар њоле ки ба раъияти худ хиёнат варзидааст,
магар ин ки Худованд бињиштро бар вай њаром месозад.

 Ва дар ривояте омада, ки боз онро бо хайрхоњии худ њифз
накунад, бўи бињиштро дарнамеёбад.

 Дар ривояте аз Муслим омада, ки њељ касе нест, ки умури
муслимин ба вай супурда мешавад ва сипас ў барояшон кўшиш
намекунад ва хайрхоњї наменамояд, магар ин ки бо эшон ба
бињишт дохил намешавад.

655 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: аз паёмбар (с)
шунидам, ки дар хонаам мефармуд: Бор, Худоё, касе, ки
сарпарастии чизе аз кори умматамро ба дўш гирад ва бар онњо
сахтгирї кунад, бо ў сахтгирї кун ва касе, ки сарпарастии
чизе аз кори умматамро бар дўш гирифта ва ба онњо нармї
кунад, бо ў нармї кун.

 656 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Роњбарї ва зимомдори бани Исроилро паёмбарон (а)
ба дўш доштанд ва њар гоњ паёмбаре вафот меёфт, паёмбари
дигар ба љояш менишаст ва њамоно паёмбаре баъд аз ман нест
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ва зуд аст баъд аз ман хулафое биёянд ва зиёд мешаванд:
Гуфтанд: Ё Расулуллоњ! Моро чї дастур медињї? Фармуд:
Шумо ба байъати аввал вафо кунед ва баъд ба онњо
њаќќашонро бидињед ва њаќќи худро аз Худованд бихоњед, зеро
Худованд њатман онњоро, аз он чи ки сарпарастии онро ба
дўшашон нињода, суол мекунад.

 657 - Аз Оиз ибни Амр (р) ривоят шуда, ки ў пеши
Убайдуллоњ ибни Зиёд омада ва ба ў гуфт: Эй писаракам!
Њамоно аз Расули Худо (с) шунидам, ки мефармуд: бадтарин
шубонон њутама аст (чўпони берањм). Пас барњазар бош аз
ин ки аз љумлаи онон бошї (яъне, аз љумлаи њуккоми золим
мабош).

 658 - Аз Абумарями Аздї (р) ривоят аст, ки ў ба Муовия
(р) гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Он ки
Худованд ўро ба сарпарастии коре аз корњои муслимин
бигморад ва ў дар баробари ниёзмандї, эњтиёљ ва фаќрашон
њиљоб афканад, Худованд дар рўзи ќиёмат дар баробари
ниёзмандї, эњтиёљ ва фаќри ў њиљоб меафканад.

 659 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с)
фармуд: Њафт кас аст, ки Худованд ононро дар сояи Аршаш,
дар рўзе, ки сояе љуз сояи Арши ў вуљуд надорад, љой медињад:
зимомдор ва роњбари додгустар, љавоне, ки дар ибодати Худои
азза ва љалла нашъунамо ёфта ва марде, ки дилаш ба масољид
пайвастааст, ду марде, ки барои Худо бо њам дўст шуданд,
барои ў бо њам якљо шуданд ва барои ў аз њам пароканда
гаштанд (яъне, бар ин дўстї то дами марг пойдорї карданд
ва аворизи дунявї боиси ќатъи ин пайванд нашуд). Ва марде,
ки зани зебову дилрабо аз ў талаби њамбистарї кард ва ў гуфт:
Ман аз Худо метарсам ва марде, ки пинњонї садаќа дод, ба
гунае, ки дасти чапаш аз он чи дасти росташ харљ карда,
бохабар нашуд ва марде, ки дар танњої Худоро ёд намуда,
ашк аз чашмонаш сарозер шуд.
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БОБИ 79. Дар фазилат ва бартарии
зимомдори додгар ва адолат

Худованд мефармояд:
Њароина Худованд ба инсоф ва некўкорї амр мекунад.

(Нањл: 90)
Ва доду адл намоед, зеро Худованд одилонро дўст

медорад. (Њуљурот: 9)
660 - Аз Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят шуда, ки

Расули Худо (с) фармуд: Муќситин дар назди Худованд бар
минбарњое аз нур ќарор доранд, ононе, ки дар њукмашон ва
хонаводањояшон ва вилояте, ки ба онњо додашуда адолатро
риъоят мекунанд.

661 - Аз Авф ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: аз Расули
Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Бењтарин имомон ва
зимомдорони шумо касоне њастанд, ки онњоро дўст медоранд
ва шумо дар њаќи онњо дуъо мекунед ва онњо барои шумо дуъо
мекунанд. Ва бадтарини имомон ва зимомдорони шумо касоне
њастанд, ки аз онњо бадї мебаред ва онњо аз шумо бад мебаранд
ва шумо онњоро лаънат мекунед ва онњо шуморо лаънат
мекунанд. Гуфт: гуфтем: ё Расулаллоњ, оё онњоро аз миён
бибарем? Он њазрат (с) фармуд: На, то замоне, ки эшон намозро
дар миёни шумо барпо доранд, на. То замоне, ки намозро дар
миёни шумо барпо доранд.

662 - Аз Иёз ибни Њимор (р) ривоят шуда, ки гуфт: аз Расули
Худо (с) шунидам, ки мефармуд: ањли бињишт се табаќаанд,
зимомдори одил ва муваффаќ ва марди мењрабону нармдил,
ки барои хешу аќрабо ва мусалмон нармї мекунад ва инсони
ниёзманду оиламанде, ки аз гадої парњез намояд.
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БОБИ 80. Дар лузуми фармонбардории авлиёи умур
(сардорон) дар ѓайри маъсияти Худо ва њаром будани
пайравияшон дар маъсият ва нофармонии Худованд

љалла љалолуњу

Худованд мефармояд:
Ай мўъминон, Худоро фармонбардорї кунед ва

фармонбардорї кунед паёмбарро ва фармонравоёнеро, ки аз
љинси шумоянд. (Нисо: 59)

663 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Бар шахси мусалмон лозим аст, ки бишнавад ва итоъат кунад,
дар он чи ки дўст дорад, ё аз он бад мебарад, магар ин ки ба
маъсияту гуноњ амр шавад ва чун ба маъсияте амр шавад,
шунидан ва фармонбардорї бар ў вољиб нест.

 664 - Ва низ вз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки гуфт: Чун
бо Расули Худо (с) ба шунидан ва фармонбардорї кардан
паймон мебастем (байъат мекардем), барои мо мегуфт: Дар
он чи, ки битавонед.

 665 - Њамчунон аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки аз
Расулуллоњ (с) шунидам, ки мефармуд: Касе, ки дастеро аз
итоъати (зимомдор) бикашад, дар рўзи ќиёмат бидуни њуљљат
ва далел бо Худо рўбарў мешавад. Ва касе, ки бимирад ва дар
гарданаш байъате набошад, ба марги љоњилият мурдааст.

 Ва дар ривояте аз Муслим омада, ки касе бимирад, дар
њоле, ки аз љамоат худро људо кардааст, њамоно ба марги
љоњилият мемирад.

666 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки Пайѓамбари Худо (с)
фармуд: бишнавед ва итоъат кунед, агарчанде муќаррар шавад
бар шумо ѓуломи њабашї, ки гўї сараш донаи кишмиш (сиёњ)
аст.

667 - Абуњурайра (р) ривоят мекунад, ки Расули Худо (с)
фармуд: бар ту шунидан ва фармонбардорї кардан лозим аст,
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ки дар сахтї ва осонї, дар хўшї ва хўшии ту, њарчанд умаро
хештанро бар ту баргузинанд (яъне њуќуќи туро ба худ
ихтисос дињанд).

 668 - Аз Абдуллоњ ибни Амр (р) ривоят шуда, ки гуфт: Мо
бо Расули Худо (с) дар сафар будем ва ба манзиле фуруд
омадем. Баъзе аз мо хаймањои кўчаки худро дуруст мекард ва
баъзе аз мо мусобиќаи тирандозї менамуд ва баъзе дар
тевалагоњи њайвоноти худ буданд, ки ногоњ мунодии Паёмбари
Худо (с) эълон намуд, ки њамагї ба намоз. Њамаи мо ба њузури
Расули Худо (с) гирд омадем, он њазрат (с) фармуд: Њељ
паёмбаре пеш аз ман набуда, магар ин ки бар вай њаќ буда, ки
уммати худро ба хайре, ки медонад, рањнамої намуда, онњоро
аз шарре, ки медонад, боздорад ва офияту саломатии ин уммат
дар аввали он гардонида шудааст ва дар охири он балоњо ва
умуре пайдо мешавад, ки шумо онро намешиносед ва фитнае
меояд, ки баъзе баъзеи дигарро осонтар месозад (яъне, фитнаи
ќаблї аз фитнаи баъдї кўчактар ва њар фитна нисбат ба
фитнаи ќаблї бузургтар мебошад) ва фитнае меояду мўъмин
мегўяд, ки ин фитна маро њалок мекунад, боз дур мешавад ва
боз фитнае меояду мўъмин мегўяд: Њамин, њамин. Пас, касе,
ки дўст дорад, ин ки аз љањаннам дур гашта, ба бињишт дохил
шавад, бояд ки маргаш даррасад, дар њоле, ки ў ба Худо ва
рўзи охират имон дорад ва бо мардум муомилае кунад, ки дўст
медорад, мардум бо ў бинамоянд ва он ки ба имоме байъат
кунад ва ба ў паймони даст ва самараи дилашро бидињад, бояд
то метавонад аз ў итоъат кунад ва агар дигаре омада, бо вай
мунозаву љанг кард, гардани дуввумиро бизанед.

 669 - Аз Абуњунайда Воил ибни Њуљрї (р) ривоят шуда,
ки гуфт: Салама ибни Язиди Љуъфї аз Расули Худо (с) суол
намуда гуфт: Ё Набияллоњ! Агар бар мо волиёне таъин
гарданд, ки њаќќи худро аз мо биталабанд, вале њаќќе моро аз
мо боздоранд, моро чї дастур медињї? Он њазрат (с) аз вай
эъроз намуд. Боз суол кард, Паёмбари Худо (с) фармуд:
Бишнавед ва фармон баред, зеро онњо дар ќисмати анљоми
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вазифаи худ масъуланд ва шумо њам дар ќисмати анљоми
вазифае, ки бар дўши шумост.

670 - Аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки паёмбар
(с) фармуд: баъд аз ман худгузинї (худписандї) ва умуре
падидор мешавад, ки барои шумо ноошност. Гуфтанд: ё
Расулаллоњ, ба чї амр мекунї, њар гоњ яке аз мо онро дарёбад?
Фармуд: њаќеро, ки бар шумост адо намуда ва он чиро, ки
њаќи шумост аз Худованд талаб кунед.

 671 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Он ки аз ман итоъат кунад, аз Худованд итоъат
намудааст ва он ки нофармонии маро кунад, њамоно
нофармонии Худоро кардааст ва он ки аз амир итоъат кунад,
аз ман итоъат кардааст ва он ки нофармонии амирро бикунад,
њамоно нофармонии маро кардааст.

672 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Он кї аз амираш чизеро бад барад, бояд ки сабр кунад,
зеро касе, ки ба андозаи як ваљаб аз итоъати зимомдор берун
шавад, ба марги љоњилият мурдааст.

 673 - Аз Абубакра (р) ривоят шуда, ки гуфт: Аз Паёмбари
Худо (с) шунидам, ки фармуд: Он ки зимомдори муслиминро
тавњину тањќир кунад, Худованд ўро залил месозад (яъне,
Худованд ўро дар дунё хор мекунад ва дар охират азоб
менамояд).

БОБИ 81. Манъ кардан аз дархости иморат ва бењтар
будани тарки зимомдорї ва вилояти амр, њар гоњ ўро

муайян насозанд ва ё маслињат таќозо накунад

Худованд мефармояд:
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Ин сарои бозпасинро ба онон, ки дар замин такаббур ва
фасод намекунанд, муќаррар медорем ва њусни оќибат барои
парњезгорон аст. (Ќасас: 83)

674 - Аз Абусаъид Абдурањмон ибни Самура (р) ривоят
шуда, ки Паёмбари Худо (с) бароям фармуд: Эй Абдуррањмон
ибни Самура, дархости иморат макун, зеро агар иморат бидуни
дархост бароят дода шавад, бар он ёрї дода мешавї ва агар
ба асоси дархостат дода шавад, худ бад-он муваззаф мешавї
(Худованд низ бароят намедињад) ва агар савганде хурдї ва
ѓайри онро бењтар ёфтї, он чиро, ки хайр аст, анљом дењ ва ба
ивази савгандат кафора дењ.

 675 - Аз Абузар (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Эй Абузар! Ман туро нотавон мебинам ва ман бароят дўст
дорам он чиро, ки барои хеш дўст медорам. Бар ду нафар амир
машав ва сарпарастии моли ятимеро ба дўш магир.

676 - Њамчунин аз Абузар (р) ривоят шуда, ки гуфт: гуфтам,
эй Расули Худо (с), оё маро ба вазифае муќаррар намоед? Он
њазрат (с) дасти худро ба шонаам зада фармуд: Эй Абузар,
њамоно ту нотавонї ва њамоно он амонат аст ва натиљаи он
дар рўзи ќиёмат хорї ва пушаймонист, магар касе, ки онро ба
њаќаш гирифта ва вољиберо, ки дар ин маврид бар дўши ўст,
ба љой оварад.

677 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њамоно шумо бар иморат њирс меварзед ва зуд аст,
ки дар рўзи ќиёмат пушаймонї ба бор оварад.

 678 - Аз Абусаид ва Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки
Паёмбари Худо (с) фармуд: Худованд њељ паёмбареро
нафиристода ва њељ касеро халифа насохта, магар ин ки
барояшон ду роздор ва дўсти холис мебошад: Дўсте, ки ўро ба
корњои хуб амру ташвиќ мекунад ва дўсте, ки ўро ба корњои
бад амру ташвиќ менамояд ва маъсум касест, ки Худованд
њифзаш кунад.
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БОБИ 82. Тарѓиби зимомдор ва ќозї ва дигар волиёни
амр, бар ин ки вазир ва њамкори солињ баргузинанд ва

аз њамнишинони бад дурї љўянд

Худованд мефармояд:
Дар он рўз баъзе дўстон бо баъзе душман бошанд, љуз

парњезгорон. (Зухруф: 67)
679 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:

њар гоњ Худованд ба зимомдор иродаи хайр кунад, барояш
вазир ва дўсте бармегузинад, ки чун фаромўш кунад, ба ёдаш
оварад ва агар ба ёд оварад, кўмакаш кунад ва агар ба ў
иродаи дигаре дошта бошад, барояш вазири баде муайян
мекунад, ки агар фаромўш кунад, ба ёдаш намеоварад ва чун
ёд оварад, ёрияш накунад.

БОБИ 83. Нањй аз тафвизи иморат ва ќазо барои он
ки талабаш кунад ва ё бар он њирс варзад

680 - Аз Абумўсои Ашъарї (р) ривоят шуда, ки гуфт: ман
ва ду нафар писари амакњоям хидмати паёмбар (с) дохил
шудем. Яке аз он ду гуфт: эй Расули Худо, моро ба баъзе аз он
чи, ки Худованд бар он сарпараст муќаррар фармуда, маъмур
гардон ва дуввумї њам чунин гуфт: Он њазрат (с) фармуд: Ба
Худо мо ин корро ба касе намесупорем, ки онро биталабад ва
ё бар он њирс варзад.

 681 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) аз
канори марде аз ансор гузаштанд дар њоле, ки бародарашро
дар мавриди њаё насињат мекард. Паёмбари Худо (с) фармуд:
Рањояш кун, зеро њаё аз љумлаи вижагињои имон аст.
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1. КИТОБИ ОДОБ

БОБИ 84. Дар фазилати њаё ва ташвиќ бар он

682 - Аз Имрон ибни Њусайн (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: Њаё љуз хайр чизеро ба бор намеоварад.

 683 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Имон њафтоду чанд шоха аст, ё фармуд: Шасту чанд
шоха аст, пас бартарини он гуфтани ло илоња иллаллоњ аст ва
поинтарини он дур кардани чизњои озордињанда мисли хасу
хошок, санг, чўб, гил, хокистар, палидї ва монанди он аз роњ
аст. Ва њаё шохае аз имон аст.

 684 - Аз Абусаиди Худрї (р) ривоят шуда, ки гуфт: Њаёи
Паёмбари Худо (с) аз њаёи духтари бокира дар парда шадидтар
буд ва њаргоњ чизеро мушоњида менамуд, ки аз он бадаш
меомад, дар чењраи муборакаш онро дармеёфтем.

БОБИ 85. Дар ањамияти њифз ва нигањдории
асрор ва розњои нињонї

Худованд мефармояд:
Ва ба ањд вафо кунед, зеро аз вафо ба ањд пурсида хоњед

шуд. (Исро: 34)
685 - Аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки Расули Худо

(с) фармуд: Њамоно аз бадтарини мардум дар назди Худо аз
рўи мартаба дар рўзи ќиёмат мардест, ки бо зани худ
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њамбистар мегардад ва зан бо ў њамбистар мегардад ва сипас
рози занро ошкор мекунад.

 686 - Абдуллоњ ибни Умар (р) аз Умар (р) ривоят намуда,
ки чун духтараш Њафса бева шуд, гуфт: Бо Усмон (р) мулоќот
намудам ва Њафсаро барои издивољи вай пешнињод кардам
ва гуфтам: Агар бихоњї Њафса бинти Умарро ба аќди никоњат
дарорам. Гуфт: Дар корам менигарам. Сипас чанд шабе сабр
намудам ва боз ўро дидам, гуфт: Ба ин назар расидам, ки дар
ин ваќт издивољ накунам. Боз Абубакр (р)-ро мулоќот намуда,
ба вай гуфтам: Агар бихоњї, Њафса бинти Умарро ба аќди
никоњат дароварам. Абубакр хомўш гашта, њељ чизе боз
нагуфт. Аз ин рў, беш аз Усмон (р) бар вай хашмнок будам.
Чанд шабе сабр кардам. сипас паёмбар (с) ўро хостгорї намуд
ва ман ўро барояшон ба никоњ додам. Абубакр (р) маро дида
гуфт: Њатман бар ман ќањр шудї, аз ин ки Њафсаро бар ман
арза намудї ва ман чизе бароят нагуфтам? Гуфтам: Бале. Гуфт:
Чизе маро бознадошт аз ин ки дар баробари пешнињоде, ки
кардї, посухе дињам, љуз ин ки медонистам, ки паёмбар (с) ўро
ёд карда буд ва ман касе набудам, ки рози Расули Худо (с)-ро
ифшо кунам ва агар паёмбар (с) ўро мегузошт, ќабулаш
мекардам.

 687 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: Занњои паёмбар
(с) наздашон буданд, ки Фотима (р) омад, ки рафтораш аз
рафтори Расули Худо (с) тафовуте надошт. Чун он њазрат (с)
вайро диданд, ба омаданаш изњори хушї намуда фармуданд:
Духтарам, хуш омадї ва сипас ўро ба тарафи рост ё чапи хеш
шинонда ва бо ў ба оњистагї чизе гуфт, ки ў сахт гирист ва
чун доду бедоди ўро мушоњида кард, ба оњистагї бо ў чизе
гуфт, ки хандид. Ман ба вай гуфтам: Паёмбари Худо (с) туро
аз миёни занон ба роз гуфтан ихтисос дод ва боз ту мегирйї?
Чун Расули Худо (с) бархост, аз вай пурсидам, ки Паёмбари
Худо (с) бароят чї гуфт: Гуфт: Ман рози Расули Худо (с)-ро
ифшо намекунам. Чун Паёмбари Худо (с) вафот намуд, гуфтам:
Туро ќасам медињам ба њаќќе, ки ман бар ту дорам, ин ки ба
ман бигўй, ки он њазрат (с) бароят чї гуфт? Вай гуфт: Акнун
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мониъе надорад. Аммо дар бори аввал, ки бо ман роз гуфт, ба
ман хабар дод, ки Љабраил (а) њар сол як бор ё ду бор Ќуръонро
ба вай арза менамуд ва њоло ду бор ба вай арза кардааст ва
ман аљаламро наздик мушоњида мекунам. Пас аз Худо битарс
ва сабр кун, зеро ман салафи (гузаштаи) неке бароят њастам
ва њамон тавр, ки дидї гиристам. Чун доду бедодамро дид,
бори дуввум бо ман роз гуфта фармуд: Эй Фотима, оё розї
намешавї, ки сардори занони мўъмин ё фармуд, ки сардори
занони ин уммат бошї? Ва ман чунончи дидї, хандидам.

688 - Аз Собит, аз Анас (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули
Худо (с) наздам омаданд ва ман бо бачањо бозї мекардам, пас
бар мо салом намуд ва маро барои коре фиристоданд ва ман
дертар назди модарам расидам. Чун омадам, модарам гуфт:
чаро дер кардї? Гуфтам: Расули Худо (с) маро барои кори хеш
фиристоданд. Гуфт: корашон чї буд? Гуфтам: он пўшидааст.
Гуфт: Њељ касро аз рози Расули Худо (с) бохабар масоз! Анас
(р) гуфт: ба Худо, агар ба касе онро мегуфтам, эй Собит, барои
ту мегуфтам.

БОБИ 86. Вафо ба ањду паймон ва ба љой
овардани ваъда

Худованд мефармояд:
Ва ба ањд вафо кунед, ки аз ањд пурсида хоњед шуд.

(Исро: 34)
Ва ба ањди Худо вафо кунед, чун ањд ва паймон намудед.

(Нањл: 91)
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Эй мўъминон, чаро он чиро, ки намекунед, мегўед. Бисёр
нописандида аст, назди Худо, ки чизеро анљом намедињед,
бигўед. (Саф: 2-3)

689 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, Расули Худо (с)
фармуд: нишонаи мунофиќ се чиз аст; чун сухан ронад, дурўѓ
гўяд ва чун ваъда кунад, хилоф намояд ва чун амин шумурда
шавад, хиёнат кунад. Ва дар ривояте аз Муслим афзуда шуда,
ки њарчанд намоз гузорида ва рўза гирад ва гумон кунад, ки ў
мусалмон аст.

690 - Аз Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос ривоят шуда, ки
Расули Худо (с) фармуд: Чањор хислат аст, ки њар гоњ дар як
фард љамъ шавад, ў мунофиќи холис аст ва он кї дар ў сифате
аз ин авсоф бошад, дар ў сифате аз нифоќ мављуд аст, то онро
тарк кунад; чун амин шумурда шавад, хиёнат кунад ва чун
сухан ронад, дурўѓ гўяд ва чун ањд ва паймон кунад, фиреб
дињад ва чун даъво кунад, дашном дињад.

 691 - Аз Љобир (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) бароям
фармуд: Агар њатман моли Бањрайн омад, бароят ин ќадар ва
ин ќадар ва ин ќадар медињам. Моли Бањрайн наёмад, то ин
ки Паёмбар (с) вафот ёфт. Чун моли Бањрайн омад, Абубакр
(р) амр намуда, эълон кард, њар касе, ки вом ё паймоне аз
паёмбар (с) талабгор аст, назди мо биёяд ва ман њам назди ў
омада, гуфтам ки паёмбар (с) бароям чунин ва чунон гуфт. Ў
бароям ду каф дод ва ман онро шумурда дидам, ки панљсад
аст ва ба ман гуфт, ки ду баробари онро бардор.

БОБИ 87. Дар лузуми мудовимат бар кори неке, ки
бар он одат кардааст

Худованд мефармояд:
«Њамоно Худованд вазъи гурўњеро таѓйир намедињад, то

ин ки худашон вазъи худро таѓйир дињанд».
(Раъд: 11)

Ва мефармояд:
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«Ва набошед чун зане, ки гусаст риштаи худро баъд аз
устуворї пора-пора сохта».

(Нањл: 92)
Ва мефармояд:
«Ва набошанд монанди онон, ки дода шудаанд китоб пеш

аз ин, пас дароз гашт, бар онон муддат ва дилњояшон сахт
шуд».

(Њадид: 16)
Ва њам мефармояд:
«Пас онро тавре, ки лозим буд, муроъот надоштанд».

(Њадид:27)

 692 - Аз Абдуллоњ ибни Амр ва ибни Ос (р) ривоят шуда,
ки Расули Худо (с) бароям фармуд: Эй Абдуллоњ! Монанди
фалонї мабош, ки намози тањаљљудро барпо медошт ва баъд
онро тарк намуд.

БОБИ 88. Истињбоби сухани некў гуфтан ва
кушодарўї дар ваќти дидор

Худованд мефармояд:
Ва бозуи худро барои мусалмонон пањн кун.(Њиљр: 88)
Ва агар дуруштхў ва сахтдил мебудї, аз атрофи ту

пароканда мешуданд.
(Оли Имрон: 259)

 693 - Аз Адй ибни Њотим (р) ривоят шуда, ки Паёмбари
Худо (с) фармуд: Бипарњезед аз љањаннам њарчанд ба ним
донаи хурмо бошад ва касе, ки наёбад пас гуфтори некў
басандааст ўро.

694 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с)
фармуд: Ва сухани некў гуфтан садаќа аст.

695 - Аз Абузар (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) бароям
фармуд: Њељ кори накўро андак машмор, њарчанд ки бо
бародари хеш бо чењраи кушода рў ба рў шавї.
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БОБИ 89. Дар мавриди мустањаб будани возињ сухан
гуфтан ва равшан сохтани он барои мухотаб ва

такрор намудани он барои фањмидан њар гоњ бидуни
такрор онро нафањмад

696 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки чун паёмбар (с) суханеро
мегуфтанд, онро се бор такрор мекарданд, то суханашон
фањмида шавад ва чун назди гурўње меомаданд ва бар онњо
салом мекарданд, се бор салом менамуданд.

697 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: сухани Расули
Худо (с) сухани рўшан буд, њар касе онро мешунид, мефањмид.

БОБИ 90. Дар мавриди лузуми шунидани
њамнишин сухани дуруст ва њалоли

њамнишини хешро ва дастур додани олим ва
воъиз њозирони маљлиси хешро ба сукут

698 - Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Паёмбари Худо (с) дар Њаљљату-л-видоъ бароям фармуд: Баъд
аз ман кофир нашавед, ки бархе аз шумо гардани бархе
дигарро бизанад.

БОБИ 91. Дар мавриди мавъиза ва панд додан ва
миёнаравї дар он

Худованд мефармояд:
Даъват кун ба роњи Парвардигорат бо дониш ва панди нек.

(Нањл: 125)
699 - Аз Абувоил Шаќиќ ибни Салама (р) ривоят шуда, ки

гуфт: ибни Масъуд (р) дар њар панљшанбе як бор бо мо мавъиза
мекард. Марде ба ў гуфт: эй Абуабдуррањмон, дўст доштам,
ки њар рўз моро панд медодї. Гуфт: он чи маро аз ин кор боз



248

медорад, ин аст, ки метарсам шуморо хаста ва малул гардонам
ва ман рўзеро бо мавъизаи шумо ихтисос медињам, њамон тавре
ки Расули Худо (с) амал менамуд, аз тарси хастагї ва малолати
мо.

700 - Аз Абуяќзон Аммор ибни Ёси7р (р) ривоят шуда, ки
гуфт: аз паёмбар (с) шунидам, ки мефармуд: Њамоно дарозии
намози мард ва кўтоњии хутбааш нишонае аз дониши ўст. Аз
ин рў, намози худро тулонї намуда ва хутбаро кўтоњ кунед.

701 - Аз Муъовия ибни Њаками Суламї (р) ривоят аст, ки
гуфт: мо њамроњи Расули Худо (с) намоз мегузоридем, ки ногоњ
марде аз ќавм атса зад ва барояш ярњамукаллоњ гуфтам.
Мардум маро ба чашмонашон нишона гирифтанд ва гуфтам:
Модарам бар ман гиря кунад, чї шуда, ки ба сўям нигоњ
мекунед? Онњо дастњои худро ба ронњои худ заданд ва чун
дидам, ки онњо манро ба хомўшї даъват мекунанд, сокит
шудам. Чун Расули Худо (с) намоз гузорид, ки падару модарам
фидояш бод, њељ муаллимеро пеш аз ў ва баъд аз вай надидам,
ки некўтар аз вай таълим дињад. Ќасам ба Худо, ки на маро
сарзаниш намуд ва на зад ва на дашном дод, балки фармуд:
Дар ин намоз љое барои сухани мардум нест. Намоз љои тасбињ
ва такбир ва хондани Ќуръон аст. Ё чунон ки паёмбар (с)
фармуд: гуфтам: ё расулаллоњ, ман тоза ислом овардаам ва
ба давраи љоњилият наздикам ва дар миёни мо мардуме вуљуд
доранд, ки назди коњинон (фолбинњо) мераванд? Он њазрат (с)
фармуд: Наздашон марав! Гуфтам: дар миёни мо мардумеанд,
ки фол мебинанд? Фармуд: ин чизест, ки онњо дар дилњояшон
меёбанд ва ин амр таѓйире дар сарнавишташон намедињад ва
набояд ононро аз назар ва корашон боздорад.

 702 - Аз Ирбоз ибни Сория (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) мавъиза намуд, ки аз он дилњо ба изтироб омада, чашмњо
ашкборон шуд, ки ин њадис пеш аз ин дар боби амр бар
муњофизати суннат ба таври комил омадааст.
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БОБИ 92. Дар фазилати сангинї ва виќор

Худованд мефармояд:
Ва бандагони Худо ононанд, ки бар замин ба оњистагї

раванд ва чун љоњилон бо эшон сухан кунанд, гўянд салом бар
шумо, яъне, бо шикебої посух дињанд.

(Фурќон: 63)
703 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: њељ ваќт надидам,

ки Расули Худо (с) дар хандидан муболиѓа карда бошанд,
тавре ки гўшти охири дањонашон дида шуда бошад, балки он
њазрат (с) табассум менамуданд.

БОБИ 93. Дар истињбоби рафтан ба намоз ва дарсњои
илм ва дигар ибодот бо сангинї ва виќор

Худованд мефармояд:
Њар кї шаъоири Худоро таъзим кунад, пас (ин таъзим) аз

таќвои дилњост. (Њаљ: 32).
704 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки гуфт: аз Расули

Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Чун намоз барпо бошад, ба
сўи он машитобед, балки ба сўи он бо оромиш ва виќор биравед.
Пас он чиро, ки дарёфтед, бигзоред ва он чи ки аз назди шумо
фавт шуда, тамомаш кунед.

 Муслим дар ривояте афзуда: Зеро, њангоме ки яке аз шумо
ќасди намоз мекунад, пас гўї ў дар намоз истодааст (Яъне, ба
муљарради ќасди намоз оромиш ва виќорро риоят кунад. Он
гунае, ки дар намоз риоя мекунад).

705 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят шуда, ки ў бо паёмбар (с)
дар рўзи Арафа ба сўи Арафот пеш рафт. Паёмбар (с) дар аќиби
хеш рондани ба шиддат ва задан ва садои шутурро шунида ва
бо тозиёнааш ба сўяшон ишорат намуда, фармуд: Эй мардум,
оромишро пеша гиред, зеро тоъат ва некўкорї ба шитоб
намудан нест.
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БОБИ 94. Дар мавриди эњтиром ва бузург доштани
мењмон

Худованд мефармояд:
Оё расид ба ту хабари мењмонони Иброњим. Ваќте

даромаданд бар Иброњим ва салом гуфтанд, љавоби салом дода
гуфт: онњо гурўњеанд ношинохта ва ба сўи хонаи хеш
мутаваљљењ шуд ва кабоби гўсолаи фарбење пеши онон овард
ва гуфт: оё намехўред?.
(Зориёт: 24-27)

Ва пеши Лут ва ќавмаш шитобон омаданд ва ќабл аз он
корњои зишт мекарданд, Лут гуфт: эй ќавми ман, ин духтарони
мананд, (яъне никоњ кунед). Инњо покизатаринанд барои шумо,
пас аз Худо битарсед ва маро расво макунед, дар бораи
мењмонони ман, оё дар шумо њељ марди шоистае нест?!

(Њуд: 78)
 706 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с)

фармуд: Он ки ба Худо ва рўзи охират имон дорад, бояд
мењмони худро эњтиром кунад ва он ки ба Худо ва рўзи охират
имон дорад, бояд дар анљоми силаи рањм пайваста иќдом кунад
ва он ки ба Худо ва рўзи охират имон дорад, бояд сухани хайр
бар забон ронад ва ё хомўш шавад.

707 - Аз Абушурайњи Хувайлид ибни Амри Хузоъї (р)
ривоят шуда, ки аз паёмбар (с) шунидам, ки мефармуд: он кї
ба Худо ва рўзи охират имон дорад, бояд љоизаи мењмони
худро икром кунад? Гуфтанд: ё Расулаллоњ, љоизааш чист?
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Њамоно рўз ва шабашро ва мењмондорї се рўз аст ва он чи
зоид аз он бошад, садаќа аст.

Дар ривояте аз муслимин омада, ки раво нест барои њељ
мусалмон, ки назди бародараш иќомат кунад, то њадде, ки ўро
гунањгор созад. Гуфтанд: ё Расулаллоњ, чї гуна ўро гунањгор
мекунад? Фармуд: дар наздаш мемонад, дар њоле ки назди ў
чизе вуљуд надорад, ки ба-дон мењмондории ўро ба љой оварад.

БОБИ 95. Дар истињбоби муж да додан ва
муборакбодии ба хайр

Худованд мефармояд:
Пас мужда дењ, он бандагонамро, ки суханро мешунаванд

ва некўтарини онро пайравї мекунанд.
(Зумар: 17-18)

Мужда медињад эшонро Парвардигорашон ба рањмате аз
сўи худ ва ба хушнудї ва ба бўстонњо ва эшонро дар он љо
неъмати доимї аст. (Тавба: 21)

Шодї кунед ба бињиште, ки ба шумо дар дунё ваъда дода
мешуд. (Фусилат: 3)

Пас ўро башорат додем ба нављавони бурдбор.
 (Соффот: 101)

Ва фариштагони мо пеши Иброњим ба башорат омаданд.
(Њуд: 69)

Ва зани Иброњим истода буд, пас бихандид ва мужда
додемаш ба таваллуди Исњоќ ва баъд аз Исњоќ ба вуљуди
Яъќуб. (Њуд: 71)

Пас нидо карданд, ўро фариштагон ва ў истода намоз
мегузорид дар ибодатгоњ, ки Худо туро ба Яњё башорат
медињад. (Оли Имрон: 39)

Он гоњ, ки фариштагон гуфтанд: эй Марям, њароина Худо
башорат медињад, туро ба файзе аз љониби худ, ки номи ў Масењ
аст. (Оли Имрон: 45)

708 - Аз Абуиброњим ё Абумуњаммад ё Абумуовия
Абдуллоњ ибни Абиавф (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
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Хадича (р)-ро ба хонае аз най (дар ин љо мурод лўълўест, ки
дохилаш холист) дар бињишт мужда доданд, ки доду фарёд ва
хастагї дар он нест.

709 - Аз Абумўсои Ашъарї (р) ривоят аст, ки ў дар хонааш
вузў сохта баромад ва гуфт: имрўз бо Расули Худо (с) хоњам
буд ва бо вай рўзро мегузаронам. Сипас ба масљид омада, аз
паёмбар (с) пурсиш намуд. Гуфтанд: ин љо омада буд. Абумўсо
мегўяд ва ман ба дунболашон баромада, аз эшон пурсидам, то
ин ки ба Биъри Арис (чоњест машњур) дохил шуданд. Бар
остонаи хона нишастам, то Расули Худо (с) адои њољат
намуда, вузў сохтанд, наздашон истодам ва дидам, ки он њазрат
(с) бар каронањои Биъри Арис, дар васати девори ињотаи чоњ
нишаста, соќашонро барањна намуда ва дар чоњ овезон
намуданд. Ман бар эшон салом намудам ва баъд ба тарафи
дарвоза бозгаштам ва нишастам ва гуфтам: имрўз дарбони
Паёмбари Худо (с) хоњам буд. Абубакр (р) омада, дарро кўбид.
Гуфтам: кистї? Љавоб дод: Абубакр (р). Гуфтам: оњистатар,
сипас назди Расули Худо (с) рафта ва гуфтам: Абубакр (р)
иљозат мехоњад. Он њазрат (с) фармуд: Иљозаташ дењ ва ўро
ба бињишт мужда расон, баргаштам ва ба Абубакр (р) гуфтам:
дохил шав ва Расули Худо (с) туро ба бињишт мужда медињад.
Абубакр (р) дохил шуд ва ба тарафи рости паёмбар (с) нишаст
ва монанди Расули Худо (с) пойњояшро барањна намуда, дар
чоњ овезон намуд. Боз рафтам ва нишастам, дар њоле ки
бародарамро дар њоли вузў гузошта будам, ки ба ман
бипайвандад ва гуфтам агар Худованд ба фалонї ќасдаш
бародараш аст, иродаи хайр дошта бошад, ўро ба ин љо
мерасонад. Ногоњ шахсеро дидам, ки дарвозаро њаракат медод,
гуфтам: кистї? Гуфт: Умар ибни Хаттоб (р). Гуфтам: диранг
кун ва назди Расули Худо (с) омада бар вай салом дода ва
гуфтам: Умар иљозат мехоњад. Фармуд: Иљозаташ дода ва ба
вай муждаи бињишт дењ. Назди Умар (р) омада ва гуфтам: даро
ва туро ба бињишт мужда бод. Дохил шуд ва њамроњи Расули
Худо (с) аз тарафи чапи паёмбар (с) нишаст ва пойњояшро дар
чоњ овезон намуд. Боз баргаштам ва нишастам ва гуфтам: агар
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Худо ба касе хайреро бихоњад, маќсуд бародараш аст, ўро
мерасонад. Дар ин ваќт шахсе дарвозаро њаракат дод, гуфтам:
кистї? Гуфт: Усмон ибни Аффон (р). Гуфтам: сабр кун ва назди
паёмбар (с) омада ва хабар додам. Он он њазрат (с) фармуд:
Иљозааш дода ва ўро ба бињишт мужда дењ, њамроњ бо
мусибате, ки вайро дархоњад ёфт. Усмон (р) омад ва дид, ки
сари чоњ пур шуда, рў ба рўяшон аз тарафи дигар нишаст.
Саъид ибни Мусайяб мегўяд: инро ба ќабрњояшон таъвил
намудам.

 Ва дар ривояте афзуда шуда, ки Паёмбари Худо (с) маро
нигањбонии дарвоза амр фармуд ва дар он низ тазаккур ёфта,
ки ваќте Усмон (р)-ро башорат додам, Худоро сипос гуфта
фармуд: Худованд Мустаъон аст (яъне, кўмак аз ў хоста
мешавад).

 710 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки гуфт: Мо дар
атрофи Расули Худо (с) нишаста будем, ки Абубакр ва Умар
(р) низ бо мо буданд. Сипас Паёмбари Худо (с) аз миёни мо
бархоста ва таъхир намуд ва мо тарсидем, ки мабодо њодисаи
баде ба эшон дар ѓайби мо рух дода бошад. Бархостем ва ман
аввалин касе будам, ки тарсидам ба љустуљўи Расули Худо (с)
баромадам ва ба боѓчае аз ансор аз Бани Наљљор расидам ва
атрофашро гаштам, ки оё барояш дарвозае пайдо хоњам кард,
вале дарвозае барои он наёфтам. Ногањон љўйчаеро дидам, ки
аз чоње, ки дар хориљи он боѓча буд, вориди он мешуд. Худро
љамъ намуда ва аз ин љўйча ба назди Паёмбари Худо (с) ворид
шудам. Фармуд: Абуњурайра мебошї? Гуфтам: Бале ё
Расулуллоњ! Фармуд: Чї хабар бо худ дорї? Гуфтам: Шумо
дар миёни мо будед, бархостед ва бар мардум таъхир намудед.
Мо тарсидем, ки мабодо дар ѓайби мо њодисаи баде ба шумо
рух дода бошад ва сахт тарсидем. Ман аввалин касе будам,
ки тарсидам ва ба ин боѓ омада, монанди рўбоњ худро љамъ
намудам ва дохил шудам ва ин ки мардум дар аќиби ман
њастанд. Он њазрат (с) кафшњои худро ба ман доду фармуд:
Эй Абуњурайра! Ин ду кафши маро бибар ва њар касеро, ки
дар аќиби ин девор дидї, дар њоле, ки аз рўи яќини ќалбї
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шањодат медињад, ки њељ маъбуди барњаќе љуз Худо вуљуд
надорад, муждаи бињишт дењ. Ва њадисро бо дарозиаш зикр
намуд.

 711 - Аз Ибни Шамоса ривоят шуда, ки гуфт: Назди Амр
ибни Ос ворид шудам, ки дар њоли марг буд ва гиряи тўлонї
дошт ва рўяшро тарафи девор намуда буд. Писараш мегуфт:
Падарам! Оё Расули Худо (с) туро чунин мужда надодааст?
Оё Паёмбари Худо (с) туро чунон мужда надодааст? Ва ў
рўяшро гардонда, гуфт: Бењтарин он чи ки мо муњайё намудем,
гувоњї додан ба ин аст, ки маъбуди барњаќе љуз Аллоњ вуљуд
надорад ва Муњаммад (с) фиристодаи ўст. Ман дар се њолат
ќарор доштам: Худро ба ёд меовардам, ки душмантарини
мардум барои Расули Худо (с) будам ва њељ чизеро ба ин андоза
дўст надоштам, ки бар вай даст ёфта, ўро мекуштам, агар бар
он њолат мемурдам, аз ањли љањаннам будам. Чун Худованд
Исломро дар дилам љойгузин сохт, назди паёмбар (с) омада
гуфтам: Дастатро пањн кун, то бароят байъат кунам. Паёмбар
(с) дасташро боз намуд, вале ман дастамро пас кашидам.
Фармуд: Чї шуд эй Амр? Гуфтам: Мехоњам шарт бигзорам.
Фармуд: Чї шарте мегузорї? Гуфтам: Ин ки гуноњонам
омурзида шавад. Фармуд: Намедонї, ки Ислом он чиро ки пеш
аз он аст, нобуд мекунад ва њиљрат он чиро, ки ќабл аз он аст,
нест мекунад ва њаљ он чиро, ки ќабл аз он аст, нобуд месозад?
Ва њељ кас аз Паёмбари Худо (с) мањбубтар ва бузургтар дар
назарам набуд ва аз атрофаш наметавонистам ба вай дуруст
назар кунам ва агар бихоњам, ки тавсифаш кунам,
наметавонам, чун ман натавонистам ба вай бингарам. Агар
дар ин њол бимирам, орзу дорам, ки аз ањли бињишт бошам.
Сипас сарпарастии корњое ба мо супурда шуд, ки намедонам
њолам дар он чї тавр аст? Ва чун мурдам, њељ навњагар ва
оташ, маро њамроњї накунад ва чун дафнам намудед, хокро
бар ман кам-кам бирезед ва сипас дар атрофи ќабрам ба
андозае, ки шутурњо кушта шаванд, гўшти он ќисмат гардад,
биистед, то бо шумо унс бигирам ва бубинам, ки барои
фиристодагони Парвардигорам чї таќдим мекунам!
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 712 - Дар ин боб ањодис зиёд аст, аз љумла њадиси Зайд
ибни Арќам (р) аст, ки дар боби эњтиром ва икроми ањли байти
Расули Худо (с) гузашт, ки дар он омадааст: Паёмбари Худо
(с) дар миёни мо барои хутба бархост, њамду санои Њаќ
таъолоро ба љой овард ва ба мо мавъиза намуд. Моро андарз
дод ва сипас фармуд: Аммо баъд, эй мардум! Огоњ бошед, ки
ман башаре њастам, ки наздик аст ин ки фиристодаи Худоям
даррасад ва ман иљобаташ кунам ва ман дар миёнатон ду чизи
вазнинро мегузорам: аввалаш Китоби Худо аст, ки дар он
њидоят ва нур аст. Пас ба китоби Худо тамассук љуста, онро
бар худ лозим гиред ва ба Китоби Худо ташвиќу тарѓиб
намуда, боз фармуд: Ва ањли байти ман, дар мавриди њурмату
эњтиром ва њифзи одоб бо хонаводаам Худоро барои шумо
ёдовар мешавам (яъне, мабодо, ки дар њаќашон бењурматї
кунед ва бар онон ситам намоед ва аз њуќуќе, ки Худованд
нисбат ба эшон дар гардани шумо нињода, кўтоњї кунед) ва
њадисро ба дарозиаш зикр намуд.

БОБИ 96. Дар мавриди видоъ бо рафиќ ва дўст ва
суфориши ў дар лањазоти људої барои сафар ва ѓайри

он ва дуъо дар њаќи ў ва дархости дуъо аз ў

Худованд мефармояд:
Ва васият кард ба ин калима Иброњим писарони худро ва

Яъќуб низ фарзандонашро: Эй фарзандонам, њароина Худо
баргузида барои шумо ин динро, пас аз ин љањон намиред, магар
мусалмон. Оё њозир будед, он гоњ, ки марг Яъќубро фаро расид.
Он ваќт фарзандони худро гуфт: Чиро ибодат хоњед кард?
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Гуфтанд: ибодат кунем маъбуди туро ва маъбуди падарони ту
Иброњим ва Исмоил ва Исњоќро, ибодат кунем он маъбуди
ягонаро ва мо ўро фармон барем.

 (Баќара: 132-133)
713 - Аз Абусулаймон Молик ибни Њувайрис (р) ривоят

шуда, ки гуфт: мо хидмати Расули Худо (с) омадем, дар њоле
ки љавонони њамсинну сол будем ва бист шаб дар наздаш
иќомат кардем. Расули Худо (с) мењрабон ва мушфиќ буданд
ва гумон карданд, ки мо барои хонаводаамон иштиёќ пайдо
кардаем ва аз мо дар бораи хонаводаамон, ки дар аќиб гузошта
будем, савол карданд ва мо эшонро бохабар сохтем, сипас
фармуд: Ба хонаводањоятон бозгашта, дар миёнашон бимонед
ва онњоро таълим дињед ва ба онњо амр кунед ва намози
фалонро дар фалон ваќт бигзоред ва намози фалонро дар
фалон ваќт...ва чун ваќти намоз фаро расид, бояд яке аз шумо
бароятон азон бигўяд ва бояд бузургтари шумо имомати
шуморо ба ўњда гирад. Ва Бухорї дар ривояте афзуда: ва чунон
ки маро дидед, ки намоз мегузорам, намоз гузоред.

 714 - Аз Умар ибни Хаттоб (р) ривоят шуда, ки гуфт: Аз
паёмбар (с) иљозаи адои умраро хостам, пас ба ман иљоза дода,
фармуд: Бародаракам! Маро аз дуъоят фаромўш макун ва
сухане гуфт, ки агар дар баробари он дунё бароям дода шавад,
шод намегардам. Ва дар ривояте гуфт: Бародаракам! Маро
дар дуъоят шарик кун.

715 - Аз Солим ибни Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст,
ки чун касе иродаи сафар дошт. Абдуллоњ ибни Умар (р)
барояш мегуфт: ба ман наздик шав, то њамон тавре ки Расули
Худо (с) ба мо видоъ мекард, бо ту видоъ кунам ва мегуфт:
Аставдиъукаллоња динака ва амонатака ва хавотима
аъмолика. Дин ва амонат ва хотимаи аъмолатро назди
Худованд ба вадиъат мегузорам.

 716 - Аз Абдуллоњ ибни Язиди Хатмии Сањобї (р) ривоят
шуда, ки гуфт: Чун Расули Худо (с) мехост бо лашкар видоъ
кунад мефармуд: «Аставдиъуллоња динакум ва амонатакум
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ва хавотима аъмоликум», яъне «Дин, амонат ва анљоми аъмоли
шуморо назди Худованд ба амонат мегузорам».

717 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки гуфт: марде ба њузури
паёмбар (с) омада, гуфт: ман азми сафар дорам, ба ман зод ва
тўшае бидењ. Он њазрат (с) фармуд: Худованд туро ба тўшаи
таќво муљањњаз кунад. Гуфт: бияфзо! Фармуд: Гуноњатро
биёмурзад. Гуфт: ба ман бияфзо! Фармуд: Ва дар њар куљое,
ки њастї, тавфиќи хайрат дињад.

БОБИ 97. Истихора (талаби хайр кардан) ва
машварат бо њамдигар

Худованд мефармояд:
Ва бо онон машварат кун дар кор. (Оли Имрон: 159)
Ва корашон бо якдигар ба асоси машварат сурат мегирад.

(Шўро: 38)
718 - Аз Љобир (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с) истихора

дар корњоро монанди сурае аз Ќуръон барои мо меомўхт ва
мефармуд: Чун яке аз шумо ќасди кореро кунад, бояд ду
ракаъат намозе, ки фарз нест (зеро намози истихора нофила
аст), бигзорад ва боз бигўяд: Бор Худоё, ман ба илмат аз ту
талаби ќудрат мекунам ва ба фазли азимат аз ту суол мекунам,
зеро ту тавонмандї ва ман нотавонам ва ту медонї ва ман
намедонам ва ту ба асрори нињонї бисёр доної. Бор, Худоё,
агар медонї, ки ин кор барои дин ва дунё ва оќибати корам
хайр аст, (ё фармуд: њол ва ояндаи кор) онро бароям муќаддар
ва муяссар фармо ва сипас бароям дар он баракат дењ ва агар
медонї, ки ин кор бароям дар дин ва дунё ва ояндаи корам бад
аст, (ё фармуд: њол ва ояндаи кор) маро аз он ва онро аз ман
бигардон ва тавре ки бароям хайр аст, муќаддар кун ва боз
маро ба он розї соз ва низ он он њазрат (с) фармуд: Ва
њољаташро номбар кунад, (дар љое, ки њоза-л-амр омадааст).
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БОБИ 98. Истињбоби рафтан ба ид ва аёдати мариз ва
њаљ ва љињод ва љаноза ва омадан аз роњи дигар барои

зиёд шудани љойњои ибодат

719 - Аз Љобир (р) ривоят шуда, ки гуфт: чун рўзи ид мебуд,
паёмбар (с) роњи худро иваз мекарданд, (яъне, аз як роњ рафта
ва аз роњи дигар меомаданд).

720 - Аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
(аз Мадинаи мунаввара) аз роњи Шаљара (наздики масљиди
Зулњулайфа) хориљ мешуд ва ба он (Мадина) аз роњи Муърас
ворид мегардид, аз Санияту-л-увло дар минтаќаи Санияту-с-
суфло, дар минтаќаи Шабика мебаромад.

БОБИ 99. Истињбоби ибтидо намудан аз рост дар њар
он чи ки аз боби эњтиром ва такрим бошад, монанди
вузў ва ѓусл ва таяммум ва пўшидани либос ва кафш
ва мўза ва эзор ва дохил шудан ба масљид ва мисвок
ва сурма кашидан ва гирифтани нохунњо ва кўтоњ
кардани бурут ва кандани мўи зери баѓал ва

тарошидани сар ва салом додан дар намоз ва хўрдан
ва нўшидан ва мусофања кардан ва даст додан ва
истиломи Њаљару-л-асвад ва берун шудан аз

њољатхона ва гирифтан ва додан ва ѓайри ин аз он чи
ки дар маънои он аст. Ва мустањаб аст пеш кардани
чап дар зидди ин, монанди афкандани оби бинї ва

дањон ба тарафи чап ва дохил шудан ба байту-л-хало
(њољатхона) ва баромадан аз масљид ва кашидани
мўза ва кафш ва эзор ва љома ва истинљо ва дур

кардани палидињо ва амсоли он
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Худованд мефармояд:
Ва аммо он кї корномаашро ба дасти росташ бидињанд,

гўяд: бигиред, бихонед номаи аъмолатонро. (Њоќќа: 19)
Пас ањли саъодат, ки чи њоли неке доранд ва ањли шаќоват,

ки чи њоли баде доранд. (Воќиъа: 8-9)
721 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: паёмбар (с) ибтидо

кардан ба дасти ростро дар њама умури худ дўст медоштанд,
дар тањораташон, дар шона кардани мў ва дар кафш
пўшиданашон.

722 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: дасти рости Расули
Худо (с) барои покї ва таъомаш буд ва дасти чап барои рафъи
зарураташ ва он чи аз ин ќабил буд (мисли оби дањон ва бинї)

 723 - Аз Умми Атийя (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) дар
шустан ва ѓусл додани духтараш Зайнаб (р) ба онњо гуфт: Дар
ѓусл додани вай аз тарафњои рости ў ва љойњои вузў шурўъ
кунед.

724 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Њар гоњ яке аз шумо кафш пўшид, бояд аз рост шурўъ кунад
ва чун онро кашид, бояд аз чап шурўъ кунад. Бояд дар ваќти
пўшидан аввал кафши рост пўшида шавад ва дар ваќти
баровардан аввал кафши чап бароварда шавад, пас кафши
рост.

 725 - Аз Њафса (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с) дасти
рости худро барои хўрдан ва нўшидан ва љомаи хеш ихтисос
дода ва дасти чапи худро барои умури дигар ќарор дода буд.

726 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расулуллоњ (с)
фармуд: чун либос пўшидед ва чун вузў гирифтед, аз тарафњои
рости худ шурўъ кунед.

 727 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки Расулуллоњ (с) ба Мино
омад. Сипас ба Љамра омада ва онро зад, сипас ба манзили
хеш ба Мино омада, ќурбонї кард. Сипас ба сартарош фармуд:
Бигир ва ба љониби рости хеш ишорат намуд. Ва сипас чапро
ва баъд шурўъ намуда он (мўи худ)-ро ба мардум медод. Ва
дар ривояте омада, ки чун Љамраро зада, гўсфандашонро
ќурбонї кард, хост сарашонро битарошад, љониби рости худро
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ба сартарош дод ва ў онро тарошид. Сипас Абуталњаи
Ансориро хоста, онро ба вай дод ва боз љониби чапро ба
сартарош дод ва фармуд, битарош ва онро тарошид. Расули
Худо (с) онро ба Абуталња (р) дода фармуд: Онро дар миёни
мардум таќсим кун.

 728 - Аз Умар ибни Абу Салама (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Расули Худо ба ман фармуд: Бисмиллоњ гўй ва ба дасти рости
хеш бихўр ва аз наздики хеш бихўр.
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2. КИТОБИ ОДОБИ ТАЪОМ

БОБИ 100. Дар мавриди бисмиллоњ гуфтан, дар оѓози
таъом ва алњамдулиллоњ гуфтан дар охири он

729 - Оиша (р) гуфт: паёмбар (с) фармуд: Њар гоњ яке аз
шумо нон мехўрад, бояд номи Худоро ёд кунад ва агар
фаромўш кард, ки номи Худоро дар аввали он ёд кунад, бояд
бигўяд ба номи Худо оѓозаш ва анљомаш.

730 - Аз Љобир (р) ривоят шуда, ки гуфт: аз Расули Худо
(с) шунидам, ки мефармуд: њар гоњ шахсе ба хонааш дохил
шуда ва дар ваќти дохил шудани худ ва дар њангоми нон
хўрдани хеш номи Худоро ёд кунад, шайтон ба ёронаш мегўяд:
на љои хоб доред ва на љои нон хўрдан, вале њар гоњ дохил
шавад ва номи Худоро дар ваќти духули худ ёд накунад,
шайтон мегўяд: љои шаб мондани худро ёфтед ва њар гоњ
Худоро дар ваќти таъоми худ ёд накунад, мегўяд љои нон
хўрдан ва шаб монданро ёфтед.

 731 - Аз Њузайфа (р) ривоят шуда, ки гуфт: Чун њамроњи
Паёмбари Худо (с) барои таъом хўрдан њузур меёфтем, то
Расули Худо (с) шурўъ намуда ва дасти худро наменињод, мо
дасти худро наменињодем ва мо бо вай барои таъоме њузур
ёфтем, духтаре омад, ки гўё ба пеш ронда мешуд (яъне, ба
суръат омада ва хост дасти худро дар таъом нињад)
Паёмбари Худо (с) дасти ўро гирифт. Боз бодиянишине омад,
ки гўё ба пеш ронда мешуд, боз дасти ўро гирифта, он њазрат
(с) фармуд: шайтон таъомеро, ки дар он номи Худо бурда
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нашавад, барои худ њалол месозад ва ў ин духтарро овард, ки
ба василаи ў таъомро ба худ њалол созад, вале ман дасти ўро
гирифтам. Боз ин аъробиро овард, то ба василаи ў таъомро
барои худ њалол созад ва ман дасти ўро гирифтам ва савганд
ба Зоте, ки љонам дар дасти ўст, ки дасти ў (шайтон) бо
дастњои он ду дар дасти ман аст. Сипас бисмиллоњ гуфта,
таъомро тановул намуд.

 732 - Аз Умайя ибни Махшийи Сањобї (р) ривоят шуда,
ки гуфт: Расули Худо (с) нишаста буд ва марде таъом мехўрд
ва бисмиллоњ нагуфт, то ин ки аз таъомаш љуз як луќма намонд.
Чун онро ба дањани худ боло карда гуфт: «бисмиллоњ»,
Паёмбар (с) хандида фармуд: шайтон пай дар пай бо ў мехўрд
ва чун бисмиллоњ гуфт, ў он чиро хўрда буд, аз дањонаш берун
андохт (яъне, баракати таъом дубора ба он бозгашт).

 733 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: Паёмбари Худо
(с) таъомеро бо шаш тан аз ёронаш мехўрд. Аъробие омада,
ба ду луќма онро хўрд. Расули Худо (с) фармуд: Њамоно агар
ў бисмиллоњ мегуфт, њамаи шуморо басанда буд.

734 - Аз Абуумома (р) ривоят шуда, ки чун паёмбар (с)
хони худро бармечид (даст аз хўрок бармедошт) мефармуд:
Алњамду лиллоњи касиран таййибан муборакан фињї ѓайра
макфиййин ва ло муваддаин ва ло мустаѓнан анњу раббанно.
Сано бод, Аллоњ таъолоро санои бисёру покизае, ки басанда
набувад ва таркшуда њам набошад ва бидуни шакк бениёзї аз
он њам вуљуд надорад, Парвардигоро!

 735 - Аз Муъоз ибни Анас (р) ривоят шуда, ки Расули Худо
(с) фармуд: Касе, ки таъомеро хўрда, бигўяд: «Алњамду
лиллоњиллазї атъаманї њозо ва разаќанињї мин ѓайри њавлин
миннї вало ќувватин». Яъне, сано бод Худоеро, ки ин таъомро
бидуни нерў ва тавоноиям ба ман хўронда, рўзї додааст,
гуноњи гузаштааш омурзида мешавад.
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БОБИ 101. Дар мавриди эътироз накардан бар таъом
ва мустањаб будани ситоиш кардани он

736 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки гуфт: њаргиз
Расули Худо (с) бар таъоме айб нагирифт. Агар ба он раѓбат
дошт, онро мехўрд ва агар дўсташ надошт, онро тарк менамуд.

737 - Аз Љобир (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с) аз
хонаводааш нонхўрише хостанд. Онњо гуфтанд: љуз сирко чизе
надорем, сипас онро хоста ва шурўъ ба хўрдани он намуда ва
фармуд: сирко нонхўрише хубе аст, сирко нонхўриши хубе аст.

БОБИ 102. Дар мавриди ин ки шахси рўзадор дар
ваќти њузури таъом, то ваќте ки ифтор накардааст, чї

мегўяд

738 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: њар гоњ яке аз шумо даъват шавад, бояд онро иљобат
кунад, пас агар рўзадор бувад, бояд дар њаќи даъваткунанда
дуъо кунад ва агар рўзадор набувад, бояд таъомро тановул
намояд.

БОБИ 103. Он чи ки шахси даъваткунанда, ваќте ки
шахси дигаре ба вай њамроњ шавад, мегўяд

739 - Аз Абумасъуди Бадрї (р) ривоят шуда, ки гуфт: марде
паёмбар (с)-ро барои таъоме, ки фаќат барои панљ нафар тайёр
карда буд, даъват намуд. Вале марде ба дунболи эшон афтод,
чун ба дари хона расид, паёмбар (с) ба вай (мењмондор) гуфт:
ин мард дунболи мо омад. Агар хоњї ба ў иљозат дењ ва агар
хоњї бозгардад. Гуфт: на, ба ў иљоза медињам, ё Расулаллоњ!
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БОБИ 104. Дар истињбоби хўрдан аз наздики худ ва
панд додани касе, ки дуруст намехўрад

740 - Аз Умар ибни Абисалама (р) ривоят шуда, ки марде
дар њузури Расули Худо (с) ба дасти чапи худ таъом хўрд. Он
њазрат (с) фармуд: ба дасти ростат бихўр. Гуфт: наметавонам.
Он њазрат (с) фармуд: (илоњо) натавонї! Чизе љуз кибр ўро аз
ин кор боз надошт ва пас аз он марди мазкур натавонист дасти
худро ба дањони хеш боло кунад.

741 - Аз Салама ибни Акваъ (р) ривоят шуда, ки гуфт: ман
кўдаке будам дар домони Расули Худо (с) ва дасти ман дар
гўшањои коса мегашт. Расули Худо (с) ба ман фармуд: Эй бача,
бисмиллоњ бигўй ва ба дасти рости хеш, аз наздики худ бихўр.

БОБИ 105. Манъ аз хўрдани ду донаи хурмои ба њам
пайваста ва монанди он, њар гоњ бо иддае мехўрад љуз

ба иљозаи эшон

742 - Аз Љабала ибни Суњайм ривоят шуда, ки гуфт: бар
мо њамроњи ибни Забир соли ќањтї рўй овард ва хурмое барои
тўша дарёфтем, Абдуллоњ ибни Умар (р) аз канори мо
мегузашт, ки мо мехўрдем ва мегуфт: ду дона махўред, зеро
паёмбар (с) аз ду дона хўрдан манъ намуданд ва боз мегуфт:
магар ин ки шахс аз бародараш иљоза бигирад.

БОБИ 106. Рањнамоии он кас, ки мехўрад ва сер
намешавад, ин ки чї бигўяд ва ё чї анљом дињад

743 - Аз Вањшї ибни Њарб (р) ривоят аст, ки асњоби Расули
Худо (с) гуфтанд: ё Расулаллоњ, мо таъом мехўрем, вале сер
намешавем. Он њазрат (с) фармуд: Шояд шумо људо-људо
мехўред. Гуфтанд: бале. Фармуд: Пас барои нонхўрданатон
якљо шавед ва бисмиллоњ бигўед, барои шумо дар таъоматон
баракат гузошта мешавад.
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БОБИ 107. Дастур ба хўрдан аз канори коса ва манъ
сохтан аз хўрдан аз миёни он

744 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с)
фармуд: баракат дар васати таъом фуруд меояд, пас аз ду
канори он бихўред ва аз мобайни он махўред.

 745 - Аз Абдуллоњ ибни Буср (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Паёмбар (с) косае дошт, ки ба он Ѓарро гуфта мешуд ва онро
чањор мард њамл менамуд. Чун чошт намуда, намози зуњоро
гузориданд, он коса оварда шуд, дар њоле ки таъом дар он
тарид (майда) шуда буд ва ба атрофи он гирд омаданд ва чун
зиёд шуданд, Расули Худо (с) ба ду зону нишаст. Бодиянишине
гуфт: Ин чї нишастан аст? Паёмбари Худо (с) фармуд: Њамоно
Худованд маро бандаи карим гардонида ва маро ситамгару
саркаш нагардонидааст. Сипас он њазрат (с) фармуд: Аз ду
тарафи он бихўред ва аз болои он махўред, ки дар он баракат
нињода мешавад.

БОБИ 108. Кароњияти ѓизо хўрдан дар њолати
такякарда

746 - Аз Абуљуњайфа Вањб ибни Абдуллоњ (р) ривоят шуда,
ки гуфт: Расули Худо (с) фармуд: такязада таъом намехўрам.

747 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули Худо (с)
дидам, ки нишаста буд, тавре ки сурини хешро бар замин
нињода ва ду соќи худро истода намуда буд ва хурмо мехўрд.

БОБИ 109. Истињбоби хўрдан ба се ангушт ва
макидани ангуштон ва кароњияти пок кардани он

ќабл аз лесидан ва мустањаб будани лесидани коса ва
гирифтани луќмае, ки аз назди шахс меафтад ва
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хўрдани он ва раво будани масњ кардани даст баъд аз
лесидан ба бозу ва ќадам ва ѓайри он

748 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њар гоњ яке аз шумо таъомеро бихўрад, бояд
ангуштони худро пок накунад, то ки онро билесад.

749 - Аз Каъб ибни Молик (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули
Худо (с)-ро дидам, ки ба се ангушт таъом мехўрд ва чун фориѓ
мешуд, онро мелесид.

 750 - Аз Љобир (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с) ба
лесидани ангуштон ва пок намудани коса амр намуда фармуд:
Њамоно шумо намедонед, ки баракат дар кадом ќисмати
таъоми шумо аст.

 751 - Аз Љобир (р) ривоят шуда, ки Паёмбари Худо (с)
фармуд: Њаргоњ луќмаи яке аз шумо афтод, бояд онро бигирад
ва хошокеро, ки бад-он часпида, дур кунад ва бояд онро
бихўрад ва барои шайтон нагзорад ва то ангуштони худро
налесад, дасти худро бо дастмол пок накунад, зеро вай
намедонад, ки дар кадом бахши таъоми ў баракат нињода
шудааст.

752 - Ва низ аз Љобир (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њаќќо ки шаётин дар ваќти анљоми њар коре бо яке аз
шумо њозир мешавад. Њатто дар ваќти хўрок хўрданаш њам
бо ў њозир мегардад. Пас њар гоњ луќмаи яке аз шумо афтод,
бояд онро бигирад ва хошоки онро пок кунад ва боз онро хўрда
ва барои шайтон нагзорад ва чун фориѓ шуд, ангуштони худро
билесад. Зеро ў намедонад, ки дар кадом бахши таъоми ў
баракат нињода шудааст.

 753 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки чун Расули Худо (с)
таъомеро тановул менамуд, њар се ангушти худро лесида
мефармуд: Чун луќмае, ки аз шумо афтод, бояд онро бигирад
ва хошокро аз он дур намуда, онро хўрда ва барои шайтон
нагузорад ва моро амр намуд, ки косаро пок кунем ва фармуд:
Шумо намедонед, ки дар кадом ќисмати таъоми шумо баракат
вуљуд дорад.
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 754 - Аз Саид ибни Њорис ривоят шуда, ки ў аз Љобир (р)
дар мавриди вузў аз он чи ба оташ пухта шуда, пурсид ва ў
гуфт: Мо дар замони паёмбар (с) мисли ин таъомро ба љуз,
гоњ-гоњ намедидем ва агар онро меёфтем, дастмоле ба љуз
дастњо ва бозуњо ва ќадамњоямон надоштем. Сипас намоз
мегузоридем ва вузў њам намегирифтем.

 755 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Таъоми ду нафар барои се нафар ва таъоми се нафар
барои чањор нафар кифоят мекунад.

БОБИ 110. Зиёд шудани дастњо дар таъом

756 - Аз Љобир (р) ривоят шуда, ки гуфт: аз паёмбар (с)
шунидам, ки мефармуд: Таъоми як нафар барои ду нафар ва
таъоми ду нафар барои чањор нафар ва таъоми чањор нафар
барои њашт нафар кифоят мекунад.

БОБИ 111. Одоби ошомидан ва истињбоби се бор
нафас кашидан дар беруни зарф ва кароњияти нафас
кашидан дар дохили зарф ва мустањаб будани таќдим

ва гардондани зарф бар љониби рост ва рост

757 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) дар
ошомидан се бор нафас мекашиданд, (яъне берун аз зарф).

 758 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с)
фармуд: Монанди ошомидани шутур якбор наёшомед ва лекин
ду бор ва се бор биёшомед ва чун биёшомед, Бисмиллоњ гўед
ва чун онро ошомидед, Алњамдулиллоњ бигўед.

759 - Аз Абуќатода (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) аз ин, ки
дар зарф нафас кашида шавад, манъ фармуданд.

760 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) шире
оварданд, ки бо об махлутгашта буд, дар њоле ки дар тарафи
росташон аъробие нишаста буд ва дар тарафи чапашон
Абубакр (р). Пас он њазрат (с) биёшомид ва сипас ба аъробї
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дода ва фармуд: рост ва боз рост, (яъне, ба афроде, ки дар
самти рости шумо ќарор доранд, бидињед).

 761 - Аз Сањл ибни Саъд (р) ривоят аст, ки барои Расули
Худо (с) ошомиданї оварда шуд ва аз он биёшомид, дар њоле,
ки дар љониби росташон кўдаке ва дар љониби чапашон
бузургсолоне вуљуд дошт, пас ба кўдак фармуд: Оё ба ман
иљоза медињї, ки ба инњо бидињам? Кўдак гуфт: На, ба Худо
ќасам, њељ касро ба њиссаам аз шумо барнамегузинам ва сипас
Расулуллоњ (с) онро дар дасти ў гузошт.

 762 - Аз Абусаиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари
Худо (с) аз ихтиноси машк (яъне ошомидан аз дањони он) нањй
фармуд.

БОБИ 112. Кароњияти нўшидан аз дањони машк ва
монанди он ва баёни он ки ин кароњият танзињї аст, на

тањримї

763 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
манъ карданд аз ин ки аз дањони машк нўшида шавад.

764 - Аз Умми Собит Кабша бинти Собит хоњари Њассон
ибни Собит (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули Худо (с) бар ман
ворид шуд ва истода аз дањони машке, ки овезон буд, нўшид
ва ман бархоста дањони онро буридам (барои табаррук).

БОБИ 113. Кароњият ва нописанд будани дамидан
(пуф кардан) дар об

765 - Аз Абусаъиди Худрї (р) паёмбар (с) аз дамидан дар
ошомидани об нањй фармуд. Марде гуфт: хошокро дар зарф
мебинам. Гуфт: онро бирез. Гуфт: ман аз як нафас сероб
намешавам. Фармуд: Пас ќадањро аз дањонат људо гир.

766 - Аз Ибни Аббос ривоят шуда, ки Паёмбари Худо (с)
нањй фармуд аз ин ки дар зарф нафас кашидан ё дар он дамида
шавад.
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БОБИ 114. Раво будани ошомидан истода ва баёни
ин, ки комилтар ва бењтар ошомидан дар њолати

нишастааст

767 - Аз Абдуллоњ ибни Аббос (р) ривоят шуда, ки гуфт:
барои паёмбар (с) аз оби Замзам додам ва он њазрат (с) истода
онро ошомиданд.

 768 - Аз Наззол ибни Сабра (р) ривоят шуда, ки гуфт: Алї
(р) ба Бобу-р-рањбаи (Куфа) омад ва истода ошомиду гуфт:
Ман Расули Худо (с)-ро дидам, ки њамонанди он чи шумо
дидед, ман анљом додам, анљом дода ва амале фармуд.

769 - Аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки гуфт: мо дар замони
Расули Худо (с) ѓизо мехўрдем, дар њоле ки роњ мерафтем ва
меошомидем, дар њоле ки истода будем.

 770 - Аз Амр ва Ибни Шуайб аз падараш аз бобояш (р)
ривоят шуда, ки гуфт: Паёмбари Худо (с)-ро дидам, ки истода
ва нишаста (дар њар ду њолат) меошомиданд.

771 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с) нањй фармуд
аз ин ки шахс истода биёшомад. Ќутода гуфт: мо ба Анас
гуфтем: пас ѓизо хўрдан чї тавр? Гуфт: он бадтар аст ё хабистар
аст. Ва дар ривояте аз Муслим омада, ки паёмбар (с) аз
ошомидани истода манъ фармуд.

 772 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њељ як аз шумо истода наёшомад ва касе, ки фаромўш
кард, бояд онро ќай кунад.

БОБИ 115. Мустањаб будани ин, ки соќии гурўњ бояд
аз њама охиртар бинўшад

773 - Аз Абуќатода (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с) фармуд:
соќии ќавм (дар ошомидан) охирашон аст.

 774 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки гуфт: Њангоми намоз
даррасид, касоне, ки хонањояшон наздик буд, ба хонањои худ
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рафтанд (барои вузў сохтан) ва гурўње боќї монданд ва сипас
михзабе (зарфе аз санг) барои Паёмбари Худо (с) оварда шуд
ва кўчактар аз ин буд, ки кафи дасти он њазрат (с) дар он пањн
гардид ва њамаи гурўњ аз он вузў гирифтанд. Гуфтанд: Шумо
чанд нафар будед? Гуфт: Њаштоду чанд нафар.

Ва дар ривояти Муслим омада, ки Паёмбар (с) зарфи оберо
талаб намуд, ќадање оби фарох ва камумќе барояшон оварда
шуд ва ангуштони худро дар он нињод. Анас (р) гуфт: Ман ба
тарафи об дидам, ки аз миёни ангуштонашон таровиш мекард
ва касонеро, ки вузў месохтанд, баршумурдам, ки байни
њафтод, то њаштод нафар буданд.

БОБИ 116. Раво будани ошомидан аз њамаи зуруфи
пок, ѓайр аз тилло ва нуќра ва љоиз будани ошомидан
бо дањон аз љўй ва амсоли он бидуни зарф ва даст ва
њаром будани истеъмоли зуруфи тилло ва нуќра дар
ошомидан ва хўрдан ва тањорат ва дигар вуљўњи

истеъмол

775 - Аз Абдуллоњ ибни Зайд (р) ривоят шуда, ки гуфт:
паёмбар (с) назди мо омад ва мо барояш дар ќадањи руйин об
додем, ки вузў сохт.

776 - Аз Љобир (р) ривоят шуда, ки гуфт Расули Худо (с)
њамроњи рафиќе ба хонаи марди ансорї дохил гардид ва
фармуд: Агар обе дошта бошї, ки шаб дар машк монда бошад,
хуб варна ба дањани хеш об менўшем.

777 - Аз Њузайфа (р) ривоят шуда, ки гуфт: паёмбар (с)
моро аз пўшидани абрешими нозук ва дебо ва аз ошомидан
дар зарфњои тилло ва нуќра манъ намуда ва фармуд: Инњо
дар дунё барои онњост (кофирон) ва дар охират барои шумо
аст.

Шарњ: Дебо-љомае, ки ду љониб ва ќисмати болои он
абрешим аст.
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778 - Аз Умми Салама (р) ривоят шуда, ки Пайѓамбари
Худо (с) фармуд: он ки дар зарфи нуќрагї менўшад, њамоно
дар шиками хеш оташи љањаннамро фурў мебарад.

 779 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Либосњои сафеди худро бипўшед, ки он аз бењтарин
љомањои шумо аст ва мурдањои худро дар он кафан кунед.
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3. КИТОБИ ЛИБОС

БОБИ 117. Истињбоби пўшидани либоси сафед ва
иљозаи пўшидани либоси сурх ва зард ва сиёњ ва раво
будани ин ки либос аз пунба ва катон ва мўй ва пашм

ва ѓайри он ба истиснои абрешим бошад

Худованд мефармояд:
Эй фарзанди Одам, њароина мо фуруд овардем бар шумо

либосе, ки бипўшад шармгоњи шуморо ва фуруд овардем
љомањои зиннатро ва либоси парњезгорї аз њама бењтар аст.
(Аъроф: 26)

Ва барои шумо љомањо сохт, ки шуморо нигањ дорад аз
гармї ва љомањое, ки шуморо нигањ дорад аз зарари љанги
шумо. (Нањл: 81).

780 - Аз Самура (р) ривоят аст, ки Расулаллоњ (с) фармуд:
Либосњои сафедро бипўшед, ки он поктар ва бењтар аст ва
мурдањои худро дар он кафан кунед.

781 - Аз Бароъ (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
чањоршона буданд ва эшонро дар либоси сурх дидам, ки њаргиз
чизеро некўтар аз он њазрат (с) надида будам.
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 782 - Аз Абуљуњайфа Вањб ибни Абдуллоњ (р) ривоят шуда,
ки гуфт: Паёмбар (с)-ро дар Макка дидам, дар њоле, ки он
њазрат (с) дар хаймаи сурхи чармин дар Абтањ (водие дар
наздикии Макка) буд ва Билол (р) оби вузўяшонро баровард,
ки баъзе об мепошиданд ва баъзе обро мегирифтанд. Сипас
паёмбар (с) дар њоле, ки љомаи сурх пўшида буд, омад гўё ман
ба сафедии ду соќи пояшон менигарам ва вузў сохтанд. Билол
азон гуфт ва ман дањони ўро ин љо ва он љо менигаристам, ки
ба росту чап мегуфт: Њайя ала-с-салоњ ва њайя ала-л-фалоњ.
Сипас пеши рўи он њазрат (с) чўбе найзамонанд (ба хотири
сутраи намоз) насб гардид ва пеш гузашта, намоз гузориданд,
дар њоле, ки аз пеши рўяшон саг ва хар мегузашт ва манъ
намешуд.

783 - Аз Абуримса Рифоъаи Таймї (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Расули Худо (с)-ро дидам, дар њоле ки дар танашон ду љомаи
сабз буд.

784 - Аз Љобир (р) ривоят шуда, ки Паёмбари Худо (с) дар
рўзи фатњи Макка ба Макка дохил гардиданд, дар њоле ки
бар сарашон салаи сиёњ буд.

 785 - Аз Абусаиди Амр ибни Њурайс (р) ривоят шуда, ки
гуфт: Гўё ман акнун ба сўи Расули Худо (с) менигарам дар
њоле, ки амомаи сиёње ба сар доранд, ки ду гўшаи онро дар
миёни шонањояшон рањо намудаанд. Ва дар ривояти дигар аз
Муслим омада, ки Паёмбари Худо (с) барои мардум хутба
хонданд, дар њоле, ки амомаи сиёње бар сарашон буд.

786 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули Худо (с)
дар се љомаи сафеди пунбаи сањулї (исми љоест) кафан карда
шуд, ки на дар он пироњан буд ва на амома.

 787 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) дар
субњгоње баромад ва бар шонаашон абое буд аз пашми сиёњ,
ки бар он тасвири каљоваи шутур буд.

788 - Аз Муѓира ибни Шўъба (р) ривоят шуда, ки гуфт:
шабе дар роње бо Расули Худо (с) њамроњ будам ва аз ман
пурсид: Оё њамроњат об њаст? Гуфтам: бале. Сипас он њазрат
(с) аз маркаби хеш фуруд омада ва рафт, то ин ки дар сиёњии
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шаб аз назар нопадид шуд ва боз омад ва ман аз зарф барояшон
об рехтам ва ў рўи худро шуст, дар њоле, ки љўбае аз пашм бар
танашон буд ва натавонист, ки бозуњои худро аз он берун
кунад, то ин ки онро аз зери љўба берун намуд ва бозуњои худро
шуст ва сарашро масњ намуд. Баъд аз он ман хостам
мўзањояшонро бикашам, он њазрат (с) фармуд: Бигзораш, чун
ман пойњоямро ба њоли тањорат дохили онњо сохтам ва бар
онњо масњ намуд.

Дар ривояте омада, ки барояшон љўбаи шомие буд, ки
остинњояш танг буд.

Ва дар ривояти дигар омада, ки ин ќазия дар ѓазваи Табук
будааст.

БОБИ 118. Дар мустањаб будани пироњан

789 - Аз Умми Салама (р) ривоят шуда, ки гуфт:
дўстдошттарин ва мањбубтарин љомањо барои Расули Худо (с)
пироњан буд.

БОБИ 119. Сифати дарозии остини пироњан ва эзор ва
гўшаи (фаши) амома ва њаром будани кашола
намудани чизе аз инњо бар асоси кибр ва макруњ
будани он дар сурати набудани кибр ва худбинї

790 - Аз Асмоа бинти Язиди Ансорї (р) ривоят шуда, ки
гуфт: остини пироњани Расули Худо (с) то банди дасташон буд.

791 - Аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с) фармуд:
Касе ки љомаашро аз рўи кибр бикашонад, Худованд дар рўзи
ќиёмат ба вай назар намекунад. Абубакр (р) барояш гуфт: ё
Расулаллоњ, эзори ман суст мешавад, (дар натиља кашонда
мешавад), магар ин ки онро мувозибат кунам. Расули Худо
(с) ба ў фармуд: Ту аз зумраи касоне нестї, ки ин корро аз рўи
кибр анљом медињанд.
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792 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Худованд дар рўзи ќиёмат ба сўи касе, ки эзорашро
аз рўи кибр ва ѓурур бикашонад, назар намекунад.

793 - Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Пойинтар аз шитолинг (буљили по) аз эзор дар дўзах
аст.

 794 - Аз Абузар (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Се кас аст, ки Худованд дар рўзи ќиёмат ба сўяшон назар
нанамуда ва бо онњо сухан намезанад ва онњоро тазкия
накарда, барояшон азоби дарднок аст. Гуфт: Паёмбари Худо
(с) онро се бор такрор фармуд. Абузар гуфт: Зиёнманд ва
зиёнкор шаванд, инњо киёнанд ё Расули Худо (с)? Фармуд:
Он ки љомаашро аз рўи кибр поинтар аз шитолинг дароз
мекунад ва он ки миннат мегузорад бар мардум (дар эњсоне,
ки ба онњо карда) ва он ки ба савганди дурўѓ матоъашро
тарвиљ медињад.

Ва дар ривояти дигар њам аз Муслим омада, он ки
эзорашро аз рўи кибр ба поинтар аз шитолинг дароз мекунад.

795 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
дар эзор ва пироњан ва амома аст, он ки чизеро аз рўи кибр
бикашонад. Худованд дар рўзи ќиёмат ба вай наменигарад.

 796 - Аз Абуљурай Љобир ибни Сулайм (р) ривоят шуда,
ки гуфт: сардеро дидам, ки мардум назари ўро гирифта ва
њар чи мегуфт мепазируфтанд. Гуфтам: Ин кист? Гуфтанд:
Расули Худо (с) аст. Гуфтам: Алайкассалом Паёмбари Худо
(с)! Ва ду бор такрор намудам. Фармуд: Магў алайкассалом.
Зеро, ки алайкассалом тањияи мурдањо аст. Бигў, ассалому
алайк. Гуфтам: Ту Расули Худо (с) њастї? Фармуд: Ман
Расули Худоям, ки агар ба маразе гирифтор шавї ва аз ў
бихоњї, онро аз сарат бармедорад ва агар ба соли ќањтї
гирифтор шавї ва аз ў бихоњї, бароят онро мерўёнад ва њар
гоњ ба замин хушке ё ба биёбоне бошї ва маркабат гум шавад
ва аз ў бихоњї, онро ба ту бозмегардонад. Гуфт: Гуфтам: эй
Расули Худо (с), маро тавсия кун. Он њазрат (с) фармуд:
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касеро дашном мадењ. Гуфт: баъд аз он њељ озод ва ѓулом ва
гўсфанд ва шутурро дашном надодам. Ва њељ чизе аз кори
хайрро хор машмор ва ин ки бо бародарат бо чењраи кушода
сўњбат кунї, њамоно ин аз љумлаи корњои хайр аст ва эзоратро
то нисфи соќ боло кун ва агар ин корро нанамудї, пас то
шитолинг (буљилаки по)-њо рањояш кун ва парњез кун аз
кашондани эзор, зеро ин кор аз љумлаи кибр ба шумор
меравад ва Худованд кибрро дўст намедорад ва агар касе
туро дашном дод ё туро ба чизе, ки дар ту медонист, таъна
зад, ту ўро ба он чи дар ў медонї, таъна мазан, зеро гуноњи
ин кор ба дўши ўст.

 797 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки гуфт: Дар асное,
ки марде намоз мехонд, дар њоле, ки эзораш кашон буд, он
њазрат (с) ба вай фармуд: Бирав ва вузў бигир. Пас рафт, вузў
гирифт ва сипас омад. Боз ба вай фармуд: Бирав ва вузў бигир.
Марде ба вай гуфт: Ё Расулуллоњ! Чї шуд, ки вайро амр кардї,
ки вузў гирад ва боз аз вай сукут намудї? Фармуд: Ў намоз
мегузорад дар њоле, ки эзораш кашон буд ва Худованд намози
мардеро, ки эзораш кашон бошад намепазирад.

 798 - Аз Ќайс ибни Бишр Таѓлибї ривоят шуда, ки гуфт:
Падарам маро хабар дод ва ў њамнишини Абудардо буд ва
гуфт: Дар Димишќ марде аз асњоби паёмбар (с) вуљуд дошт,
ки ба ў Сањл ибни Њанзалия гуфта мешуд ва ў танњоиро басо
дўст медошт ва бисёр кам бо мардум њамнишинї мекард ва
кораш фаќат намоз буд ва чун аз он фориѓ мешуд, њама кораш
тасбењу такбир буд, то ба хонааш меомад. Вай аз канори мо
гузашт, дар њоле, ки мо назди Абудардо (р) будем ва Абудардо
(р) ба вай гуфт: Сухане бигў, ки ба мо нафъ расонад ва ба ту
њам зарар накунад. Гуфт: Расули Худо (с) лашкареро
фиристоданд ва он лашкар бозомад ва марде аз миёнашон
омада ва дар маљлисе, ки Паёмбари Худо (с) дар он менишаст,
нишаста ва ба марде, ки дар канораш буд гуфт: Кош моро
медидї, ваќте ки бо душман рўбарў шудем ва фалонї њамла
кард ва фалонї ба найза зад ва гуфт: Бигир аз ман, ки ман
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бачаи Ѓиффорї њастам. Дар ин гуфтааш чї назар дорї? Гуфт:
Гумон мекунам, ки амалашро ботил намуд ва дигаре онро
шунида гуфт: Ман бад-ин кор боке намебинам ва бо њам даъво
карданд, чунончи Расули Худо (с) шуниду фармуд:
Субњоналлоњ, парвое надорад, ки мужда дода шавад ва тавсиф
карда шавад.

Сипас дидам, ки Абудардо (р) бад-ин амр шод шуд ва
сарашро ба тарафи ў баланд намуда гуфт: Оё ту инро аз Расули
Худо (с) шунидї? Ва мегуфт: Бале. Ва њамин тавр, такрор
менамуд, то ин ки бо худ мегуфтам: Шояд ба зону бияфтад.
Гуфт: Рўзи дигар аз канори мо гузашт ва Абудардо (р) ба ў
гуфт: Сухане гўй, ки ба мо нафъ кунад ва ба ту зиён нарасонад.
Гуфт: Паёмбари Худо (с) ба мо гуфт: Он ки дар роњи тарбият
аст, масраф ва харљ намояд, монанди касест, ки дасти худро
барои садаќа додан кушода ва онро баста накунад. Боз рўзи
дигар аз канори мо гузашт ва Абудардо (р) ба вай гуфт: Барои
мо сухане гўй, ки ба мо нафъ расонда, ба ту зиён нарасонад.
Гуфт: Расули Худо (с) фармуд: Хурайми Асадї марди хубест,
агар чунонки мўйњои сараш дароз ва эзораш кашон намебуд.
Ин хабар ба Хурайм расид ва ў шитоб намуда, теѓеро гирифта
ва бо он кокулашро то гўшњояш ќатъ кард ва эзорашро то
нисфи соќаш боло намуд. Боз рўзи дигаре аз канори мо гузашт
ва Абудардо (р) ба вай гуфт: Сухане гўй, ки ба мо нафъ
расонда, ба ту зиёне нарасонад, гуфт: Аз он њазрат (с) шунидам,
ки мефармуд: Шумо назди бародаронатон ќудум меоваред, аз
ин рў, љойгоњњо ва либосњои худро дуруст кунед ва гўё монанди
холи сиёњ дар миёни мардум бошед, зеро Худованд бад либосу
бадшаклї ва бадзабониву бадамалиро дўст намедорад (хоњ
ин сифат аз рўи одат бошад ва ё аз рўи худсозї ва тазоњур).

799 - Аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят аст. ки Расули Худо
(с) фармуд: Эзори мусалмон, то нисфи соќ аст ва мушкиле нест.
Ё фармуд: гуноње нест, ки дар миёни соќ ва шитолинг (буљилаки
по) бошад ва он чи аз шитолинг (буљулаки по) пойинтар бошад,
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пас он дар дўзах аст ва касе ки аз рўи кибр эзорашро кашол
карда бикашад, Худованд ба сўяш назар намекунад.

 800 - Аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки гуфт: Аз канори
Расули Худо (с) гузаштам дар њоле, ки эзорам суст шуда буд
(яъне, кашола шуда буд). Пас фармуд: Эй Абдуллоњ! Эзоратро
боло кун. Ман онро боло кардам, боз фармуд: Зиёдтар боло
кун. Ман зиёдтар боло кардам ва баъд аз он њамеша онро дар
меёфтам. Баъзе аз ќавм гуфтанд, то куљо? Гуфт: То нимањои
њар ду соќ.

 801 - Ва низ аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки Паёмбари
Худо (с) фармуд: Онки аз рўи кибр љомаашро кашон кунад,
Худованд дар рўзи ќиёмат ба сўяш назар намекунад. Сипас
умми Салама (р) гуфт: Занњо ба доманњои худ чї кунанд?
Фармуд: Як ваљаб рањо кунанд. Гуфт: Агар чунин кунанд,
ќадамњояшон зоњир мегардад. Фармуд: Як гази онро рањо
кунанд ва бар он наяфзоянд.

БОБИ 120. Истињбоби тарк намудани баландпарвозї
дар либос аз рўи тавозуъ ва фурўтанї

802 - Аз Муъоз ибни Анас (р) ривоят шуда, ки Расули Худо
(с) фармуд: Он кї либоси гаронќиматро аз рўи тавозуъ ва
фурўтанї барои Худованд тарк кунад, дар њоле ки тавонмандии
онро њам дорад, Худованд дар рўзи ќиёмат бар њузури
мардумон ўро мехоњад ва мухайяраш месозад, то аз њар њуллае
аз њуллањои имон, ки бихоњад, бипўшад.

БОБИ 121. Мустањаб будани миёнаравї кардан дар
либос ва мабодо ки бидуни њољат ва маќсуди шаръї
либос бипўшад, ки ўро њаќир ва хор нишон дињад

803 - Аз Амр ибни Шуъайб аз падараш аз бобояш (р) ривоят
шуда, ки Расули Худо (с) фармуд: Худованд дўст медорад, ки
нишонаи неъматашро бар бандааш бубинад.
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БОБИ 122. Тањрими пўшидани либоси абрешимин
барои мардон ва њаром будани нишастан ва такя
кардан бар он ва раво будани пўшидани он барои

занон

804 - Аз Умар ибни Хаттоб (р) ривоят аст, ки Пайѓамбари
Худо (с) фармуд: Абрешимро напўшед, зеро он ки онро дар
дунё бипўшад, дар охират онро нахоњад пўшид.

 805 - Ва низ аз Умар ибни Хаттоб (р) ривоят аст, ки гуфт:
Аз Расули Худо (с) шунидам. ки мефармуд: Касе абрешимро
мепўшад, бањрае надорад. Муттафаќун алайњ. Ва дар ривояте
аз Бухорї омада, ки: Он ки дар охират бањрае барояш нест.

806 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд: Он ки
дар дунё абрешимро бипўшад, дар охират онро нахоњад пўшид.

807 - Аз Алї (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули Худо (с) –ро
дар њоле дидам, ки абрешимро гирифта ва ба тарафи росташ
нињода ва тиллоеро гирифта ва дар тарафи чапаш нињода ва
сипас фармуд: Ин ду бар мардони умматам њаром аст.

 808 - Аз Абумўсои Ашъарї (р) ривоят аст, ки Паёмбари
Худо (с) фармуд: Либоси абрешимин ва тилло бар мардони
умматам њаром гардонида шуда ва барои занњояшон њалол
сохта шудааст.

 809 - Аз Њузайфа (р) ривоят шуда, ки гуфт: Паёмбар (с)
моро манъ фармуд аз ин ки дар зарфњои тилло ва нуќра
бинўшем ё дар он бихўрем ва аз пўшидани абрешими нозук ва
ѓализ ва ин ки бар он биншинем, низ манъ фармуд.

БОБИ 123. Раво будани пўшидани абрешим барои он
ки бемории хориш дошта бошад

810 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули Худо (с)
барои Зубайр ва Абдурањмон ибни Авф (р) аз љињати хорише,
ки дар вуљуди он ду буд, пўшидани абрешимро иљозат дод.
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БОБИ 124. Манъ аз густурдани пўстњои паланг ва
савор шудан бар он

811 - Аз Муъовия (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с)
фармуд: Бар абрешим ва пўстњои паланг савор нашавед.

812 - Аз Абумалињ аз падараш (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) аз пўсти даррандагон манъ фармуд. Ва дар ривояте
аз Тирмизї омада, ки манъ фармуд аз ин ки аз пўсти
даррандагон фарш сохта шавад.

БОБИ 125. Он чи њангоми пўшидани либоси нав, ё
кафши нав ва амсоли он бояд гуфта шавад

813 - Аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят шуда, ки гуфт: чун
Расули Худо (с) љомаи тоза мепўшид, онро ба номаш ёд мекард
ва мефармуд: Аллоњумма лака-л-њамду анта касавтанїњи
асъалука хайрању ва хайра мо суниъа лању ва аъузу бика мин
шаррињи ва шарри мо суниъа лању. Бор Худоё, сипос хос
турост, Ту онро ба ман пушонидї аз Ту хайри он ва хайри он
чиро ки барои он сохта шуда металабам ва ба Ту аз шарри он
ва шарри он чи ки барои он сохта шуда, паноњ мебарам.

БОБИ 126. Истињбоби оѓоз ба рост дар
пўшидани либос

Маќсуди ин боб ќаблан гузашт ва ањодиси сањињро дар
мавриди он баён намудем (боби шумораи 99 аз њадиси шумораи
721 то 727).
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4. КИТОБИ ОДОБИ ХОБ ВА БА ПАЊЛЎ
ЃАЛТИДАН ВА НИШАСТАН, МАЉЛИС,

ЊАМНИШИН ВА ХОБ ДИДАН

БОБИ 127. Он чи ки дар ваќти хобидан мегўяд

814 - Аз Бароъ ибни Озиб (р) ривоят шуда, ки гуфт: чун
Расули Худо (с) ба бистари хеш ќарор мегирифт, ба тарафи
рости хеш хобида ва мефармуд: Аллоњумма асламту нафсї
илайка ва ваљљањту ваљњї илайка ва фаввазту амрї илайка ва
алљаъту зањрї илайка раѓбатан ва рањбатан илайка ло малљаа
ва ло манљаа минка илло илайка. Оманту бикитобика-л-лазї
анзалта ва набийика-л-лазї арсалта. Худоё, худро ба ту
таслим кардам аз рўи тамоюл ба ту ва тарс аз ту. Паноњгоњ
ва гурезгоње аз ту љуз ба сўят нест. Ман ба китобе, ки фурў
фиристодї ва паёмбаре, ки фиристодї, имон овардам.

815 - Аз Бароъ ибни Озиб (р) њамчунин ривоят шуда, ки
Пайѓамбари Худо (с) ба ман гуфт: чун ба хобгоњат омадї, пас
њамон гуна, ки барои намоз вузў месозї, вузў бигир ва сипас
ба тарафи рост худро ба пањлў андохта ва бигў ва мисли он
дуъоро зикр намуд ва дар он омадааст ва онро охири чизе
бигардон, ки мегўї, (яъне, пас аз ин дуъо чизи дигареро бар
забон маёвар).

816 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт паёмбар (с) дар
шаб ёздањ ракаъат намоз мегузорид ва чун субњ тулўъ мекард,
ду ракаъати хафї ва сабук хонда ва ба пањлўи рост мехобид,
то ин ки муаззин омада ва ўро огоњ месохт.
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817 - Аз Њузайфа (р) ривоят шуда, ки гуфт: чун паёмбар
(с) дар шаб ба хобгоњаш ќарор мегирифт, дасташро зери
рухсорааш гузошта ва сипас мегуфт: Аллоњумма бисмика
амўту ва ањё. Бор, Худоё, ба номи ту мемирам ва зинда
мешавам. Ва чун бедор мешуд, мефармуд: Алњамду лиллоњи-л-
лазї ањёно баъда мо амотано ва илайњи-н-нушур. Сано бод
Худоеро, ки баъд аз миронидан моро зинда кард ва бозгашт
ба сўи Ўст.

818 - Аз Яъиша ибни Тихфаи Ѓифорї (р) ривоят шуда, ки
гуфт: падарам ба ман гуфт: дар асное, ки дар масљид бар
шиками хеш хобида будам, ногоњ мутаваљљењ шудам, ки марде
ба пояш маро њаракат медињад ва мефармояд: ин хобидание
аст, ки Худоро аз он бад меояд. Гуфт: пас назар намуда ва
Расули Худо (с) –ро дидам.

819 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Касе, ки ба љое нишаста ва Худоро дар он љо ёд
накунад, аз љониби Худо бар ў нуќсе мебошад ва он кї дар
хобгоње бихобад ва Худоро дар он ёд накунад аз сўи Худо бар
ў нуќс ва коњише аст.

БОБИ 128. Дар раво будани бар пушт афтодан ва
нињодани як пой бар болои пойи дигар, њар гоњ аз
зоњир шудани аврат тарсе набошад ва раво будани

чорзону задан ва чамботма задан

820 - Аз Абдуллоњ ибни Зайд (р) ривоят шуда, ки ў Расули
Худо (с) –ро дид, ки дар масљид ба пушт афтода ва як пояшро
ба пойи дигар нињода буд.

821 - Аз Љобир ибни Самура (р) ривоят шуда, ки гуфт: чун
паёмбар (с) намози субњро мегузорид дар љояш чањорзону
менишаст, то ин ки офтоб дуруст тулўъ мекард.

 822 - Аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули Худо
(с)-ро дар канори Каъба дидам, ки чорзону зада буд. Ин тавр
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(ва ровии њадис бо дастони хеш ин тарз нишастанро тамсил
намуд) (ињтибо нишастан ба сурин ва зонуњоро ба ши

кам дастњоро ба соќи по часпондан).
823 - Аз Ќайла бинти Махрама (р) ривоят шуда, ки гуфт:

паёмбар (с) –ро дидам, ки чамботма (гирдзону) зада буд ва
чун Расули Худо (с) –ро дар нишаст ба њоли хушўъ дидам, аз
тарс дигаргун шудам.

824 - Аз Шарид ибни Сувайд (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Расули Худо (с) аз канорам гузашт, дар њоле ки ман ин гуна
нишаста будам, ки дасти чапамро ба пуштам нињода ва ба
нармии дастњоям такя намуда будам. Пас он њазрат (с) фармуд:
Оё ба гунаи касоне, ки мавриди ѓазаб ќарор гирифтаанд,
менишинї.

БОБИ 129. Дар одоби нишастан дар маљлис ва
њамнишин

825 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њељ кадоми шумо набояд касеро аз љояш баланд
намуда ва худ ба љояш бинишинад, вале маљолиси худро фарох
гиред. Ва чун касе аз љояш барои ибни Умар (р) баланд мешуд
(мехест), дар он љо наменишаст.

826 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с)
фармуд: Њар гоњ яке аз шумо аз маљлисе бархост ва боз ба он
сў омад, ў бад-он сазовортар аст, яъне, бояд ба љои аввалаш
бинишинад ва каси дигаре љояшро ишѓол накунад.

827 - Аз Љобир ибни Самура (р) ривоят шуда, ки гуфт: чун
яке аз мо хидмати паёмбар (с) меомад, њар куљоеро, ки холї
медид, менишаст.

828 - Аз Абуабдуллоњ Салмони Форсї (р) ривоят аст, ки
паёмбар (с) фармуд: њељ марде нест, ки дар рўзи љумъа ѓусл
намуда ва ба ќадри тавоноии хеш покї кунад ва аз равѓанаш
равѓанмолї намуда, ё аз хушбўии мављуд дар хонааш истифода
кунад ва сипас берун омада ва байни ду нафар људої наяфканад
ва баъд намози фаризаро адо кунад, чун имом сухан гўяд сукут
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намояд, магар ин ки гуноњ аз ин љумъа то љумъаи дигар
бахшида мешавад.

829 - Амр ибни Шуъайб аз падараш аз љаддаш (р) ривоят
намуда, ки Расули Худо (с) фармуд: Раво нест бар њељ кас ки
байни ду нафар људої афканад, (яъне миёни он ду бинишинад),
магар ба иљозаи он ду.

 830 - Аз Њузайфа ибни Ямон (р) ривоят шуда, ки Паёмбари
Худо (с) касеро, ки миёни њалќа менишинад, лаънат намуданд.
Тирмизї аз Абумиљлаз (р) ривоят намуда, ки марде дар васати
њалќа нишаст ва Њузайфа гуфт: Бар забони Муњаммад (с)
малъун аст, ё Худованд лаънат намуда бар забони Муњаммад
(с) касеро, ки дар васати њалќа менишинад.

 831 - Аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят шуда, ки аз Расули
Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Бењтарин маљлисњо
фарохтарини онњост.

832 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Пайѓамбари Худо
(с) фармуд: он кї дар маљлис бинишинад ва суханаш дар он
бисёр шавад, сухане, ки аз он хайри охират мутасаввир нест
ва пеш аз он ки аз ин маљлис бархезад, бигўяд: Субњонака
Аллоњумма ва бињамдика ашњаду ал-ло илоња илло анта,
астаѓфирука ва атубу илайка.

Бор, Худоё, покист туро ва ба санои ту тарзабонам.
Гувоњї медињам, ки маъбуди барњаќе љуз ту нест. Аз ту
омурзиш металабам ва ба сўят тавба мекунам. Магар он ки
он чи дар он маљлис аз вай (лаѓжишњое, ки) содир шудааст,
бахшида шавад.

 833 - Аз Абубарза (р) ривоят шуда, ки гуфт: Паёмбари
Худо (с) дар охири умр ва дар поини љаласаи хеш чун мехост,
ки аз маљлис бархезад мегуфт: «Субњонака Аллоњумма ва
бињамдика ашњаду алло илоња илло анта астаѓфирука ва
атубу илайк». Яъне, Бор Худоё! Покист туро ва ба санои ту
тарзабонам. Гувоњї медињам, ки маъбуди барњаќе љуз ту нест.
Аз ту омурзиш металабам ва ба сўят тавбагорам. Марде гуфт:
Ту сухане мегўї, ки дар гузашта намегуфтї. Гуфт: Ин
каффораи он чизест, ки дар маљлис мебошад.
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834 - Аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки гуфт: бисёр кам
буд, ки Расули Худо (с) аз маљлисе бархезад ва ин дуъоњоро
нахонад: Аллоњумма аќсим лано мин хашятика мо тањўлу бињи
байнано ва байна маъосика ва мин тоъатика мо тубаллиѓуно
бињи љаннатака ва мина-л-яќини мо туњаввину ъалайно
масоиба-д-дунё. Аллоњу-м-маттиъно би асмоъино ва абсорино
ва ќувватино мо ањяйтано ваљъалњу-л-вориса минно ваљъал
саърано ъало ман заламано вансурно ъало ман ъодоно вало
таљъал мусибатано фи динино вало таљъали-д-дунё акбара
њаммино вало маблаѓа ъилмино вало тусаллит ъалайно ман
ло ярњамуно.

Бор, Худоё, барои мо аз тарси хеш насибе дењ, ки миёни
мо ва маъсиятат њоилаш гардонї ва аз тоъатат барои мо
бањрае дењ, ки бад-он моро ба бињишт расонї ва аз яќин насибе
дењ, ки ба василаи он маъсиятњои дунёро бар мо сањл гардонї.
Парвардигоро, моро аз шунавоињо ва биноињо ва нерўњоямон
бањравар кун, то зиндаамон медорї ва ин бањрамандиро барои
мо пойдор бидор ва интиќоми моро аз он ки бар мо ситам
раво дошта, бигир ва моро бар он ки бар мо таљовуз карда
нусрат ва ёрї дењ ва мусибати моро дар дини мо магардон ва
дунёро бузургтарин маќсад ва назаргоњи илми мо ќарор мадењ
ва бар мо касеро, ки тарањњум надорад, чира ва мусаллат
макун.

 835 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њељ гурўње нест, ки аз маљлисе бармехезанд, ки дар
он Худоро ёд намекунанд, магар монанди он аст, ки гўё аз
болои хари мурдоре бархостаанд ва барояшон њасрат ва афсўс
аст.

836 - Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари
Худо (с) фармуд: Њељ гурўње аз маљлисе барнахостанд, ки
Худоро дар он ёд накарданд ва дар он бар паёмбари хеш (с)
дуруд нафиристоданд, магар ин ки барояшон нуќсе ба шумор
меравад, ки агар хост азобашон мекунад ва агар хост онњоро
меомурзад.
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 837 - Њамчунин аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари
Худо (с) фармуд: Он ки дар љое биншинад, ки дар он Худоро
ёд накарда бошад, аз љониби Худо бар вай нуќсе аст ва касе,
ки дар љое бихобад ва Худоро дар он ёд накарда бошад, аз
љониби Худо бар вай нуќсе аст.

БОБИ 130. Дар мавриди хоб дидан ва масоиле, ки
бад-он рабт дорад

Худованд мефармояд:
Ва аз нишонањои ў хобидани шумо дар шаб ва рўз аст.

(Рум: 23)
838 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: аз Паёмбари

Худо (с) шунидам, ки мефармуд: аз вижагињои нубувват ба
љуз мубашшират дар љањон боќї намонда. Гуфтанд:
мубашшират чист? Фармуд: Руъёи шоиста, (хобњои рост).

839 - Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Чун замони (рўзи) ќиёмат наздик шавад, хоби мўъмин
дурўѓ намегўяд ва хоби дидаи мўъмин бахше аз чињилу шаш
љузъи нубувват аст.

Дар ривояте омада; росттарини шумо аз рўи хоб
ростгўтарини шумост.

 840 - Њамчунин Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: Касе, ки маро дар хоб бубинад, маро дар
бедорї хоњад дид, ё гўё маро дар бедорї хоњад дид, ё гўё маро
дар бедорї дидааст, зеро шайтон ба сурат ва шакли ман
дарнамеояд.

 841 - Аз Абусаиди Худрї (р) ривоят аст, ки аз паёмбар (с)
шунидам, ки мефармуд: Њар гоњ касе хобе бубинад, ки онро
дўст медорад, њамоно он аз љониби Худо аст ва бояд Худоро
бар он њамду сипос гўяд ва онро ќисса кунад. Ва дар ривояте
омада, ки онро љуз ба касе, ки дўст медорад, ќисса накунад.
Ва агар љуз инро дид, ба тавре, ки онро хуш надорад, он аз
љониби шайтон аст, пас бояд аз шарри он ба Худо паноњ љўяд
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ва онро ба касе ќисса накунад, зеро он хоб ба вай зарар
намерасонад.

842 - Аз Абуќатода (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Руъёи шоиста ва дар ривояте руъёи некў аз љониби Худо аст
ва њулм аз љониби шайтон аст ва касе, ки чизеро дид, ки аз он
бадаш меояд, бояд се бор ба тарафи чапи худ бидамад ва аз
шайтон ба Худо паноњ љўяд, (яъне бигўяд: Аъузу биллоњи мина-
ш-шайтони-р-раљим), пас он хоб ба вай зарар намерасонад.

 843 - Аз Љобир (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Њар гоњ яке аз шумо хобе дид, ки аз он бадаш меояд, пас бояд
ки се бор аз тарафи чапи хеш туф андохта ва се бор аз шайтон
ба Худо паноњ љўяд ва бояд аз тарафе, ки хоб буд, ба пањлўи
дигар баргардад.

844 - Аз Абуласќаъ Восила ибни Асќаъ (р) ривоят шуда,
ки Расули Худо (с) фармуд: аз бузургтарин дурўѓњо ин аст, ки
шахс худро ба ѓайри падари хеш нисбат дињад ё ба чашмаш
чизеро нишон бидињад, ки ў надидааст, (бигўяд дар хоб чунин
ва чунон дидам, дар њоле ки надидааст) ё ба Расули Худо (с)
чизеро нисбат дињад, ки нагуфтааст.
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5. КИТОБИ САЛОМ ДОДАН

БОБИ 131. Дар фазилати салом ва амр ба пахши он

Худованд мефармояд:
Эй мусалмонон, дохил нашавед ба хонањои ѓайр аз хонањои

хеш, то ки иљозат талабед ва салом кунед бар ањли он. (Нур:
27)

Пас чун дароед ба хонањо, салом гўед бар худ ва дигарон
дуъои хайр ва баракату покизаи фурўдомада аз љониби
Худованд. (Нур: 61)

Пас чун ба саломе таъзим карда шавед, ба калимаи бењтар
аз он, ё ба њамон калима љавоб дињед. (Нисо: 86)

Оё расида ба ту хабари мењмонони гиромии Иброњим? Чун
Иброњим ворид шуд, салом гуфтанд ва ў дар иваз љавоби салом
дод. (Зориёт: 24-25)

845 - Аз Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят аст, ки
марде аз Расули Худо (с) пурсид, ки кадом ислом бењтар аст?
Фармуд: ин ки таъом дињї ва ба њар кас хоњ бишносї, ё
нашносї, салом кунї.
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 846 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с)
фармуд: Чун Худованд Одамро офарид, ба ў фармон дода
гуфт: Бирав ва бар инњо салом кун (бар гурўње аз фариштагон,
ки нишаста буданд) ва бишнав ба он чи, ки мегўянд. Зеро он
саломи ту ва авлоди туст. Пас гуфт: Ассалому алайкум ва
онон гуфтанд: Ассалому алайка ва рањматуллоњ ва
(рањматуллоњ)-ро ба он афзуданд.

847 - Аз Бароъ ибни Озиб (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Паёмбари Худо (с) моро ба њафт чиз амр намуд; ба аёдати
мариз ва ташийъи љанозањо ва дуъо барои атсазананда ва ёрї
додани нотавон ва њамкорї бо мазлум ва ошкор кардани салом
ва ростгў намудани савганди ёдкунанда дар он чи, ки ба
анљоми он савганд ёд кардааст.

848 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Ба бињишт ворид намешавед, то мўъмин шавед ва
мўъмин шумурда намешавед, то ба њамдигар дўстї кунед. Оё
рањнамої накунам шуморо ба он чи ки њар гоњ онро ба љой
оваред, бо њам дўстї мекунед? Саломро дар миёни хеш ошкоро
кунед.

 849 - Аз Абуюсуф Абдуллоњ ибни Салом (р) ривоят шуда,
ки гуфт: Аз Расули Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Эй мардум!
Саломро ошкор кунед ва таъом дињед ва равобити
хешовандиро барќарор доред ва намоз бихонед дар њоле, ки
мардум хоб њастанд, ба саломатї ба бињишт дохил шавед.

 850 - Аз Туфайл ибни Убай ибни Каъб ривоят шуда, ки ў
назди Абдуллоњ ибни Умар (р) омада, бо вай субњњангом ба
бозор мерафт ва гуфт: Чун њангоми сабоњ ба бозор мерафтем,
Абдуллоњ бар њељ кўњнафурўш ва муомиладор ва ё мискин ва
ё каси дигаре намегузашт, магар он ки бар ў салом медод.
Туфайл гуфт: Рўзе назди Абдуллоњ ибни Умар (р) омадам ва
аз ман хост, ки бо вай ба бозор равам ва ман ба ў гуфтам: Ба
бозор чї мекунї, дар њоле, ки ту бар сари доду ситод намеистї
ва аз матоъњо пурсон накарда, онро савдо намекунї ва низ
дар маљолиси бозор наменишинї? Ва ба ў гуфтам: Ин љо
биншин, ки сўњбат кунем. Ў гуфт: Эй шикамдор (чун Туфайл
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дорои шиками бузург буд), њамоно субњ мекунем ба воситаи
салом, то бар њар касе, ки бо ў рўбарў мешавем, салом кунем.

БОБИ 132. Кайфият ва чи гунагии салом додан

Мустањаб аст, барои касе ки ба салом оѓоз мекунад,
бигўяд: Ассалому ъалайкум ва рањматуллоњи ва баракотуњу,
яъне замири љамъро оварад, њарчанд касе ки бар вай салом дода
мешавад, як нафар бошад ва љавобдињанда бигўяд: ва
ъалайкуму-с-салому ва рањматуллоњи ва баракотуњу, яъне дар
посухаш вови отифаро биёварад.

851 - Аз Имрон ибни Њусайн (р) ривоят аст, ки гуфт: марде
хидмати паёмбар (с) омада гуфт: Ассалому ъалайкум. Он
њазрат (с) љавобашро дод ва ў нишаст. Сипас паёмбар (с)
фармуд: Дањ бор. Марди дигаре омада гуфт: Ассалому
ъалайкум ва рањматуллоњ. Он њазрат (с) љавобашро дод ва ў
нишаст ва боз паёмбар (с) фармуд: Бист бор. Боз дигаре омада
ва гуфт: Ассалому ъалайкум ва рањматуллоњи ва баракотуњу,
пас љавобшро дод ва ў нишаст ва фармуд: сї бор, (яъне савоб
гирифт).

852 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули Худо (с)
ба ман гуфт: Ин Љабраил аст, ки бар ту салом мегўяд. Гуфт:
гуфтам ва алайњи-с-салому ва рањматуллоњи ва баракотуњу.

 853 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки чун паёмбар (с) суханеро
мегуфт: Онро се бор такрор менамуд, то аз вай фањмида шавад
ва чун назди гурўње меомад, бар онњо салом мекард ва се бор
салом менамуд.

854 - Аз Миќдод (р) дар њадиси дарозаш ривоят шуда, ки
гуфт: мо сањми шири паёмбар (с) –ро бармедоштем, пас шаб
он њазрат (с) омада ва тавре салом менамуд, ки хобидаро бедор
накарда ва бедорро мешунавонд. Ва он гоњ, паёмбар (с) омада
ва монанди њамеша салом намуд.

855 - Аз Асмоа бинти Язид (р) ривоят шуда, ки Расули Худо
(с) рўзе аз масљид гузаштанд, дар њоле ки гурўње аз занон
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нишаста буданд ва ба дасти хеш ба унвони салом ишора
фармуданд.

Шарњ: паёмбар (с) њам салом гуфт, зеро он њазрат (с)
маъсум ва аз фитна дар амон буд ва њар он кї бар нафси хеш
эътимод дошта бошад, бар занон салом дода метавонад,
варна хомўшї бењтар аст.

 856 - Аз Абуљурайи Њуљаймї (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Хидмати Расули Худо (с) омада гуфтам: Алайка-с-салом ё
Расулуллоњ! Фармуд: Магў алайка-с-салом, алайка-с-салом
тањияи мурдањо аст.

БОБИ 133. Одоби салом додан

857 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Савора бар пиёда ва раванда бар нишаста ва кам
бар бисёр салом намояд. Ва дар ривояти Бухорї омада, ки
кўчак бар бузург.

858 – Абуумома Судай ибни Аљдони Боњилї (р) ривоят
шуда, ки Паёмбари Худо (с) фармуд: Бартарин мардум назди
Худованд касест, ки аввал ба онњо (мардум) салом кунад.

Ва дар ривояти Тирмизї аз Абуумома омада, ки гуфта шуд:
Ё Расулаллоњ, ду мард бо њам рў ба рў мешаванд, кадомашон
ба салом оѓоз мекунад? Фармуд: Бартарашон назди Худованди
таъоло.

 859 - Аз Абуњурайра (р) дар њадиси он ки намозашро
дуруст адо намекард, омада ки ў омада, намоз хонд, боз
хидмати паёмбар (с) омаду бар ў салом намуд. Он њазрат (с)
ба саломаш посух гуфта фармуд: Бозгард ва намоз бихон, зеро
ту намоз нахондаї! Вай бозгашт ва намоз хонда, боз омад ва
бар паёмбар (с) салом намуд, то ин ки ин корро се бор такрор
намуд.
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БОБИ 134. Истињбоби такрор намудани салом бар
касе, ки дидораш дар лањазоте чанд бор такрор
шавад, ба ин ки дохил гардад ва боз берун ояд ё
миёнашон дарахт ё чизи дигаре њоил гардад

860 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с)
фармуд: Њар гоњ яке аз шумо бародарашро мулоќот кунад,
бояд бар вай салом намояд ва њар гоњ миёнашон дарахте, ё
деворе, ё санге њоил шуд ва боз ўро дид, бояд бар вай салом
дињад.

БОБИ 135. Мустањаб будани салом гуфтан њангоми
вуруд ба манзил

Худованд мефармояд:
Пас чун ба хонањо дароед, салом гўед бар худ ва дигарон

дуъои хайр бо баракату покиза фуруд омада аз сўи Худованд.
(Нур: 61)

861 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с) бароям
гуфт: Эй писарам, чун ба хонаводаат ворид шудї, пас салом
кун, ки бар ту ва бар хонаводаат баракат мебошад.

БОБИ 136. Салом гуфтан бар кўдакон

862 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки ў аз канори кўдакон
гузашта ва бар онњо салом намуда, гуфт: Паёмбари Худо (с)
ин корро анљом медоданд.
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БОБИ 137. Салом кардани мард бар њамсар ва зан ва
мањоримаш ва салом бар зан ва занони бегонае, ки аз

фитна бар эшон њарос намешавад ва салом
карданашон бар ин шарт

863 - Аз Сањл ибни Саъд (р) ривоят шуда, ки гуфт: дар
миёни мо зане буд ва дар ривояте гуфт пиразане доштем, ки аз
решањои салаќ (лаблабу) гирифта ва онро дар дег андохта ва
донањои љавро орд мекард ва чун намози љумъаро хонда ва
бозмегаштем бар вай салом мекардем ва ў онро ба мо таќдим
менамуд.

864 - Аз Умми Њониъ Фохита бинти Абутолиб (р) ривоят
шуда, ки гуфт: дар рўзи фатњ хидмати паёмбар (с) омадам,
дар њоле ки эшон ѓусл менамуданд ва Фотима (р) вайро ба
љомае мепўшонид ва салом кардам ва њадисро зикр намуд.

 865 - Аз Асмоа духтари Язид (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Паёмбар (с) аз канори мо гузашт, дар њоле, ки њамроњи гурўње
аз занон будем ва бар мо салом намуд.

Ва лафзи Тирмизї ин аст, ки Расули Худо (с) рўзе аз масљид
гузаштанд, дар њоле, ки иддае аз занон нишаста буданд, пас
ба дасти хеш ба унвони салом ишора фармуданд.

 866 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Паёмбари Худо
(с) фармуд: Яњуд ва насороро ба салом ибтидо накунед ва њар
гоњ яке аз онњоро дар роње дидед, ўро ба ихтиёр кардани роњи
тангтар водор кунед (яъне, дар васати роњ биравед, то ў худро
канор бикашад).

БОБИ 138. Тањрими оѓоз намудани салом бар кофир
ва чи гунагии рад бар эшон ва мустањаб будани салом
гуфтан бар ањли маљлис, ки дар он мусалмонон ва

кофирон њузур дошта бошанд

867 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Њар гоњ ањли китоб бар шумо салом кунанд, пас бигўед ва
ъалайкум (ва бар шумо бод!)
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868 - Аз Усома (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) аз канори
маљлисе гузашт, ки дар он иддае аз муслимин ва мушрикин
(бутпарастон ва Яњуд) буданд ва паёмбар (с) бар онњо салом
дод.

БОБИ 139. Мустањаб будани салом намудан, њар гоњ
аз маљлис бархоста њамнишин, ё њамнишинонашро

тарк гўяд

869 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: њар гоњ яке аз шумо ба маљлисе бирасад, бояд салом
кунад ва њар гоњ ќасд кунад, ки бархезад, (низ) бояд салом
кунад, зеро саломи аввалї аз дуввумї сазовортар нест.

БОБИ 140. Дар бораи иљоза хостан ва одоби он

Худованд мефармояд:
Эй мусалмонон, дохил нашавед ба хонањои ѓайр аз хонањои

хеш, то ки иљоза талабед ва салом кунед бар ањли он. (Нур:
27)

Ва чун тифлони шумо ба њадди ињтилом расанд, бояд ки
иљоза талаб кунанд, чунон ки иљоза металабиданд онон ки пеш
аз эшон буданд. (Нур: 59)

870 - Аз Абумўсои Ашъарї (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: Иљозат гирифтан (барои духули хона ва ѓайра) то
се бор љавоз дорад, пас агар ба ту иљоза дода шуд, хуб, варна
бозгард.

871 - Аз Сањл ибни Саъд (р) ривоят шуда, ки Паёмбари
Худо (с) фармуд: Иљоза хостан аз барои дидан аст.
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 872 - Аз Рибъї ибни Њирош ривоят шуда, ки гуфт: Марде
аз бани Омир барои мо сўњбат кард, ки ў аз паёмбар (с) иљозаи
вуруд хост, дар њоле, ки эшон дар хонае буданд ва гуфт: Оё
ворид шавам? Расули Худо (с) барои ходимаш гуфт: Назди ин
шахс бирав ва иљозат хостанро ба вай ёд дода, бигў, ки бигўяд:
Ассалому алайкум, оё дохил шавам? Ва мард онро шунида
гуфт: Асаллому алайкум, оё ворид шавам? Сипас паёмбар (с)
ба вай иљозат дод ва ў дохил шуд.

873 - Аз Килда ибни Њанбал (р) ривоят шуда, ки гуфт:
хидмати паёмбар (с) омада ва бар эшон ворид шудам ва салом
накардам. Паёмбар (с) фармуд: Бозгард ва бигў: Ассалому
ъалайкум, оё дохил шавам?

 874 - Аз Анас (р) дар њадиси машњураш дар Исро ривоят
шуда, ки Паёмбари Худо (с) фармуд: Пас Љабраил (а) маро ба
осмони дунё бурда ва хостори боз шудани он шуд. Гуфта шуд:
Ин шахс кист? Гуфт: Љабраил (а), гуфта шуд ва њамроњат кист?
Гуфт: Муњаммад (с). Боз маро ба осмони дуввум боло бурда
ва хост, ки боз шавад. Гуфта шуд: Ин шахс кист? Гуфт: Љабраил
(а). Гуфта шуд: Ва њамроњат кист? Гуфт: Муњаммад (с) ва
саввум ва чањорум ва дигарон ва дар дарвозаи њар осмон гуфта
мешавад ин шахс кист? Ва Љабраил (а) љавоб медод.

 875 - Аз Абузар (р) ривоят шуда, ки гуфт: Шабе аз шабњо
берун омада дидам, ки Расули Худо (с) танњо меравад ва ман
њам дар сояи моњ шурўъ ба рафтан кардам, он њазрат (с) назар
намуда ва маро дида гуфт: Ин шахс кист? Гуфтам: Абузарам.

БОБИ 141. Суннат будани ин, ки њар гоњ барои он ки
иљозат металабад, гуфта шавад кистї, ин ки бигўяд:
фалонї њастам ва худро ба ном, ё кунияе, ки машњур
аст, биномад ва нописанд будани ин ки бигўяд: (ман)

ва монанди он

876 - Аз Умми Њониъ (р) ривоят шуда, ки гуфт: хидмати
паёмбар (с) омадам ва ў ѓусл менамуд, дар њоле ки Фотима (р)
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вайро мепўшонд. Он њазрат (с) фармуд: ин шахс кист? Гуфтам:
ман, умми Њонї мебошам.

877 - Аз Љобир (р) ривоят шуда, ки гуфт: хидмати паёмбар
(с) омада ва дарро кубидам, фармуд кистї? Гуфтам: ман.
Фармуд: ман, ман. Гўё аз ин сухан бадашон омад.

 878 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Худованд атса заданро дўст дошта ва хамёза кашиданро зишт
медорад. Пас њар гоњ яке аз шумо атса зада, Алњамдулиллоњ
бигўяд, бар њар мусалмоне, ки онро бишнавад, њаќ аст, ки ба ў
бигўяд: Ярњамукаллоњ (Худо бар ту рањм кунад). Вале хамёза
кашидан аз шайтон аст. Пас њар гоњ яке аз шумо хамёза кашад,
ба ќадри тавон бояд онро рад кунад, зеро њар гоњ яке аз шумо
хамёза кашад, шайтон ба вай механдад (зеро хамёза нишонаи
танбалї аст).

БОБИ 142. Мустањаб будани дуъо кардан барои
атсазананда њар гоњ “Алњамду лиллоњ” гўяд ва
макруњ будани дуъо бар вай њар гоњ”Алњамду

лиллоњ” нагўяд ва баёни одоби дуъо бар вай ва атса
задан ва хамёза кашидан

879 - Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: њар гоњ яке аз шумо атса занад, бояд бигўяд: Алњамду
лиллоњ ва бояд бародар, ё рафиќаш ба ў бигўяд: Ярњамукаллоњ,
(Худо бар ту рањм кунад) ва њар гоњ ба ў гуфт: Ярњамукаллоњ,
бояд атсазананда бигўяд: Яњдикумуллоњу ва юслињу болакум,
(Худованд шуморо њидоят кунад ва осудахотиратон созад).

880 - Аз Абумўсо (р) ривоят шуда, ки гуфт: аз Расули Худо
(с) шунидам, ки мефармуд: њар гоњ яке аз шумо атса зада ва
Алњамду лиллоњ, гуфт барояш ярњамукаллоњ бигўед ва агар
алњамду лиллоњ нагуфт, ба ў ярњамукаллоњ нагўед.

 881 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки гуфт: Ду мард дар њузури
паёмбар (с) атса заданд. Он њазрат (с) ба яке (Ярњамукаллоњ)
гуфт ва барои дигаре нагуфт. Он ки барояш (Ярњамукаллоњ)
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нагуфта буд, гуфт: Фалонї атса зад ва дуояш кардед ва ман
атса задам ва дуоям накардед. Фармуд: Ин (Алњамдулиллоњ)
гуфт ва ту (Алњамдулиллоњ) нагуфтї.

882 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки гуфт: чун Расули
Худо (с) атса мезад, љомаашро бар дањонаш мегузошт ва бад-
ин тартиб садои онро кам менамуд.

883 - Аз Абумўсо (р) ривоят шуда, ки гуфт: Яњуд дар назди
Расули Худо (с) бо њам атса мезаданд ва умед доштанд, ки
барояшон бигўяд: ярњамукумуллоњ, (Худо бар шумо рањм
кунад) ва он њазрат (с) мефармуд: яњдикумуллоњу юслињу
болакум, (Худованд шуморо њидоят кунад ва осудахотиратон
созад).

884 - Аз Абусаъиди Худрї (р) (ривоят шуда, ки Пайѓамбари
Худо (с) фармуд: Њар гоњ яке аз шумо хамёза кашид, бояд
дасти худро бар дањонаш бигирад, зеро шайтон вориди он
мешавад.

 885 - Аз Абулхаттоб Ќатода ривоят шуда, ки гуфт: Ман
барои Анас (р) гуфтам: Оё мусофања (даст ба даст салом
кардан) дар миёни асњоби Расули Худо (с) мављуд буд? Гуфт:
Бале.

 886 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки гуфт: Чун мардуми Яман
омаданд, Паёмбари Худо (с) фармуд: Мардуми Яман назди
шумо омаданд ва онњо аввалин касонеанд, ки мусофањаро роиљ
сохтанд.

БОБИ 143. Истињбоби мусофања ва кушодарўї
њангоми дидор ва бўсидани марди солењ ва бўсидани
фарзанд аз рўи шафќат ва муъонаќа (баѓалкашї) бо
касе, ки аз сафар меояд ва макруњ будани хаму рост

шудан дар баробари дигарон

887 - Аз Бароъ (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с) фармуд:
Ду мусалмон бо њам рў ба рў намешаванд, ки мусофања
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намоянд, магар ќабл аз ин ки аз њам људо шаванд, гуноњонашон
омурзида мешавад.

888 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки гуфт: шахсе гуфт: ё
Расулаллоњ, касе аз мо бародараш ё рафиќашро мебинад, оё
барои ў хам ва рост шавад? Он њазрат (с) фармуд: На. Гуфт:
оё ўро ба баѓал гирифта ва бўса кунад? Фармуд: На. Гуфт:
пас дасти ўро гирифта ва бо ў мусофања кунад? Фармуд: Бале.

 889 - Аз Сафвон ибни Ассол (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Яњудие барои дўсташ гуфт: Моро назди ин паёмбар (с) бибар.
Сипас њарду хидмати Паёмбари Худо (с) омада, аз ў дар бораи
нўњ оят ва мўъљизаи ошкор пурсиданд ва њадисро зикр намуд,
то ин гуфтааш, ки пасон њар ду даст ва пояшро бўсида гуфтанд:
Гувоњї медињем, ки ту паёмбарї.

 890 - Аз Ибни Умар (р) ќиссае ривоят шуда, ки дар он
гуфта: Пас ба Паёмбари Худо (с) наздик шуда, дасташро
бўсидем.

891 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: Зайд ибни Њориса
ба Мадина омад, дар њоле ки Расули Худо (с) дар хонаам буд.
Пас хидмати ў омада ва дарро кўбид. Паёмбар (с) дар њоле,
ки љомаашро мепўшид, ба сўяш бархоста ба ў муъонаќа кард
ва ўро бўсид.

 892 - Аз Абузар (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули Худо (с)
ба ман фармуд: Њељ чизе аз кори хайрро хор машмор, њарчанд
бо чењраи кушода бо бародарат рўбарў шавї.

893 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки гуфт: њазрати
паёмбар (с) Њасан ибни Алї (р)-ро бўсид ва Аќраъ ибни Њобис
(р) гуфт: ман дањ фарзанд дорам ва њељ якро набўсидам. Расули
Худо (с) фармуд: касе, ки рањм накунад, мавриди рањмат ќарор
намегирад.
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6. КИТОБИ ИЁДАТ ВА БОЗПУРСЇ АЗ БЕМОР ВА
ЊАМРОЊЇ НАМУДАН БО ЉАНОЗА ВА НАМОЗ

БАР МУРДА ВА ЊОЗИР ШУДАН ДАР БА
ХОКСУПОРИИ ОН ВА ИСТОДАН БАР САРИ
ЌАБРАШ, ПАС АЗ БА ГЎР СУПУРДАНАШ

БОБИ 144. Амр ба иёдати бемор ва њамроњї бо мурда

894 - Аз Бароъ ибни Озиб (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули
Худо (с) моро ба ањволпурсии бемор, ташйиъи љанозањо, дуъо
барои атсазананда, ростгў сохтани савгандёдкунанда, кўмаки
мазлум, пазируфтани даъват ва ошкор кардани салом (пахш
намудани салом) дастур доданд.

Шарњ: «Мурод аз иброри муќсим ин аст, ки њар гоњ касе
савганд ёд кард, ки бояд ин корро анљом дињад, то њадди тавон
бояд дар амалї шудани он бикўшад.

895 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њаќќи мусалмон бар мусалмон панљ чиз аст: посухи
салом, ањволпурсї, аёдати мариз, њамроњии љанозањо,
пазируфтани даъват ва дуо дар њаќќи атсазананда.

896 – Њамчунин аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: Худованд дар рўзи ќиёмат мефармояд: Эй
фарзанди Одам, мариз шудам ва ба иёдатам наёмадї! Мегўяд:
Парвардигоро, чї гуна туро иёдат кунам, ки Раббулоламинї?
Аллоњ таъоло мегўяд: Оё хабар наёфтї, ки бандаам фулонї
мариз шуд ва ту ба иёдаташ нарафтї. Оё надонистї, ки агар
ту ўро иёдат мекардї, маро наздаш меёфтї?
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Эй фарзанди Одам, аз ту таъом хостам ва ба ман таъом
надодї. Мегўяд: Парвардигоро, чї гуна бароят таъом дињам,
њол он ки ту Раббулоламинї? Аллоњ таъоло фармояд: Оё
надонистї, ки бандаам фулонї аз ту таъом талабид ва ту ба
вай таъом надодї. Оё надонистї, ки агар ба ў таъом медодї,
онро наздам меёфтї? Эй фарзанди Одам, аз ту хостам ба ман
об дињї, вале обам надодї! Мегўяд: Парвардигоро, чї гуна
обат дињам, дар њоле ки ту Раббулоламинї? Аллоњ таъоло
мефармояд: Бандаам фалонї аз ту хост, ки обаш дињї ва обаш
надодї! Оё надонистї, ки агар ба ў об медодї, онро наздам
меёфтї?

897 - Аз Абўмусо (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Маризро аёдат намоед ва ба гурусна таом дињед ва
асирро рањо кунед!

898 - Аз Савбон (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с) фармуд:
Агар мусалмон бародари мусалмонашро иёдат намояд,
њамеша дар хуруфи бињишт аст, то бозгардад. Гуфта шуд: ё
Расулаллоњ, хурфаи бињишт чист? Гуфт: мевааш, ки чида
мешавад.

899 - Аз Алї (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Расули Худо (с)
шунидам, ки мегуфт: њељ мусалмоне нест, ки мусалмонеро
субњгоњї аёдат кунад магар ин, ки њафтод њазор фаришта то
шом бар ў дуо кунанд ва агар шомгоњ ўро аёдат кунанд, њафтод
њазор фаришта то субњ бар ў дуо кунанд ва барои ў меваи
чидашудае дар бињишт муњайё мегардад.

900 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки писари яњудие буд, ки
барои паёмбар (с) хидмат менамуд, мариз шуд. Он њазрат (с)
ба иёдаташ омада, дар болои сараш нишасту ба ў гуфт: Ислом
биёвар! Вай ба падараш, ки дар назди ў буд, нигарист. Падараш
гуфт: итоат кун Абулќосимро ва ў мусалмон шуд. Паёмбар (с)
аз хонаи яњудї баромад, дар њоле ки мегуфт: Њамду ситоиш
Худоеро бод, ки ўро аз оташи дўзах наљот дод.
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БОБИ 145. Дар мавриди дуъоњое, ки бар бемор хонда
мешавад

901 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки чун узве аз инсон дард
мекард, ё дар вуљудаш ќарња, ё захме бошад, паёмбар (с) бо
ангушташ чунин намуда мефармуд: ва Суфён ибни Уяйнаи
ровї ангушти сибобаи худро ба замин гузошта ва боз онро
боло намуд ва гуфт: Бисмиллоњи турбату арзино бириќати
баъзино юшфо бињи саќїмуно биизни раббино. Яъне, ба номи
Худо ба василаи хоки замини мо, дар њоле ки ба оби дањани
бархе аз мо олудааст ва бо иљозаи Парвардигорамон
беморамон шифо дода мешавад.

Шарњ: Ин амр хос ба паёмбар (с) буда, яке аз
муъљизоташон ба шумор меравад. Бояд гуфт, ки муолиља
намудан ва чанг задан ба асбоб ва васоил кори лозим ва зарур
мебошад, бо эътиќоди росих ба ин ки шифо фаќат аз сўи
Раббулљамил аст.

902 - Ва низ аз Оиша (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с) баъзе
аз хонаводаашро иёдат намуда ва ба дасти рости худ ламс
карда мефармуд: Аллоњумма рабу-н-нос, азњибил-л-баъса
вашфи анта-ш-шофї ло шифоа илло шифоука, шифоан ло
юѓодиру саќаман. Яъне, Бор Худоё, Парвардигори мардум, ки
сахтиро бартараф кун ва шифо дењ, ки ту шифодињандаї ва
шифое љуз шифоят нест, шифое, ки беморие нагзорад.

903 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки ў барои Собит (р) гуфт: оё
туро ба он чи Расули Худо (с), тадовї мекард, табобат
накунам? Гуфт: Оре. Гуфт: Аллоњумма раббунноси музњиби-л-
баъси ишфи анта-ш-шофи ло шифоа илло шифоука, ло юѓодиру
саќман. Яъне, Бор Худоё, зй Парвардигори мардум ва эй
барандаи сахтї ва душворї! Шифо дењ, ки љуз ту
шифодињандае нест, дармоне, ки беморие нагзорад.

904 - Аз Саъд ибни Абиваќќос (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Расули Худо (с) ба аёдатам омад ва фармуд: Аллоњуммашфї
Саъдан, Аллоњумашфї Саъдан, яъне бор Худоё, Саъдро дармон
дењ, бор Худоё, Саъдро дармон дењ.
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905 - Аз Абуабдуллоњ Усмон ибни Абулос ривоят шуда,
ки ў аз беморие, ки дар вуљудаш эњсос мекард, ба Расули Худо
(с) шикоят намуд. Паёмбар (с) ба вай гуфт: Дастатро ба љое,
ки дар вуљудат дард мекунад, бигзор ва се бор Бисмиллоњ бигў
ва њафт бор бигў: Аъузу биъиззатиллоњи ва ќудратињи мин
шарри мо аљиду ва уњозиру. Яъне, паноњ мељўям ба иззату
ќудрати Парвардигор аз шарри он чи меёбам ва аз он
метарсам.

906 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с)
фармуд: Он, ки бемореро аёдат кунад, ки аљалаш дар нарасида
бошад ва дар назди ў њафт бор бигўяд. Асъалуллоњалъазим
рабби-л-Арши-л-лазими ан яшфика- (Аз Парвардигори бузург,
Худованди Арши бузург, металабам, ки шифоят дињад),
Худованд ўро аз он мараз шифо медињад.

907 – Ва низ аз Ибни Аббос (р) ривоят шуда, ки паёмбар
(с) барои иёдати бодиянишине ба хонааш ворид шуд ва чун
барои иёдати касе ворид мешуд, мефармуд: Ло баъса тањўрун
иншоаллоњ, яъне, боке нест поккунанда аст, иншоаллоњ, (яъне
беморї ва мараз поккунандаи гуноњон аст).

908 - Аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят шуда, ки Љабраил (ъ)
хидмати паёмбар (с) омада гуфт: эй Муњаммад, мариз шудї?
Он њазрат (с) фармуд: Бале. Љабраил (ъ) фармуд: Бисмиллоњи
арќиќа, мин кулли шайин юъзика мин шарри кулли нафсин ав
айни њосидин, Аллоњу яшфик, бисмиллоњи арќиќа. Яъне, ба номи
Худо аз њар чизе ки озорат медињад, мудовоят менамоям, аз
шарри њар нафс ё чашми њасуд, Аллоњ таъоло шифоят медињад,
ба номи Худо мудовоят мекунам.

909 - Аз Абусаиди Худрї ва Абуњурайра (р) ривоят аст,
ки он ду гувоњї додаанд, ки Паёмбари Худо (с) фармуд: Он,
ки бигўяд: Ло илоња иллалоњу валлоњу акбар (маъбуди барњаќе
љуз Аллоњ нест ва Худо бузургтар аст), Худованд ўро тасдиќ
намуда мефармояд. Ло илоња илло ано ва ано акбару (маъбуди
барњаќе љуз ман нест ва ман бузургтарам. Ва чун бигўяд: Ло
илоња иллаллоњу вањдању ло шарика лањ (маъбуди барњаќе љуз
Аллоњ нест, ки ягона аст ва шарику анбозе надорад) фармуд,



303

Худованд мефармояд: «Ло илоња илло ана вањдї ло шарика лї
(маъбуди барњаќе љуз ман нест ягонаам ва анбозе маро нест).
Ва чун бигўяд: Ло илоња иллаллоњу лању-л-мулку ва лању-л-њамд.
(маъбуди барњаќе љуз Аллоњ нест, хос ўрост подшоњї ва ўрост
сипос), (Худованд) мефармояд. Ло илоња илло ано лиялмулку
ва лиялњамд. (маъбуди барњаќе љуз ман нест ва подшоњию сипос
хоси ман аст.) Ва чун бигўяд: Ло илоња иллаллоњу ва ло њавла
ва ло ќуввата илло биллоњ. (маъбуди барњаќе љуз Аллоњ таъоло
нест ва гардише аз маъсият ва ќудрате бар анљоми тоъат љуз
ба кўмак ва тавфиќи Аллоњ муяссар нест, Худованд
мефармояд: Ло илоња илло ано ва ло њавла ва ло ќуввата илло
би. (Маъбуди барњаќе љуз ман нест ва њељ таѓйиру тањаввул
ва тавоноие дар коинот нест, магар ба иродаи ман). Расули
акрам (с) мефармуд: Касе, ки онро дар бемории худ бигўяд ва
бимирад, оташ ўро ламс намекунад.

БОБИ 146. Пурсиш аз хонаводаи бемор дар мавриди
њолаш

910 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят шуда, ки Алї ибни Абитолиб
аз назди Расули Худо (с) дар беморие, ки эшон дар он вафот
ёфт, баромад ва мардум гуфтанд: эй Абулњасан! Њоли
Паёмбари Худо (с) чи тур аст? Гуфт: Алњамдулиллоњ сињат
ёфтааст.

БОБИ 147. Он чи ки шахси маъюс аз зиндагиаш
мегўяд

911 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: аз паёмбар (с),
дар њоле ки ба ман такя карда буд, шунидам, ки мефармуд:
Аллоњуммаѓфирлї варњамнї ва алњиќнї би-р-рафиќи-л-аъло,
яъне Бор, Худоё, маро омурзиш намо ва бар ман рањм кун ва
маро ба рафиќи аъло мулњаќ (пайваст) соз.
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Шарњ: Ибни Њаммом мегўяд: Мурод аз рафиќи аъло
паёмбарон, сиддиќон ва шањидону солињон мебошанд.

912 – Ва низ аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: Паёмбари
Худо (с) –ро дар њоли вафот дидам, ки дар наздашон ќадањи
обе буд, ки дасти худро дар ќадањ дохил намуда, сипас рўяшро
бо об масњ намуда ва мегуфт: Аллоњумма аъиннї ъало
ѓамароти-л-мавти ва сакароти-л-мавти. Яъне, Худоё, маро
бар муќаддамот ва душворињои марг ёрї дењ.

БОБИ 148. Мустањабу шоиста будани суфориш
намудани хонаводаи бемор ва хидматгораш ба некї
кардан бо вай ва тањаммули он чи аз ў мушоњида
мекунад ва сабр аз он чи аз кораш сахт менамояд ва
инчунин тавсия дар мавриди он ки маргаш ба сабаби

њад, ё ќасос ва амсоли он фаро расида бошад

913 - Аз Имрон ибни Њусайн ривоят шуда, ки зане аз
ќабилаи Љуњайна, ки аз зино бордор шуда буд, хидмати
паёмбар (с) омада гуфт: ё Расулаллоњ, ман муртакиби њадде
(уќубат) шудам, онро бар ман љорї кун. Паёмбар (с) валии
ўро талаб намуда фармуд: Ба вай некї кун ва чун вилодат
(зоймон) намуд, ўро наздам биёр. Он шахс чунин намуд. Он
њазрат (с) амр кард, либосњояшро бар вай мањкам бастанд ва
сипас сангсор шуд ва паёмбар (с) бар вай намоз гузорид.

914 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят шуда, ки гуфт: бар паёмбар
(с) ворид шудам, дар њоле, ки эшон таб доштанд. Пас бар эшон
даст кашида ва гуфтам: Шумо шадид таб доред! Фармуд: Бале
ман ба (андоза)-и ду нафари шумо таб мекунам.

915 - Аз Саъд ибни Абиваќќос (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Расули Худо (с) дар бемории сахте, ки бад-он гирифтор шуда
будам ба аёдатам омаданд. Гуфтам, мебинї ончиро, ки ба ман
расида дар њоле, ки ман сарватманде ва меросбаре љуз
духтарам надорам.
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БОБИ 149. Раво будани гуфтаи мариз, ки ман
маризам ё сахт маризам, ё вой сарам ва амсоли он ва
баёни ин ки дар он кароњияте вуљуд надорад, њар гоњ

ба сабили хашм ва бетоќатї набошад

916 - Аз Ќосим ибни Муњаммад (р) ривоят шуда, ки Оиша
(р) гуфт: вой сарам ва паёмбар (с) фармуд: Балки ман, вой
сарам.

БОБИ 150. Дар мавриди талќини “Ло илоња
иллаллоњ” кардан барои касе, ки маргаш фаро

мерасад

917 - Аз Маъоз (р) ривоят шуда, ки Расулаллоњ (с) фармуд:
Касе ки сухани охираш ло илоња иллаллоњ бошад, ба бињишт
дохил мешавад.

918 - Аз Абусаиди Худрї (р) ривоят шуда, ки Расулуллоњ
(с) гуфт: Ба бемороне, ки ба дами марг расиданд, “ло илоња
иллаллоњ”-ро талќин намоед.

Шарњ: Дар наздашон калимаи мубораки ло илоња
иллаллоњро такрор намоед ва онро барояшон ёдовар шавед,
то ки дар охирин даќиќањои зиндагиашон онро бар забон
ронанд.

БОБИ 151. Дар баёни он чи њангоми пўшондани
чашми мурда гуфта мешавад

919 - Аз Умми Салама (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули
Худо (с) бар Абусалама ворид шуд, дар њоле ки чашмонаш
бозмонда буд, пас онро пўшиду фармуд: Чун рўњ ќабз шавад,
чашм ба дунболаш менигарад ва иддае аз хонаводааш ба садои
баланд гиристанд. Он њазрат (с) фармуд: Ба худатон љуз дуъои
хайр макунед, зеро фариштагон бад-он чи мегўед, омин мегўянд
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ва сипас фармуд: Бор, Худоё, Абусаламаро биёмурз ва
мартабаашро дар миёни њидоятшудагон баланд намо ва бар
касоне, ки аз вай мондаанд, Ту сарпарастї кун ва эй
Парвардигори оламиён моро ва ўро биёмурз ва ќабрашро бар
вай кушода кун ва онро барояш рўшан бидор.

920 - Аз Умми Салама (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Чун бар сари мурда ё бемор њозир шудед, пас сухани
хайр бигўед, зеро фариштагон ба он чї мегўед, омин мегўянд.
Гуфт чун Абусалама вафот ёфт хидмати паёмбар (с) омада
гуфтам: Ё Расулуллоњ! Абусалама вафот ёфт. Фармуд: бигў
Худовандо! Ман ва ўро биёмўрз ва ивази ў ивазе некў ба ман
арзонї кун. Онро гуфтам, Худованд дар ивази ў касеро ба ман
(иваз) дод, ки бароям аз ў бењтар аст ва он њазрати Муњаммад
(саллаллоњу ъалайњи ва олињи ва саллам) аст. Муслим ин
њадисро чунин ривоят кардааст. Чун бар сари бемор ё мурда
њозир шудед, ки ба асоси шакки ровї аст. Вале Абудовуд ва
дигарон бидуни шакк алмайит (мурда)-ро зикр намудаанд.

БОБИ 152. Дар он он чи дар канори мурда гуфта
мешавад ва он чи касе, ки яке аз вобастагонаш вафот

ёфта, бояд бигўяд

921 - Ва низ аз Умми Салама (р) ривоят аст, ки аз паёмбар
(с) шунидам, ки мефармуд: Њељ бандае нест, ки ба мусибате
гирифтор шавад ва бигўяд: Инно лиллоњи ва инно илайњи
рољиъун, (Њамоно мо аз Худоем ва њамоно мо ба сўи ў
бозгардандаем). Худоё, маро дар мусибатам музд дода ва
бароям аз ў бењтаре иваз дењ. Магар ин ки Худованд ўро дар
мусибаташ музд дода ва ивази бењтаре барои ў медињад. Гуфт:
Чун Абусалама вафот ёфт, чунончи Расули Худо (с) маро амр
карда буд, гуфтам. Ва Худованд ивазе некўтар аз ў, Расули
Худоро (с) ба ман дод.

922 - Аз Абумўсо (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Чун фарзанди бандае бимирад, Худованд барои
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фариштагонаш мегўяд: Оё рўњи фарзанди бандаамро ќабз
намудед? Мегўянд: Бале. Пас мефармояд: Оё меваи дилашро
гирифтед? Мегўянд: бале. Пас бандаам чї гуфт? Боз мегўянд:
Алњамду лиллоњ ва инно лиллоњи ва инно илайњи рољиъун,
Гуфт Худованд мефармояд: барои бандаам дар бињишт хонае
сохта ва онро «байту-л-њамд» (хонаи њамду сано) биномед.

923 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Барои бандаи мўъминам, ки њар гоњ баргузида ва
мањбубаш аз ањли дунёро гирифтам ва ў ба умеди савобам
сабр намуд, љазое љуз бињишт нест.

924 - Аз Усома ибни Зайд (р) ривоят шуда, ки гуфт: Яке аз
духтарони паёмбар (с) касеро наздаш фиристода ўро хоста ва
хабар дод, ки духтари ў ё писараш дар њолати марг аст. Он
њазрат (с) барои фиристодааш гуфт: Наздаш рафта ва ба ў бигў
барои Худост, он чиро бигирад ва барои ўст, он чи бидињад ва
њар чиз назди ў аљале (муддати) муайян дорад ва ўро амр кун,
ки сабр намуда ва аз Худованд аљрашро бихоњад.

БОБИ 153. Дар раво будани гиристан бар мурда
машрут бар он ки дар он навњасарої ва дод ва бедод

набошад

Навња кардан њаром аст ва иншоаллоњ дар Китоби нањй
бобе дар ин маврид хоњад омад, вале дар мавриди гиристан
ањодисе омада ва аз он манъ намудааст ва ин ки мурда ба
гиряи хонаводааш шиканља мешавад, ин навъ таъвил гардида
ва њамл бар он шуда, ки шахс бад-он васият намояд ва нањй
њам аз гиряест, ки дар он навња ва зорї бошад ва далел бар
раво будани гиристан бидуни навња ва зорї ањодиси зиёдест,
ки баъзе аз он ба шарњи зер аст:

925 - Аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
дар њоле, ки Абдуррањмон писари Авф ва Саъд писари
Абиваќќос ва Абдуллоњ писари Масъуд (р) њамроњашон
буданд, ба иёдати Саъд писари Убода (р) рафтанд ва Расули
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Худо (с) гирист. Чун мардум гиряи он њазрат (с)-ро диданд
гиристанд. Он њазрат (с) фармуд: Оё намешунавед? Худованд
ба ашки чашм ва андўњи дил азоб намекунад, аммо азоб
мекунад ба ин, ё рањм мекунад ва ба забони хеш ишора намуд.

926 - Аз Усома ибни Зайд (р) ривоят шуда, ки писари
духтари паёмбар (с) дар њоле, ки дар дами марг буд, ба наздаш
оварда шуд. (Бо дидани ин сањна) аз чашмони Расули Аллоњ
ашк рехт. Саъд (р) барояшон гуфт: ё Расулаллоњ, ин чист?
Фармуд: ин рањмат аст, ки Худованд дар дили бандагони худ
нињодааст ва Худованд аз миёни бандагонаш рањмдилонро
мавриди рањмати хеш ќарор медињад.

927 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки Паёмбари Худо (с) бар
писари хеш Иброњим дохил гардид, дар њоле, ки ў љон медод
ва чашмони Расулуллоњ (с) ашкбор гардид. Абдуррањмон ибни
Авф ба эшон гуфт: Шумо ё расулаллоњ? Фармуд: Эй писари
Авф, њароина ин рањмат аст ва боз ашк рехту фармуд: Њамоно
чашм ашк мерезад ва дил андўњгин мешавад ва намегўем,
магар он чи ки Парвардигори моро розї месозад ва њамоно ба
фироќи ту эй Иброњим, ѓамгинем.

БОБИ 154. Дар савоби он чи аз макруњи мурда
мебинад, вале онро пўшида медорад

928 - Аз Абурофиъ, Аслам, ѓуломи озодшудаи Расули Худо
(с) ривоят шуда, ки паёмбар (с) фармуд: касе ки мурдаеро
шуста ва бар ў бипўшад (он чи аз палидї ва ифлосие, ки аз вай
дида, онро бипўшад), Худованд ўро чињил бор меомўрзад.
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БОБИ 155. Дар фазилати намози љаноза бар мурда ва
њамроњї намудану њозир шудан њангоми ба хок
супурданаш ва макруњ будани рафтани занон ба

дунболи љаноза

Бањси фазилати њамроњї бо мурда (гуселондани љаноза)
ќаблан гузашт.

929 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с)
фармуд: Њар касе ба љанозае њозир шавад, то бар ў намоз хонда
шавад, барои ў як ќирот савоб аст ва касе, ки њозир шавад, то
ин ки љаноза ба гўр супурда шавад, барои ў ду ќирот савоб
аст. Гуфта шуд: ду ќирот чист? Фармуд: Мисли ду кўњи бузург
(аз савоб).

930 - Њамчунон аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули
Худо (с) фармуд: Он чи аз рўи имон ва талаби ризои
Парвардигор, љанозаи мусалмонро њамроњї кунад ва бо ў
бошад то ин ки бар вай намоз хонда шавад ва аз гўр супоридани
вай фориѓ гардад ў ба ду ќирот (паймонаи бузург) бозмегардад,
ки њар ќирот мисли кўњи Уњуд аст ва касе, ки бар вай намоз
хонда ва ќабл аз ин ба хок супорида шавад бозгардад, њамоно
њамроњи як паймона аљр боз мегардад.

931 - Аз Умми Атия (р) ривоят шуда, ки гуфт: Мо (занон)
аз њамроњї намудан ба љаноза манъ карда шудем, вале бар мо
сахтгирї нашуд.

932 - Аз Оиша (р) ривоят шудааст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њељ мурдае нест, ки бар вай гурўње аз мусалмон намоз
гузоранд, ки теъдодашон ба сад мерасад, дар њоле ки барои ў
шафоат мекунанд, магар ин, ки дар ў шафиъ гардонида
мешаванд (яъне шафоъаташон дар мавриди ў пазируфта
мешавад).
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БОБИ 156. Дар истињбоби гирд омадан ва зиёд
шудани мусалмонон дар намози љаноза ва гардондани

сафњояшон ба се саф, ё беш аз он

933 - Аз Ибни Аббос ривоят шуда, ки гуфт: аз Расули Худо
(с) шунидам, ки мефармуд: њељ марди мусалмоне нест, ки бар
љанозааш чињил мард истода шаванд, ки эшон ба Худо чизеро
шарик намеоварданд, магар ин ки Худованд онњоро дар њаќи
вай шафиъ мегардонад.

934 - Аз Марсад писари Абдуллоњи Язанї ривоят шуда,
ки гуфт: чун Молик ибни Њубайра (р) бар љанозае намоз
мегузорид ва иддаи каме аз мардум дар он њозир мешуданд,
мардумро ба се бахш таќсим менамуд ва сипас мегуфт: Расули
Худо (с) фармуд: Касе, ки се саф бар ў намоз гузорад, ба тањќиќ
вољиб намудааст, яъне бињиштро барои ў вољиб кардааст.

БОБИ 157. Дар мавриди он чи дар намози љаноза
хонда мешавад

Намозгузор чањор такбир мегўяд, баъд аз такбири аввал
Аъузу биллоњи гуфта Алњамд-ро мехонад. Боз такбири
дуввумро мегўяд, сипас бар паёмбар (с) дуруд мехонаду мегўяд:
Аллоњумма салли ъало Муњаммадин ва ъало оли Муњаммадин.
Ва бењтар аст, ки онро ба ќавлаш камо саллайта ъало
Иброњима то иннака њамидун маљид тамом кунад ва монанди
аксари авом ба хондани ин ояти зерин (Иналлоња ва
малоикатању юсаллуна ъала-н-набий), иктифо накунад, зеро
агар ба ин кифоят кунад, дуруд гуфтани ў сањењ намешавад.
Сипас такбири саввумро мегўяд ва дар њаќи мурда ва
мусалмонњо дуъо мекунад, ба он чи ки дар зимни ањодиси зайл,
иншоаллоњ зикр хоњем кард. Сипас такбири чањорумро гуфта
дуъо мекунад ва аз некўтарини он дуъоњо ин аст: Аллоњумма
ло тањримно аљрању ва ло тафтинно баъдању ваѓфирлано ва
лању. Ва бењтар он аст, ки бар хилофи одати аксари мардум
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дуъоро дар чањорум дароз намояд. Аммо дуъоњои маъсура баъд
аз такбир саввум баъзе аз онњо ба шарњи зер аст.

Тавзењ: Ин раъй назари худи муаллифи бузургвор аст, ки
ў бар мазњаби Шофиъї будааст, лекин дар мазњаби њанафї
дар такбири аввал субњонакаллоњумма-ро ба иловаи љалла
саноука хонда мешавад ва дар такбири дуввум дуруд хонда
мешавад ва дар он камосаллайта ъало Иброњима њатмї аст.
Ва дар такбири саввум дар њаќи мурда ва мусалмонон дуъо
карда мешавад ва пас аз такбири чорум салом дода мешавад.

Албатта, дуъои пас аз такбири саввум барои бузургсолон
Аллоњуммаѓфир лињаййино аст ва барои писари хурдсол
Аллоњумма љъалњу лано фаратан ваљъалњу лано аљран ва
зухран ваљъалњу лано шофиъан ва мушаффиъан. Ва агар
духтар, бошад ба љои замири музаккар (њу) замири муаннас
(њо) меорад.

935 - Аз Абуабдурањмон Авф писари Молик (р) ривоят
шуда, ки Расули Худо (с) бар љанозае намоз гузориданд ва
ман аз дуъояшон њифз кардам, дар њоле ки эшон мефармуд:
Аллоњуммаѓфир лању варњамњу ва ъофињи ваъфу ъанњу ва
акрим нузулању ва вассиъ мудхалању ваѓсилњу билмои ва-с-салљи
валбаради ва наќќињи миналхатоё, камо наќќайта-с-савба-л-
абязи мина-д-данаси ва абдилњу доран хайран мин дорињи ва
ањлан хайран мин ањлињи ва зављан хайран мин зављињи ва
адхилњулљанната ва аъизњу мин ъазоби-л-ќабри ва мин ъазоби-
н-нори, яъне Худоё, ўро биёмурз ва авфаш кун ва аз ў даргузар
ва манзилгоњи ўро некў соз ва мудхалаш (ќабраш)-ро фарох
кун ва ўро ба об ва барфу ях бишўй. Чунончи љомаи сафедро
аз чирк пок кардї, ўро аз гуноњон пок кун ва ба ў хонаводаи
бењтар аз хонаводааш ва њамсаре бењтар аз њамсараш иноят
фармо ва ўро дохили бињишт кун ва аз азоби ќабр ва азоби
дўзах паноњаш дењ.

Ровии њадис чунин илова мекунад, то ин ки орзу кардам,
ки кош ман ба љои ин мурда мебудам.

936 - Аз Абуњурайра ва Абуќатода ва Абуиброњими
Ашњалї аз падараш, ки ў сањобї буда, разияллоњу анњум аз
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паёмбар (с) ривоят шуда, ки он њазрат (с) бар љанозае намоз
гузорида фармуд: Аллоњуммаѓфир лињаййино ва маййитино
ва саѓирино ва кабирино ва закарино ва унсоно ва шоњидино ва
ѓоибино. Аллоњумма ман ањяйтању минно фаањйињи ъала-л-
исломи ва ман таваффайтању минно фатаваффању ъала-л-
имони. Аллоњумма ло тањримно аљрању ва ло тафтинно
баъдању, яъне Бор, Худоё, бар зиндаву мурда ва кўчаку бузург
ва марду зан ва њозиру ѓоибамон биёмурз.

Илоњо, он киро, ки аз мо зинда кардї, бар ислом зинда кун
ва онро, ки аз мо мирондї, бар имон бимирон. Бор, Худоё, аз
муздаш моро мањрум макун ва баъд аз ў моро ба фитна
маяндоз.

937 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: аз Расули
Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Чун бар љанозае намоз
гузоридед, аз рўи ихлос дар њаќи ў дуъо кунед.

938 - Њамчунин аз Абуњурайра (р) аз паёмбар (с) дар намози
љаноза ривоят аст, ки фармуд: Аллоњумма анта раббуњо ва
анта халаќтањо ва анта њадайтањо лилислом ва анта
ќабазта рўњањо ва анта аъламу бисиррињо ва ъалониятињо
љиънока шуфаъоа лању, фаѓфир лању. Бор, Худоё, ту
Парвардигори ўйї ва ту ба ислом њидояташ намуда ва
рўњашро ќабз кардаї ва ту ба пайдову нињонаш донотарї,
њузурат омада, барои ў шафоъат мекунем, пас барояш омўрзиш
кун.

939 - Аз Восила ибни Асќаъ (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Расули Худо (с) бар марде аз мусалмонњои мо намоз хонд ва
шунидам, ки мефармуд: Аллоњумма инна фулонабна фулонин
фї зимматика ва њабли љаворика фаќињи фитнат-ал ќабри ва
ъазобан-нори ва анта ањлулвафои валњамд, Аллоњума фаѓфир
лању варњаму, иннака антал ѓафуру-р-рањим. Яъне, бор Худоё!
Фалонї фарзанди фалонї дар зимаи ањду амони туст, ўро аз
фитнаи ќабр ва азоби дўзах нигоњ дор! Ту ањли вафо ва сипосї.
Бор Худоё! Ўро биёмурз ва мавриди рањматаш ќарор дењ, ки
ту худ омўрзандаву мењрубонї.
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940 - Аз Абдуллоњ ибни Абуавфо (р) ривоят шуда, ки ў
бар љанозаи духтараш чањор такбир гуфт ва баъд аз такбири
чањорум ба андозаи ду такбир истода, барои вай дуо намуда
ва омурзиш металабид. Сипас гуфт: Расули Худо (с) ин гуна
менамуд. Ва дар ривояте омада, ки чањор такбир гуфт ва боз
лањзае диранг намуд, то ин, ки гумон кардам, ки ў такбири
панљум хоњад гуфт. Сипас бар тарафи росту чапи хеш салом
дод. Чун намозро тамом кард, ба вай гуфтем ин чист? Вай гуфт.
Ман бар он чи Расули Худо (с)-ро дидам, ки анљом медињад,
чизе барои шумо наяфзудам, ё гуфт: Расули Худо (с) ин гуна
амал кард.

БОБИ 158. Дар шитофтан дар бурдани љаноза

941 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Дар бурдани љаноза шитоб кунед, зеро агар некўкор бошад,
пас хайрест, ки ўро ба сўи он таќдим мекунед ва агар љуз ин
бошад, пас шаррест, ки аз гарданњоятон менињед. Ва дар
ривояти Муслим омада: Пас он хайрест, ки бар он арзааш
мекунед.

942 - Аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт паёмбар
(с) мефармуд: Чун љаноза гузошта шавад ва мардон онро бар
гарданњои худ бардоранд, агар солењ бошад, мегўяд: Пешам
баред ва агар ѓайри солињ бошад ба ањлаш мегўяд: Вой бар ў
бод! Ўро ба куљо мебаред? Њар чиз садои онро ба љуз инсон
мешунавад ва агар инсон онро шунавад бењўш мегардад.

БОБИ 159. Шитофтан ба адои ќарзи мурда ва иќдом
намудан ба таљњизи ў, магар ин ки ногањонї бимирад

ва гузошта шавад, то марги ў сабт гардад

943 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с)
фармуд: Мўъмин ба ќарзи худ муъаллаќ аст, то ин ки аз тарафи
ў пардохта шавад.
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944 - Аз Њусайн ибни Вањвањ ривоят шуда, ки Талња ибни
Бароъ ибни Озиб бемор шуд, Паёмбар (с) ба аёдати вай омада
фармуд: Дар Талња љуз марг чизеро намебинам, пас маро аз
њоли ў хабар дињед ва дар мавриди ў биштобед, зеро сазовор
нест наъши (љасад)-и мусалмон дар миёни хонааш зиндонї
бимонад.

945 - Аз Алї (р) ривоят шуда, ки гуфт: Мо дар љанозае дар
Баќиъи Ѓарќад њузур доштем ва Расули Худо (с) омаду нишаст
ва мо ба атрофашон нишастем ва дар дасташон асое буд. Сипас
сарашонро ба зер андохта, бо асое, ки сараш каљ буд, ба замин
зада фармуд: Њељ кадоми аз шумо нест, магар ин ки љояш аз
љањаннам ва бињишт навишта шудааст. Гуфтанд: ё Расулаллоњ
(с), оё бар навиштаамон дар Лавњи мањфуз эътимод накунем?
Он њазрат (с) фармуд: Амал кунед, зеро њар кас барои он чи ки
барояш офарида шудааст, омода карда шудааст.

БОБИ 160. Дар мавриди мавъиза ва суханронї бар
сари ќабр

БОБИ 161. Дуъо барои мурда баъд аз ба гўр
супурданаш ва нишастан бар сари ќабри ў ва дуъо бар

вай ва омурзиш хостан ва Ќуръон хондан

946 - Аз Абуамр ва гуфта шуда Абуабдулло ва гуфта шуда
Абулайло, Усмон ибни Аффон (р) ривоят шуда, ки гуфт: Чун
паёмбар (с) аз дафни мурда фориѓ мешуд, бар ќабраш истода
мефармуд: Барои бародари хеш омурзиш талабед ва барои ў
собит мондан (бар калимаи тавњид)-ро бихоњед, зеро ки ў акнун
мавриди бозпурсї ќарор мегирад.

947 - Аз Амр ибни Ос (р) ривоят шуда, ки гуфт: Чун маро
дафн кардед атрофи ќабрам ба андозае, ки чандин шутур забњ
шуда ва гўшташ таќсим мешавад биистед то бо шумо унс
бигирам ва бидонам ки бо фиристодањои Парвардигорам чї
гуна рў ба рў мешавам.
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БОБИ 162. Дар мавриди садаќа додан аз тарафи
мурда ва дуъо намудан барояш

Худованд мефармояд: Ва низ онон, ки пас аз муњољирон
ва ансор омаданд, мегўянд: Парвардигоро, мо ва бародарони
моро, ки дар имон овардан бар мо сабќат кардаанд, биёмурз.
(Њашр: 10)

948 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки марде ба паёмбар (с)
гуфт: Модарам вафот ёфт ва гумон мекунам, ки агар њарф
мезад, садаќа медод. Пас агар ба љои ў садаќа дињам, оё барои
ў савобе мерасад? Он њазрат (с) фармуд: Бале.

949 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: чун инсон бимирад, амали ў ќатъ мешавад, љуз аз се
чиз; садаќаи љория, ё амале, ки аз он суд баранд, ё фарзанди
солиње, ки барои ў дуъо кунад.

Шарњ: Бо таваљљўњ ба он чи дар ин њадис ва дар ибни Моља
омада, маљмўъи аъмоле, ки пас аз марги мусалмон савобаш
барои ў мерасад, дањ аст. Илме, ки аз он истифода мешавад,
садаќае, ки љория бошад, фарзанди солиње, ки барояш дуъо
кунад, Мусњафе, ки аз ў ба ирс монад, масљиде, ки онро бино
кунад, нањре, ки барои мусофирон созад, нињоле, ки бинишонад,
чоње, ки њафр кунад ва марзбонї барои дифоъ аз њарими
кишвари исломї.

БОБИ 163. Ситоиши мардум аз мурда

950 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки онон бар љанозае гузашта
ва бар ў санои нек гуфтанд. Паёмбар (с) фармуд: вољиб шуд.
Боз бар љанозаи дигаре гузашта ва ўро ба бадї ёд карданд.
Паёмбар (с) фармуд: вољиб шуд. Умар ибни Хаттоб (р) гуфт:
чї вољиб шуд? Он њазрат (с) фармуд: Ин нафар, ки ўро ба некї
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сутудед, барои бињишт вољиб шуд ва ин ки ўро ба бадї ёд
кардед, барои дўзах вољиб шуд. Шумо шоњидони Худо дар
замин мебошед!

951 - Аз Абуласвад (р) ривоят шуда, ки гуфт: ба Мадина
ворид шуда дар хидмати њазрати Умар (р) нишастем. Љанозае
аз канорашон гузашта ва аз соњибаш ба некўї ёд шуд. Умар
(р) гуфт: вољиб шуд. Боз љанозаи дигаре аз канорашон гузашт
ва аз соњибаш ба бадї ёд шуд. Њазрати Умар (р) гуфт: вољиб
шуд. Абуласвад гуфт, сипас гуфтам: Эй амиралмўъминин чї
вољиб шуд? Гуфт: Чунончи паёмбар (с) гуфта буд, гуфтам (Њар
мусалмоне, ки чањор нафар барояш ба хайру некї шањодат
дињанд Худованд ўро ба бињишт дохил мекунад) Гуфтем ва се
нафар чи тавр? Фармуд се нафар њам дуруст аст, боз гуфтем:
ду нафар? Фармуд: ду нафар њам дуруст аст, сипас аз як нафар
аз вай напурсидем

БОБИ 164. Фазилати он ки кўдакони хурдсоле аз ў
мемирад

952 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с) фармуд: Њељ
мусалмоне нест, ки аз ў се фарзанд бимирад, ки болиѓ нашуда
бошанд, магар ин ки Худованд ба фазл ва рањматаш бар онњо
ўро ба бињишт дохил мекунад.

Шарњ: Маънои њадис ин аст, ки Худованд ба асоси фазл
ва рањмате, ки бар он кўдакони бегуноњ ва маъсуми ў, ки вафот
ёфтаанд дорад, ўро мавриди бахшоиши хеш ќарор медињад.

953 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њар гоњ се фарзанд аз як мусалмон бимирад љањаннам
ўро ламс намекунад, магар дар ивази њалол шудан аз ќасами
(Худованд).

Шарњ: «Њалол шудан аз ќасам» фармудаи Худованд аст,
ки (Ва ин минкум илло воридуњо) (њељ кадоми шумо нест магар
ин, ки ба он (дузах) ворид мешавад) ва вуруд бар пуле аст, ки
бар рўи љањаннам ќарор дорад. Худованд моро аз уфтодан ба
љањаннам њифз фармояд.
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954 - Аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят шуда, ки гуфт: зане
ба њузури Расули Худо (с) омада ва гуфт: ё Расулаллоњ, мардон
ањодис ва суханњои шуморо бурданд, рўзе барои мо таъйин
намо, ки дар он хидмати шумо биёем, то моро аз он чи, ки
Худованд бароят омўхта, таълим дињї. Он њазрат (с) фармуд:
Фалон ва фалон рўз як љо шавед. Сипас паёмбар (с) назди онњо
омада ва ононро аз он чи, ки Худованд ба вай омўхта буд,
таълим дод ва сипас фармуд: Хар кадоми шумо, ки се
фарзандро пеш фиристад, барои ў њиљобе (пардае) аз дўзаханд.
Зане гуфт: ва ду фарзанд чї тавр? Фармуд: ва ду фарзанд низ,
(яъне он ду низ барои модарашон њиљобе дар баробари дўзах
мешаванд).

БОБИ 165. Гиристан ва тарс њангоми гузаштан аз
канори ќабрњои гунањгорон ва љойгоњи њалокати онон
ва изњори ниёз ба даргоњи Худованди мењрубон ва бим

додан аз ѓафлат аз он

955 - Аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
барои асњоби хеш фармуд: яъне, чун ба Њиљр, сарзамини Самуд
расиданд, бар ин азобшудањо дохил нашавед, љуз ин ки гирён
бошед. Агар гирён набошед, бар онњо дохил нашавед, то он чи
ба онњо расида, ба шумо нарасад. Дар ривояте омада, ки чун
Паёмбари Худо (с) аз канори Њиљр гузашт, фармуд: Дохил
нашавед ба сукунатгоњњои касоне, ки бар хештан зулму ситам
раво доштанд, магар ин ки гирён бошед, то нашавад, ки он чи
ба онњо расид, ба шумо бирасад. Сипас Расули Худо (с)
сарашро пўшида ва босуръат њаракат намуд, то аз водї
гузашт.
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7. КИТОБИ ОДОБИ САФАР

БОБИ 166. Мустањаб будани сафар дар рўзи
панљшанбе ва дар аввали њар рўз

956 - Аз Каъб ибни Молик (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с)
дар ѓазваи Табук рўзи панљшанбе берун омад ва дўст дошт,
ки дар рўзи панљшанбе берун шавад. Дар ривояте дар Сањињайн
омада, кам иттифоќ меафтод, ки Расули Худо (с) љуз дар рўзи
панљшанбе барои сафар берун шаванд.

957 - Аз Сахр ибни Вадоъаи Ѓомидї (р) ривоят шуда, ки
Паёмбари Худо (с) фармуд: Аллоњумма борик ли-умматий фи
букурињо. (Бор, Худоё, субњгоњони умматамро бобаракат
гардон). Ва чун сария ё лашкареро мефиристод, онњоро дар
аввали рўз мефиристод. Ва Сахр тољир буд ва тиљорати худро
дар аввали рўз мефиристод, аз ин рў сарватманд шуд ва молаш
афзун гашт.

БОБИ 167. Мустањаб будани љустуљўи њамроњ дар
сафар ва амир сохтани яке аз худашон, ки аз ў фармон

баранд

958 - Аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Агар мардум дар мавриди танњої он чи ки ман
медонам, бидонанд, њељ саворае дар шаб танњо нахоњад рафт.



319

959 - Аз Амр ибни Шуъайб аз падараш аз бобояш ривоят
шуда ки Расули Худо (с) фармуд: Як савор шайтон аст ва ду
савора ду шайтонанд ва се тан љамоат ба њисоб мераванд.

Шарњ: Сафари танњої дар шаб мамнўъ аст, чун эњтимоли
газанд ва хатар дар он зиёд аст.

960 - Аз Абусаъид ва Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки
Паёмбари Худо (с) фармуд: њар гоњ се тан дар сафаре бароянд,
бояд як нафарро бар худ амир созанд.

961 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: «бењтарин рафиќњо ва ёрон чоранд ва бењтарин
сарияњо (порае аз лашкар аз панљ нафар то чорсад нафар)
чорсад аст ва бењтарини лашкарњо чањор њазор нафар аст ва
дувоздањ њазор њаргиз аз камї ба шикаст мувољењ намешавад.

БОБИ 168. Одоби рафтан ва фурўд омадан ва шаб
гузарондан ва хоб дар сафар ва мустањаб будани дар
шаб рафтан ва тарањњум бар чањорпоён ва муроъоти
маслињати он ва дастур додан ба он, ки дар њаќаш
таќсир варзад, то њаќашро адо намуд ва раво будани
пушти сар савор намудан бар маркаб, агар тавони

онро дошта бошад

962 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: чун дар сарзамини сарсабз ва пуробу алаф сафар
кардед, ба шутур бањраи онро аз замин бидињед, (бигзоред, то
бигардад ва худро сер намояд) ва чун дар замини беоб ва алаф
сафар кардед, босуръат бар он биравед ва бишитобед, ки ба
маќсади худ бирасед, пеш аз ин ки маѓзаш аз кор бияфтад, (аз
хастагии роњ) ва чун дар шаб (барои истироњат) фуруд
омадед, пас аз роњ бипарњезед, зеро роњ дар шаб масири
чорпоён ва љойгоњи газандагон ва хазандагон аст.

963 - Аз Абуќатода ривоят шуда, ки гуфт: Чун Расули Худо
(с) дар шаб дар сафар мебуд ва дар шаб фуруд меомад, ба
пањлўи росташ мехобид ва чун каме ќабл аз субњ мехобид,
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дасташро баланд намуда ва сарашро дар кафи дасташ
мегузошт (то хобашон набарад).

964 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки Паёмбари Худо (с)
фармуд: Бар шумо бод, ки дар шаб сафар кунед, зеро масофаи
замин дар шаб печида мешавад.

Шарњ: Яъне, масофа дар шаб зудтар тай мешавад, бидуни
ин ки шахс эњсоси хастагии зиёд намояд, бар хилофи рўз.

965 - Аз Абусаълабаи Хушанї (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Чун мардум дар манзиле фуруд меомаданд, дар водињо ва
дарањо пароканда мешуданд. Пас аз он Расули Худо (с)
фармуд: Њароина дар водињо ва дарањо пароканда шудани
шумо кори шайтон аст. Аз ин рў, баъд аз он ба њељ манзиле
фуруд наёмаданд, љуз ин ки баъзе дар канори баъзеи дигар
љамъ мешуданд.

966 - Аз Сањл ибни Амр ва гуфта шуда Сањл ибни Рабиъ
ибни Амри Ансорї машњур ба Ибни Њанзалия, ки вай аз ањли
Байъатиризвон аст, ривоят шуда, ки Расули Худо (с) аз канори
шутуре гузаштанд, ки пушташ ба камараш часпида буд, (яъне,
бењад лоѓар буд), фармуд: Аз Худованд дар бораи ин чорпоёни
безабон битарсед, ба гунаи дуруст бар онњо савор шавед ва ба
тариќаи дуруст онњоро бихўред, (забњ ва куштори шаръї).

967 - Аз Абуљаъфар Абдуллоњ ибни Љаъфар ривоят шуда,
ки гуфт: Расули Худо (с) рўзе маро дар пушти маркабе пушти
сарашон савор намуда ва ба ман суханеро нињонї гуфтанд, ки
ба њељ яке аз мардум намегўям ва бењтарин чизе, ки Расули
Худо (с) дўст дошт, барои рафъи зарурат худро ба он
бипўшонад њадаф (яъне, чизи бузург ва баланд аст, монанди
кўњ ва пуштаи регї ва сохтмон) ва боѓи хурмо буд. Муслим
ин њадисро ин гуна кўтоњ ривоят намуда ва Барќонї бо њамин
исноде барои он афзуда, ки: пас ба боѓи марди ансорие даромад
ва дар он шўтуреро дид. Чун шутур паёмбар (с)-ро дид бонг
зад ва ашк рехт. Паёмбар (с) пешаш омада пушт ва кўњону
пушти гўшњояшро даст кашид ва он ором шуд. Сипас фармуд:
Соњиби ин шутур кист? Ин шутур аз кист? Љавони ансорие
омада гуфт: Ин аз ман аст ё Расулуллоњ. Гуфт: Оё дар мавриди
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ин шутур аз Парвардигор наметарсї, зеро он ба ман шикоят
мекунад, ки ту онро гурусна нигоњ дошта, хастааш мекунї.
Ва Абудовуд онро монанди ривояти Барќонї ривоят кардааст.

968 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки гуфт: Чун ба манзиле аз
манозили сафар фуруд меомадем, намози нофила
намегузоридем, то борњоро мекушодем.

Шарњ: Мафњуми ин њадис он аст, ки мо њангоми фурўд
омадан ба манзиле аз манозили сафарамон бо вуљуди
иштиёќамон ба намоз пеш аз адои намози нофила ба кори
вољибтаре ќиём намуда ва борњоямонро мекушодем, то
чорпоён ва маркабњоямонро роњат дода бошем.

969 - Абусаъиди Худрї (р) ривоят намуда гуфт: Њангоме,
ки мо бо паёмбар (с) ду нафар будем, ногањон марде бо
маркабаш омад ва ба тарафи росту чап медид ( Њангоме, ки
мо бо паёмбар (с) дар сафаре будем, саворе омад, ки нигоњ
мекард аз тарафи росту чапи мо) Расули Худо (с) фармуд: Он
ки савории зоид аз њољаташ дошта бошад, бояд ки онро ба
касе, ки маркабе надорад, садаќа дињад ва он ки озуќаи зоид
дошта бошад, бояд онро ба касе, ки озуќаву тўша надорад,
садаќа дињад ва аз анвоъи молњо ёдоварї фармуд, чунон чи
тасаввур намудем, ки њељ кадоми мо дар чизе, ки зоид аз
њољаташ бошад, њаќќе надорад.

БОБИ 169. Дар мавриди њамкорї ва њамёрї
бо рафиќ ва њамроњ

970 - Аз Љобир (р) аз Пайѓамбари Худо (с) ривоят шуда,
ки он њазрат (с) иродаи ѓазвае (набарде) намуда ва фармуд:
Эй гурўњи муњољир ва ансор! Њароина дар миёни бародарони
шумо касоне вуљуд доранд, ки на моле доранд ва на ќабилае.
Пас бояд њар кадоми шумо ду ё се нафарашонро бо худ
бигирад. Ва њељ кадоми мо савории зиёде надошт, ки дигареро
бо худ бигирад, магар пушти сари њар кадом ва ман ду нафар,
(ё се нафар)-ро бо худ гирифтам, дар њоле ки бар шутурам
фаќат љои як нафарашонро пушти сарам доштам.
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971 - Њамчунон аз Љобир (р) ривоят шуда, ки Расули Худо
(с) дар роњ худро ба охир мекашид ва ба ин тартиб нотавон ва
дармондаро ронда, (пеш мебурд) ва дигареро пушти сараш
савор намуда ва барояш дуъо менамуд.

БОБИ 170. Дар мавриди он чи чун барои
рафтани сафар бихоњад бар маркубаш савор

шавад, бояд бигўяд

Худованд мефармояд: Ва барои шумо киштињо сохт ва аз
чорпоён чизеро, ки бар он савор шавед, то рост бинишинед
бар пушти маркуб ва ёд кунед неъмати Парвардигори хешро
чун бар он рост нишастед ва бигўед: покист Худоеро, ки
мусаххар сохт барои мо ин маркубро ва набудем бар он тавоно
ва мо ба сўи Парвардигори хеш боз хоњем гашт. (Зухруф: 12-
14)

972 - Аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки чун Расули Худо
(с) бар шутур ќарор мегирифт, то барои сафар барояд, се бор
Аллоњу акбар гуфта ва баъд мефармуд: Субњона-л-лазї
саххара лано њозо ва мо кунно лању муќринин ва инно ило
рабинно ламунќалибун. Аллоњумма инно насъалука фї
сафарино њозо а-л-бирра ва-т-таќво ва минал амали мо тарзо.
Аллоњумма њаввин ъалайно сафарано њозо ватви анно буъдању.
Аллоњумма анта-с-соњибу фї-с-сафари ва-л-халифату фї
ањлї. Аллоњумма иннї аъузу бика мин ваъсои-с-сафари ва
каобати-л-манзари ва сўъи-л-мунќалаби фи-л-моли ва-л-ањли
ва-л-валади.

Покист зотеро, ки инро барои мо мусаххар сохта, варна
мо њаргиз ќодир бар он набудем ва мо ба сўи Парвардигори
худ руљуъкунандаем. Бор, Худоё мо дар ин сафарамон аз ту
некўкорї ва таќво ва амалеро, ки меписандї, талаб мекунем.
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Бор, Худоё, ин сафарамонро бар мо осон кун ва дурияшро бар
мо кўтоњ соз. Бор, Худоё, ту дар сафар њамроњ ва дар хонавода
сарпарастї. Парвардигоро, мо аз сахтии сафар ва манзараи
ѓамангез ва бадии назар дар мол ва хонавода ва фарзанд ба
ту паноњ мељўем. Ва дар ваќти бозгашт онро гуфта ва меафзуд:
Оибўна, тоибўна, обидўна, лираббино њомидўна.
(Бозгардандагонем, тавбагоронем, парастишкунандагонем ва
саногўёни Парвардигори худем).

973 - Аз Абдуллоњ ибни Сарљис (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Чун Расули Худо (с) азми сафар менамуд, аз сахтии сафар ва
бозгашти тавъам бо андўњ ва бозгашт аз истиќомат ё зиёдат
ба сўи нуќсон ва дуои ситамдида ва дидани манзараи бад дар
хонавода ва мол ба Худованд паноњ мељуст.

974 - Аз Алї ибни Рабиъа ривоят шуда, ки гуфт: Бо Алї
ибни Абитолиб (р) дар њоле њузур ёфтам, ки маркабе барояш
оварда шуд, то бар он савор шавад. Чун пояшро ба рикоб
гузошт, гуфт: Бисмиллоњ (ба номи Худо) ва чун бар пушти он
ќарор гирифт, гуфт: Алњамду лиллоњи-л-лази саххара лано њозо
ва мо кунно лању муќринин ва инно ило раббино ламунќалибун
(Сипос мар Худоеро, ки инро барои мо мусаххар гардонид,
варна мо њаргиз ќодир бар он набудем ва мо ба сўи
Парвардигорамон бозгардонандагонем) баъдан се бор
Алњамдулиллоњ ва сипас се бор Аллоњу акбар гуфта сипас
фармуд: Субњонака инни заламту нафсї фаѓфирлї иннању ло
яѓфиру-з-зунуба илло анта (Покист Туро ман бар нафси худ
ситам раво доштам пас маро биёмурз љуз Ту касе гуноњонро
намеомурзад) ва сипас хандид. Гуфта шуд эй амиралмўъминин,
аз чи чиз хандидї? Гуфт паёмбар (с)-ро дидам мисли ман намуда
ва хандид. Гуфтам ё Расулуллоњ, аз чи чиз хандидї? Фармуд:
Парвардигорат, ки покист ўро, ба шигифт меояд аз бандааш
замоне, ки мегўяд: Худоё, гуноњонамро бароям биёмурз дар
њоле, ки медонад, ки ѓайр аз ман касе гуноњонро намеомўрзад.

Шарњ: Ин њадис намоёнгари рањмати бемунтањои
Худованд бар мўъминон аст ва њирси паёмбар (с)-ро бар
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наљоти мусалмонон аз азоби Ў таъоло намоён мекунад, чунон,
ки иќтидои комили асњоб (р) ба он њазрат (с)-ро баён мекунад.

БОБИ 171. Такбир гуфтани мусофир, чун ба теппа ва
амсоли он баланд шавад ва тасбињ гуфтанаш чун ба
водињо ва амсоли он фуруд ояд ва манъ аз зиёд баланд

кардани садо

975 - Аз Љобир (р) ривоят шуда, ки гуфт: чун ба баландињо
боло мешудем, такбир мегуфтем ва чун фуруд меомадем,
тасбињ мегуфтем.

976 – Аз ибни Умар (р) ривоят шуда, ки гуфт: Паёмбар (с)
ва лашкариёнаш чун бабаландињо мебаромаданд, аллоњу акбар
мегуфтанд. Ва чун фуруд меомаданд, субњоналлоњ мегуфтанд.

977 - Њамчунон аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки чун
паёмбар (с) аз Њаљ, ё Умра бозмегашт, њар гоњ ба гардана ё
баландие боло мешуд, се бор Аллоњу акбар гуфта ва боз
мефармуд: Ло илоња иллаллоњу вањдању ло шарика лањ, лању-л-
мулку ва лању-л-њамд ва њува ъало кулли шайин ќадир. Оибуна,
тоибуна, ъобидуна сољидуна лираббино њомидуна, садаќаллоњу
ваъдању ва насара ъабдању ва њазама-л-ањзоба вањдању.
(Маъбуди барњаќе љуз Аллоњ нест, ки як аст ва шарике барояш
нест, мулк ва сано хос аз они ўст ва ў бар њар чиз тавоност.
Мо бозгаштем, дар њоле ки тавбакорон ва парастандагон ва
барои Худоямон саљдакунандагонем. Худованд ваъдаи худро
дуруст намуд ва бандаашро нусрат дод ва ба танњої ањзобро
бишикаст). Ва дар ривояте аз Муслим омада, ки чун аз
лашкарњо ва сарияњо (дастањои хурди љангї) ё њаљ ва умра
бозмегашт, ин дуъоро мехонд.

978 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки марде гуфт Ё
Расулуллоњ! Ман мехоњам сафар кунам маро тавсия фармо!
Фармуд: Таќвои Худоро пеша кун ва ба њар баландї такбир
бигў ва чун он мард рафт, фармуд: Худоё! Роњи дурро барояш
кўтоњ ва сафарро бар вай осон гардон.
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979 - Аз Абумўсо Ашъарї (р) ривоят шуда, ки гуфт: мо бо
Расули Худо (с) дар сафаре њамроњ будем. Чун ба водие
мерасидем Ло илоња иллаллоњу, валлоњу Акбар мегуфтем ва
садои мо баланд мешуд. Паёмбар (с) фармуд: Эй мардум, бар
худ нармї кунед, зеро шумо кар ва ѓоиберо намехонед. Ў бо
шумост, шунаво ва наздик аст.

БОБИ 172. Дар мустањаб будани дуъо кардан
дар сафар

980 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: се дуъо бидуни шак ќабул мешавад; дуъои мазлум ва
дуъои мусофир ва дуъои падар дар њаќи фарзанд.

БОБИ 173. Дуъое, ки њангоми тарс аз дигарон
хонда мешавад

981 - Аз Абумўсои Ашъарї (р) ривоят шуда, ки чун
Паёмбари Худо (с) аз ќавме метарсид, мефармуд: Аллоњумма
инно наљъалука фї нуњўрињим ва наъўзу бика мин шурурињим.
Бор, Худоё, мо туро дар баробари душманон ќарор медињем,
ки њифзамон кунї ва моро бар онон нусрат ва фатњ дињї ва аз
бадињояшон ба ту паноњ мебарем.

.
БОБИ 174. Дуъое, ки чун мусофир ба манзиле

фуруд ояд, онро мегўяд

982 - Аз Хавла бинти Њаким (р) ривоят шуда, ки гуфт: аз
Расули Худо (с) шунидам, ки мефармуд: он кї ба манзил фуруд
омада ва бигўяд: Аъузў бикалимотиллоњи-т-томмоти мин
шарри мо халаќ. (Паноњ мељўям ба калимоти томмаи Худо аз
шарри он чи офаридааст), чизе ба ў газанд намерасонад, то аз
он манзилаш кўч кунад.



326

983 - Аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки гуфт: Чун Расули
Худо (с) сафар мекард ва шаб мерасид, мефармуд: Ё арзу раббї
ва раббукиллоњ, аъузу биллоњи мин шаррики ва шарри мо фики
ва шарри мо хулиќа фики ва шарра мо ядиббу ъалайки, аъузу
биллоњи мин шарри асадин ва асвадин ва мина-л-њайяти ва-л-
аќраби ва мин сокини-л-балади, ва мин волидин ва мо валад. Эй
замин! Парвардигори ману ту Аллоњ аст аз шарри ту ва шарри
он чи дар туст ва шарри он чи дар ту офарида шуда ва бар рўи
ту мехазад ба Худо паноњ мељўям. Паноњ мебарам ба Худо аз
шарри шер ва сиёњї (њар он чи ба назар расида ва тасаввури
бад аз он меравад) ва мор ва аќраб (каждум) ва сокини шањр
(љин) ва падар (иблис) ва он чи зода шуда (шаётин).

БОБИ 175. Истињбоби шитофтани мусофир баъд аз
итмоми кораш барои бозгашт ба хона

984 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с)
фармуд: сафар порае аз азоб аст, ки яке аз шуморо аз хўрдан
ва нўшидан ва хоб боз медорад, пас њар гоњ кадом яке аз шумо
маќсудашро аз сафараш анљом дод, бояд ба сўи хонаводааш
бишитобад.

БОБИ 176. Дар ворид шудани мусофир ба
хонаводааш дар рўз ва кароњияти ворид шудан дар

шаб бидуни зарурат

985 - Аз Љобир (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с) фармуд:
Њар гоњ ѓоибии кадом яке аз шумо аз хонаводааш дароз шавад,
бояд ки аз тарафи шаб ба хонааш наояд. Дар ривояте омада,
ки Паёмбари Худо (с) манъ карданд аз ин, ки мард аз тарафи
шаб ба хонааш биёяд.

986 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули Худо (с)
шаб ба хонааш ворид намешуд, балки аввали субњ ё сари шаб
наздашон меомад.
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БОБИ 177. Дар мавриди он чи мусофир баъд аз
бозгашт ва дидани шањраш мегўяд

987 - Њамчунон аз Анас (р) ривоят шуда, ки гуфт: бо
паёмбар (с) бозгаштем, яъне, аз Хайбар то ин ки ба љое расидем,
ки Мадинаи мунаввараро дидем, фармуд: Оибўна, тоибўна,
ъобидўна лираббино њомидўн. (Бозгашткунандагонем,
тавбагоронем, парастишкунандагонем ва саногўёни
Парвардигори худем) ва инро пайваста мегуфт, то ба Мадина
расидем. Дар ин маврид њадиси Ибни Умар (р) аст, ки ќаблан
гузашт (њадиси шумораи 977).

БОБИ 178. Истињбоби нахуст рафтани мусофир пас аз
бозгашт ба масљиде, ки наздики хонааш аст ва адои ду

ракаъат намоз дар он

988 - Аз Каъб ибни Молик (р) ривоят шуда, ки чун Расули
Худо (с) аз сафаре меомад, аз масљид шурўъ намуда ва дар он
ду ракаъат намоз мегузорид.

БОБИ 179. Дар њаром будани танњо сафар
кардани зан

989 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с)
фармуд: Ва раво нест барои зане, ки ба Худо ва рўзи охират
имон дошта бошад, ин ки ба андозаи масофаи як шабонарўз
сафар намояд, магар њамроњи касе, ки барояш мањрам аст.

990 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки вай аз Расули Худо
(с) шунид, ки мефармуд: њељ марде бо зане хилват накунад,
магар ин ки бо вай мањраме бошад ва зан сафар накунад, магар
њамроњи касе, ки мањрамашон аст. Марде гуфт: ё Расулаллоњ
занам ба ќасди њаљ берун омада ва номи ман дар зумраи касоне
навишта шуда, ки ба ѓазваи фалон ва фалон мераванд? Он
њазрат (с) фармуд: Бирав бо занат њаљ кун.
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8. КИТОБИ ФАЗОИЛ

БОБИ 180. Фазилати хондани Ќуръон

991 - Аз Абуумома (р) ривоят шуда, ки гуфт: аз Расули
Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Ќуръонро тиловат кунед, зеро
Ќуръон дар рўзи ќиёмат омада ва барои ёронаш шафоъат
мекунад.

Шарњ: мурод аз ёрон ва руфаќои Ќуръон касоне њастанд,
ки Ќуръонро хонда ва бад-он машѓул буда ва ба авомир ва
навоњии он ињтимом варзанд.

992 - Аз Наввос ибни Самъон (р) ривоят шуда, ки гуфт: аз
Расули Худо (с) шунидам, ки мефармуд: дар рўзи ќиёмат
Ќуръон ва ањлаш ва касоне, ки дар дунё ба он амал мекарданд,
оварда мешаванд, ки дар пешо-пеши он сураи Баќара ва Оли
Имрон ќарор дорад ва аз ёронашон дифоъ менамоянд.

993 - Аз Усмон ибни Аффон (р) ривоят шуда, ки паёмбар
(с) фармуд: бењтарини шумо касест, ки Ќуръонро омўхта ва
онро барои дигарон таълим дињад.

994 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с) фармуд:
касе ки Ќуръонро мехонад, дар њоле ки бад-он мањорат дорад,
њамроњ бо фариштагонест, ки сафире ба сўи Расул буда,
бузургвор ва фармонбардоранд ва он ки Ќуръон мехонад, дар
хондани он таклифу мушкилї мекашад ва тиловати он бар ў
сахт аст, яъне бо мушкилї ва канда-канда онро тиловат
мекунад, барои ў ду музд ва савоб аст. Яъне, музди хондан ва
музди таклиф ва машаќќате, ки дар адои он тањаммул
мекунад.
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995 - Аз Абумўсои Ашъарї (р) ривоят шуда, ки Паёмбари
Худо (с) фармуд: Масал ва сифати мўъмине, ки Ќуръонро
тиловат мекунад, монанди турунљест, ки бўи он хуш аст ва
таъми он ширин аст ва масали мўъмине, ки Ќуръонро тиловат
намекунад, монанди хурмост, ки бўе надорад, вале таъми он
ширин аст ва масали мунофиќе, ки Ќуръонро тиловат мекунад,
монанди райњон аст, ки бўи он хуш аст, вале таъму маззаи он
талх аст ва масали мунофиќе, ки Ќуръонро тиловат намекунад,
монанди њанзал аст, ки бўе надорад ва таъми он њам талх аст.

996 - Аз Умар ибни Хаттоб (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Худованд ба василаи ин китоб (Ќуръон) ќавмеро боло
мебарад ва баландмартаба мегардонад, (ононе, ки бад-он имон
оварда ва амал мекунанд) ва иддаи дигареро ба он паст мекунад
(касоне ки бад-он имон надоранд ва ё ба он амал намекунанд).

997 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с)
фармуд: Ѓибта (њасад бурдан) љуз дар ду чиз љоиз нест; марде,
ки Худованд барояш Ќуръонро дода, (омўхтааст). Яъне,
њифзашро бар ў осон намуда, пас ў ба он дар њама лањзањо
шаб ва рўз амал мекунад ва марде, ки Худо ба ў моле дода ва
ў онро дар њама лањазот шаб ва рўз(дар роњи хайр) харљ ва
сарф мекунад.

998 - Аз Бароъ ибни Озиб (р) ривоят шуда, ки гуфт: Марде
буд, ки сураи «Кањф»-ро мехонд ва дар канораш аспе буд, ки
ба ду таноб баста буд ва абре ба сараш омада ва шурўъ ба
наздик шудан намуд, ки аспаш аз он њарос менамуд. Чун субњ
намуд, хидмати паёмбар (с) омада, ин мавзўъро ба ў гуфт. Он
њазрат (с) фармуд: Он рањмат ва оромишест, ки ба воситаи
Ќуръон хондан фуруд омада буд.

999 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: касе ки як њарф аз китоби Худоро бихонад, ўро њасана
аст ва њасана ба дањ баробари он. Намегўям, ки “Алиф, лом,
мим” як њарф аст, балки алиф, як њарф аст ва лом, як њарф аст
ва мим, як њарф аст.
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1000 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њамоно он, ки дар дилаш чизе аз Ќуръон нест (яъне,
чизе аз онро њифз надорад), монанди хонаи вайрон аст.

1001 - Аз Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят шуда, ки
паёмбар (с) фармуд: Барои соњиби Ќуръон гуфта мешавад:
бихон ва ба палањои бињишт боло рав ва тиловат кун, чунон
ки дар дунё тиловат мекардї, зеро маќоми ту дар назди охирин
оятест, ки онро мехонї.

БОБИ 181. Амр ба мудовимат ва муњофизат бар
Ќуръон ва бим додан аз арза намудани он ба

фаромўшї

1002 - Аз Абумўсо (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Мувозибат кунед бар ин Ќуръон, пас савганд ба Зоте, ки љони
Муњаммад дар дасти ўст, ки Ќуръон зудтар мегурезад (аз зињн
ва хотир) аз шутур дар зонубанди он (ки њар гоњ зонубандаш
боз шавад бо суръат мегурезад).

1003 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њароина масал ва сифати њофизи Ќуръон монанди
масали шутури зонубандзадаест, ки агар соњибаш бар ў
ињтимом кунад, ўро нигањ медорад ва агар рањояш кунад,
меравад.

БОБИ 182. Истињбоби хушсадої ба Ќуръон ва
дархости тиловат аз шахси хушсадо ва гўш

додан ба он

1004 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: аз Расули
Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Худованд ба њељ чизе гўш
фаро надода монанди гўш фаро додан барои паёмбаре хушсадо,
ки хушсадої кунад, ба Ќуръон ва онро ба садое баланд
бихонад.
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Шарњ: Њадаф аз гўш фаро додан, шунидан аст ва он ишора
аст ба ризои Парвардигор ва ќабулаш. Аз ин њадис дониста
мешавад, ки хушовозї ва некў намудани овоз дар тиловати
Ќуръони карим суннат аст ва низ кори писандида ба шумор
меравад.

1005 - Аз Абумўсои Ашъарї (р) ривоят шуда, ки Расули
Худо (с) бароям фармуд: барои ту ное аз нойњои Оли Довуд
дода шудааст. Ва дар ривояте аз Муслим омада, ки Расули
Худо (с) ба ў фармуд: Агар дишаб маро медидї, дар њоле ки
ба ќироатат гўш медодам?!

1006 - Аз Бароъ ибни Озиб (р) ривоят шуда, ки гуфт:
шунидам, ки паёмбар (с) дар намози хуфтан Ваттини
ваззайтун-ро хонданд ва њељ касро хушсадотар аз эшон
надидам.

1007 - Аз Абулубоба Башир ибни Абдулмунзир (р) ривоят
аст, ки Расули Худо (с) фармуд: Касе ки ба Ќуръон хушовозї
накунад аз мо нест.

1008 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули
Худо (с) бароям фармуд: Ќуръонро бар ман бихон. Гуфтам ё
Расулуллоњ оё ман бар шумо бихонам, дар њоле, ки бар шумо
фурў фиристода шудааст? Гуфт: Ман дўст медорам, ки онро
аз ѓайр бишнавам. Ман бар эшон сураи «Нисо»-ро хондам, то
ин, ки ба ин оя расидам (Факайфа изо љиъно мин кулли умматин
бишањидин ва љиъно бика ъало њоулои шањидо) «Пас чи гуна
аст њоли рўзи мањшар он гоњ, ки аз њар тоифа гувоње орем ва
туро (эй паёмбар) бар ин уммат ба гувоњї хоњем». Фармуд:
Њоло бас аст ва ман ба сўяшон нигариста дидам, ки
чашмонашон ашкбор аст.

Шарњ: Гиристани он њазрат (с) аз рўи шафќат бар
умматаш буда зеро ў шоњиди њаќ аст ва умматаш њам аз
гуноњ холї нестанд.
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БОБИ 183. Ташвиќ бар тиловати сурањо ва оёти
махсус

1009 - Аз Абусаъид, Рофеъ ибни Муъалло (р) ривоят шуда,
ки гуфт: паёмбар (с) бароям фармуд: Оё пеш аз ин ки аз масљид
барої, бузургтарин сураеро дар Ќуръон бароят наёмўзам? Пас
дасти маро гирифт ва чун хостем, ки бароем, гуфтам: ё
Расулаллоњ, фармудї, ки бузургтарин сураеро дар Ќуръон ба
ту меомўзам. Он њазрат (с) фармуд: Алњамду лиллоњи раби-л-
ъоламин, он сабъамасони ва Ќуръони азиме аст, ки ба ман дода
шудааст.

1010 - Аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) дар бораи Ќул њуваллоњу ањад фармуд: Савганд ба зоте,
ки љонам дар дасти ўст, ки ин сура ба се яки Ќуръон баробарї
мекунад. Дар ривояте омада, ки Расули Худо (с) барои
асњобаш фармуд: Оё ољиз мешавад яке аз шумо ки як саввуми
Ќуръонро дар як шаб бихонад? Ин амр барояшон сахт тамом
шуд ва гуфтанд: ё Расулаллоњ, кадом яки мо ќудрати ин корро
дорад? Фармуд: “Ќул њуваллоњу ањад, Аллоњу-с-самад”-сулси
(се- яки) Ќуръон аст.

1011 - Ва низ аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят шуда ки касе
шунид марде ќул њуваллоњу ањадро хонда ва онро такрор
мекунад. Чун субњ намуд хидмати Расули Худо (с) омада, ин
мавзўъро барояшон ёд намуд ва гўй, ки марди мазкур онро
кам шумурд. Расули Худо (с) фармуд: савганд ба зоте, ки љонам
ба дасти ўст, ки он бо се њиссаи Ќуръон баробарї мекунад.

1012 - Аз Абуњурайра ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
дар бораи (ќул њуваллоњу ањад) фармуд, ки он ба се њиссаи
Ќуръон баробар аст.

1013 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки вай гуфт: Ё Расулуллоњ
ман ин сура (ќулњуваллоњу ањад)-ро дўст медорам, он њазрат
(с) фармуд: бидуни шак муњаббати он туро ба бињишт ворид
намудааст.

1014 - Аз Уќба ибни Омир (р) ривоят аст, ки Паёмбари
Худо (с) фармуд: Оё надидї оётеро, ки ин шаб нозил шуд, ки
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мисли он њељ чиз дида нашудааст, Ќул аъузу бирабби-л-фалаќ
ва ќул аъузу бирабби-н-нос.

Шарњ: яъне оёте, ки њамааш паноњ љустан ба Худованд
бошад, љуз дар ин ду сура дида нашудааст.

1015 - Аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят шуда аст, ки гуфт:
Расули Худо (с) аз љин ва чашми (назари бади) инсон ба
Худованд паноњ мељуст, то ин ки «Ќулаъузу бираббилфалаќ»
ва «Ќул аъузу бирабиннос» нозил шуд ва чун ин ду сура нозил
шуд бад-он тамассук намуда, ѓайри онро тарк намуд.

1016 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с)
фармуд: дар Ќуръон сураест, ки сї оят дорад ва барои марде
шафоъат намуд, то ки барои ў омурзида шуд ва он “Таборака-
л-лазї-биядињи-л-мулк” аст. Ва дар ривояти Абудовуд омада,
ки шафоат мекунад.

1017 - Аз Абумасъуди Бадрї (р) ривоят аст, ки Паёмбари
Худо (с) фармуд: касе ки ду ояти охири ин сураро дар як шаб
бихонад, ўро басандааст.

1018 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Хонањои худро гўристон насозед. Њамоно шайтон аз
хонае, ки дар он сураи Баќара хонда шавад, мегурезад.

1019 - Аз Убай ибни Каъб (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: Эй Абумунзир! Оё медонї кадом оят аз Китоби
Аллоњ, ки бо туст, бузургтар аст? Гуфтам: Аллоњу ло илоња
илло њува-л-њайю-л-ќайюм. Сипас он њазрат (с) ба синаам зада,
фармуд: эй Абумунзир, илм бароят гуворо бод!

1020 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули
Худо (с) маро вазифа дод, ки закоти рамазон (садаќаи фитрро)
нигоњ дорам. Шахсе наздам омада, шурўъ ба чанг задани таъом
намуд ва ман ўро гирифтам ва гуфтам њатман туро хидмати
Расули Худо (с) мебарам. Гуфт: ман мўњтољаму кўдакдор ва
сахт ниёзманд мебошам. Ман њам ўро рањо кардам. Чун субњ
намудам Расули акрам (с) фармуданд: Эй Абуњурайра асири
ту дишаб чї кор кард? Гуфтам ё Расулуллоњ аз ниёзмандии
шадид ва кўдакдорї шикоят намуд ва дилам ба њолаш сухт ва
ман рањояш кардам. Фармуд бош, ки ў ба ту дурўѓ гуфта, боз
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хоњад гашт ва донистам, ки ў тибќи фармудаи Расули Худо
(с) боз хоњад гашт ва интизорашро кашидам. Боз омаду шурўъ
ба чанг задани таъом намуд ва гуфтам: њатман туро хидамти
Расули Худо (с) мебарам. Гуфт: Маро бигзор зеро ман мўњтољу
кўдакдорам ва боз намегардам. Ман ба ў рањм намуда рањояш
кардам. Чун субњ намудам боз Расули Худо (с) фармуд. Эй
Абуњурайра асират чї кор кард? Гуфтам: Ё Расулуллоњ аз
ниёзмандї ва аёлдорї шиква намуд ва ман њам ба ў рањм карда
рањояш кардам. Фармуд: Ў дурўѓ гуфт ва боз хоњад гашт. Ман
бори саввум интизорашро кашидам. Боз омаду аз таъом чанг
мезад ва ман ўро гирифта гуфтам: њатман туро хидмати Расули
Худо (с) хоњам бурд ва ин охирини се бор аст. Ту гуфтї, ки боз
нагардї ва бозгаштї. Гуфт: Маро бигзор њамоно ман ба ту
калимоте меомўзам, ку Худои мутаъол ба василаи он ба ту
фоида расонад. Гуфтам: Онњо кадоманд? Гуфт: Чун дар
бистарат ќарор гирифтї «ояталкурсї»-ро бихон. Зеро аз суи
Аллоњ таъоло нигоњбоне пайваста то субњ буда ва шайтоне ба
ту наздик намешавад ва ман ўро рањо намудам.

Чун субњ намудам Расули акрам ба ман фармуд: Асират
дишаб чї кард? Гуфтам: Ё Расулуллоњ тасаввур мекард, ки ў
ба ман калимоте ёд медињад, ки Худои мутаъол ба он маро
нафъ мерасонад. Он калимот чист? Гуфтам: Ба ман гуфт: Чун
ба бистарат омадї, оятулкурсиро аз аввал бихон, то ояро хатм
кунї ва ба ман гуфт, ки аз љониби Худованд бар ту њофизе
муќаррар мегардад, то субњ кунї ва њељ шайтоне ба ту наздик
намешавад. Паёмбар (с) фармуд: Огоњ шав, ки ў ба ту рост
гуфта, вале ў бисёр дуруѓгў аст. Оё медонї, ки аз се шаб бо ин
тараф бо кї хитоб мекардаї Абуњурайра? Гуфтам: На. Гуфт:
Он шайтон аст.

1021 - Аз Абудардо (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: касе ки аз аввали сураи Кањф дањ оятро њифз кунад,
аз Даљљол мањфуз ва масўн мемонад. Дар ривояте дањ оят аз
охири сураи Кањф омадааст.

1022 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят шуда, ки гуфт: Дар асное,
ки Љабраил (ъ) дар назди паёмбар (с) буд аз болои сараш
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садоеро шунида ва сарашро боло намуда гуфт: Ин даре аз
осмон аст, ки имрўз боз шуда ва љуз имрўз њаргиз боз нашуда
ва аз он фариштае фуруд омад. Гуфт: Ин фариштаест, ки ба
замин фуруд омад ва њаргиз љуз имрўз фуруд наёмада, пас
салом карда фармуд: Шод бош ба ду нуре, ки бароят дода шуда
ва ба паёмбаре пеш аз ту дода нашудааст. Фотињату-л-китоб
ва оёти охири сураи Баќара њељ њарфе аз онро намехонї, магар
ин, ки онро дода мешавї.

БОБИ 184. Истињбоби гирд омадан бар
ќироати Ќуръон

1023 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Ва гирд наёмад, гурўње дар хонае аз хонањои Худо,
ки мехонд Китоби Худоро ва онро дар миёнашон музокира
менамуданд, магар ин ки бар онњо сакина ва оромиш нозил
шуда ва рањмати ом шомили њолашон гашта ва фариштагон
бар онњо ињота намуда ва Худованди таъоло онњоро ба
фариштагоне, ки дар назди ўянд, ёд мекунад.

БОБИ 185. Фазилати вузў

Худованд мефармояд: Эй мусалмонон, чун ба намоз
бархезед, пас бишўед рўйњои худро то ин фармудаи Бори
таъоло: Худо намехоњад, ки бигардонад бар шумо душворие,
вале мехоњад, ки пок созад шуморо ва неъмати худро бар шумо
тамом кунад, то бошад, ки шукргузорї кунед. (Моида: 6)

1024 - Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбар фармуд
умматам дар рўзи ќиёмат аз осори вузўяашон ѓурр ва
муњаљљал (он ки даст, по ва пешонияш аз сафедї медурахшад)
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номида мешаванд, пас он ки аз шумо мехохад ки ѓурраи худро
дароз намояд бояд, ин корро амалї кунад.

1025 - Њамчунин аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: аз
Халилам (с) шунидам, ки мефармуд: Дар ќиёмат зевари мўъмин
ба љое мерасад, ки оби вузў мерасад.

1026 - Аз Усмон ибни Аффон (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Касе ки вузў кунад ва некў вузў намояд, гуноњонаш
аз баданаш берун мешавад, то ин ки аз зери нохунњояш
мебарояд.

1027 - Њамчунон аз Усмон ибни Аффон (р) ривоят аст, ки
гуфт: Ман Расули Худо (с)-ро дидам, ки мисли ин вузуям вузў
сохта ва фармуд: Касе, ин гуна вузў кунад гуноњони гузаштааш
омурзида мешавад ва намоз ва масљид рафтанаш барои ў
нофила њисоб мешавад.

1028 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шудааст, ки Расули Худо
(с) фармуд: Чун бандаи мусалмон ё мўъмин вузў созад ва
рўяшро бишўяд њар гуноње, ки ба чашмонаш ба сўи он
нигариста бошад аз рўяш њамроњи об ё бо охирин ќатраи об
мебарояд. Ва чун дастањояшро бишўяд њар гуноње, ки дастњояш
ба он чанг зада бошад бо об ё ба охирин ќатрањои об мебарояд.
Ва чун пойњояшро бишўяд, њар гуноње, ки поњояш ба сўи он
рафта бо об ё бо охирин ќатрањои об мебарояд, то ин ки аз
гуноњ пок берун мебарояд.

1029 - Њамчунон Абуњурайра (р) ривоят шуда ки Расули
Худо (с) ба гўристон омада фармуд: - Ассалому алайкум дора
ќавми мўъминин ва инно иншоаллоњу бикум лоњиќун - Салом
бар шумо сарои ќавми муъминон ва агар Худо хоњад ба шумо
пайваст хоњем шуд. Дўст доштам, ки бародаронамро медидам.
Гуфтанд: Ё Расулуллоњ оё мо бародаронат нестем? Гуфт: Шумо
асњоб ва ёрони ман њастед ва бародаронам касонеанд, ки њанўз
наёмаданд Гуфтанд: Ё Расулуллоњ чи гуна мешиносї аз уматат
касонеро, ки њанўз наёмаданд? Фармуд: Чи тавр аст, ки марде
галлаи аспе дошта бошад, ки пешонї ва дастњою пойњояшон
сафед бошанд дар миёни галлаи аспоне, ки сиёњ ва як ранганд
оё галаашро намешиносад. Гуфтанд: Оре. Фармуд: Њамоно
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эшон меоянд, дар њоле ки аз сабаби вузў дастњо ва пешонию
пойњояшон сафед аст. Ва ман пеш аз эшон бар њавз ворид
мешавам.

1030 – Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари
Худо (с) фармуд: Оё шуморо ба чизе ки Худованди таъоло ба
василаи он гуноњонро мањв намуда ва дараљотро баланд
мебарад, рањнамої накунам? Гуфтанд: оре, ё Расулаллоњ. Он
њазрат (с) фармуд: Тамом кардани вузў бар сахтињо, њамчун
сардї ва гармои зиёд ва бисёр ќадам задан ба сўи масољид ва
интизори намоз баъд аз намоз. Пас ин аст мавќифе, ки бояд
бар он пойбанд бошед ва ин аст мавќифе, ки бояд илтизом
кунед.

1031 - Аз Абумолики Ашъарї (р) ривоят шуда, ки Расули
Худо (с) фармуд. Покизагї нисфи имон аст. Ин њадис бо
дарозиаш дар боби сабр гузашт (шуморааш 25). Ва дар ин боб
њадиси Амр ибни Абаса (р) аст, ки дар охири боби умед гузашт
(шуморааш 438) ва он њадиси бузургест, ки шомили љамъе аз
хайроту некўињост.

1032 - Аз Умар ибни Хаттоб (р) ривоят шуда, ки паёмбар
(с) фармуд: Њељ кадоми шумо нест, ки вузў бигирад ва онро
комил намояд, сипас бигўяд: Ашњаду алло илоња иллаллоњу
вањдању ло шарика лањ ва ашњаду анна Муњаммадан ъабдуњу
ва расулуњ), магар ин ки тамоми њашт дарвозаи бињишт ба
рўи ў боз мегардад, то аз њар кадом, ки бихоњад дохил гардад.
Ин њадисро Муслим ривоят намуда ва Тирмизї афзуда, ки
Аллоњуммаљъалнї минна-т-таввобина ваљъалнї мина-л-
муттатањњирина. (Бор Илоњо, маро аз зумраи ононе, ки зиёд
тавба намуда ва бисёр покизакорї менамоянд, бигардон).

БОБИ 186. Фазилати азон
Азон ба маънои эълон аст, яъне бохабар сохтан

1033 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Агар мардум бидонанд, ки дар азон ва саффи аввал
чи мазияте аст, пас наёбанд онро, магар би ин ки барои он
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ќуръа андозанд, њатман ба он ќуръа меандозанд ва агар
медонистанд, ки дар ибтидои рафтан ба намоз чи мазияте аст,
њатман ба сўи он мусобиќа мекарданд ва агар медонистанд,
ки чи мазияте дар намози хуфтан ва субњ аст, њамоно агар ба
хазидан њам мебуд, дар он њозир мешуданд.

1034 - Аз Муъовия (р) ривоят шуда, ки гуфт аз Расули Худо
(с) шунидам, ки мефармуд: Муаззинњо дар рўзи ќиёмат
гарданфарозтарин мардуманд.

1035 - Аз Абдуллоњ ибни Абдуррањмон ибни Абисаъсаъа
ривоят шуда, ки Абусаъиди Худрї (р) ба вай гуфт: ман
мебинам, ки ту гўсфанд ва бодияро дўст медорї, пас чун дар
гўсфанд ё бодия будї ва барои намоз азон гуфтї, садои худро
ба азон баланд кун, зеро имтидоди садои азонро љин ва инс ва
чизе дигар намешунаванд, магар ин ки дар рўзи ќиёмат барои
ў шањодат медињанд. Абусаъид (р) гуфт: ман ин њадисро аз
Расули Худо (с) шунидам.

1036 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њар гоњ барои намоз овоз карда шавад, шайтон пушт
мегардонад, дар њоле ки бод меафканад, то ин ки азонро
нашнавад ва чун азон гуфта шавад, рўй меоварад ва чун барои
намоз иќома гуфта шавад, пушт мегардонад ва чун иќома
тамом шавад, боз меояд, то ин ки дар байни шахс ва дилаш
васваса меандозад; мегўяд мавзўъи фалонро ба ёд ор, мавзўъи
фалонро ба ёд ор, барои чизњое ки онро ба хотир надорад, то
ин ки шахс ба њолате ќарор мегирад, ки намедонад чанд
ракаъат намоз гузоридааст.

1037 - Аз Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят шуда, ки
ў аз Паёмбари Худо (с) шунид, ки мефармуд: чун азонро
шунидед, мисли он чи ки муаззин мегўяд, бигўед. Сипас бар
ман дуруд бифиристед, зеро њар кас бар ман як бор дуруд
фиристад, Худованд дар баробари он бар вай дањ бор дуруд
мефиристад. Сипас аз Худованд бароям василаро бихоњед, ки
он маќом ва мартабаест дар бињишт, ки љуз барои як бандае
аз бандагони Худо намезебад ва умедворам, ки ман он банда
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бошам. Пас он, ки аз Худованди таъоло бароям василаро
дархост кунад, шафоъатам бар вай вољиб мешавад.

1038 - Аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят шуда ки Расули Худо
(с) фармуд: Чун азонро шунидед мисли он чи ки муазин мегўяд
бигўед.

1039 - Аз Љобир (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Касе ки чун азонро бишнавад, бигўяд: Аллоњумма рабба њозињи
даъвати-т-томмати ва-с-салоти-л-ќоимати оти
Муњаммадани-л-василата ва-л-фазилата вабъасњу маќома-м-
мањмудани-л-лази ваъадтањ. (Парвардигоро, Худованди ин
даъвати тамом ва намозе, ки барпост, барои Муњаммад (с)
васила ва фазилатро арзонї кун ва ўро ба маќоми некўе
бифирист, ки ба вай ваъда кардаї), дар рўзи ќиёмат шафоъатам
барояш лозим мешавад.

1040 - Аз Саъд ибни Абиваќќос (р) ривоят аст, ки паёмбар
(с) фармуд: касе ки чун азонро мешунавад, бигўяд: Ашњаду
ал-ло илоња иллаллоњу вањдању ло шарика лањ ва ана
Муњаммадан ъабдуњу ва расулуњу, разийту биллоњи раббан ва
би Муњаммадин расулан ва би-л-исломи динан. (Гувоњї
медињам, ки маъбуди барњаќе љуз Аллоњ нест ва гувоњї
медињам, ки Муњаммад банда ва фиристодаи Худо аст. Ба
рубубияти Аллоњ ва рисолати Муњаммад (с) ва дини ислом
розї шудам), гуноњонаш омурзида мешавад.

1041 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Дуъои байни азон ва иќомат рад намешавад.

БОБИ 187. Фазилати намозњо

Худованд мефармояд: Њамоно намоз (соњибашро) аз њар
кори зишт ва ношоиста бозмедорад. (Анкабут: 45)

1042 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки гуфт: аз Расули
Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Хабар дињед, ки њар гоњ ба
дарвозаи яке аз шумо љўйе бошад ва вай рўзона панљ бор дар
он ѓусл кунад, оё аз чиркњояш чизе мемонад? Гуфтанд: аз
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чиркњояш чизе намемонад, фармуд: пас ин масал ва сифати
намозњои панљваќта аст, ки Худованд ба василаи он гуноњонро
мањв менамояд.

1043 - Аз Љобир (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуданд: Масали намозњои панљгона монанди љўи пуробест,
ки бар дарвозаи хонаи яке аз шумо љорї бошад ва ў рўзона
дар он панљ бор ѓусл намояд.

1044 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки марде занеро
бўса намуду сипас хидмати паёмбар (с) омада, эшонро бохабар
сохт. Худованди бузург ин оятро нозил фармуд: «ва аќимис-
салота тарафайин-нањори ва зулафан миналлайли
инналњасаноти юзњибнассаййиоти» (ва барпо дор намозро дар
ду тарафи аввал ва охирии рўз ва торикии шаб ки њамоно
некињо бадињоро мањв мекунад (сураи Њуд, ояти 114). Он мард
гуфт: Оё ин фаќат дар мавриди ман аст? Гуфт: Барои њамаи
умматам мебошад.

1045 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Намозњои панљгона ва љумъа то љумъа каффора аст
барои гуноњоне, ки дар миёнашон воќеъ шуда, то модоме, ки
гуноњони кабира воќеъ нашаванд.

1046 - Аз Усмон ибни Аффон (р) ривоят шуда, ки гуфт: аз
Расули Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Њељ мусалмоне нест,
ки њангоми намози фаризааш бирасад ва ў некў вузў намуда
ва хушуъ ва рукуъро ба ваљњи некў ба љой оварад, магар ин
ки (ин корњо) каффора аст, барои гуноњони пеш аз он, то замоне
ки гуноњони кабира анљом нашуда бошад ва ин амр дар тамоми
ваќт љорї аст.

БОБИ 188. Фазилати намози субњ ва аср

1047 - Аз Абумўсо (р) ривоят аст, ки Расули Худо фармуд:
Касе, ки намози бардайн (асру шом)-ро бигзорад ба бињишт
дохил шавад.

1048 - Аз Абузуњайр Амора ибни Рувайба (р) ривоят шуда,
ки гуфт: Аз Расули Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Касе, ки
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пеш аз баромадани офтоб ва пеш аз ѓуруби он намоз бихонад
њаргиз ба љањанам дохил намешавад.

1049 - Аз Љундуб ибни Суфён ривоят шуда, ки Расули Худо
(с) фармуд: Он, ки намози субњро адо кунад, ў дар ањду паймони
Худост, пас бингар ай фарзанди одам, ки Худованд чизе аз
ањдашро аз ту талаб накунад.

1050 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: фариштагоне дар шаб ва фариштагоне дар рўз дар
пайи њамдигар дар миёни шумо меоянд ва дар намози субњ ва
аср бо њам як љо мегарданд, сипас онон ки бо шумо буданд,
боло мераванд ва Парвардигорашон дар њоле ки ба њолашон
донотар аст, аз онон мепурсад, ки бандагонамро чї гуна тарк
кардед? Онњо мегўянд: гузоштем онњоро дар њоле ки намоз
мегузориданд ва назди онњо омадем, дар њоле ки намоз
мегузориданд.

1051 - Аз Љарир ибни Абдуллоњи Баљалї (р) ривоят аст, ки
гуфт: Мо дар њузури паёмбар (с) будем, ки ба сўи моњи шаби
чањордањ нигариста фармуд: Бидуни шак шумо
Парвардигоратонро монанди дидани ин моње ки мебинед хоњед
дид, ки дар он бар шумо њељ музоњамате нахоњад шуд пас агар
тавонистед, ки маѓлуб нашавед бар намози ќабл аз баромадани
офтоб (намози бомдод) ва намозе ќабл ѓуруби офтоб (намози
аср) ин корро бикунед (Яъне ду намозро адо кунед).

1052 - Аз Бурайда (р) ривоят шуда, ки Паёмбари Худо (с)
фармуд: он ки намози асрро тарк кунад, намозаш ботил
мегардад.

Шарњ: Мурод аз ботил шудани амал ботил, шудани савоби
он аст, яъне савоби аъмолаш ботил мешавад, яъне он ки ба
воситаи кор ва амали дунё намози асрашро тарк кунад, аз
кори дунёие, ки ўро аз намоз боздошта, суде намебарад. Аммо
касе, ки мункири вуљуби он аст, ё тарки онро њам мешуморад,
дар ин сурат он шахс кофир мегардад.
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БОБИ 189. Фазилати рафтан ба сўи масљидњо

1053 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: касе ки аввали рўз ё аввали шаб ба сўи масљид равад,
њар субњ ва ё њар шоме, ки меравад, Худованд барояш дар
бињишт мењмонсарое омода месозад.

1054 – Њамчунин аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки
паёмбар (с) фармуд: касе ки дар хонаи худ тањорат намуда ва
сипас ба хонае аз хонањои Худо (масљид) биравад, то фарзе аз
фароизи Худоро адо кунад, њар яке аз њар ќадаме аз ќадамњояш
гуноњеро кам намуда ва ќадами дигар мартабаи ўро баланд
мебарад.

1055 - Аз Убай ибни Каъб (р) ривоят шуда, ки гуфт: марди
ансорие буд, ки хонаи касе аз хонааш дуртар аз масљид набуд
ва њељ намозе аз ў фавт намешуд. Ба ў гуфта шуд, чї мешуд,
агар улоѓе (харе) харидорї кунї, ки дар шиддати торикї ва
гармои шадид бар он савор шавї? Гуфт: маро хуш намесозад,
ки хонаам ба пањлўи масљид бошад, ман мехоњам, ки музди
рафтан ба масљид ва бозгаштам ба хонаводаам дар номаи
аъмолам навишта шавад. Сипас Расули Худо (с) фармуд:
Њароина Худои бузург њамаи онро бароят фароњам кардааст.

1056 - Аз Љобир (р) ривоят шуда, ки гуфт: Заминњои атрофи
масљид холї шуд ва бани Салама (шохае аз ансоранд) хостанд
ба наздики масљид наќли макон намоянд. Ин хабар ба паёмбар
(с) расид, ба онњо фармуд: Ба ман хабар расида, ки мехоњед
наздики масљид наќли макон намоед? Гуфтанд: Бале ё
Расулуллоњ мо ќасди ин корро карда будем. Он њазрат (с)
фармуд: Љойњои худро мањкам гиред, ки гомњои зиёди шумо
ба сўи масљид (дар номаи аъмоли шумо) навишта мешавад.
Пас гуфтанд: Шод намешудем, агар наќли макон карда будем.

1057 - Аз Абумўсо (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: бузургтарин мардум аз рўи савоб дар намоз
дуртарашон аз рўи рафтан аст ва боз дуртарашон ва он ки
интизори намозро мекашад, то онро бо имом адо кунад,
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савобаш фузунтар аст аз он ки намозро (танњо) хонда ва хоб
меравад.

1058 - Аз Бурайда (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
ононеро, ки дар торикињо ба масољид мераванд ба нури комиле
дар рўзи ќиёмат мужда дињед.

1059 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Оё шуморо ба чизе роњнамої накунам, ки бо он
гуноњон мањв гашта ва дараљот баланд шавад. Гуфтанд: оре,
ё Расули Худо (с) фармуд: Комил сохтани вузў дар сахтињо
(монанди сардї ва гармї) ва ќадам задани зиёд ба сўи масољид
ва мунтазир мондан барои намоз, баъд аз адои намоз, пас ин
сангарро мањкам гиред ва онро њамеша амалї намоед.

1060 - Аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Чун шахсеро дидед, ки ба масљид пайваста меояд ба
имон доштани ў гувоњї дињед, Худои азза ва љалла фармуд:
Иннамо яъмуру масољидаллоњи ман омана биллоњи валявми-л-
охир (Њамоно обод мекунад масољиди Худоро он, ки ба Худо
ва рўзи растохез имон овардааст).

БОБИ 190. Фазилати интизор кашидан барои намоз

1061 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њамеша аст яке аз шумо дар намоз, модоме ки намоз
мониъи вай шавад ва њељ чизе љуз намоз монеиъи баргашти
вай ба хонаводааш нагардад.

Шарњ: Аз ин њадис фазилати интизор кашидан барои
намоз дониста мешавад, њамчунон ин њадис баёнгари он аст,
ки модоме ки инсон дар интизори намоз дар масљид меистад,
монанде ки дар адои намоз барояш савоб дода мешавад, дар
интизор низ савоб ва фазилате вуљуд дорад, ки онро
дармеёбад.

1062 - Њамчунон аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: фариштагон барои яке аз шумо дуъо
мекунанд, модоме ки вай дар љои намозаш, ки дар он намоз
гузорида, ќарор дошта бошад, то лањзае ки бевузў нашавад,
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мегўянд Аллоњуммаѓфир лању Аллоњумма-рњамњу. (Худоё, ўро
биёмурз ва мавриди рањматаш ќарор дењ).

1063 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) шабе
намози хуфтанро то нисфи шаб ба таъхир андохтанд ва сипас
баъд аз адои намоз ба мо рўй оварда фармуд: Мардум намоз
гузорида, хоб шуданд ва шумо аз лањзае, ки интизори намозро
мекашидед, пайваста дар намоз будед.

БОБИ 191. Фазилати намози љамоъат

1064 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: савоби намози љамоъат бар намози танњої бисту њафт
баробар аст.

1065 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Намози шахс дар љамоат бисту панљ баробари
намозаш дар хона ва бозораш фузун мебошад, зеро чун вай
вузў намуда, онро дуруст анљом дињад ва ба сўи масљид барояд,
ки љуз намоз чизи дигаре сабаби баромадани вай нагашта
бошад, гоме наменињад, магар ин ки дар баробари он дараљае
барояш афзуда шуда ва гуноње аз вай кам мегардад ва чун
намоз гузорад, њамеша фариштагон бар вай дуо мекунанд, то
модоме ки дар љои намозаш буда ва бевузў нашавад, мегўянд:
Аллоњумма салли ъалайњи, аллоњуммарњамњу (Худоё бар ў
дуруд фирист. Худоё ўро мавриди рањмати хеш ќарор дењ) ва
њамеша дар намоз аст (савоби намозро дармеёбад), то лањзае,
ки интизори намозро бикашад.

1066 - Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят аст, гуфт марди
кўр хидмати паёмбар (с) омада ва гуфт ё Расули Худо, ман
роњнамое надорам, ки маро ба масљид оварад ва аз Расули
Худо (с) хост, то ба вай иљоза дињад, ки дар хонааш намоз
гузорад. Он њазрат (с) ба вай рухсат дод ва чун рўй гардонид
ўро хоста ва ба вай фармуд: Оё азонро мешунавї. Гуфт: бале.
Фармуд: Пас иљобат кун.

1067 - Аз Абдуллоњ ва гуфта шуда Амр ибни Ќайс машњур
ба Ибни Умми Мактуми муаззин ривоят шуда, ки гуфт: Ё
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Расулуллоњ! Дар Мадина газандањо ва даррандањо зиёд аст.
Он њазрат (с) фармуд: Чун «њайя ъала-с-салоњ» ва «њайя ъала-
л-фалоњ»-ро мешунавї, пас бар он шитоб кун.

Шарњ: «Бояд гуфт: узрњое, ки њозир нашудан ба љамоатро
муљоз мегардонад иборатанд аз: борони шадид, сардии шадид,
торикии шадид, тарс аз душман, ё даррандагон, беморї ва ё
ходими бемор, ки бемор ба љуз ў ходиму њамрозе надорад»

1068 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Савганд ба Зоте, ки љонам дар дасти ўст, ќасд кардам,
ки амр кунам њезум љамъ намоянд ва сипас ба барпо шудани
намоз дастур дињам, ки барои он азон гуфта шавад ва баъд
касеро маъмур созам, ки ба мардум имомат дињад ва сипас аз
онњо тахаллуф варзам ва ба хонаи касоне равам, ки ба намоз
берун нашудаанд ва хонањояшонро ба сарашон бисўзонам.

1069 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят шуда, ки гуфт: касе ки
шод мешавад ин ки фардо Худоро мулоќот кунад, дар њоле ки
мусалмон бошад, бояд бар ин намозњо мувозибат кунад, дар
ваќте ки эълони иќомаи он мешавад, зеро Худованд барои
паёмбари шумо роњњои њидоятро намудор кардааст ва ин
намозњо аз њамин роњњои њидоятанд ва агар шумо мисли касе
ки дар хонааш аз намози (љамоъат) тахаллуф меварзад, онро
дар хонањои худ адо кунед, њамоно суннат ва тариќаи
паёмбаратонро тарк намудаед ва агар суннати паёмбаратонро
тарк кардед Њароина гумроњ мешавед ва дар њаќиќат дидам,
ки аз он љуз мунофиќе, ки нифоќаш ошкор аст, касе тахаллуф
намеварзид ва њамоно шахс ба намоз оварда мешуд, дар њоле
ки дар миёни ду мард кашонда шуда ва бар онњо такья карда
буд, то ин ки дар саф гузошта мешуд. Ва дар ривояте аз вай
омада, ки гуфт: Расули Худо (с) барои мо роњњои њидоятро
омўхт, ки аз ин љумла аст намози љамоъат дар масљиде, ки дар
он азон дода мешавад.

1070 - Аз Абудардо (р) ривоят шуда, ки гуфт: аз Расули
Худо (с) шунидам, ки мефармуд: њељ се нафаре дар дењ ва ё
бодияе вуљуд надорад, ки намоз дар онњо иќомат нашавад,
магар ин ки шайтон бар онњо гирд мешавад, пас бар шумо
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бод, ки љамоъатро лозим гиред, зеро гург аз миёни гўсфандон
(гўсфанди) дуршаванда ва танњоро мерубояд.

Шарњ: мафњуми њадис ин аст, ки тарки љамоъат бидуни
узр сабаби чира шудани васовиси шайтонї бар шахс мешавад,
ин ки ин амр сабаби заъф ва парокандагї ва дар њам ва бар
њам шудани вањдати мусалмонон мегардад.

БОБИ 192. Ташвиќ барои њузур дар
љамоъати субњ ва ъишо (хуфтан)

1071 - Аз Усмон ибни Аффон (р) ривоят шуда, ки гуфт: аз
Расули Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Касе ки намози ъишо
(хуфтанро) дар љамоъат бигзорад, гўйї њамаи шабро намоз
гузоридааст. Ва дар ривояти Тирмизї аз Усмон (р) омада, ки
паёмбар (с) фармуд: Он ки намози ъишоро бо љамоъат адо
кунад, савоби ќиёми нисфи шабро дарёфтааст ва он ки хуфтан
ва субњро дар љамоъат бигзорад, савоби ќиёми њамаи шабро
дармеёбад.

1072 – Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Агар мардум бидонанд, ки чу музде барои намозњои
хуфтану субњ аст, агар ба хазидан њам бошад, ба он њозир
мешаванд.

1073 – Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули
Худо (с) фармуд: њељ намозе бар мунофиќин аз намозњои субњ
ва хуфтан гаронтар нест ва агар бидонанд, ки чи савобе дар
ин ду аст, агар ба хазидан њам бошад, дар он њозир мешаванд.

БОБИ 193. Амр ба мувозибат ва њамешагї бар
намозњои фариза ва манъи шадид аз тарки он
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Худованд мефармояд: Пайвастагї кунед бар њамаи
намозњо ва намози миёна, яъне ъаср. (Баќара: 238)

Пас агар тавба кунанд ва барпо доранд намозро ва
бидињанд закотро бигзоред роњашонро. (Тавба : 5)

1074 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят шуда, ки гуфт: Аз Расули
Худо (с) пурсидам, ки кадом аъмол бењтар аст? Фармуд: намоз
дар ваќташ. Гуфтам: боз кадом. Фармуд: некї кардан ба падару
модар. Гуфтам: боз кадом? Фармуд: љињод фи сабилиллоњ.

1075 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Ислом бар панљ бино устувор шудааст; шањодат
додан ба ин ки маъбуди барњаќе љуз Аллоњ вуљуд надорад ва
ин ки Муњаммад (с) расул ва фиристодаи Худост ва барпо
доштани намоз ва додани закот ва њаљљи Хона ва рўзаи
рамазон.

1076 - Ва низ аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки Расули
Худо (с) фармуд: Амр шудам, ки бо мардум биљангам, то ин,
ки шањодат дињанд, ки маъбуди барњаќе љуз Аллоњ нест ва ин
ки Муњаммад расул ва фиристодаи Худост ва барпо доранд
намозро ва бидињанд закотро. Пас њар гоњ ин корро намуданд,
хунњо ва молњои худро аз ман боздоштанд, магар ба њаќќи
ислом ва њисоби (нињонаш) бо Худованд (љалла љаллолуњу)
аст.

1077 - Аз Маъоз (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули Худо (с)
маро ба Яман фиристода ва фармуд: Ту њамоно назди ќавме
аз ањли Китоб меравї, пас онњоро даъват кун, то гувоњї
дињанд, ки маъбуди барњаќе љуз Аллоњ нест ва ин ки ман расул
ва фиристодаи Худо мебошам. Агар онњо дар ин амр аз ту
пайравї карданд, онњоро огоњ кун, ки Худованд дар њар шабу
рўз панљ ваќт намоз барояшон фарз намудааст ва агар онњо
дар ин амр аз ту пайравї карданд, ононро огоњ кун, ки Аллоњ
таъоло бар онњо садаќае фарз намуда, ки аз сарватмандонашон
гирифта шуда ва ба фуќарояшон бозгардонида мешавад. Пас
агар онњо аз ин пайравї карданд, пас барњазар бош аз ин ки
молњои нафис ва гаронбањояшонро бигирї ва аз дуъои мазлум
њазар кун, зеро дар миёни он ва Худо парда ва њиљобе нест.
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1078 - Аз Љобир (р) ривоят шуда, ки аз Расули Худо (с)
шунидам, ки мефармуд: (марзи фосил) миёни мард ва ширк ва
куфр тарки намоз аст.

1079 - Аз Бурайда (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Ањду паймоне, ки миёни мову онњо (мунофиќон) аст
иборат аз намоз мебошад ва касе, ки онро тарк намуд батањќиќ
кофир шудааст.

1080 - Аз Шаќиќ ибни Абдуллоњи тобеъї, ки њама бар
бузургии шахсияташ муттафиќанд ривоят шуда, ки гуфт: Асњоб
ва ёрони Муњаммад (ъалайњи-с-салоту ва-с-салом) тарки њељ
амалеро љуз намоз куфр нашумурданд.

Шарњ: Дар мавриди ин, ки торики намоз ба мисдоќи ин
њадис њаќиќатан кофир мешавад ё хайр уламо ихтилоф
кардаанд. Аксарият бар ин аќидаанд, ки он ки намозеро аз рўи
танбалї тарк кунад, кофир намешавад ва агар чунон ки аз
рўи њалол шуморидан онро тарк кунад, кофир мешавад. Њамон
гуна ки тарки намоз гуноњи кабира аст ва мудовимот бар
гуноњи кабира инсонро ба куфр мекашонад.

1081 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: бидуни шак аввалин амале, ки банда дар рўзи ќиёмат
дар мавриди он муњосаба мешавад, намози ўст. Агар дуруст
буд, њароина комёб ва растагор гардид ва агар фосид ва
нодуруст шуд, њамоно њалок ва зиёнкор гардид ва агар аз
фаризааш чизе кам шуд, Парвардигори ъазза ва љалла мегўяд:
Бубинед оё бандаам аз намозњои нофила чизе дорад, то аз он
чї аз фариза камбуд шуда, тамом гардонида шавад ва сипас
баќияи аъмолаш бад-ин тартиб мебошад.

БОБИ 194. Дар фазилати сафи аввал ва амр ба
такмил намудани сафњои аввал ва баробар намудани

он ва ба њам пайваста будан дар он

1082 - Аз Љобир ибни Самура (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Расули Худо (с) бар мо баромад ва фармуд: Чаро мисле, ки
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фариштагон дар баробари Худояшон саф мебанданд, саф
намебандед? Гуфтем ё Расули Худо фариштагон дар баробари
Парвардигорашон чи гуна саф мебанданд? Фармуд: Сафњои
аввалро комил намуда ва бо назм дар саф истода мешаванд
(яъне, љойи холї дар миёнашон боќї намемонад).

1083 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њар гоњ мардум бидонанд, ки чи манзалат ва савобе
барои азон ва саффи аввал аст ва сипас онро ба љуз аз тариќи
ќуръае наёбанд, њатман барояш ќуръа меандозанд.

1084 – Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули
Худо (с) фармуд: бењтарин сафњои мардон, аввали он аст ва
бадтарини он охири он аст ва бењтарин сафњои занон охири он
аст ва бадтарини он аввали он аст.

1085 - Аз Абусаъиди Худрї ривоят шуда, ки Расули Худо
(с) асњоби хешро дид, ки баъзе охиртар ќарор доранд, «дар
сафњои намоз ё сафњои илм», ба онњо фармуд: наздик оед ва
ба ман иќтидо кунед, то касоне, ки дар пушти сари шумо
њастанд, ба шумо иќтидо намоянд (яъне, њаракоти шуморо
таќлид кунанд). Њамеша гурўње дар охир ќарор мегиранд, то
ин ки Худованд онњоро дар охир ќарор медињад.

1086 - Аз Абумасъуд (р) ривоят аст, Расули Худо (с)
шонањои моро дар намоз даст кашида, мефармуд баробар
истода шавед ва ихтилоф накунед, «ки шонањои баъзе
наздиктар аз шонањои гурўњи дигар бошад, то дилњои шумо
ба њам ихтилоф накунад ва бояд касоне, ки оќилу болиѓанд,
наздик истода шаванд ва боз касоне, ки ба онњо наздиканд
(монанди атфоли ноболиѓ) ва боз касоне, ки ба онњо наздиканд
(мисли муханнасњо ё занон).

1087 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Сафњои худро баробар кунед, зеро баробар кардани сафњо аз
љумлаи камоли намоз аст ва дар ривояте аз Бухорї омада, ки
зеро баробар кардани суфуф аз љумлаи иќомаи намоз аст.

1088 – Њамчунин аз Анас (р) ривоят шуда, ки гуфт: намоз
иќома шуд ва Расули Худо (с) ба тарафи мо рўй оварда фармуд:
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Сафњои худро баробар намуда, ба њам пайваста биистед, зеро
ман шуморо аз пушти сарам мебинам.

1089 - Аз Нўъмон ибни Башир (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Аз Расули Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Њароина шумо
сафњои худро баробар хоњед кард, ё ин ки Худованд дар миёни
шумо њатман ихтилоф хоњад андохт.

Ва дар ривояте аз Муслим омада, ки Расули Худо (с)
сафњои моро баробар менамуд, њатто ки гуйї ба василаи он
ќидоњ (чўбњои тир)-ро баробар мекунад, то ин ки дид, ки
маќсудашро фањмидаем. Сипас рўзе баромад ва истод, то ин
ки наздик буд, такбир гўяд, мардеро дид, ки синааш аз саф
ошкоро буд. Пас фармуд: Эй бандагони Худо, ё њатман сафњои
худро баробар хоњед кард ва ё ин ки Худованд њатман дар
байни шумо ихтилоф хоњад андохт.

1090 - Аз Бароъ ибни Озиб (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули
Худо (с) ба саф аз як гўша то гўшаи дигар дохил шуда синањо
ва шонањоямонро даст кашида мефармуд: Ихтилоф накунед
дар сафф то дилњои шумо бо њам ихтилоф накунанд ва
мефармуд: Њамоно Худованди муттаъол ва фариштагонаш бар
сафњои аввал дуруд мефиристанд.

1091 - Аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: сафњоро дуруст намуда ва шонањоро баробар карда
ва холигоњњоро бибандед ва дар баробари дастњои
бародаронатон нарм шавед ва кушодагињое барои шайтон
магзоред ва касе, ки саферо пайваста ва васл намояд,
Худованд ўро пайваста медорад (яъне, рањматашро бар ў
нозил мекунад) ва касе, ки саферо ќатъ кунад, Худованд ўро
ќатъ мекунад (яъне ўро аз рањматаш дур мекунад)

Шарњ: нарм шавед ин аст, ки чун бародарони шумо шуморо
ба дастњои хеш дар сафи намоз рост намуданд дар
баробарашон нармиш кунед ва бо эшон мувофаќат ва њамкорї
намоед.

1092 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с) фармуд:
сафњои худро мањкам кунед ва онњоро ба њам наздик гиред ва
гарданњои худро ба њам баробар намоед. Пас савганд ба Зоте,
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ки љонам дар дасти ўст, ки Њароина ман шайтонро мебинам,
ки аз холигоњњои сафњо монанди њазаф (баррчаи сиёњи кўчаке
дар Яман аст) дохил мегардад.

1093 – Њамчунин аз Анас (р) ривоят шуда, ки Расули Худо
(с) фармуд: Тамом кунед сафи пешро, баъд саферо, ки наздики
он аст ва он чї нуќс аст, бояд дар сафи охир бошад.

1094 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Њамоно Худои бузург ва фариштагон бар сафњои рости љониби
имом дуруд мефиристанд.

1095 - Аз Бароъ (р) ривоят шуда, ки гуфт: чун пушти сари
Расули Худо (с) намоз мегузоридем, дўст медоштем, ки аз
љониби росташ бошем, ки ба тарафи мо рў гардонад ва аз эшон
шунидам, ки мефармуд: «Рабби ќиннї азобика явма табъасу
ав таљмаъу ибодака». Бор Худоё! Маро дар рўзе, ки
бандагонатро бармеангезї (ё фармуд-гирд меоварї) аз азобат
нигоњ дор.

1096 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Имомро дар миёна ќарор дода ва фосилањоро банд
кунед.

БОБИ 195. Фазилати адои суннатњои муаккада
њамроњ бо намозњои фариза ва баёни камтари он ва

комилтар ва миёнаи он

1097 - Аз Уммулмўъминин умми Њабиба Рамла бинти
Абусуфён (р) ривоят шуда, ки гуфт: аз Расули Худо (с)
шунидам, ки мефармуд: њељ бандаи мусалмоне нест, ки рўзона
дувоздањ ракаъат нофила, ѓайр аз фариза барои Худои таъоло
бигзорад, магар ин ки Худованд барояш дар бињишт хона
месозад ё фармуд: магар ин ки барояш дар бињишт хона сохта
мешавад.

1098 - Аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки бо Расули Худо
(с) ду ракаъат пеш аз зуњр (пешин) ва ду ракаъат баъд аз зуњр
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ва ду ракъат баъд аз љумъа ва ду ракаъат баъд аз шом ва ду
ракаъат баъд аз хуфтанро гузоридам.

1099 - Аз Абдуллоњ ибни Муѓаффал (р) ривоят аст, ки
Расули Худо (с) фармуд: Байни њар ду азон намозест, байни
њар ду азон намозест, байни њар ду азон намозест. Дар мартабаи
саввум фармуд, барои он ки бихоњад.

Шарњ: мурод аз (ду азон) азон ва иќомат аст ва аз ин
њадис дарёфта мешавад, ки намоз гузоридан, дар миёни њар
азон ва иќомат мустањаб аст.

БОБИ 196. Таъкид бар суннати субњ

1100 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) чањор ракаъат
пеш аз зуњр ва ду ракаъат пеш аз субњро тарк наменамуд.

1101 – Ва низ аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: паёмбар (с)
бар чизе аз нофилањо беш аз ду ракаъати субњ мувозибат
намефармуд.

1102 - Њамчунон аз Оиша (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с)
фармуд: Ду ракаъати субњ аз дунё ва он чи ки дар он аст, бењтар
аст. Ва дар ривояте омада: Њамоно ин ду ракаъат бароям аз
њамаи дунё дўстдоштанитар аст.

1103 - Аз Абуабдуллоњ Билол ибни Рабоњ (р) муаззини
Расули Худо (с) ривоят шуда, ки вай хидмати Расули акрам
(с) омад, то эшонро аз намози субњ огоњ созад ва Оиша Билолро
ба коре, ки аз вай савол намуд, машѓул дошт, то ин ки субњ
дамид. Боз Билол бархосту эшонро бохабар намуд, вале
Расули Худо (с) берун нашуд ва чун баромад, бар мардум
намоз гузорид. Вай огоњашон намуд, ки Оиша ўро ба коре, ки
аз вай суол намуд, машѓул дошт, то ин ки хуб субњ шуд ва ин
ки эшон дертар берун шуданд. Паёмбар (с) фармуд: Ман ду
ракаъат субњро адо намудам. Гуфт: Ё Расулуллоњ, бисёр субњ
кардед. Фармуд: Агар бештар аз ин њам субњ мекардам,
њароина он ду ракаъатро мегузоридам ва некўтар ва зеботар
адояш мекардам.
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БОБИ 197. Сабук гузоридани ду ракаъати субњ ва он
чи дар он хонда мешавад ва ваќти он

1104 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с) ду ракаъати
субњро дар байни азон ва иќомаи намози субњ сабук мегузоред.

Ва дар ривояте аз Бухорї ва Муслим омада, ки ду
ракаъати субњро хонда ва онро ба таври хафиф ва сабук
мегузорид, ки бо худ мегуфтам: Оё дар онњо Умму-л-Ќуръон
(Сураи Фотиња)-ро хондааст?

Ва дар ривояте аз Муслим омада, ки чун азони субњро
мешунид, ду ракаъати субњро гузорида ва онро ба таври хафиф
ва сабук мегузорид. Ва дар ривояте омада, ки чун субњ тулўъ
менамуд.

1105 - Аз Њафса (р) ривоят аст, ки чун муаззин азони субњро
медод ва субњ оѓоз мешуд, Расули Худо (с) ду ракаъати сабук
мегузорид. Ва дар ривояте аз Муслим омада, ки чун субњ тулўъ
менамуд, Расули Худо (с) љуз ду ракаъати хафифа намегузорид.

1106 - Аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки гуфт: Паёмбар
(с) ваќти шаб ду-ду ракаъат намоз мегузорид ва дар охири
шаб як ракъат витр мегузорид ва ду ракаъат пеш аз намози
субњ адо менамуд, ки гўї азон дар гўшњояшон аст.

1107 - Аз Ибни Аббос (с) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
дар дур ракаъати субњ дар аввалаш ќулў оманно билоњи ва
мо унзила илайно ояеро, ки дар Баќара аст ва дар дуввумаш
(оманно билоњи вашњад бианно муслимун)- ро мехонд. Ва дар
ривояте омада, ки (ва) дар охири он ояеро, ки дар Оли Имрон
аст: Таъолав ило калиматин савоин байнано ва байнакум-ро
мехонданд.

1108 - Аз Абуњурайра (р) марвист, ки Расули Худо (с) дар
ду ракаъати субњ Ќул ё айюња-л-кофирун ва Ќул њуваллоњу
ањадро мехонд.

1109 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Ман як моњ
паёмбар (с) таъќиб намудам, ки дар ду ракъати пеш аз субњ
(Ќул ё аюња-л-кофирун) ва (Ќул њуваллоњу ањад)-ро мехонд.
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БОБИ 198. Истињбоби истироњат намудан бар пањлўи
рост, баъд аз ду ракаъат (суннати) субњ ва тарѓиб бар

он хоњ дар шаб тањаљљуд карда бошад ё хайр

1110 – Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: Чун Паёмбар (с)
ду ракаъати субњро мегузорид, ба пањлўи рости хеш истироњат
менамуд.

1111 - Ва низ аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: паёмбар (с)
дар васати он ки аз намози ъишо (хуфтан) фориѓ шавад, то
намози субњ ёздањ ракаъат мегузорид, ки байни њар ду ракаъат
салом медод ва як ракаъатро витр мегузорид ва чун муаззин
аз азони субњ сукут менамуд ва субњ барояш падидор мешуд
ва муаззин хидматаш меомад ва бархоста ду ракаъати кўтоњ
гузорида ва сипас ба пањлўи росташ истироњат менамуд, то ин
ки муаззин барои иќома наздаш меомад.

1112 - Аз Абуњурайра (р) марвист, ки Расули Худо (с)
фармуд: Чун яке аз шумо ду ракаъати субњро гузорад, бояд ба
пањлўи росташ истироњат кунад (такя кунад).

БОБИ 199. Суннати намози зуњр

1113 - Аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки гуфт: бо Расули
Худо (с) ду ракаъат пеш аз зуњр ва ду ракаъат баъд аз зуњр
гузоридам.

1114 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с) чањор
ракаъат пеш аз зуњрро тарк наменамуд.

1115 – Ва низ аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: паёмбар (с)
дар хонаам чањор ракаъат гузорида ва боз бармеомад ва барои
мардум намоз мегузорид ва боз ба хона даромада ва ду
ракаъат мегузорид ва намози шомро ба мардум гузорида ва
боз дохил шуда ду ракаъат мегузорид ва бар мардум намози
ъишоро хонда ва боз ба хонаам дохил шуда ду ракаъат
мегузорид.
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1116 - Аз Умми Њабиба (р) марвист, ки Расули Худо (с)
фармуд: касе, ки бар чањор ракъат пеш аз зуњр ва чањор ракъат
баъд аз он пайвастагї ва мудовимат кунад, Худованд ўро бар
оташи дўзах њаром месозад.

1117 - Аз Абдуллоњ ибни Соиб (р) ривоят шуда, ки Расули
Худо (с) пас аз заволи офтоб ва пеш аз намози зуњр чањор
ракъат мегузорид ва фармуд: Њароина ин лањзаест, ки дар он
дарвозањои осмон боз мешавад ва дўст медорам ки амали
солење аз љонибам дар он боло равад.

1118 - Аз Оиша (р) ривоят шуда ки гуфт њар гоњ Расули
Худо (с) пеш аз намози зуњр чањор ракаъат намоз намегузорид,
онро баъд аз фариза адо менамуд.

БОБИ 200. Суннати аср

1119 - Аз Алї ибни Абутолиб (р) ривоят шуда, ки гуфт
паёмбар (с) пеш аз аср чањор ракаъат мегузорид, ки дар миёни
онњо ба салом бар малоикаи муќарраб ва мўъминин ва
муслимине, ки аз онњо пайравї мекунанд, фосила меафганд.
Яъне, пас аз ду ракъат салом медод.

1120 - Аз Ибни Умар (р) марвист, ки паёмбар (с) фармуд:
Худованд рањм кунад, касеро ки пеш аз аср чањор ракаъат
намоз бигзорад.

1121 - Аз Алї ибни Абутолиб (р) ривоят шуда, ки Расули
Худо (с) пеш аз аср ду ракаъат намоз мегузорид.

БОБИ 201. Суннати пеш аз намози шом ва
суннати пас аз он

1122 - Аз Абдуллоњ ибни Муѓаффал (р) ривоят аст, ки
паёмбар (с) фармуд: пеш аз шом намоз гузоред ва дар бори
саввум фармуд, барои он ки бихоњад.

Шарњ: яъне, барои он ки хоста бошад, пеш аз адои фарзи
намози шом нофилае бигзорад, монеъе вуљуд надорад.
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1123 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки гуфт: Ман бузургони
асњоби (Расули Худо (с)-ро дидам, ки дар ваќти шом ба
устувонањои масљид сабќат мељустанд.

Шарњ: Мафњуми њадис он аст, ки онон пеш аз адои намози
фарзи шом ду ракаъат нофила мегузориданд.

1124 - Њамчунон аз Анас (р) ривоят шуда, ки гуфт: Мо дар
замони Расули Худо (с) баъд аз ѓуруби офтоб ва пеш аз намози
шом ду ракъат мегузоридем. Гуфт: Моро медид, ки онро
мегузорем, вале на моро ба он амр фармуд ва на њам аз он
манъ намуд.

1125 - Боз аз Анас (р) ривоят шуд, ки гуфт: Мо дар Мадина
будем ва чун муаззин азон мегуфт, мардум ба (сутунњои)
масљид сабќат љуста, ду ракаъат намоз мегузориданд. Чунон,
ки ваќте марди ѓариб ва бегона ба масљид ворид мешуд аз
бисёрии касоне, ки онро мегузориданд, гумон менамуд, ки
намози адошуда аст.

БОБИ 202. Суннати пеш ва пас аз намози ъишо
(хуфтан)

Дар ин боб њадиси Ибни Умар (р) гузаштааст, ки паёмбар
(с) баъд аз ъишо ду ракаъат гузориданд ва њадиси Абдуллоњ
ибни Муѓаффал (бо шумораи 1099 аст), ки байни њар ду азон
намозест.

БОБИ 203. Дар ин маврид њадиси Ибни Умар гузашт,
ки вай бо Паёмбар (с) пас аз љумъа ду ракаъат намоз

гузорид. Суннати љумъа

1126 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуд, ки паёмбар (с)
фармуд: Њар гоњ яке аз шумо љумъаро адо намуд, бояд баъд аз
он чањор ракаъат намоз бигзорад.
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1127 - Аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
пас аз љумъа намоз намегузорид то ин, ки бозмегашт ва дар
хонааш ду ракаъат намоз мегузорид.

БОБИ 204. Истињбоби адои намозњои нофилаи ротиба
ва ѓайри он дар хона ва амр ба дур шудан аз љои адои
фариза барои адои нофила ва фосила дар миёни он ду

ба сухан гуфтан

1128 - Аз Зайд ибни Собит (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: Эй мардум, дар хонањоятон намоз гузоред, зеро
бењтарин намози шахс љуз фариза намозест, ки дар хонааш
мегузорад.

1129 - Аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: бархе аз намозњоятонро дар хонаатон бигзоред ва
хонаи худро гўристон масозед.

Шарњ: Яъне, њамон гуна ки мурдагон дар ќабрњояшон
наметавонанд намоз бигзоранд ва ибодати њаќро намоянд,
хонањои муслимин набояд он гуна бимонад, њамчунон барои
ин ки дарсе шавад барои фарзандонамон, то намозро
биёмўзанд ва бар он хўй гиранд ва муњаббати намоз дар
дилашон љойгузин гардад ва барои он ки афроди хонаводаамон
бад-он истиќомат варзанд.

1130 - Аз Љобир (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њаргоњ яке аз шумо намозашро дар масљид адо намояд
бояд барои хонааш аз намозаш бањрае бигардонад, зеро Худои
таъоло ба воситаи намозаш дар хонааш хайру баракат
менињад.

1131 - Аз Умар ибни Ато ривоят шуда, ки Нофеъ ибни
Љубайр ўро назди Соиб ибни Язид, писари хоњари Намр
фиристод, то аз вай дар бораи он чи ки Муъовия (р) аз ў дар
намозњо дида буд, пурсиш намояд. Вай гуфт: Оре, ман љумъаро
бо ў дар њуљра (хона) хондам ва чун имом салом дод, дар љоям
истода, намоз гузоридам, чун вай ба хонааш ворид шуд, касеро
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наздам фиристода ва гуфт: дубора ин корро макун чун љумъаро
гузоридї онро ба намозе пайваста масоз, то сухан гўї ва ё
берун ойї, зеро Расули Худо (с) моро ба ин амр намуд, ки њељ
намозеро ба намози дигар пайваста насозем, магар ин ки сухан
гўем ва ё берун оем.

Шарњ: ин њадис чунин ифода мекунад, ки суннат он аст,
ки дар миёни намози фариза ва намози нофила фосилае эљод
шавад, ба гунае, ки намозгузор бояд сухан кунад ё аз масљид
ба сўи хонааш барояд ва ё њам љои адои намози фаризаро
таѓйир дињад.

БОБИ 205. Намози витр. Баёни ин ки он суннати
муаккада аст ва ваќти он

1132 - Аз Алї (р) ривоят шуда, ки гуфт: витр монанди
намози фариза њатмї нест, лекин Расули Худо (с) онро суннат
намуда ва фармуд: Њароина Худованд витр (якто) аст ва
витрро дўст медорад. Пас, эй ањли Ќуръон! Витрро адо кунед.

1133 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули Худо (с)
дар њама лањзањои шаб витрро гузориданд, дар оѓозаш ва
нимааш ва охираш ва витрашон ба сањар поён ёфт.

1134 - Аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки гуфт: паёмбар (с)
фармуд: витрро охирин намози шаби худ бигардонед.

Шарњ: яъне навофилеро, ки мегузоред, пеш аз намози витр
тамом кунед ва дар охири он витрро адо намоед.

1135 - Аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Пеш аз он ки субњ шавад, витрро бигзоред.

1136 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) намози
шабашонро мегузорид дар њоле, ки ў пеши рўи эшон дароз
кашида буд ва чун витр боќї мемонд, ўро бедор намуда, витрро
мегузорид. Ва дар ривояте аз вай омада, ки чун витр боќї
мемонд мефармуд! Эй Оиша, бархез ва намози витрро адо кун.

1137 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбар (с) фармуд:
Витрро пеш аз субњ адо кунед.
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1138 - Аз Љобир (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Он ки битарсед аз он ки дар охири шаб барнамехезад, бояд
дар аввали шаб витрро бигзорад ва он ки (бар њасби одаташ)
медонад, ки дар охири шаб бармехезад, бояд дар охираш
витрро бигзорад, зеро намози охири шаб тавъам бо њузури
малоик аст ва он бењтар аст.

БОБИ 206. Фазилати намози зуњо (чошт) ва баёни
каму беши он ва ташвиќ бар мувозибат ва пойдорї

бар он

1139 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки гуфт: Халилам
(с) маро тавсия фармуд, ки дар њар моњ се рўз рўза бидорам ва
ду ракаъати зуњоро адо намоям ва ин ки витрро пеш аз хобидан
бигзорам.

Шарњ: таваљљуњ ба ин амр мувозибат бар гирифтани се
рўз рўза дар њар моњ ва адои намози зуњо (намозе, ки пас аз
тулўъи офтоб ва пеш аз завол гузорида мешавад) ва адои
намози витр њамзамон бо рафтан ба бистар барои истироњат
дар покии рўњи мўъмин ва таќвияти буъди маънавї дар
вуљудаш нињоят муассир аст ва хайри дунё ва охирати ўро
дар бар дорад.

1140 - Аз Абузар (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: ба њар банде аз бандњои вуљуди яке аз шумо садаќа
лозим мегардад. Пас њар тасбиње (субњоналлоњ гуфтан) садаќа
ва њар тањмиде (алњамдулиллоњ гуфтан) низ ва њар тањлиле
(ло илоња иллаллоњ гуфтан) њамчунин ва њар такбире низ ва
амри ба маъруф садаќа аст ва нањйи аз мункар низ. Ба љои
њамаи инњо ду ракаъате, ки шахс дар чоштгоњ бигзорад (намози
зуњо) басанда аст.

1141 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт Расули Худо (с)
намози зуњоро чањор ракаъат мегузорид ва ба андозае, ки Худо
мехост меафзуд.
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1142 - Аз Умми Њониъ Фохита бинти Абутолиб (р) ривоят
шуда, ки гуфт дар соли фатњ хидмати Расули Худо (с) рафта
ва дидам, ки ѓусл менамояд ва чун аз ѓуслаш фароѓат ёфт,
њашт ракаъат гузорид ва ин намози зуњо буд (Ниг. ба њадиси
75).

БОБИ 207. Дар он ки гузоридани намози зуњо (чошт)
аз њангоми баланд шудани офтоб то заволи он аст ва
бењтар он аст, ки дар њангоми хуб баланд шудани
офтоб ва сахтии гармї ва њарорат гузорида шавад

1143 - Аз Зайд ибни Арќам (р) ривоят шуда, ки вай гурўњеро
дид, ки намози зуњоро мегузориданд ва гуфт: оё надонистанд,
ки намоз дар ѓайри ин соат бењтар аст, њамоно Расули Худо
(с) фармуд: Намози руљуъкунандагон (ба Худо) замонест, ки
бачаи шутур аз гармии тоб ва таб меафтод (яъне, гармї фузун
мешавад).

БОБИ 208. Ташвиќ бар адои ду ракаъат намози
тањияи масљид ва кароњияти нишастан пеш аз он ки ду
ракаъатро бигзорад, њар лањзае, ки вориди масљид
шавад хоњ ду ракаъатро ба нияти тањияи масљид
гузорад ё намози фариза ё суннати муаккада ва ё

ѓайри он

1144 - Аз Абуќатода (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њар гоњ яке аз шумо ба масљид даромад, бояд
нанишанад, то ду ракаъат намоз бигзорад.

Шарњ: таваљљуњ ба адои ду ракаъат намоз ба унвони
тањияи масљид дар вуруд ба масљид аз сунани Муњаммадї (с)
аст, ки дар миёни мо мутаассифона таќрибан матрук гашта
ва сазовор аст, дар эњёи амали ин амри писандида ва мустањаб
уламои аълом ва мубаллиѓини мусалмон њиммат гуморанд.
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1145 - Аз Љобир (р) ривоят шуда, ки гуфт: хидмати
Паёмбари Худо (с) омадам, дар њоле ки дар масљид њузур
доштанд ва фармуд: ду ракаъат намоз бигзор!

БОБИ 209. Истињбоби гузоридани ду ракаъат намоз
пас аз вузў гирифтан

1146 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
барои Билол (р) фармуд: Эй Билол! Ба ман аз
умедворкунандатарин амале, ки дар ислом анљом додаї сўњбат
кун, зеро ман садои кафшњоятро пешопеш дар бињишт
шунидам. Гуфт: анљом надодам аъмолеро, ки
умедворкунандатар бошад, бароям аз он ки њељ лањзае аз рўз
ё шаб тањорате накардам ва вузўе нагирифтам, магар ин ки
бо он туњур ба андозае, ки бароям маќдур шуда буд, намоз
гузоридам.

Шарњ: ин њадис фазилати Билоли њабаширо ифода
мекунад, чунон ки ањамияти адои навофилро бозгў менамояд.

БОБИ 210. Фазилати рўзи љумъа ва вуљуби он ва ѓусл
кардан ва хушбўї дар он ва рафтан барои адои намоз
ва дуъо дар рўзи љумъа ва дуруд фиристодан бар

паёмбар (с) ва он ки дар он соат иљобат ва ќабул аст
ва истињбоби бисёр ёд намудани Худованд (љалла

љалолуњу) пас аз адои намоз

Худованд мефармояд: Пас чун намоз тамом шуд, дар замин
пароканда шавед ва аз фазли Худо талаб карда ва Худоро
бисёр ёд кунед, то растагор шавед. (Љумъа: 10)
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1147 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Бењтарин рўзе, ки офтоб бар он тулўъ намуд, рўзи
љумъа аст ва дар он Одам офарида шуд, дар он ўро ба бињишт
ворид сохтанд ва дар он аз он берун ронда шудааст.

1148 - Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят, ки Расули Худо (с)
фармуданд: касе ки вузў гирад ва дуруст вузў созад ва баъд
ба намози љумъа равад ва (хутбаро) бишнаваду сокит бошад,
миёни ў ва љумъаи оянда ва зиёдати се рўзи дигар барояш
омурзида шавад ва касе ки сангрезаро бо дасташ дур кунад,
кори лаѓвву бењударо анљом додааст.

1149 - Њамчунин аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки
Паёмбари Худо (с) фармуданд: намозњои панљгона ва љумъа
то љумъа ва рамазон то рамазон мањвкунандаи гуноњонеанд,
ки дар байни онњо ба вуќўъ пайваста, модоме ки аз гуноњони
кабира дурї љуста шавад.

1150 – Ва аз Абуњурайра (р) ибни Умар (р) ривоят шуда,
ки он ду аз Расули Худо (с) шуниданд, ки бар минбар мефармуд:
Њамоно гурўње аз тарки намозњои љумъаи худ худдорї хоњанд
кард ва ё ин ки њатман Худованд бар дилњояшон муњр хоњад
зад (ин корро сабаби гумроњияшон ќарор хоњад дод) ва сипас
аз љумлаи ѓофилон ва бехабарон хоњанд буд.

1151 - Аз Ибни Умар (р) ривоят шуда ки Расули Худо (с)
фармуданд: њар гоње яке аз шумо ба намози љумъа меояд, бояд
ѓусл намояд.

1152 - Аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: ѓусли рўзи љумъа бар њар касе ки болиѓ аст, лозим
мебошад.

1153 - Аз Самура (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуданд: Касе, ки дар рўзи љумъа вузў намояд, ба рухсати
хубе чангзада аст ва некў рухсатест ва касе ки ѓусл кунад,
пас он бењтар аст.

1154 - Аз Салмон (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: ѓусл намекунад марде дар рўзи љумъа, ки ба ќадри
тавон тањорат намуда, аз равѓанаш бимолад ё аз хушбўие, ки
дар хонааш њаст, истеъмол кунад, сипас барояд дар њоле ки
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миёни ду шахс људої наяфкананд ва сипас ба андозае, ки
барояш фарз шуда, намоз гузорад ва чун имом сўњбат кунад,
хомўш бинишинад, магар ин ки миёни ў ва љумъаи дигар
(гуноњони саѓирааш) барояш омурзида мешавад (Ниг. ба
њадиси 84).

1155 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Он ки дар рўзи љумъа монанди ѓусли љанобат ѓусл
намояд ва сипас дар соати аввал биравад, мисли он аст, ки
шутуреро садаќа карда бошад ва он ки дар соати дуввум
биравад, монанди он аст, ки говеро садаќа карда бошад ва он
ки дар соати саввум биравад, мисли он аст, ки гўсфанди
шохдореро садаќа карда бошад ва он ки дар соати чањорум
биравад, мисли он аст, ки мурѓеро садаќа карда бошад ва он
ки дар соати панљум биравад, мисли он аст, ки тухми мурѓеро
садаќа карда бошад ва чун имом барояд, фариштагон барои
шунидани хутба њозир мешаванд.

1156 - Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) рўзи љумъаро ёд карда ва фармуд: Дар он соатест, ки њељ
бандаи мусалмоне, ки истода намоз мегузорад ба он баробар
намешавад, дар њоле ки аз Худованд чизеро металабад, магар
ин ки онро ба вай медињад ва ба дасташ ишора намуд, ки онро
кам мешумурд.

Шарњ: Дар мавриди соати мавриди иљобат дар љумъа
Муњиббуддини Табарї мегўяд: сањењтарин ањодис дар ин
маврид њадиси Абумўсо ва машњуртарини аќвол ќавли
Абдуллоњ ибни Салом аст, ки он охирин лањзаест баъд аз асри
рўзи љумъа, њарчанд бархе гўянд, ки ин соат аз замоне, ки имом
бар минбар менишинад, шурўъ ва то адои намоз идома меёбад.

1157 - Аз Абубурда ибни Абумўсои Ашъарї (р) ривоят
шуда ки гуфт: Ибни Умар (р) гуфт: оё шунидї, ки падарат дар
мавриди соати љумъа аз Расули Худо (с) чизеро суњбат кунад?
Гуфтам: оре аз вай шунидам, ки мефармуд: он миёни нишастани
имом аст, то он ки намоз адо шавад.
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1158 - Аз Авс ибни Авс (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: љумъа аз бењтарин рўзњои шумост, пас дар он бар ман
зиёд дуруд фиристед, зеро дуруди шумо бар ман арза мешавад.

БОБИ 211. Мустањаб будани саљдаи шукр њангоми ба
даст омадани неъмати ошкор ё дур шудани балои

ошкор

1159 - Аз Саъд ибни Абиваќќос (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Аз Макка бо Расули Худо (с) берун омадем, дар њоле, ки ќасди
Мадинаро доштем. Чун ба Азваро расидем, он њазрат (с) фуруд
омада дастњояшро баланд кард ва соате дуо намуда, баъд ба
саљда афтод, муддати дароз диранг кард ва баъд бархоста
дастњои худро соате баланд намуда, боз ба саљда афтод ва се
бор ин корро намуд ва фармуд: Ман аз Парвардигорам
дархости шафоъати умматамро кардам ва Ў таъоло се њиссаи
умматамро ба ман дод ва барои шукри Парвардигорам ба
саљда афтодам ва боз сарамро бардошта аз Парвардигор барои
умматам дархости авф намудам ва ба ман се њиссаи дигарро
дод. Барои Парвардигорам ба саљда афтодам ва боз сарамро
баланд намуда ва аз Парвардигорам шафоати умматамро
талаб кардам, ки сеяки дигарро њам ба ман дод ва ман барои
шукри Парвардигорам ба саљда афтодам.

БОБИ 212. Фазилати ќиёми шаб

Худованд мефармояд: Ва посе аз шаб ба Ќуръон хондан
ва шабхезї бедор бош, ки зиёда шуд барои ту, ќариб аст, ки
Парвардигорат туро ба маќоми писандида истода кунад. (Исро:
79)
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(Мўъминон) Дур мемонад пањлўњояшон аз хобгоњњо.
(Саљда: 16)

Буданд (муттаќин) бар ин сифат, ки андаке аз шаб
мехобиданд. (Зориёт: 17)

1160 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки Расули акрам (с) ба
андозае шабзиндадорї мекард ва намози шаб мегузорид, ки
пойњояшон варам менамуд. Ба эшон гуфтам: Ё Расулуллоњ
чаро ин корро мекунед? Дар њоле, ки гуноњи гузашта ва ояндаи
шумо бахшида шудааст? Фармуд: Оё бандаи шукргузор
набошам?

1161 - Аз Алї (р) ривоят шуда, ки Паёмбар (с) назди ў ва
Фотима (р) омада фармуд: Оё намоз намегузоред?

1162 - Аз Солим ибни Абдуллоњ ибни Умари Хаттоб (р)
ривоят шуда, ки Расули Худо (с) фармуд: Абдуллоњ (ибни
Умар) марди некест, агар намози шабро мегузорад. Солим
гуфт: баъд аз он Абдуллоњ љуз посе аз шабро намехобид.

1163 - Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят шуда, ки
Расули Худо (с) фармуд: Эй Абдуллоњ монанди фалонї мабош,
ки шабро зинда медошт ва баъд онро тарк кард.

1164 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят шуда, ки дар назди
Расули Худо (с) аз марде сўњбат шуд ин шабе хобид то ин ки
субњ намуд фармуд: Ў мардест, ки шайтон дар гўшњояш бавл
намудааст ё фармуд дар гўшаш.

1165 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Чун яке аз шумо бихобад, шайтон дар охири сараш се
гирењ мебандад ва бо бастани њар гирење мегўяд, шаби дарозе
дошта бошї бихоб. Пас њар гоњ бедор шуда ва Худоро ёд кунад,
як гирењ кушуда мешавад ва чун вузў кунад, гирењи дигаре
боз мешавад ва агар намоз гузорад, гирењи дигар кушуда
мешавад, пас бо нишот ва хушхулќ мешавад, варна зиштхўй
ва касал мегардад.

1166 - Аз Абдуллоњ ибни Салом (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: Эй мардум, саломро ошкор кунед ва таъом
дињед ва дар шабњо, ки мардум хобанд, намоз гузоред ва ба
саломатї ба бињишти Парвардигори худ дароед.
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1167 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Бењтарини рўза баъд аз рамазон, моњи муњаррами
Худост ва бењтарини намоз, пас аз фариза, намози шаб аст.

1168 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
намози шаб ду ракаъат аст ва чун аз баромадани субњ тарсидї,
бо як ракаъат витр кун (яъне, бо намози ду ракаъатиат як
ракаъати дигар бияфзо ва намозатро бо афзудани ракаъати
саввум витр гардон).

1169 – Њамчунин аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Расули
акрам (с) њангоми шаб ду ду ракаъат намоз мегузорид ва бо
як ракаъат витр менамуд.

1170 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули Худо (с)
моње ифтор менамуд, то ин ки гумон мекардем аз он рўза
намегирад ва моње рўза мегирифт ва гумон мекардем, ки аз он
њељ ифтор намекунад ва чун мехости эшонро дар шаб дар
њолати намоз бубинї медидї ва чун мехостї эшонро дар њолати
хоб бубинї, медидї.

1171 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с) дар
шаб ёздањ ракаъат намоз мегузорид ва саљдаи онро ба андозае,
ки яке аз шумо панљоњ ояро мехонад, дароз менамуд, пеш аз
ин ки сарашро баланд намояд ва ду ракаъати пеш аз намози
субњ мегузорид ва ба пањлўи росташ истироњат менамуд, то
ин ки мунодии намоз Билол (р) наздаш меомад.

1172 - Ва низ аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули
Худо (с) дар рамазон ва дар ѓайри он бар ёздањ ракъат
намеафзуд ва чањор ракаъат мегузорид, ки аз зебої ва
дарозиион мапурс ва боз ду ракаъат мегузорид. Гуфтам: Ё
Расулуллоњ Оё ќабл аз он, ки витрро бигузорї хоб меравї?
Фармуд: Эй Оиша чашмонам хоб мераванд, вале дилам хоб
намеравад.

1173 - Њамчунон аз Оиша (р) марвист, ки паёмбар (с) аз
аввали шаб хобида ва дар охири шаб бедор шуда намоз
мегузорид.

1174 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Шабе бо
паёмбар (с) намоз гузоридам ва њамин тавр истода буд, то ин,
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ки ќасди кори зиштеро намудам. Гуфта шуд: чи ќасд намудї?
Гуфт: Хостам бинишинам ва эшонро танњо гузорам.

1175 - Аз Њузайфа (р) ривоят шуда, ки гуфт: Шабе бо
паёмбар (с) намоз гузоридам ва сураи Баќараро оѓоз намуд.
Гуфтам: Дар сад оят рукуъ менамояд ва ў (с) гузашт. Боз
гуфтам: онро дар як ракъат мехонад, гузашт. Гуфтам: ба он
рукуъ мекунад. Сипас сураи Нисоро оѓоз намуда, онро хонд
ва боз Оли Имронро оѓоз намуда, онро низ хонд ва дуруст бо
таљвид мехонд ва чун аз ояте мегузашт, ки дар он тасбињ буд,
«субњоналлоњ» мељуст ва чун ба суоле мерасид, савол мекард
ва чун ба таъаввуз мерасид, ба Худо паноњ мегуфт. Сипас
рукуъ намуда ба гуфтани «субњона рабиялъазим» оѓоз намуд
ва рукуъаш мисли ќиёмаш буд. Сипас фармуд: «Самиъаллоњу
лиман њамидањ, раббано лакал њамд» ва муддати дарозе наздик
ба он чи рукуъ намуда буд, истоду баъд саљда намуд ва гуфт:
«субњона рабиялаъло» ба саљдааш наздик ва ќиёмаш буд.

1176 - Аз Љобир (р) ривоят шуд, ки гуфт: Аз Расули Худо
(с) пурсида шуд, ки кадом намоз бењтар аст? Фармуд: оне, ки
ќиёмаш тўлонї бошад.

1177 - Аз Абдулло ибни Амр ибни Ос (р) ривоят шуда, ки
Расули Худо (с) фармуд: дўстдоштатарин намоз дар назди
Худованд намози Довуд (ъ) ва мањбубтарин рўза дар назди
Худованд рўзаи Довуд (ъ) буд, ки нисфи шабро хобида ва се
њиссаи онро зинда медошт ва шаш њиссаи онро мехобид ва як
рўз рўза гирифта, рўзи дигарро ифтор мекард.

1178 - Аз Љобир (р) ривоят аст, ки гуфт аз Расули Худо (с)
шунидам, ки мефармуд: Њамоно дар шаб лањза ва соатест, ки
њар гоњ марди мусалмон онро дарёбад ва хайре аз кори дунё
ва охиратро аз Худованд талабад, онро ба вай медињад ва он
дар њар шаб мебошад.

1179 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбар (с)
фармуд: њар гоњ яке аз шумо барои адои намози шаб бархост,
бояд онро бо ду ракъати хафифу сабук оѓоз кунад.
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1180 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: чун Расули Худо
(с) шаб бармехост, намозашро ба ду ракаъати хафиф оѓоз
менамуд.

1181 - Ва низ аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: чун намози
шаби Расули Худо (с) ба воситаи беморї ё кори дигар фавт
мешуд, дар рўз дувоздањ ракаъат намоз мегузорид.

1182 - Аз Умар ибни Хаттоб (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: касе, ки аз вирдаш ё ќисмате аз он бихобад ва онро
дар миёни намози субњ ва зуњр бихонад, барояш савоби он дода
мешавад, ки гўї онро дар шаб хондааст.

1183 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Худо рањмат кунад мардеро, ки њангоми шаб
бархоста намоз бигзорад ва њамсарашро њам бедор кунад ва
агар њамсараш мухофилат варзид, бар рўяш об бипошад ва
Худо рањмат кунад занеро, ки дар шаб бархоста намоз
гузораду шавњарашро бедор намояд ва агар имтиноъ варзид,
ба рўяш об бипошад.

1184 - Њамчунон аз Абуњурайра ва Абусаъид (р) ривоят
шуда, ки Расули Худо (с) фармуд: њар гоњ марде хонаводаашро
аз тарафи шаб бедор карда, њарду намоз гузориданд ё њарду
љамъан ду ракъат намоз гузоранд, дар зумраи зокирин ва
зокирот навишта мешаванд.

1185 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
њар гоњ бар яке аз шумо дар намоз хоб ояд, бояд бихобад, то
он гоњ ки хоб аз сараш биравад, зеро агар яке аз шумо намоз
бихонад, дар њоле ки хоб бар ў чира шуда бошад, шояд
биравад, ки омурзиш талабад, вале худро дашном дињад.

1186 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њар гоњ яке аз шумо дар шаб барои тањаљљуд бархост
ва Ќуръон бар забонаш пўшида шуд ва намедонист чї мегўяд,
бояд ки бихобад (Ниг. ба њадиси 66).
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БОБИ 213. Истињбоби ќиёми рамазон, ки иборат аз
намози таровињ аст

1187 – Аз Абуњурайра (р) ривоят њаст, ки Расули Худо (с)
фармуд: касе, ки ќиёми рамазонро аз рўи имон ва ихлос ба љо
оварад, гуноњони гузаштааш омурзида мешавад.

1188 - Њамчунон аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) ба ќиёми рамазон бидуни ин ки ононро дар ин маврид
ба азимат (њатмї будан ва вуљуб) амр кунад, тарѓиб намуда
ва мефармуд: Он ки ќиёми рамазонро аз рўи имон ва ихлос ба
љо оварад, гуноњони гузаштааш омурзида мешаванд.

Шарњ: Дар бораи намози таровињ дар рамазон бояд гуфт,
ки њазрати Умар (р) мардумро дид, ки даста-даста намоз
мегузоранд ва вай ононро гирд оварда ва дастур дод, бист
ракаъат намоз гузоранд ва ин суннат шуд ва шўњрат ёфт ва
касе њам бар он эътироз накард ва сукути асњоби паёмбар
(с) ба манзалаи иљмоъи эшон ба њисоб меравад. Бинобар ин,
њазрати Умар (р) асли намози таровињро ташриъ накарда,
балки онро ба сурати дастаљамъї ва љамоъат дароварда ва
асњоби паёмбар (с) низ бо ў дар ин маврид мувофиќ будаанд.

БОБИ 214. Фазилати барпо доштани шаби ќадр ва
баёни умедворкунандатарини шабњои он

Худованд мефармояд: Њамоно мо Ќуръонро дар шаби ќадр
фурў фиристодем. (Ќадр: 1) Ва мо онро дар шаби мубораке
фурў фиристодем. (Духон: 3)

1189 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с)
фармуд: он ки шаби ќадрро аз рўи имон ва ихлос зинда дорад,
гуноњони гузаштааш омурзида мешавад.
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1190 - Аз Ибни Умар ривоят аст, ки барои гурўње аз асњоби
Расули Худо (с) дар хоб лайлату-л-ќадр дар њафт шаби охир
нишон дода шуд ва Расули акрам (с) фармуд: ман мушоњида
мекунам, ки хоби шумо дар њафт шаби охир иттифоќ афтода,
пас он ки љўёндаи он бошад, боист онро дар њафт шаби охир
љустуљў кунад.

1191 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули Худо (с)
дар дањаи охири рамазон эътикоф намуда ва мефармуд: шаби
ќадрро дар дањаи охири рамазон љустуљў кунед.

1192 - Њамчунон аз Оиша (р) ривоят шуда, ки Расули Худо
(с) фармуд: шаби ќадрро дар шабњои тоќи охири Рамазон
љустуљў кунед.

1193 - Ва низ аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: чун дањаи
охири рамазон фаро мерасид, Расули Худо (с) шабњоро зинда
дошта, хонаводаашро бедор намуда ва шадду-л-миъзар, яъне,
бисёр кўшиш ва љиддият менамуд, (ки иддае шадду-л-миъзарро
ба дурї аз њамбистарї бо занон тафсир намудаанд).

1194 - Њамчунон аз Оиша (р) ривоят шуда гуфт: Расули
Худо (с) дар рамазон талошу кўшиш мекард, ки дар ѓайри он
наменамуд ва дар дањаи охири Рамазон саъйю кўшиш мекард,
ки дар ѓайри он намекард.

1195 – Ва низ аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули
Худо (с) агар донистам, ки шаби ќадр кадом аст дар он чи
бигўям? Фармуд: Бигў Аллоњумма инака ъафуввун туњиббу-
л-ъавфа фаъфу ъаний. Бор, Худоё, ту бахшояндаї ва
бахшишро дўст медорї, пас моро бибахшой.

БОБИ 215. Фазилати мисвок намудан ва
хислатњои фитрат

1196 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Агар бар умматам ё фармуд бар мардум сахт тамом
намешуд, ононро ба мисвок кардан дар ваќти намоз амр
мекардам.
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1197 - Аз Њузайфа (р) ривоят аст, ки гуфт: чун Расули Худо
(с) аз хоб бедор мешуд, дањонашро мисвок менамуд.

1198 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: барои Расули
Худо (с) мисвок ва васоили вузўяшонро омода мекардем. Ва
Худованд дар њар лањзаи шаб, ки мехост вайро бармеангехт
ва он њазрат (с) мисвок намуда вузў месохт ва намоз
мегузорид.

1199 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
ман ба шумо дар мавриди мисвок кардан зиёд сўњбат намудам.

1200 - Аз Шурайњ ибни Њонї ривоят шуда, ки гуфт: барои
Оиша (р) гуфтам: чун паёмбар (с) ба хона ворид мешуданд, ба
чї коре шурўъ мекарданд? Гуфт: ба мисвок.

1201 - Аз Абумўсои Ашъарї (р) ривоят шуда, ки гуфт: бар
Паёмбар (с) ворид шудам, дар њоле ки гўшаи мисвок бар
забонашон нињода буд.

1202 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: паёмбар (с) фармуд:
Мисвок василаи покии дањон ва ба даст овардани ризои
Парвардигор аст.

1203 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с)
фармуд: Фитрат, (яъне, хислатњое, ки аз асос дар нињоди инсон
аљин шудаанд) панљ аст ё фармуд: Панљ хислат аст, ки аз
фитрат ба шумор меравад, хатна кардан, тарошидани мўйи
зери ноф, гирифтани нохунњо, кандани мўйи зери баѓал ва кўтоњ
намудани бурут.

1204 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Расули Худо (с)
фармуд: дањ хислат њаст, ки аз зумраи фитрат ба шумор
меравад: кўтоњ намудани мўйлаб, рањо кардани риш, мисвок
кардан, об дар бинї кардан, кўтоњ кардани нохунњо, шўстани
бандњо, кандани мўи зери баѓал, тарошидани мўйи зери ноф
ва истинљо кардан. Ровї гуфт: Дањумро фаромўш кардам,
магар он ки мазмаза (об дар дањон гардондан ва шустани дањон)
бошад. Ваќеъ, яке аз ровиёни њадис интиќосулмоъро ба истинљо
тафсир кардааст.

1205 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Бурутро кўтоњ намуда ва ришњоро рањо кунед.



372

БОБИ 216. Таъкид бар вуљуби закот ва фазилати он
ва масоиле, ки ба он иртибот дорад

Худованд мефармояд: Ва барпо доред намозро ва бидињед
закотро.

 (Баќара: 43)
Ва амр нашуданд, љуз ин ки ибодати Худоро холис сохта

ва барояш парастиши холисана намоянд. Мутадайин ба дини
Иброњим ва барпо доранд намозро ва бидињанд закотро, ин
аст ањкоми миллати дуруст. (Байина: 5)

Аз молњояшон садаќа бигир, то бад-он ононро тазкия
намуда ва пок созї.

 (Тавба: 1-3)

1206 - аз ибни умар (р) ривоят шуда, ки расули худо (с)
фармуд: ислом бар панљ бино устувор аст: гувоњї додан ба ин,
ки маъбуди барњаќе љуз аллоњ вуљуд надорад ва ин ки
муњаммад(с) бандаву фиристодаи ўст ва барпо доштани намоз
ва додани закот ва њаљљи хонаи худо ва рўзаи моњи рамазон.

1207 - Аз Талња ибни Убайдуллоњ ривоят шуда, ки марде
жулидамў аз мардуми Наљд назди Расули Худо (с) омад, ки
замзамаи садояшро мешунидем ва матлабашро
намефањмидем. Ногоњ дидам, ки ў аз ислом пурсиш мекунад.
Расули Худо (с) фармуд: Панљ намоз дар як шабонарўз. Гуфт:
Оё бар ман ба љуз он њам лозим аст? Фармуд: На, магар ин, ки
нофила бигзорї. Боз Расули Худо (с) фармуд: Ва рўзаи рамазон.
Гуфт: Оё ба љуз он њам бар ман лозим аст? Фармуд: На, магар
ин, ки нофила гирї. Ровї гуфт: Расули Худо (с) барояш закотро
ёдовар шуд. Он мард гуфт: Оё ба љуз он њам бар ман лозим
њаст. Фармуд: На, магар ин ки нофила дињї. Он мард бозгашт.
Дар њоле, ки мегуфт: Савганд ба Худо, ки на бар он меафзоям
ва на аз он кам мекунам. Расули Худо (с) фармуд: Растагор
шуд, агар рост гуфта бошад.
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1208 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) Маъоз
(р)-ро ба Яман фиристод ва фармуд: Онњоро даъват кун, то
гувоњї дињанд, ки маъбуди барњаќе љуз Аллоњ нест ва ин ки
ман банда ва фиристодаи Худо мебошам, пас агар дар ин
маврид аз ту фармон бурданд, огоњашон кун, ки Худованд дар
њар шабонарўз панљ намоз бар онњо фарз намудааст. Боз агар
аз ин амр пайравї карданд, бохабарашон соз, ки Худои таъоло
бар онњо садаќа фарз намудааст, ки аз сарватмандонашон
гирифта шуда ва ба фуќаро ва нотавононашон бозгардонда
мешавад.

1209 - Аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Амр шудам, ки бо мардум биљангам, то гувоњї дињанд,
ки маъбуди барњаќе љуз Аллоњ нест ва ин ки Муњаммад (с)
Расули Худост ва намозро барпо доранд ва закотро бидињанд
ва чун ин корро анљом доданд, хунњо ва молњояшонро љуз ба
њаќќи ислом аз ман муњофизат намуданд ва њисобашон бо
Худост.

1210 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
вафот ёфтанд ва Абубакр (р) халифа буд ва иддае аз мардуми
Араб ба куфр гаравиданд, Умар (р) гуфт: чї гуна бо мардум
мељангї, дар њоле ки Расули Худо (с) фармуда, ки амр шудам
бо мардум биљангам, то ин ки бигўянд: Ло илоња иллаллоњ ва
он ки онро бигўяд, бидуни шак љон ва молашро аз ман њифз
кардааст, љуз ба њаќќи ислом ва њисоби (ботинї) ў бо Худост.
Абубакр (р) гуфт: Савганд ба Худо, мељангам бо касе ки миёни
намоз ва закот фарќ гузорад, зеро закот њаќќи мол аст ва
савганд ба Худо, агар зонубанди шутуреро, ки ба Расули Худо
(с) медоданд аз ман боздоранд, бо имтиноъи он бо онњо
мељангам. Умар (р) гуфт: пас набуд он, магар ин ки дидам,
Худованд дили Абубакр (р)-ро барои љанг бозкушуда ва
донистам, ки ў њаќ аст.

1211 - Аз Абуаюб ривоят шуда, ки марде барои Паёмбар
гуфт: аз амале бохабарам соз, ки ба бињиштам ворид намояд.
Фармуд: ин ки Худоро парастида, ба Ў чизе ширк наёварї. Ва
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намозро гузорида, закотро додаву пайванди рањмро пайваста
дорї.

1212 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки аъробие хидмати
Расули акрам (с) омаду гуфт: Ё Расулуллоњ! Маро ба амале
рањнамої кун, ки чун онро анљом дињам, ба бињишт дохил
шавам. Фармуд: ин ки Худоро ибодат намуда, ба Ў чизеро
шарик наёварї ва намозро барпо дорї ва закоти фарзшударо
бидињї ва рамазонро рўза бигирї. Гуфт: Савганд ба он Зоте,
ки љони ман дар дасти Ўст, бар ин намеафзоям. Чун рафт, он
њазрат (с) фармуд: он ки хушаш ояд, ки ба сўи марде аз ањли
бињишт бингарад бояд ба сўи ин мард бингарад.

1213 - Аз Љарир ибни Абдуллоњ (р) ривоят шуда, ки гуфт:
бо паёмбар (с) паймон бастам, ки намозро барпо дошта,
закотро бидињам ва барои њар мусалмон насињат кунам ва
хайрандешї намоям.

1214 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њељ соњиби тилло ва нуќрае нест, ки њаќќи он
(закоташро) адо намекунад, магар ин ки дар рўзи ќиёмат
барояш тахтањое аз оташ сохта шуда ва дар оташи љањаннам
доѓ гардида, пањлў, пешонї ва пушташ бад-он доѓ карда
мешавад ва чун сард шавад, дубора доѓ карда мешаванд ва
чун сард шаванд, дубора доѓ карда мешаванд. Дар рўзе, ки ба
андозаи панљоњ њазор сол аст, то дар миёни бандагон њукм
сурат гирифта ва ў роњашро ба сўи бињишт ё дўзах бубинад.
Гуфта шуд ё Расулуллоњ шутур чї тавр? Фармуд: ва на њам
соњиби шутуре ки њаќќи онро аз он адо намекунад. Аз љумлаи
њаќќи он дўшидани он аст, рўзе, ки ба об ворид шавад, магар
ин ки чун рўзи ќиёмат даррасад дар майдони фарохе дар
баробари шутурон андохта шавад. Дар њоле, ки шутур ба
фарбењтарини њолати дунёияш меёяд, њељ бачаи шутуреро гум
накунад, магар ин, ки вайро ба кафи пояш зада ба дањонаш
дандон гирад. Чун аввали ин бигзарад, ин корро дигарон анљом
дињанд. Дар рўзе, ки андозаи он панљоњ њазор сол аст то дар
миёни мардум њукм шавад ва роњаш ба сўи бињишт ё дузах
муайян гардад.
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Пурсида шуд, ки ё Расулуллоњ, дар бораи гову гўсфанд чї
тавр? Фармуд: ва на соњиби гўсфанду гове, ки аз он њаќќашро
надодааст, магар ин, ки чун ќиёмат даррасад дар майдони
фарох дар баробари онњо бар рўяш андохта шавад ва њељ яке
аз онро гум намекунад, ки магар шохдор ва бешох ва
шохшикастааш омада ўро ба шохњояш зада ва бо нуки пояш
ўро дар њам молад ва чун аввалї бигзарад дигарон чунин
кунанд, дар рузе, ки ба андозаи панљоњ њазор сол аст, то дар
миёни мардум њукм гардад ва роњаш ба сўи дузах ё бињишт
муайян гардад.

Пурсида шуд ё Расулулоњ! Дар бораи асп чї тавр? Фармуд:
Дар мавриди асп се њукм вуљуд дорад: Барои яке гуноњ аст,
барои яке њиљоб аст ва барои дигаре музду савоб аст. Аммо
оне, ки барояш гуноњ аст шахсе аст, ки ба хотири риёву
фахрфурўшї ва душманї бо мусалмонон онро нигањ дорад.
Ва он, ки барояш њиљобу парда аст, шахсест, ки дар роњи Худо
бастааш намуда, њаќќи Худоро дар саворї ва тарбияаш адо
мекунад. Ва аммо подошу савоб барои оне аст, ки онро дар
роњи Худо ба хотири ислом дар чарогоњ ё боѓчааш баста
намудааст. Пас он, чи аз он љой бихўрад барои вай њасанот
навишта шавад ва барои вай ба адади пасафганда ва бавлаш
њасанот навишта шавад ва њамчунон пояш ба мех баста шавад
ва ва аз љояш яке ду гом фаротар равад, магар он ки Худованд
ба адади пасафгандањо ва ќадамњояш њасанот нависад ва шахс
онро ба љуйе намебарад, ки аз он биёшомад ва иродаи сероб
карданашро намекунад, магар ин ки Худованд ба адади он чї
ошомидааст њасанот барояш нависад.

Пурсида шуд ё Расулуллоњ дар бораи хар чї? Фармуд: дар
бораи хар љуз ин ояти танњои љомиъ чизи дигаре нозил
нашудааст, ки «Фамай-яъмал мисќола зарратин хайран ярању
ва май-яъмал мисќола зарратин шаррай-ярању». Яъне, «Он,
ки ба андозаи заррае некї кунад подоши онро мегирад ва он,
ки ба андозаи заррае бадї кунад, уќубати онро мечашад.
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БОБИ 217. Вуљуби рўзаи рамазон, фазилати рўза ва
масоиле, ки ба он марбут мешавад

Худованд мефармояд: Эй онон ки имон овардаед, бар шумо
вољиб шуд рўза, њамон гуна ки бар касоне ки пеш аз шумо
буданд, вољиб шуда буд. То фармудаи Ў таъоло: Моњи рамазон,
ки дар он фурў овардем Ќуръонро. Роњнамое барои мардум
ва суханоне рўшан аз њидоят ва људо кардани њаќ аз ботил.
Пас њар кї аз шумо дарёбад, он моњро, бояд рўза гирад онро
ва њар ки бемор бошад ё мусофир бар вай лозим аст, ба шумори
рўзњои фавтшуда аз рўзњои дигар. То охири оя. (Баќара: 183-
185)

Ва аммо ањодис бархе аз он дар боби ќаблї гузашт.
1215 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)

фармуд: Худои ъазза ва љалла мефармояд: Њар амали фарзанди
Одам, барои худи ўст, ѓайр аз рўза, ки он барои ман аст ва
ман подоши онро медињам ва рўза сипарест (дар муќобили дўзах
ё гуноњон) ва чун рўзи рўзаи яке аз шумо бошад, бояд носазо
нагўяд ва фарёд накашад ва бо касе даргир нашавад ва агар
касе ўро дашном дод ё бо ў љанг кард, бояд бигўяд, ман рўза
дорам ва савганд ба зоте, ки љони Муњаммад (с) дар дасти
ўст, њамоно бўи дањони рўзадор дар назди Худованд аз бўи
мушк некўтар аст ва барои рўзадор ду шодї аст, ки бад-он
шод мешавад: яке чун ифтор кунад, шод мешавад ва дигаре
чун Парвардигорашро мулоќот кунад, ба рўзааш шод
мегардад. Ин лафзи Бухорї аст.

Ва дар ривояте аз ў омада, ки рўзадор таъом, ошомиданї
ва шањвати худро аз љињати ман тарк мекунад. Рўза аз барои
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ман аст ва ман бад-он подош медињам ва њасана ба дањ
баробараш. Дар ривояте аз Муслим омада, ки: Њар амали
фарзанди одам чанд баробар мешавад. Некї ба дањ баробараш
то њафтад баробар. Аллоњ таъоло фармуд: Магар рўза, ки
њамоно аз барои ман аст ва ман бад-он подош медињам.
Шањват ва таъоми худро ба дастури ман мегузорад ва барои
рўзадор ду шодї аст, як шодї дар ваќти ифтораш ва як шодї
дар ваќти мулоќот бо Парвардигораш ва бўи дањани рўзадор
дар назди Худои мутаъол аз бўи мушк бењтар аст.

1216 - Њамчунон аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: Он, ки як љуфт дар роњи Худо сарф кунад аз
дарвозањои бињишт овоз дода мешавад, ки эй бандаи Худо ин
бењтар аст. Пас касе аз ањли намоз бошад аз дарвозаи намоз
хонда мешавад ва касе, ки аз аз ањли љињод бошад аз дарвозаи
љињод хонда мешавад. Ва касе ки аз ањли рўза бошад, аз
дарвозаи Райён хонда мешавад. Ва касе, ки аз ањли садаќа
бошад аз дарвозаи садаќа хонда мешавад. Абубакр (р) гуфт:
Падар ва модарам фидоят бод ё Расулуллоњ! Ба касе, ки аз як
дарвозае аз он дарвозањо хонда шавад зараре нест ва оё касе
њаст, ки аз тамоми он дарвозањо хонда шавад. Фармуд: Бале,
ва умедворам, ки ту аз онњо бошї (Як љуфт, масалан ду асп ё
ду шутур ё њар садаќае, ки дучанд дода шавад).

1217 - Аз Сањл ибни Саъд (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Њароина дар бињишт дарест, ки ба он Райён гуфта
мешавад ва рўзадорон дар рўзи ќиёмат аз он дохил мегарданд,
ки њељ кас ѓайр аз эшон аз он дохил намегардад. Гуфта
мешавад, рўзадорон куљоянд? Пас истода мешаванд ва аз он
касе ѓайр аз эшон дохил намегардад ва чун дохил шаванд,
баста мешавад ва њељ кас аз он (дар) ворид намешавад.

1218 - Аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: Њељ бандае нест, ки рўзе дар роњи Худо рўза гирад,
магар ин ки Худованд ба он рўз вайро њафтод сол аз дўзах дур
медорад.
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1219 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с)
фармуд: Касе, ки рамазонро аз рўи имон ва ихлос рўза гирад,
гуноњи гузаштааш омурзида мешавад.

1220 – Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: Чун рамазон ояд, дарњои бињишт кушода шуда ва
дарњои дўзах баста гашта ва шаётин ба занљир кашида
мешаванд.

1221 - Њамчунон аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: Рўза гиред ба дидани он (њилоли Рамазон) ва
рўза бихўред ба дидани он (њилоли Шаввол), пас агар (њилол)
пўшида шуд бар шумо иддаи шаъбонро сї рўз тамом кунед ва
дар ривояте аз Муслим омада, ки пас агар пўшида шуда, бар
шумо (яъне, осмон абр бувад) сї рўз рўза бигиред.

БОБИ 218. Саховатмандї, карам, анљом додани
корњои хуб ва зиёд намудани он дар моњи рамазон,

бахусус дар дањаи охир

1222 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули
Худо (с) дасту дил бозтарини мардум буд ва дар рамазон аз
њар ваќти дигар бахшандатар буд. Њангоме ки Љабраил (а) бо
ў дидор менамуд ва Љабраил дар њар шаб бо вай дидор намуда
ва Ќуръонро бо вай такрор мекард ва њамоно Расули Худо
(с), ки Љабраил бо ў дидор мекард, аз боде, ки мевазад, дар
тавзиъи мол љавводтар буд.

Шарњ: Рамазон мавсими некињо ва анљоми умури хайрия
аст, чи неъматњои Худовандї, дар ин моњ барои бандагон
афзоиш меёбад ва он њазрат (с) низ пайравї аз суннати
Худовандї дар мавриди бандагонашро бармегузидааст.

1223 - Аз Оиша (р) ривоят шуда ки гуфт: чун дањаи охири
рамазон фаро мерасид, Расули Худо (с) шабњоро зинда дошта,
хонаводаашро бедор мекард ва бисёр кўшиш ва љиддият
менамуд.
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БОБИ 219. Манъ аз ин ки пеш аз рамазон ва пас аз
нимаи шаъбон рўза гирифта шавад, магар он ки онро
ба пеш аз он пайваста дорад ё ин ки аз рўи одат
баробар афтод, бар ин ки одаташ чунон бувад, ки
рўзњои душанбе ва панљшанберо рўза гирад ва ба он

мувофиќ афтад

1224 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Њељ кадоми шумо як рўз ё ду рўз пеш аз рамазон рўза
нагирад, магар ин ки касе бошад, ки њамон рўзро рўза
мегирифта. Пас он рўзро рўза бигирад.

1225 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Пеш аз рамазон рўза нагиред, балки ба дидани моњ
рўза гирифта ва бо дидани моњ ифтор кунед. Ва агар абре
монеъи дидани он шуд, сї рўзи шаъбонро тамом намоед.

1226 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Чун ниме аз шаъбон бимонад, пас рўза нагиред.

1227 - Аз Абуляќзон Аммор ибни Ёсир (р) ривоят шуда, ки
гуфт: он ки дар рўзе, ки дар он шак аст, рўза гирад, њамоно
дар баробари Абулќосим (с) нофармонї намудааст.

БОБИ 220. Дар мавриди он чї дар њангоми дидани
моњи нав гуфта мешавад

1228 - Аз Талња ибни Убайдуллоњ (р) ривоят шуда, ки чун
паёмбар (с) њилоли моњро медид, мефармуд: Аллоњумма
ањиллању ъалайно би-л-амни ва-л-имони ва саломати ва-л-
исломи раббий ва раббукаллоњу њилолу рушдин ва хайрин. Бор,
Худоё, ин моњро бо амн ва имон ва саломатї ва ислом бар мо
нав кун, Парвардигори ман ва ту Аллоњ аст, моњи њидоят ва
хайр бош!
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БОБИ 221. Дар фазилати сањарї намудан ва таъхири
он, модоме ки аз тулўъи субњ биме набошад

1229 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Сањарї кунед, зеро дар сањарињо баракат аст.

1230 - Аз Зайд ибни Собит ривоят аст, ки гуфт: Бо Расули
Худо (с) сањарї намуда, сипас ба намоз истодем. Гуфта шуд,
ки чї ќадар дар байни он фосила буд? Гуфт: Ба андозаи
тиловати панљоњ оят.

1231 - Аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули Худо
(с) ду муаззин дошт; Билол ва ибни умми Мактум ва Расули
Худо (с) фармуд: Чун Билол ба шаб азон медињад, бихўред ва
бипўшед, то ин ки ибни умми Мактум азон дињад. Гуфт ва дар
байни онњо фасилаи чандоне набуд, магар ин ки ин фуруд ояд
ва дигаре боло равад.

1232 - Аз Амр ибни Ос (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: фарќ миёни рўзаи мо ва рўзаи ањли китоб сањарї
кардан аст.

БОБИ 222. Фазилати шитофтан ба ифтор ва он чи ки
пас аз ифтораш бигўяд

1233 - Аз Сањл ибни Саъд (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: Њамеша мардум (дар динашон) ба хайранд, то
модоме ки дар ифтор шитоб намоянд.

1234 - Аз Абуъатийя (р) ривоят шуда, ки гуфт: Ман ва
Масруќ бар Оиша (р) дохил шудем, Масруќ ба вай гуфт: Ду
нафар аз асњоби Муњаммад (с) њастанд, ки њељ кадомашон дар
анљоми кори хайр кўтоњї намекунанд. Яке аз онњо дар адои
намози маѓриб ва ифтор аљала мекунад ва дигаре намози
маѓриб ва ифторро ба таъхир мегузорад. Оиша (р) гуфт:
Кадомї дар намози маѓриб ва ифтор аљала мекунад? Гуфт:
Абдуллоњ (р). Вай гуфт: Расули акрам (с) ингуна амал
менамуданд.
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1235 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Расули Худо
(с) фармуд: Худованди таъоло фармуд: мањбубтарин
бандагонам наздам касест, ки дар ифтор пеш аз њама шитоб
кунад.

1236 - Аз Умар ибни Хаттоб (р) ривоят аст, ки Расули Худо
фармуд: Чун шаб аз ин љо (машриќ) рўй оварда ва рўз аз ин љо
(маѓриб) пушт гардонад ва офтоб ѓуруб кунад њамоно рўзадор
ифтор намудааст. (Яъне ин замонест, ки ифтор раво мешавад,
хоњ рўзадор ифтор кунад ё накунад)

1237 - Аз Абуиброњим Абдуллоњ ибни Абуавфо (р) ривоят
шуда, ки бо Расули Худо (с) дар њоле, ки рўза дошт рафтем ва
чун офтоб нишаст, барои баъзе аз афроди гурўњ фармуд:
«Фалонї поин шав ва барои мо савиќ (талќон, орди сафед)-ро
ба об халт (омезиш) кун. Гуфт: ё Расулуллоњ, бошад, то хуб
шаб шавад. Фармуд: поин шав ва барои мо талќонро ба об
халт кун. Гуфт: њанўз, ки рўз аст. Фармуд: поин шав ва барои
мо савиќро бо об халт кун. Гуфт: баъд вай поин шуда,
барояшон савиќро бо об халт кард ва Расули Худо (с) ошомиду
фармуд: Чун дидї, ки шаб аз ин љо рўй овард ба тањќиќ рўзадор
ифтор кардааст. Ва ба дасташ ба тарафи шарќ ишора намуд.

1238 - Аз Салмон ибни Омири Заббийи сањобї (р) ривоят
аст, ки паёмбар (с) фармуд: Њар гоњ яке аз шумо ифтор намуд,
бояд ба хурмо ифтор намояд ва агар наёфт, бояд ба об ифтор
кунад, зеро об поккунанда аст.

1239 - Аз Анас (с) ривяот шуда, ки гуфт: Расули Худо (с)
ба чанд дона рутаб (хурмои тоза) ифтор менамуд. Агар хурмои
тоза намебуд, пас ба чанд дона тамр (хурмои хушк) ва агар
чанд дона тамр намебуд, чанд љуръа об менўшид.

БОБИ 223. Дастури рўзадор ба нигоњдошт ва
муњофизати забон ва аъзои вуљудаш аз мухолифатњо

ва дашном додани њамдигар ва амсоли он

1240 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њар гоњ рўзи рўзаи яке аз шумо бошад, пас дашном
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надода ва садо баланд накунад ва агар касе ўро дашном дод ё
бо ў љанг кард, бояд бигўяд: ман рўзадорам.

1241 - Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Касе ки сухани дурўѓ ва амал ба онро тарк накунад,
пас Худованди таъоло ниёзманди он нест, хўрданї ва
ошомидании худро тарк кунад.

БОБИ 224. Дар мавриди масоиле аз рўза

1242 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с)
фармуд: Њар гоњ яке аз шумо фаромўш намояд (ки рўза дорад)
ва бихўрад ё бинўшад, бояд ки рўзаашро тамом кунад, зеро
Худованд љалла љалолуњу ўро таъом дода ва сероб кардааст.

1243 - Аз Лаќит ибни Сабира (р) ривоят шуда, ки гуфт:
гуфтам ё Расули Худо (с) маро аз вузў бохабар соз. Фармуд:
вузўро комил намуда ва байни ангуштонатро даст бикаш ва
дар истиншоќ (об дар бинї кардан) љуз дар сурате, ки рўзадор
бошї, муболиѓа кун.

1244 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: бар Расули Худо
(с) сапедаи субњ фаро мерасид, дар њоле ки аз (омезиш бо
њамсараш) љунуб буд ва сипас ѓусл намуда, рўза мегирифт.

1245 - Аз Оиша ва Умми Салама ривоят аст, ки гуфтанд:
Расули Худо (с) бидуни ињтилом љунуб гардида, сипас рўза
мегирифтанд.

Шарњ: Мафњумми њадис ин аст, ки љанобат бо рўза доштан
мунофоту зиддият надорад, зеро мешавад шахс љунуб бошад
ва пас аз тулўъи субњ ѓусл намояд.

БОБИ 225. Дар фазилати рўзаи муњаррам ва
шаъбон ва моњњои њаром

1246 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: бењтарини рўза баъд аз рамазон, моњи муњаррами
Худост ва бењтарини намоз баъд аз фариза, намози шаб аст.
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1247 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт паёмбар (с) дар
њељ моње бештар аз шаъбон рўза намегирифт, зеро ў њамаи
шаъбонро рўза медошт ва дар ривояте омада, ки шаъбонро
љуз андаке рўза мегирифт. Ниг. ба њадиси 710.

Шарњ: уламо гуфтанд, ки иллати ин ки њамаи шаъбонро
рўза намедошт, он буд, то касе гумони фарзияти рўзаи онро
накунад.

1248 - Аз Муљибаи Боњилї аз падараш ё амакаш ривоят
шуда, ки ў (падараш ё амакаш) хидмати Расули Худо (с) омад.
Сипас рафта, баъд аз як сол наздаш омад, дар њоле ки њолу
шакли ў таѓйир ёфта буд ва гуфт: Ё Расулуллоњ (с), оё маро
мешиносї? Фармуд: ту кистї? Гуфт: Ман Боњилия њастам, ки
дар соли аввал хидматат омадам. Фармуд: Пас чи чиз туро
таѓйир дод, дар њоле ки хушшакл будї? Гуфт аз замоне, ки аз
шумо људо шудам, љуз дар шаб таъом нахўрдам. Он њазрат (с)
фармуд: Вуљудатро шиканљаву азоб кардї. Баъд фармуд:
Моњи сабр (моњи рамазон)-ро рўза бигир ва як рўз аз њар моњро.
Гуфт: Ба ман бияфзо, зеро ман ќудрат дорам. Фармуд: Ду рўз
рўза бигир. Гуфт: Ба ман бияфзо. Фармуд: Се рўз рўза бигир.
Гуфт: Ба ман, бияфзо. Фармуд: Аз моњњои њаром (Раљаб,
Зулќаъда, Зулњиљља, Муњаррам) рўза бигир ва тарк кун. Аз
моњњои њаром рўза бигир ва тарк кун. Ва ба се ангушташ
ишора карда баста намуд ва бозашон кард (яъне се рўз рўза
бигир ва се рўз ифтор кун).

БОБИ 226. Фазилати рўза ва дигар аъмоли
солиња дар дањаи аввали зулњиљља

1249 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њељ рўзе нест, ки дар он амали солењ назди Худованди
таъоло мањбубтар аз ин рўзњо бошад, (яъне, рўзњои дањаи
аввали зулњиљља). Гуфтанд: эй Расули Худо ва њатто љињоди
фисабиллиллоњ (дар ѓайри ин рўзњо)? Он њазрат (с) фармуд:
Ва на љињоди фи сабилиллоњ, магар марде, ки бо љону молаш
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берун шуда ва њељ чизе аз онро боз нагардонад, (яъне, ба сангар
шитофта ва шањид шавад).

Шарњ: мурод аз дањаи зилњиљља ѓайр аз рўзи ид аст, зеро
рўза дар рўзи иди Ќурбон љавоз надорад, бо таваљљўњ ба он ки
рўзаи рўзи Арафа барои касе мустањаб аст, ки худ дар
маносики њаљ ширкат надошта бошад.

БОБИ 227. Дар фазилати рўзаи Арафа ва ошуро ва
тосуъо (дањум ва нуњуми муњаррам)

1250 - Аз Абуќатода (р) ривоят шуда, ки гуфт аз Расули
Худо (с) дар мавриди рўзањои рўзи Арафа пурсида шуд.
Фармуд: Гуноњи соли гузашта ва соли ояндаро мањв мекунад.

Шарњ: мурод аз гуноњони мазкур дар њадис гуноњони саѓира
аст, на кабоир.

1251 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
ошуроро рўза гирифта ва ба гирифтани рўзањои он амр намуд.

1252 - Аз Абуќатода (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с)
аз рўзаи рўзи ошуро пурсида шуд ва фармуд: Гуноњи соли
гузаштаро мањв мекунад.

1253 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Агар то соли оянда боќї мондам, њатман рўзи тосуъо
(нуњуми муњаррам)-ро рўза хоњам гирифт.

БОБИ 228. Дар мустањаб будани шаш рўз рўза
гирифтан аз моњи шаввол

1254 - Аз Абуаюб (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Касе ки рамазонро рўза гирифта ва ба таъќиби он
шаш рўзи аз шавволро ба он пайваста кунад, монанди он аст,
ки њамеша рўза дошта бошад.
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БОБИ 229. Дар мустањаб будани рўзаи
душанбе ва панљшанбе

1255 - Аз Абуќатода (р) ривоят шуда, ки аз Расули Худо
(с) дар бораи рўзаи рўзи душанбе пурсиданд, фармуд: Он
рўзест, ки дар он таваллуд шудам ва рўзест, ки мабъус шудам,
ё рўзест, ки Ќуръон фурў фиристода шуд.

1256 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Аъмол ба рўзи душанбе ва панљшанбе пеш карда
мешавад ва дўст медорам, ки амалам пеш карда шавад дар
њоле ки ман рўзадорам.

1257 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули Худо (с)
рўзаи рўзњои душанбе ва панљшанберо дармеёфт.

Шарњ: Яъне, аз алоќаи шадиде, ки ба рўзаи ин ду рўз дошт,
рўзаи онро тарк наменамуд.

БОБИ 230. Истињбоби рўза гирифтани се рўзї
аз њар моњ

Ва бењтар, рўзаи он дар рўзњои бийз (сафед) аст, ки он
иборат аз сездањум, чањордањум ва понздањуми (аз њар моњи
ќамарї) аст ва гуфта шуда, ки дувоздањум ва сездањум ва
чордањум ва ќавли аввал сањењтару машњур аст.

1258 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки гуфт: Дўстам
маро ба се чиз васият намуд: Рўзаи се рўз аз њар моњ, ду
ракаъати зуњо ва ин, ки пеш аз хоб витр бихонам.

1259 - Аз Абудардо (р) ривоят шуда, ки гуфт: Дўстам маро
ба се чиз васият кард, ки то зинда бошам, онро тарк намекунам:
Ба рўзаи се рўз аз њар моњ ва намози зуњо ва ба ин, ки хоб
наравам, то ин, ки витрро бигзорам.

1260 - Аз Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят шуда, ки
Расули Худо (с) фармуд: рўзаи се рўзи аз њар моњ њам, монанди
рўзаи доимї аст.
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1261 - Аз Маъозаи Адавї (р) ривоят шуда, ки ў аз Оиша
(р) савол намуд, ки оё Расули Худо (с) аз њар моњ се рўзро
рўза мегирифт? Гуфт: Бале. Гуфтам: аз кадом ќисмати моњ рўза
мегирифт? Гуфт: Боке надошт, ки аз кадом ќисмати моњ рўза
мегирад.

1262 - Аз Абузар (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Ваќте аз моњ се рўзро рўза мегиред, пас сездањум чањордањум
ва понздањумро рўза гиред.

1263 - Аз Ќатода ибни Милњон (р) ривоят аст, ки гуфт:
Расули Худо (с) моро амр менамуд, ки рўзњои бийз: сездањ,
чордањ ва понздањро рўза гирем.

1264 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
рўзњои бийзро дар њазар ва сафар ифтор наменамуд.

БОБИ 231. Дар баёни фазилати он ки рўзадореро чизе
дињад, ки рўзаашро ба он бикшояд ва фазилати
рўзадоре, ки дар канораш таъом хўрда шавад

1265 - Аз Зайд ибни Холиди Љўњанї (р) ривоят шуда, ки
паёмбар (с) фармуд: Касе, ки рўзаи рўзадореро (ваќти ифтор)
бикшояд, барои ў мисли аљри ўст, бидуни ин ки аз музди
рўзадор чизе кам шавад.

1266 - Аз Умми Умораи Ансорї (р) ривоят аст, ки Расули
акрам (с) ба вай дохил шуд ва ў барояшон таъоме таќдим
намуд. Фармуд: Бихўр. Гуфт: Ман рўзадорам. Расули Худо
(с) фармуд: Фариштагон бар рўзадор дуруд мефиристанд, њар
гоњ дар наздаш хўрда шавад, то ин ки фориѓ гарданд.

1267 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с) назди Саъд
ибни Убода (р) омад ва ў нон ва равѓан овард. Он њазрат (с) аз
он хўрда ва фармуд: Афтара ъиндакуму-с-соъимун ва акала
таъомакуму-л-аброру ва саллат ълайкуму-л-малоикату. Яъне,
дар назди шумо рўзадорон ифтор намуда ва некўкорон таъоми
шуморо хўрданд ва фариштагон бар шумо дуруд фиристоданд.
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9. КИТОБИ ИЪТИКОФ

БОБИ 232. Фазилати иътикоф

1268 - Аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули Худо
(с) дар дањаи охири рамазон иътикоф менамуд.

1269 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с) дар дањаи
охири рамазон иътикоф менамуд, то ин ки вафот ёфт ва сипас
њамсаронаш пас аз вай иътикоф карданд.

Шарњ: Иътикоф суннат аст, аммо далели ин ки расули
акрам (с) дар соле, ки вафот ёфтанд на дањ рўз, балки бист
рўз иътикоф намуданд, ин аст, ки он њазрат (с) бештар дар
ибодати Њаќ талош меварзиданд ва њамчунин наздикшавии
марги хешро эњсос карда буданд. Бинобар ин бояд шахси
мусалмон дар синну соли бузургї ва дар лањзањои охири умр
бештар ба ибодати Худо бипардозад ва аз ѓаразњо ва умури
дунявї то њадди имкон дурї биљўяд.

1270 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки гуфт: «Паёмбар
(с) дар њар рамазон дањ рўз эътикоф менамуд ва соле, ки дар
он вафот ёфт, бист рўз эътикоф намуд.
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10. КИТОБИ ЊАЉ

БОБИ 233. Вуљуби њаљ

Худованд мефармояд: Ва њаќќи Худост бар мардум њаљљи
Хонаи Каъба, њар кї тавоної ба сўи онро дорад ва аз љињати
асбоби роњ. Ва њар кї кофар шавад, пас Худованд бениёз аст
аз оламиён. (Оли Имрон: 97)

1271 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Ислом бар панљ бино устувор аст: Гувоњї додан ба
ин, ки маъбуди барњаќе љуз Аллоњ таъоло нест ва ин, ки
Муњаммад (с) расул ва фиристодаи Худост ва барпо доштани
намоз ва додани закот ва њаљљи хона ва рўзаи рамазон.

1272 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули
Худо (с) барои мо хутба хонда ва фармуд: Эй мардум! Њамоно
Худованд њаљро бар шумо фарз гардонида, пас њаљ кунед.
Марде гуфт: оё њар сол, ё Расули Худо? Он њазрат (с) сукут
фармуд, то ин ки се бор онро такрор намуд. Расули Худо (с)
фармуд: Агар бале мегуфтам вољиб мешуд ва онро анљом дода
наметавонистед. Баъд фармуд: Маро дар бораи он чї аз шумо
тарк намудам, тарк кунед ва бигзоред. Зеро касоне ки пеш аз
шумо буданд ба воситаи саволи зиёд ва ихтилофашон бар
паёмбаронашон њалок шуданд, пас њар гоњ шуморо ба чизе
амр кардам, он чиро ки аз он битавонед, анљом дињед ва чун
шуморо аз коре манъ кардам, онро тарк кунед.



389

1273 - Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки аз паёмбар
(с) пурсида шуд, кадом амал бењтар аст? Фармуд: имон ба
Худо ва расулаш. Гуфта шуд: Боз кадом? Фармуд: Љињод
фисабилиллоњ. Гуфта шуд: Боз кадом? Фармуд: Њаљљи маќбул.

1274 - Њамчунон аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки гуфт:
аз Расули Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Касе ки њаљ кунад
ва фањшгўї накарда ва фисќ нанамояд, монанди рўзе, ки
модараш ўро зоида буд, (бегуноњ) боз мегардад.

1275 – Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули
Худо (с) фармуд: умра то умра мањвкунанда аст, барои он чи
ки дар миёни онњост (аз гуноњ) ва њаљљи маќбул мукофоте љуз
бињишт надорад.

1276 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: Гуфтам: Ё
Расулуллоњ (с) мо љињодро бењтарин аъмол мебинем пас оё
љињод накунем? Фармуд: Лекин бењтарини љињод њаљљи маќбул
аст.

1277 - Њамчунон аз Оиша (р) ривоят шуда, ки Расули Худо
(с) фармуд: Њељ рўзе нест, ки дар он Худованд бандаеро аз
љањаннам озод кунад, беш аз рўзи Арафа.

Шарњ: Яъне, дар рўзи Арафа беш аз соири рўзњо
бандагонро аз љањаннам озод мекунад.

1278 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с)
фармуд: (Савоби) умра дар рамазон бо (савоби) њаљ баробар
аст ё бо њаљље, ки њамроњи ман гузорида шавад, баробарї
мекунад.

Шарњ: Ин њадис ин матлабро мерасонад, ки савоби амали
андак бо зиёдати шарафи ваќт афзоиш меёбад ва ба ин маъно
нест, ки њар гоњ касе умра намояд, њаљ намуда ва фаризаи њаљ
аз дўши ў соќит гардад.

1279 - Њамчунон аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки зане
гуфт: ё Расули Худо (с) фаризаи Худо бар бандагонаш дар
њаљ падарамро, дар њоле ки дарёфта, ки пирамарди калонсолест
ва худро наметавонад бар пушти шутур (маркаб) нигањ дорад.
Оё аз љояш њаљ кунам? Фармуд: Бале.
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1280 - Аз Лаќит ибни Омир (р) ривоят шуда, ки ў хидмати
паёмбар (с) омада, гуфт: Падарам марди калонсол аст, ки
тавони њаљљу умра ва сафар барои адои он дуро надорад.
Фармуд: Аз љои падарат њаљ кун ва умра намо.

1281 - Аз Соиб ибни Язид (р) ривоят аст, ки гуфт: дар
Њаљљат-ул видоъ (хонаводаам) маро њамроњи Расули Худо (с)
ба њаљ бурданд дар њоле, ки писари њафтсола будам.

1282 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с)
гурўњеро дар Равњо (номи мавзеъест дар сию шаш мили
Мадинаи мунаввара) мулоќот намуда ва фармуд: Аз кадом
мардум њастед? Гуфтанд: аз мусалмонон. Гуфтанд: ту кистї?
Фармуд: Расули Худо (с) мебошам, сипас зане бачаеро боло
намуда ва гуфт: оё барои ин њаљ аст? Фармуд: Бале ва барои
ту њам савоб аст (Ниг. ба њадиси 664).

Шарњ: Љумњури уламо ба ин аќидаанд, ки њаљљи кўдак
мунъаќид мегардад, вале ин њаљљи нофила ба шумор рафта ва
љойгузини њаљљи фарзии ў намегардад.

1283 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с) бар
шутуре њаљ намуд ва ин шутур боркаши матоъу ашёаш њам
буд.

1284 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят шуда, ки гуфт: Уккоз,
Миљанна ва Зулмаљоз бозорњое буданд дар љоњилият ва
тарсиданд, ки агар дар мавсимњои њаљ тиљорат кунанд,
гунањгор шаванд. Аз ин рў, оятњои зерин нозил шуд: «Лайса
ъалайкум љуноњун ан табтаѓў фазлан мин раббикум». Яъне,
гуноње нест бар шумо, ки дар њангоми њаљ касби маош намуда,
аз фазли Худованд рўзї талабед.
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11. КИТОБИ ЉИЊОД

БОБИ 234. Вуљуби љињод ва фазилати рафтан ба он дар
аввали рўз ва баргаштан дар охири рўз

Худованд мефармояд: Ва љанг кунед бо њамаи мушрикон,
чунон ки эшон мељанганд бо њамаи шумо. (Тавба: 36)
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Љанг бар шумо вољиб омад ва он душвор аст бар шумо ва
шояд нохуш доред, чизеро њол он, ки вай шуморо бењтар бошад
ва шояд, ки дўст доред чизеро, њол он ки он барои шумо бад
бошад ва Худо медонад ва шумо намедонед. (Баќара: 216)

Бурун оед сабукбор ва гаронбор ва бо мол ва љони худ дар
роњи Худо љињод кунед. (Тавба: 41)

Њароина Худованд аз мусалмонон љон ва молашонро ба
ивази он ки барояшон бињишт бошад, харидааст, ки дар роњи
Худо љанг мекунанд, мекушанд ва кушта мешаванд, ваъдаи
њаќест бар Худо дар Таврот, Инљил ва Ќуръон ва кист
вафокунандатар ба ањди хеш аз Худо, пас шодмон бошед ба
муъомилањое, ки кардед ба он ва ин аст пирўзии бузург.
(Тавба:111)

Баробар нестанд нишастагони ѓайри маъзур аз мусалмонон
ва љињодкунандагон дар роњи Худо бо мол ва љони хеш. Ва
Худованд фазилат дода муљоњидони бо мол ва љонро бар
нишастагон дар мартаба. Ва Худованд њар якеро ваъдаи нек
дода ва музди афзун дода, Худованд муљоњидонро бар
нишастагон музде бузург, мартабањое аз љонибаш ва омурзиш
ва бахшоиш ва Худованд омурзанда мењрубон аст. (Нисо: 95-
96)

Эй мусалмонон, оё шуморо ба он муъомила, ки шуморо
бирањонад аз азоби дарддињанда, далолат кунам? Ба Худо ва
расули ў имон оваред ва дар роњи Худо бо амвол ва љонњои
худ љињод кунед. Ин барои шумо бењтар аст, агар медонед.
Гуноњони шуморо биёмурзад ва шуморо ба бўстонњое, ки зери
он љўйњо меравад ва ба мањалњои покиза дар бињиштњои
љовидон дарорад ва ин аст пирузии бузург ва шуморо неъмате
дигар, ки дўст медоред, онро дињад ва он неъмат нусрат аз
љониби Худо ва фатње ќарибу-л-њусул аст ва мужда дењ
мусалмононро. (Саф: 1-13)

Аммо њадисњои омада дар фазилати љињод бешумор аст.
Аз љумла инњост:

1285 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Расули
Худо (с) пурсида шуд, ки кадом амал бењтар аст? фармуд: Имон
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ба Худо ва расулаш. Гуфта шуд: Боз кадом? Фармуд: Љињод
дар роњи Худо. Боз гуфта шуд, кадом? Фармуд: Њаљљи маќбул.

1286 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят шуда, ки гуфт: Гуфтам:
Ё Расулуллоњ? Кадом амал дар назди Худои таъоло мањбубтар
аст? Фармуд: Адои намоз дар ваќташ. Гуфтам: боз кадом?
Фармуд: Некї ба падару модар. Гуфтам боз кадом? Фармуд:
Љињод дар роњи Худо.

1287 - Аз Абузар (р) ривоят аст, ки гуфт: гуфтам ё Расули
Худо! Кадом амал бењтар аст? Фармуд: имон ба Худо ва љињод
дар роњаш.

1288 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с) фармуд:
Њамоно як бор рафтан дар аввали субњ ё аввали шаб (барои
љињод) аз дунё ва он чи дар он аст, бењтар мебошад.

1289 - Аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят шуда, ки гуфт: марде
ба њузури Расули Худо (с) омада гуфт: Бењтари мардум, кист?
Фармуд: Мусалмоне, ки бо љону молаш дар роњи Худо љињод
мекунад. Гуфт: Боз кист? Фармуд: мўъмине, ки дар дарае аз
дарањо зиндагї намуда, Худоро парастад ва мардумро аз
шарри хеш дар амон медорад.

1290 - Аз Сањл ибни Саъд (р) ривоят шуда, ки Расули Худо
(с) фармуд: як рўз дар роњи Худо пойдорї ва истодагї кардан
дар баробари душмани дин аз дунё ва он чи дар он аст, бењтар
мебошад ва љойи тозиёнаи якеи шумо аз бињишт аз дунё ва он
чи дар он аст, бењтар аст ва аввали шаб ё аввали субње, ки
банда дар роњи Худо меравад аз дунё ва он чї дар он аст,
бењтар мебошад.

Шарњ: Рибот: мулозамат бар љоеро гўянд, ки дар он
эњтимоли юриш ва њуљуми душман меравад ва мурод аз
иборати “љойи тозиёнаи яке аз шумо” маќоми кўчакест, ки
дар бињишт насиби мусалмонон мегардад, ки ин маќом бо
кўчакиаш ин њама мазиятро дорад.

1291 - Аз Салмон (р) ривоят шуда, ки гуфт: Аз Расули Худо
(с) шунидам, ки мефармуд: Посдорї ва истиќомати як
шабонарўз аз рўзаву намози якмоња бењтар аст ва агар дар он
њол бимирад (савоб)-и амалеро, ки онро анљом медод, дарёфта,
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рўзияш љорї мегардад ва аз азоби ќабру фитнаи он дар амон
мемонад.

1292 - Аз Фазола ибни Убайд (р) ривоят шуда, ки Расули
Худо (с) фармуд: Амали њар мурда бо маргаш хатм мешавад,
љуз касе ки дар роњи Худо посдорї ва истиќомат намояд, зеро
амали ў то рўзи ќиёмат барояш рушд мекунад ва аз фитнаи
ќабр дар амон мемонад.

Шарњ: Муробити фисабилиллоњ касест, ки дар марзе аз
марзњои давлати исломї ба вазифаи посдорї ва муроќибат
машѓул аст.

1293 - Аз Усмон (р) ривоят шуда, ки гуфт. Аз Расули Худо
(с) шунидам, ки мегуфт: Истиќомат ва пойдории як рўз дар
роњи Худо аз њазор рўз дар мосивои он аз манзилњо бењтар
аст.

1294 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Худованд чунин кафолат намуда, барои касе ки дар
роњи Худо берун омада ва ўро чизе љуз љињод дар роњам ва
имон ба Ман ва тасдиќ ба фиристодагонам берун накарда
бошад, пас ў кафолатдор аст, ки (Ман) ўро ба бињишт дохил
кунам ё ин, ки ўро њамроњи музд ё ѓанимат ба манзиле, ки аз
он баромада бозгардонам ва савганд ба Зоте, ки љони
Муњаммад дар дасти Ўст, њељ захме нест, ки дар роњи Худо ба
вуљуд омада, магар ин, ки дар рўзи ќиёмат ба њамон шакле, ки
дар рўзи захм хўрдан буда меояд, ки рангаш ранги хун ва буяш
бўи мушк аст ва савганд ба Зоте, ки љони Муњаммад ба дасти
Ўст, агар бар мусалмонњо гарон наояд, њаргиз аз пушти як
сарияе, (лашкари кўчаке, ки бештарини теъдоди он ба 400
мерасад), ки дар роњи Худо љињод мекунад, наменишастам.
Вале тавоноие намебинам, ки онњоро бо худ бубарам ва онњо
њам ин тавоноиро надоранд. Ва бар онњо гарон меояд, ки аз
ман тахаллуф кунанд ва савганд ба Зоте, ки љони Муњаммад
дар дасти Ўст, њамоно дўст медорам, ки дар роњи Худо љињод
кунам ва кушта шавам, боз љињод кунам ва кушта шавам ва
боз љињод кунаму кушта шавам.
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1295 - Ва низ аз Абуњурайра (р) марвист, ки Расули Акрам
(с) фармуд: њељ шахси захмие нест, ки дар роњи Худо захмї
мегардад, љуз ин ки дар рўзи ќиёмат меояд, дар њоле ки аз
захмаш хун љорист, ранг, ранги хун аст ва бўй, бўйи мушк.

1296 - Аз Маъоз (р) ривоят аст, ки паёмбар фармуд: Њар
марди мусалмоне, ки ба андозаи ваќти миёнаи ду мартаба
дўшидани шутур, дар роњи Худо љињод кунад, бињишт барои ў
вољиб мешавад ва касе дар роњи Худо захмї шуда, њодисаи
баде барои ў рўй дињад, вай дар рўзи ќиёмат меояд, дар њоле
ки бештар аз њолати аввалист, ки ранги он заъфарон ва бўи он
монанди мушк аст.

1297 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Марде аз
асњоби Расули Худо (с) аз канори дарае, ки дар он чашмаи
ширине буд, гузашт ва хушаш омаду гуфт, чї мешавад, ки аз
мардуми канора гирифта, дар ин дара зиндагї кунам ва њаргиз
ин корро нахоњам кард, то аз Расули Худо (с) иљозат талабам.
Сипас ин мавзўъро ба Расули Худо (с) ёдоварї кард ва он
њазрат фармуд: Ин корро накун, зеро маќоми яке аз шумо дар
роњи Худо бењтар аст аз намози њафтод соли ў дар хонааш. Оё
дўст надоред, ки Худованд барои шумо биёмурзад ва шуморо
ба бињишт дохил намояд? Дар роњи Худо љињод кунед ва касе,
ки ба андозаи ваќти мобайни ду бор дўшидани шутур (киноя
аз андак будани муддатии љињод) дар роњи Худо љињод кунад,
бињишт барояш лозим мегардад.

1298 - Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки гуфт: гуфта
шуд: Эй Расули Худо (с), чї чиз бо љињоди дар роњи Худо
баробарї мекунад? Фармуд: Тавоноии онро надоред ва ду бор
ё се бор бар вай такрор намуданд ва дар њар бор мефармуд:
тавоноии онро надоред. Сипас фармуд: Сифати муљоњиди дар
роњи Худо, монанди рўзадори барподорандаи намозест, ки ба
оёти Худо мутеъ буда ва аз анљоми рўза ва намоз ѓафлат
намекунад, то ин ки муљоњиди дар роњи Худо боз гардад. Ин
лафзи Муслим аст ва дар ривояти Бухорї омада, ки марде гуфт:
Ё расулуллоњ, маро ба коре рањнамої кун, ки бо љињод
баробарї кунад. Фармуд: Онро намеёбам, сипас фармуд: Оё
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метавонї, ки чун муљоњид барояд, ба масљидат истода ва бад-
он мудовимат карда, ѓафлату сустї наварзї ва рўза бигирї ва
ифтор накунї? Гуфт: Чї касе ин корро карда метавонад?

1299 - Њамчунон аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: Аз намунаи бењтарин васоили касб барои
мардум, мардест, ки зимоми аспи худро дар роњи Худо
гирифта, њар ваќт, ки садои љангро шунавад, худро бар пушти
аспаш андохта, куштан ё маргро дар љойњое, ки гумонаш
меравад, металабад. Ё мардест, ки бо гўсфандоне чанд бор
ќуллаи кўње аз ин ќуллањо ё дар миёни даррае аз ин даррањо,
ки намозро барпо дошта, закотро медињад ва то даме, ки
маргаш даррасад, Худояшро ибодату парастиш мекунад ва
ба коре аз корњое мардум коре надорад, љуз корњои нек.

1300 - Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули
Худо (с) фармуд: Њароина дар бињишт сад дараља (мартаба)
аст, ки Худованд онро барои муљоњидини дар роњи Худо омода
намуда, ки фосилаи миёни ду дараља (мартаба) монанди
фосилаи миёни замин ва осмон аст.

1301 - Аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят шуда, ки Расули
Худо (с) фармуд: Он, ки ба рубубияти Худо ва диёнати ислом
ва рисолати Муњаммад (с) розї шавад, бињишт барои ў вољиб
мешавад. Абўсаъид аз он ба шигифт шуда гуфт: Ё Расулуллоњ,
онро бароям бозгў. Он њазрат (с) онро бори дигар иъода намуда,
афзуд: ва дигар, ки Худованд ба василаи он бандаро сад
маротиба дар бињишт боло мебарад, ки фосилаи миёни њар ду
мартаба ба андозаи фосилаи замину осмон аст. Гуфт: Ва он
чист? Фармуд: Љињод дар роњи Худо, љињод дар роњи Худо.

1302 - Аз Абубакр ибни Абумўсои Ашъарї ривоят шуда,
ки гуфт аз падарам дар њоле ки дар баробари душман ќарор
дошт, шунидам, ки мегуфт: Расули Худо (с) фармуд:
Дарвозањои бињишт дар зери сояњои шамшерњост, марде
жандапўш бархост ва гуфт: эй Абумўсо, оё худат онро аз
Расули Худо (с) шунидї? Гуфт: бале ва ў ба назди руфаќояш
рафта ва гуфт: бар шумо салом мехонам ва ѓилофи
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шамшерашро шикаста ва андохт ва баъд бо шамшераш тарафи
душман рафта ва ба он шамшер зад, то кушта шуд.

1303 - Аз Абиабс Абдуррањмон ибни Љабр (р) ривоят шуда,
ки Расули Худо (с) фармуд: Ѓуборолуда нашуд ќадамњои
бандае дар роњи Худо, ки онро оташ мисос кунад, (яъне, њар
гоњ ќадамњои бандае дар роњи Худо гардолуда шавад, оташи
дўзах онро ламс намекунад).

1304 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Дохил намегардад ба љањаннам марде, ки аз тарси
Худо гиря карда бошад, то ин ки шир дубора ба пистон
бозгардад ва љамъ нашавад бар банда ѓубори дар роњи Худо
ва дуди љањанам.

1305 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: аз Расули
Худо (с) шунидам, ки мегуфт: Ду чашм аст, ки онро дўзах ламс
намекунад, чашме, ки аз тарси Худо гиря кунад ва чашме, ки
дар роњи Худо посдорї ва нигањбонї кунад.

1306 - Аз Зайд ибни Холид (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: Касе, ки муљоњидеро дар роњи Худо муљањњаз
кунад, њамоно љињод кардааст. Ва касе, ки хонаводаи
муљоњидеро бо гунаи накў сарпарастї намояд, њамоно љињод
кардааст.

1307 - Аз Абуумома (р) ривоят шуд, ки Расули Худо (с)
фармуд: бењтарин садаќањо сояи хонаи мўйї (хайма ва хиргоњ)
аст, ки дар роњи Худо ё додани ходимест дар роњи Худо (барои
хидмати муљоњидин) ва ё додани шутурест, ки омодаи љуфтгирї
шуда, дар роњи Худо.

1308 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки гуфт: Љавоне аз ќабилаи
Аслам гуфт: эй Расули Худо (с), ман мехоњам, ки љињод кунам
ва њамроњам чизе нест, ки худро бо он муљањњаз намоям?
Фармуд: назди фалонї бирав, зеро ў худро муљањњаз намуда
буд ва бемор шуд. Пас назди ў рафт ва гуфт: Расули Худо (с)
бар ту салом мефиристад ва мегўяд: васоиле, ки худро ба он
муљањњаз карда будї, ба ман дењ. Вай гуфт: эй фалонї, (барои
њамсар ё ходимаш) васоилеро, ки ман худро ба он муљањњаз
карда будам, барояш дењ ва чизе аз вай бозмадор. Зеро савганд
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ба Худо чизеро аз ў манъ намекунї, ки боз бароят дар он
баракат нињода шавад.

1309 - Аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Расули Худо (с) гурўњеро ба суи бани Лањён фиристода ва
фармуд: Бояд аз њар ду нафар як нафар ба љињод равад ва
музд дар миёнашон аст ва дар ривояте омадааст, ки бояд аз
њар ду марде як мард барояд ва сипас барои касе, ки менишаст,
фармуд: Њар кадоми шумо, ки сарпарастии мол ва хонаводаи
беруномада барои љињодро ба ба таври дуруст бинамояд, барои
вай мисли нисфи музди касест, ки баромадааст.

1310 - Аз Бароъ (р) ривоят шуда, ки марде саропо дар оњан
хидмати паёмбар (с) омада гуфт: Ё Расулуллоњ! Биљангам ё
мусалмон шавам? Фармуд: Ислом биёвар, сипас биљанг. Ў њам
ислом овард ва љангид, то ин ки кушта шуд. Сипас Расули
Худо (с) фармуд: Кам амал намуд ва музди зиёде гирифт.

1311 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с) фармуд:
Њељ кадоме аз онон ки ба бињишт дарояд, дўст надорад, ки ба
дунё бозгардад, њарчанд њамаи он чи бар замин аст, аз ў бошад
љуз шањид, зеро ба воситаи каромате, ки мебинад, орзу мекунад,
ки ба дунё бозгашта ва дањ бор кушта шавад ва дар ривояте
омада, ки ба сабаби он чи дар мавриди фазилати шањодат
мебинад.

1312 - Аз Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят шуда, ки
Расули Худо (с) фармуд: Худованд (љалла љаллолуњу) њамаи
гуноњони шањидро меомурзад, љуз ќарз.

1313 - Аз Абуќатода (р) ривоят шуда, ки Расулуллоњ дар
миёни эшон хутба хонду ёдоварї кард, ки љињод дар роњи Худо
ва имони ба Худо бењтарин аъмол аст. Баъд марде истода гуфт:
Ё Расулуллоњ, хабарам дењ, ки њар гоњ дар роњи Худо кушта
шавам, оё гуноњонам мањв мешаванд? Расули Худо (с) фармуд:
Бале агар дар роњи Худо кушта шавї ва ту собир бошї ва
ихлос намої, рўоваранда бошї, на пуштгардонанда. Сипас
Расули Худо (с) фармуд: Чї гуна гуфтї? Гуфт: Хабарам дењ ё
Расулуллоњ, ки њар гоњ дар роњи Худо кушта шавам,
гуноњонам мањв мешаванд? Расули Худо (с) гуфт: Оре, дар
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њоле, ки ту ихлос намуда, сабр кунї, рўйоваранда буда, ба
душманон пушт надињї, ба љуз ќарз. Зеро Љабраил (а) инро
бароям гуфт.

1314 - Аз Љобир (р) ривоят шуда, ки гуфт. Марде гуфт: Ё
Расулуллоњ, агар кушта шавам, дар куљо мебошам? Фармуд:
Дар бињишт. Сипас чанд дона хурмоеро, ки дар дасташ буд,
андохту љангид, то кушта шуд.

1315 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули Худо (с) ва
асњобаш (р) рафтанд то, ин ки ќабл аз мушрикин ба Бадр
расиданд ва мушрикин њам омаданд. Расули Худо (с) фармуд:
Њељ кадоме шумо ба коре иќдом накунад, то ин, ки ман аз ў ба
он наздиктар бошам ва мушрикин ба муслимин наздик шуданд.
Расули Худо (с) фармуд: Бархезед ба сўи бињиште, ки пањноии
он ба пањноии замину осмон аст. (Ровї гуфт): Умайр ибни
Њумоми Ансорї (р) мегўяд. Ё Расулуллоњ (с) бињиште, ки пањнои
он ба андозаи пањноии замину осмон аст? Фармуд: Бале. Вай
гуфт: Бањ-Бањ. Расули Худо (с) фармуд: Чи чиз сабаб шуд, ки
бањ гуфтед? Гуфт: На, савганд ба Худо ё Расулуллоњ (с) ба љуз
ин, ки ањли он бошам. Фармуд: Њамоно ту аз ањли он мебошї.
Пас чанд донаи хурморо аз тирдонаш берун карду шурўъ ба
хўрдани он карду гуфт: Агар ман зинда бимонам, то ин чанд
дона хурморо бихўрам, он зиндагии тулонї хоњад буд ва баъд
аз он хурмоњоро андохт ва бо онњо љангид, то ки кушта шуд.

1316 - Њамчунон аз Анас (р) ривоят аст. ки гуфт. Иддае, аз
мардум ба њузури паёмбар (с) омаданд, ки бо мо ашхосеро
бифирист, ки барои мо китоб ва суннатро биёмўзанд, Он њазрат
(с) њафтод нафар аз ансорро ки онњоро ќориён ва њофизон
гуфта мешуд ба тарафашон фиристод, ки дар зумраи онњо
таѓоям Њаром (р) буд, ки Ќуръонро дар шаб онро бо њам хонда
такрор намуда меомўхтанд ва дар рўз об оварда, онро дар
масљид мегузоштанд ва њезумкашї намуда онро фурўхта, бо
он барои ањли Суффа ва фуќаро таъом мехариданд. Паёмбар
(с) онњоро фиристод ва мушрикин дар роњашон ќарор гирифта
ва пеш аз он, ки ба онњо бирасанд онњоро куштанд. Асњоб (р)
гуфтанд: Бор Худоё! Ба паёмбари мо бирасон, ки мо ба лиќоят
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шитофтем, пас аз Ту розї шудем ва Ту њам аз мо розї гардидї
ва марде ба тарафи Њаром (р) таѓои Анас (р) аз пушти сараш
омада, ўро ба найза зад, то ин ки ўро ба шањодат расонид.
Њаром гуфт: Савганд ба Парвардигори Каъба, ки растагор
шудам. Расули Худо (с) фармуд: Бародарони шумо кушта
шуданд ва онњо гуфтанд: Бор Худоё! Хабари моро ба паёмбари
мо (с) бирасон, ки мо ба дидорат шитофтем, пас аз Ту розї
шудем ва Ту аз мо розї гардї.

1317 - Ва низ аз Анас (р) ривоят шуда, ки гуфт: Амакам
Анас ибни Назр (р) аз љанг Бадр ѓоиб шуда буд, гуфт: Ё
Расулуллоњ! Аз аввалин љанге, ки бо мушрикин намудї, ѓоиб
шудам. Агар маро Худованд ба љанги мушрикин њозир кард,
хоњад дид ки чї мекунам. Чун рўзи Уњуд буд ва муслимин
аќибнишинї карданд, гуфт: Парвардигоро, ман ба сўят узр
мељўям аз он чи онон карданд (яъне, дўстонаш) ва безорї
мељўям аз он чи инњо карданд (мушрикин) сипас пеш рафт.
Саъд ибни Маъоз (р) пеши рўяш омад гуфт: Эй Саъд ибни
Маъоз! Биштоб, ба сўи бињишт ва савганд ба Парвардигори
Назр, ки ман бўи онро аз тарафи Уњуд дармеёбам. Саъд (р)
гуфт: Ё Расулуллоњ натавонистам, ки кори ўро анљом дињам
(яъне, ман њам биљангам, то мисли ў шањид гардам) Анас гуфт:
дар вуљудаш њаштоду чанд зарбаи шамшер ва найза ва тирро
ёфтем ва ўро кушта дидем дар њоле, ки мушрикин ўро мусла
(буридани гўшу бинї ва дигар аъзои љасад) карда буданд ва
њељ кас ўро нашинохт, то ин, ки хоњараш ўро ба гўшањои
ангуштонаш шинохт.

Анас гуфт: Назари мо бар ин буд ва медидем ё чунон гумон
мекардем, ки ин оят дар мавриди вай ва амсолаш нозил шуд
(Бархе аз мўъминон касоне њастанд, ки бо ањду паймоне, ки бо
Худо бастанд, вафо карданд, пас бархе аз онон бар он ањд
истодагї карданд, то шањид шуданд). (Ањзоб: 23)

Шарњ: Аз ин њадис падидор мешавад, ки ваъдаи нек додан
ва худро маљбур ба кори хайре кардан љавоз дорад, чунон ки
ин њадис иштиёќ ва сидќи асњоби Расули Худо (с)-ро дар
талаби шањодат бозгў мекунад.
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1318 - Аз Самура (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Дишаб дар хоб дидам, ки ду мард (Љабраил ва Микоил
ба сурати одамї) наздам омада ва маро ба дарахте боло
намуданд ва ба хонае дохил карданд, ки бисёр некў ва зебо
буд ва њаргиз зеботар аз онро надида будам, он ду мард
гуфтанд: ин хонаи шуњадо аст.

1319 - Аз Анас (р) ривоят шуда: Умми Рубайи бинти Бароъ,
ки Умми Њориса ибни Суроќа аст, хидмати Расули Худо (с)
омад ва гуфт: Ё Расулуллоњ! Оё дар бораи Њорис бо ман сўњбат
намекунї? Ў дар рўзи Бадр кушта шуда буд. Пас агар дар
бињишт бошад, сабр мекунам ва агар ѓайр аз ин бошад, дар
гиристан бар вай кўшиш хоњам кард. Он њазрат (с) фармуд:
Эй Умми Њорис дар бињишт, бињиштњост ва писарат ба
фирдавси аъло расид.

1320 - Аз Љобир (р)ривоят, шуда, ки гуфт: Падарам,
хидмати Паёмбар (с) оварда шуд, дар њоле, ки мусла шуда
буд ва дар пеши рўи Паёмбар (с) гузошта шуд. Рафтам, ки
рўяшро бикшоям, гурўње маро манъ карданд. Паёмбар (с)
фармуд: Фариштагон њанўз ба болњои худ ўро соя меафкананд.

1321 - Аз Сањл ибни Њунайф (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: Он, ки содиќона аз Худои таъоло шањодатро
талабад, Худованд ўро ба маротиби шуњадо мерасонад,
њарчанд бар болинаш бимирад.

1322 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с) фармуд:
Он, ки содиќона шањодатро талабад, савобаш ба вай дода
шавад, њарчанд ба он нарасад.

1323 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шудааст, ки Расули Худо
(с) фармуд: Шањид дарди маргро љуз ба андозаи яке аз шумо
дигареро бо нохун бигирад, (бигазад)њис наменамояд.

1324 - Аз Абдуллоњ ибни Абуавфо (р) ривоят шуда, ки
Расули Худо (с) дар баъзе рўзњое, ки дар он бо душман рў ба
рў шуд, интизор кашид, то ин ки офтоб завол намуд. Сипас
дар миёни мардум истод ва фармуд: Эй мардум! Рў ба рў шудан
бо душманро орзу накунед ва аз Худованд офият ва
саломатиро талаб намоед, вале њангоме, ки бо душман рў ба
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рў шудед, сабр кунед ва бидонед, ки бињишт дар зери сояњои
шамшерњои шумост. Баъд фармуд: Бор Худоё! Эй
фурўфиристандаи китоб ва љараёндињандаи абр ва
шикастдињандаи гурўњњо, ононро шикаст дењ ва моро бар онон
нусрату ёрї фармо!

1325 - Аз Сањл ибни Саъд (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: ду дуъо рад намешавад ё фармуд: Кам рад мешавад:
Дуъо дар ваќти азон ва дар ваќти љанг, њангоме ки бархе бо
бархе дигар даровез мешаванд.

1326 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки чун Расули Худо (с)
љињод мекард, мефармуд: Аллоњумма анта ъазудї ва насирї
бика аљўлу ва бика асўлу ва бика уќотилу. Бор, Худоё, ту
мададгор ва ёридињандаи манї ба кўмаки ту њаракат намуда
ва ба ёрии ту бар душман њамла мебарам ва ба мадади ту
мељангам.

1327 - Аз абумўсо (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с) аз ќавм
ва гурўње эњсоси хатар менамуд мефармуд: аллоњумма инно
наљъалука фи нуњурињим ва наъузу бика мин шурурињим.
(парвардигорро, мо туро бар онњо њавола мекунем (яъне,
онњоро ба василаи ту дафъ мекунем) ва аз бадињояшон ба ту
паноњ мељўем.

1328 - Аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: То рўзи ќиёмат дар мўйи пешонии асбњо хайр гирењ
хўрдааст.

1329 - Аз Урваи Бориќї (р) ривоят шуда, ки Расули Худо
(с) фармуд: То рўзи ќиёмат дар мўи пешонии асбњо хайр гирењ
хўрдааст: яъне, музд (подоши ухравї) ва ѓанимат (подоши
дунявї)

1330 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Он, ки асберо дар роњи Худо нигоњ дорад ва имони
вай ба Худо ва бовар доштани ў ба ваъдааш сабаби ин кор
шуда бошад, њамоно сер шудан ва сероб гаштан ва
пасафгандаи бавли он дар мизонаш (тарозуяш) дар рўзи ќиёмат
њисоб мешавад.
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1331 - Аз Абумасъуд (р) ривоят шуда, ки гуфт: Марде
шутури мањордореро хидмати паёмбар (с) овард ва гуфт: Ин
дар роњи Худо садаќа аст, Расули Худо (с) фармуданд: бароят
дар рўзи ќиёмат њафтсад шутур, ки њамааш мањордор аст ба
ивази он дода мешавад.

1332 - Аз Абуњаммот ё Абусуъот ё Абуасад ё Абуомир ё
Абуамр ё Абуласвад ё Абуабс Уќба ибни Омири Љўњанї (р)
ривоят шуда, ки гуфт: аз Расули Худо (с) шунидам, дар њоле
ки бар минбар буд, мефармуд: Ва аъиддў лањум мастатаътум
мин ќувватин. Яъне, омода кунед барои муќобила бо душманон
он чиро, ки метавонед аз ќувва ва асбоби тавоної. Мефармуд:
Огоњ бошед, ки ќувва тирандозї аст, огоњ бошед, ки ќувва
тирандозї аст, огоњ бошед, ки ќувва тирандозї аст.

1333 - Њамчунон аз Уќба (р) ривоят аст, ки гуфт: аз Расули
Худо (с) шунидам, ки фармуд: Ба зудї сарзаминњое барои шумо
кушуда мешаванд ва Худованд шуморо аз таклифи љанг
кифоят мекунад, пас яке аз шумо аз ин ки бо тирњояш бозї
кунад, нотавон нагардад.

Шарњ: яъне, пайваста тирандозї кунед ва дар ин кор
кўтоњї нанамоед ва ваќти фароѓати хешро бо машќи
тирандозї сарф кунед, ки бад-ин васила ислом бо ташвиќ ба
тирандозї ва фунуни љангї аз мусалмонон мехоњад пайваста
дар њолати омодабош бошанд, то бо њар гуна хатар билќувва
муќобила карда битавонанд.

1334 - Ва низ аз Уќба (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Он ки тирандозї барояш таълим дода шуд ва ў онро
тарк кард, аз мо нест ё фармуд: Ба тањќиќ исён ва нофармонї
кардааст.

1335 - Аз Уќба (р) ривоят аст, ки аз Расули Худо (с)
шунидам, ки мефармуд: Њамоно Худованд бо як тир се касро
дохили бињишт мекунад: Созандаро, ки ба нияти наздикї ба
Њаќ таъоло ва расидан ба хайр онро месозад ва касеро ки бад-
он тир меандозад ва он ки тирро омода намуда, барои андохтан
ба дигаре медињад. Пас тир андозед ва саворї кунед ва
тирандозї дар наздам мањбубтар аст, аз ин ки саворкорї кунед.
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Ва он, ки тирандозиро пас аз омўхтан аз рўи адами эњсоси ниёз
бад-он тарк кунад, ў дар њаќиќат неъматеро тарк кардааст. Ё
фармуд: Бад-он куфрон варзидааст.

1336 - Аз Салама ибни Акваъ (р) ривоят аст, ки гуфт:
Расули Худо (с) аз канори иддае гузашт, ки тирандозї
мекарданд, фармуд: Эй фарзандони Исмоил, тирандозї кунед,
зеро падари шумо тирандоз буд.

1337 - Аз Амр ибни Абаса (р) ривоят шуда, ки аз Расули
Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Он ки тиреро дар роњи Худо
бизанад, мисли он аст, ки бандаеро озод карда бошад.

1338 - Аз Абуяњё Хурайм ибни Фотик (р) ривоят аст, ки
Расули Худо (с) фармуд: Он, ки дар роњи Худо чизеро нафаќаву
харљ кунад, барои ў њафтсад баробари он навишта мешавад.

1339 - Аз Абусаъид (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њељ бандае нест, ки рўзеро дар роњи Худо рўза гирад,
магар ин ки Худованд ба он рўз ўро њафтод сол аз љањаннам
дур мекунад.

1340 - Абуумома (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Он ки дар роњи Худо рўза гирад, Худованд миёни ў ва дўзах
хандаќе ќарор медињад, ки (фосилаи) он монанди осмон ва
замин аст.

1341 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Касе ки бимирад ва љињод накунад ва дар бораи љињод
бо худ замзамае накарда бошад, (дар дилаш андешаи љињод
хутур накарда бошад) бар шохае аз нифоќ мурдааст. Ин њадис
баёнгари он аст, ки нияти анљоми ибодатеро бинамояд ва пеш
аз анљом додани он бимирад, гуноњ домангири ў намешавад,
бар хилофи он ки нияти чунин кореро нанамояд ва бимирад.

1342 - Аз Љобир (р) ривоят аст, ки гуфт: бо паёмбар (с) дар
ѓазва будем ва фармуд, дар Мадина мардоне њастанд, ки шумо
ба њељ роње нарафтед ва њељ водиеро напаймудед, љуз ин ки бо
шумо буданд, ки онњоро беморї аз њамроњї бо шумо боздошт
ва дар ривояте омада, ки узр онњоро боздошт. Ва дар ривояте
омада: магар ин, ки бо шумо дар музд ва савобатон мушорикат
карданд.
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1343 - Аз Абумўсо (р) ривоят аст, ки марде хидмати
паёмбар (с) омада гуфт: Ё Расулуллоњ! Марде барои ѓанимат
мељангад ва марде барои овоза ва шўњрат мељангад ва марде
барои он мељангад, ки манзилаташ аз назари љангї дида шавад
ва дар ривояте омада, ки барои ибрози шуљоъат мељангад ва
барои худхоњї ва ѓайрати дифоъ аз ќавму ќабила мељангад ва
дар ривояте омада, ки аз рўи ѓазаб мељангад, пас кадом як дар
роњи Худост? Расули Худо (с) фармуд: Он ки биљангад, то
калиматуллоњ (калимаи тавњид) бартар шавад, пас он дар роњи
Худост.

1344 - Аз Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят шуда, ки
Расули Худо (с) фармуд: Њељ гурўњи љињодкунанда ва ё сарияе
нест, ки љињод кунад ва ѓанимат гирад ва солим бимонад, магар
ин, ки ду-се њиссаи муздашонро пеш дарёфт кардаанд ва њељ
гурўњи љињодкунанда ва сарияе нест, ки ѓанимат нагирифта,
бимирад ё захмї шаванд магар ин, ки муздашон барояшон ба
ваљњи тамом собит монда аст.

1345 - Аз Абуумома (р) ривоят аст, ки марде гуфт: Ё
Расулаллоњ ба ман иљозаи саёњат дењ. Паёмбар (с) фармуд:
саёњати умматам љињод дар роњи Худост.

1346 - Аз Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят шуда, ки
Расули Худо (с) фармуд: Бозгашт аз љанг монанди як ѓазва ба
њисоб меравад.

1347 - Аз Соиб ибни Язид (р) ривоят шуда, ки гуфт: Чун
паёмбар (с) аз ѓазваи Табук ташриф овард, мардум ба
мулоќоташ шитофтанд ва ман њамроњи бачањо эшонро дар
Санияту-л-вадоъ мулоќот кардам. Бухорї дар ривояташ гуфт:
Мо бо бачањо барои мулоќот ва дидори Расули Худо (с) ба
Санияту-л-вадоъ рафтем.

1348 - Аз Абуумома (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд.
Касе, ки љињод накунад ё размандаеро муљањњаз нанамояд ва
ё сарпарастии хонаводаи ѓозиеро ба гунае дуруст накунад,
Худованд пеш аз рўзи ќиёмат ўро ба азобе мубтало мекунад.

1349 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с) фармуд: Бо
мушрикин ба молњо ва љонњо ва забонњоятон љињод кунед.
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1350 - Аз Абуамр ё Абуњаким Нўъмон ибни Муќаррин (р)
ривоят шуда, ки гуфт: Бо Расули Худо (с) њозир шудам, ки чун
аввали рўз намељангид, онро ба таъхир меандохт то, ки офтоб
завол кунад ва бодњо бивазад ва нусрату мадад фуруд ояд.

1351 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Рў ба рў шудан бо душманро орзу накунед ва чун бо
онњо рў ба рў шудед, шикебої кунед.

1352 - Њамчунон аз Абуњурайра ва Љобир (р) ривоят аст,
ки паёмбар (с) фармуд: Љанг фиреб ва найранг аст.

Шарњ: Ибни Мунир дар мавриди ин њадис мегўяд: Маънои
ин љумла ин аст, ки љанги комил ва њадафманд бо фиреб ва
найранг муњайё мешавад, на бо рўёрўї, зеро рўёрўї бо душман
бо хотирот тавъам аст, дар њоле ки дар сурати худъа ва
фиреб бидуни доман задан ба хатар маќсуд њосил мешавад.

БОБИ 235. Муаррифии гурўње аз шуњадо дар савоби
охират, ки бар хилофи он, ки дар љанг бо куффор
кушта шавад, ѓусл дода шуда ва бар онњо намоз

гузорида мешавад

1353 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Шуњадо панљ гурўњанд, он ки ба тоъун бимирад ва он
ки дар бемории шикам бимирад ва он ки ѓарќ шавад ва он ки
зери вайронї (девор ё хонае) бимирад ва шањиде, ки дар роњи
Худо (љињод) ба шањодат мерасад.

1354 - Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: Дар миёнатон кадомро шањид мењисобед? Гуфтанд:
Ё Расулуллоњ! Фаќат он, ки дар роњи Худо кушта шавад, шањид
аст. Фармуд: Агар ин тавр бошад пас шуњадои умматам кам
мебошанд. Гуфтанд. Пас киёнанд ё Расулуллоњ! Гуфтанд: Он
ки дар роњи Худо кушта шавад шањид аст ва он, ки дар роњи
Худо бимирад, шањид аст, ва он, ки аз бемории тоъун (вабо)
бимирад... ва он ки... шикам бимирад шањид аст ва он, ки ѓарќ
шавад шањид аст.
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1355 - Аз Абдулло ибни Амр ибни Ос (р) ривоят аст, ки
Расули Худо (с) фармуд: Он, ки дар баробари дифоъ аз молаш
кушта шавад шањид аст.

1356 - Аз Абулаъвар Саъид ибни Зайд ибни Амр ибни
Нуфайл (р) ва ў яке аз дањ нафарест, ки барояшон ба бињишт
шањодат ва башорат дода шудааст ривоят шуда, ки гуфт: аз
Расули Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Он ки дар баробари
дифоъ аз молаш кушта шавад, шањид аст ва он ки дар баробари
дифоъ аз љонаш кушта шавад, шањид аст ва он ки дар баробари
дифоъ аз динаш кушта шавад, шањид аст ва он ки дар баробари
дифоъ аз хонаводааш кушта шавад, шањид аст.

1357 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки гуфт. Марде
хидмати Расули Худо (с) омаду гуфт: Ё Расулуллоњ: Агар
марде омад ва хост моламро бигирад (чї кунам)? Фармуд: Ту
шањидї. Гуфт агар ман ўро куштам? Фармуд: Ў дар дўзах аст.

БОБИ 236. Дар фазилати озод кардани бардагон (ѓуломон)

Худованд мефармояд: Пас ба гузаргоњи сахт дарнаёмад
ва чї чиз огоњ намуд, ки гузаргоњи сахт чист? Рањо кардани
барда. (Балад: 11-13)

1358 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Он ки бандаи мусалмонеро озод кунад, Худованд дар
баробари њар узве аз ў узве аз ў (озодкунанда)-ро аз дўзах озод
мекунад, то ин ки шармгоњашро дар баробари шармгоњаш.

1359 - Аз Абузар (р) ривоят шуда, ки гуфт: Гуфтам Ё
Расулуллоњ (с) кадом як аз аъмол бењтар аст. Фармуд: Имон
ба Худо ва љињод дар рањи Худо. Гуфтам: Кадом барда (ѓулом)
аз рўи озод кардан бењтар аст? Фармуд: Гаронтарин ва
арзишмандтарини он дар назди ањлаш (дар назди
муомилагарони он).
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БОБИ 237. Дар фазилати некї ва эњсон бо бардагон

Худованд мефармояд: Ва Худоро бипарастед ва ба вай
чизеро шарик насозед ва ба падар ва модар некўкорї карда
ва ба хешон ва ятимон ва гадоён ва њамсояи хешованд ва
њамсояи бегона ва њамнишини бар пањлў нишаста ва ба
мусофир ва ба он чи шумо молики ў шудаед, низ некўкорї
кунед. (Нисо: 36)

1360 - Аз Маърур ибни Сувайд (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Абузарро дидам, дар њоле ки њулла пўшида буд ва ѓуломаш
њам њуллае мисли ў дар бар дошт, аз вай дар ин маврид суол
кардам, ў ёдовар шуд, ки ў дар замони Расули Худо (с) мардеро
дашном дода ва ўро ба модараш таъна зада буд, паёмбар (с)
фармуд: Ту шахсе њастї, ки дар ту хислате аз хислатњои
љоњилият аст. Онњо бародарони шумо ва хидматгузорони шумо
њастанд, ки Худованд онњоро зери дасти шумо ќарор дода, пас
он ки бародараш зери дасташ бошад, бояд ўро аз он чи
мехўрад, бихўронад ва аз он чи мепўшад, бипўшонад ва онњоро
ба чизе мукаллаф накунед, ки тавоноии онро надошта бошанд
ва агар ононро маъмур кардед, пас бо онон њамкорї кунед.

1361 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Њар гоњ хидматгори яке аз шумо таъомашро наздаш
оварад, агар ўро бо худ нашинонад, бояд ба ў як ё ду луќма
дињад, зеро вай онро дуруст кардааст.

БОБИ 238. Фазилати бардае, ки њаќќи Худо ва њаќќи
мавлояшро адо мекунад

1362 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њар гоњ бардае барои мавлояш хайрандешї карда ва
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ибодати Худоро ба тарзи некў анљом дињад барои ў ду музд
дода мешавад (музди хидмат ба арбобаш ва музди ибодат).

1363 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Барои бардаи некўкор ду музд аст. Абуњурайра (р)
гуфт: Савганд ба Зоте, ки љони Абуњурайра дар дасти Ўст агар
љињоди дар роњи Худо, њаљ ва некї ба модарам намебуд дўст
доштам, ки бимирам, дар њоле, ки барда бошам.

1364 - Аз Абумўсои Ашъарї (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: Бардае, ки ибодати Парвардигорашро некў анљом
дињад ва дар баробари арбобаш њам њаќќи ўро, ки бар вай
лозим аст адо намуда, аз ў фармонбардорї ва ба ў хайрхоњї
кунад, барои ў ду музд дода мешавад.

1365 - Њамчунин аз Абумўсо (с) ривоят аст, ки Расули
акрам (с) фармуд: Се касанд, ки барояшон ду музд аст: Марде
аз ањли китоб, ки ба паёмбараш ва ба Муњаммад имон овард
ва бардае, ки њаќќи Худо ва мењтаронашро адо намуд ва
марде, ки канизаке дошт ва онро некў адаб намуду некў омўзиш
дод, сипас ўро озод намуда бо вай издивољ кард.

БОБИ 239. Фазилати ибодат дар њараљу мараљ ва он
иборат аст аз фитнањо ва дарњаму барњам шудани

авзоъи замон ва амсоли он

1366 - Аз Маъќил ибни Ясор (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: Ибодат дар ваќти њараљ ва мараљ монанди њиљрат
ба сўи ман аст.

Шарњ: Яъне, он ки дар њангоми њараљ ва мараљ ва
пањншавии фасод ва разилат ба ибодати Худованд машѓул
мешавад, монанди касест, ки ба сўям њиљрат намудааст,
дуруст ба гунае, ки муњољирини аввалин барои њифзи дини хеш
ба сўи он њазрат (с) њиљрат намуда ва ба њидояти ў (с) чанг
заданд, ин шахс њам барои ибодат аз мардум гўшагирї намуда,
барои њифзи дини хеш аз шарри мардум фирор намуда ва ба
парастиши Парвардигор чанг задааст.
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БОБИ 240. Фазилати љавонмардї ва осонгирї дар
харид ва фурўш, доду ситад, некў адо намудан ва
дархост кардан ва сангинтар ќарор додани палаи

тарозу ва ё паймона, дар њангоми фурўхтан ва манъ аз
камфурўшї ва фазилати мўњлат додани сарватманд
ба бенаво ва фаќир ва кам кардан аз он чї аз ў

мехоњад

Худованд мефармояд: Ва он чи аз хайр анљом медињед,
њамоно Худованд ба он доност. (Баќара: 215)

Ва аз Шуъайб алайњисалом хабар дода, мегўяд: Ва эй
ќавм, тамом дињед паймона ва тарозуро ба инсоф ва кам
марасонед ба мардумон чизњояшонро. (Њуд: 85)

Вой бар касоне, ки њаќќи мардумро мекоњанд, онон ки чун
барои худ паймона кунанд, ба камол ва тамом бигиранд ва
чун хоњанд, ки эшонро паймона дињанд, зиён расонанд, оё ин
гурўњ намедонанд, ки онњо барангехта хоњанд шуд, дар рўзи
бузург, рўзе, ки мардум истода шаванд, дар пешгоњи
Парвардигори љањониён. (Мутаффифин: 1-6)

1367. Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки марде хидмати
паёмбар (с) омада аз вай ќарзашро талаб карда, ба он њазрат
(с) сухани сахт гуфт. Асњобаш (р) ќасди танбењи ўро намуданд.
Расули Худо (с) фармуд: Рањояш кунед, зеро барои соњиби њаќ
гуфтугўест. Сипас фармуд: Барояш њамсинни шутураш шутуре
дињад. Гуфтанд: Ё Расулуллоњ! Љуз бењтар аз шутурашро
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намеёбем? Фармуд: Бидињедаш! Зеро бењтари шумо касест, ки
бењтар адо намояд.

Шарњ: Маънои (барои соњиби њаќ гуфтугўест) ин аст,
ки соњиби њаќ (ќарзхоњ) одатан ба тарзи хосе сухан мегўяд.
Сухане, ки бартарии ўро бар ќарздор нишон дињад.

1368 - Аз Љобир (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Худо рањмат кунад марди љавонмардро, ки њар гоњ
бифурўшад ё харидорї кунад ва ё талаб намояд, љавонмардиро
муроъот кунад.

1369 - Аз Абуќатода (р) ривоят аст, ки гуфт: аз Расули
Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Он ки хушаш ояд ин ки
Худованд ўро аз ранљњои рўзи ќиёмат наљот дињад, бояд
мушкили тангдастеро бикшояд (ба ин ки талаби њаќќашро
таъхир намояд) ва ё аз ў дар гузарад ва ќарзаш ё миќдоре аз
онро бибахшад.

1370 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд; Марде буд, ки ба мардум ќарз медод ва ба ходимаш
мегуфт: чун назди нодоре рафтї аз ў даргузар, то шояд
Худованд аз мо даргузарад, пас бо Худованд мулоќот намуд
ва аз ў даргузашт.

1371 - Аз Абумасъуди Бадрї (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: Марде аз ононе ки пеш аз шумо буданд,
мавриди муњосиба ќарор гирифт ва барои ў аз хайр чизе дида
нашуд, ѓайр аз ин ки ў бо мардум муомила менамуд ва марде
осонгир буд ва хидматгорони худро амр мекард, ки аз нотавон
даргузаранд, Худои ъазза ва љалла фармуд: Мо барои ин кор
аз вай сазовортарем, аз ў даргузарем.

1372 - Аз Њузайфа (р) ривоят шуда, ки гуфт: Бандае назди
Худои таъоло оварда шуд, ки Худои таъоло ба ў мол дода буд
ва ўро фармуд: дар дунё чї амал кардї? Гуфт: (аз Худованд
чизеро пинњон намекунанд) Гуфт: Парвардигоро! Ту молатро
ба ман додї ва ман одати гузаштро доштам ва бо сармоядор
ва сарватманд осонгирї намуда, нодорро мўњлат медодам.
Худои таъоло фармуд. Ман ба ин кор аз ту сазовортарам, аз
бандаам даргузаред. Сипас Уќба ибни Омир ва Абумасъуди
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Ансорї (р) гуфтанд. Мо онро аз дањони Расули Худо (с)
шунидаем.

1373 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Он ки фаќир ва дармондаеро мўњлат дода ва ё аз ќарзи
ў кам кунад, Худои таъоло ўро дар рўзи ќиёмат дар сояи Арши
хеш, дар рўзе, ки сояе љуз сояи ў нест, љой медињад.

1374 - Аз Љобир (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с) аз вай
шутуре харида ва пулашро вазн намуд ва барояш афзунтар
дод.

1375 - Аз Абусафвон Сувайд ибни Ќайс (р) ривоят шуда,
ки гуфт: Ман ва Махрамаи Абдї порчањое аз минтаќаи Њаљар
овардем ва Паёмбар (с) омад ва аз мо изоре харид ва наздам
вазнкунандае буд, ки ба музд пулро вазн мекард. Паёмбар (с)
ба ў гуфт: Вазн кун ва афзун кун.
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12. КИТОБИ ИЛМ

БОБИ 241. Фазилати илм ва ёд гирифтани он ва
таълимаш ба хотири Худо

Худованд мефармояд: Ва бигў Парвардигорам илмамро
афзун гардон. (Тоњо: 114)

Бигў, оё баробаранд онон ки медонанд ва онон ки
намедонанд? (Зумар: 9)

Ва Худованд баланд мекунад мартабаи ононеро, ки аз
шумо имон оварданд ва ононе ки аз илм ба эшон дода шудааст.
(Муљодала: 11)

Њамоно аз Худо метарсад аз миёни бандагонаш,
донишмандон. (Фотир: 28)

1376 - Аз Муъовия (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Он, ки Худованд ба ў иродаи хайр кунад дар дин,
донишмандаш созад.

1377 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њасад (ѓибта) љоиз нест, магар дар ду чиз, марде ки
Худованд ба ў мол ва сарвате дода ва ўро ба мусриф кардани
он дар роњи њаќ чира сохтааст ва марде, ки Худованд ба ў
илме дода ва ў бад-он њукм намуда ва онро таълим медињад.
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1378 - Аз Абумўсо (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Сифати илм ва њидояте, ки Худо маро бад-он фиристода
монанди боронест, ки ба замин расид, ки баъзе аз гўшањои он
замин хуб буда, обро ќабул намуд ва гиёњу алафи зиёде рўёнид.
Ва баъзе аз он сахт аст, ки обро нигоњ дошта, Худованд ба
василаи он ба мардум нафъ расонд, пас аз он ошомида, обёрї
кардаву кишт намуданд. Ва бархе аз он замин њамвор аст, ки
на обро нигоњ дошта ва на гиёњ мерўёнад. Пас ин сифати касе,
ки дар дини Худо донишманд шуд ва он чї ман бар он мабъус
шудаам ба вай нафъ расонд, пас омўхт ва омўзонд ва сифати
касе, ки бад-он сар боло накард ва њидояти Худоеро, ки ман
бад-он мабъус шудаам, напазируфт.

1379 - Аз Сањл ибни Саъд (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) ба
Алї (р) фармуд: Пас савганд ба Худо, ки агар Худованд ба
василаи ту як мардро њидоят кунад, бароят аз шутурњои сурх
бењтар аст.

1380 - Аз Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят аст, ки
паёмбар (с) фармуд: Таблиѓ кунед (ба мардум бирасонед) аз
ман њарчанд, ки як оя њам бошад ва аз бани Исроил сўњбат
кунед ва гуноње бар шумо нест ва касе ки аз рўи ќасд ва ъамд
дониста, бар ман дурўѓ бандад, бояд љойгоњашро аз дўзах
омода кунад.

Шарњ: ин изн ва иљоза аз ахбори бани Исроил мањмул бар
хабарњоест, ки дар дини мо аз он сукут шуда, ки шариъати
мо на тасдиќаш мекунад ва на њам такзибаш, пас ќасд кардани
он барои панд гирифтан, равост. Аммо он чї шариъатамон
росташ медонад, ниёзе ба ривояти он нест, зеро дар шариъати
худи мо он чиз вуљуд дорад ва он чи шариъати мо ботилаш
мешуморад, ривояти он аслан муљоз нест, магар аз рўи инкор
ва ибтол. Ѓараз он аст, ки њар гоњ таблиѓ ва расонидани оёти
Ќуръон бо њамаи вусъату густариши он ва тазмини
Худовандї вољиб бошад, таблиѓ ва расонидани ањодиси он
њазрат (с) аз боби авло низ вољиб аст.

1381 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Он ки дар роње равад, ки дар он илмеро мељўяд,
Худованд барои ў роње ба сўи бињишт омода мекунад.
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1382 - Њамчунон аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар
(с) фармуд: Он, ки ба сўи њидояте даъват кунад, барои ў музди
касоне, ки аз вай пайравї мекунанд, дода мешавад бидуни ин,
ки аз муздашон чизе кам шавад.

1383 - Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: Чун инсон бимирад, савоби амали ў ќатъ мегардад,
љуз аз се чиз: садаќаи љория ё илме, ки аз он суд баранд ва ё
фарзанди солиње, ки барояш дуъо кунад.

Шарњ: садаќаи љория мисли он, ки шахсе масљиде бигзорад
ё љўйборе дуруст кунад ё биканад ва онро дар хидмати оммаи
мардум ќарор дињад.

1384 - Њамчунон аз Абуњурайра (р), ки гуфт: Аз Расули
Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Дунё малъун аст ва он чи ки
дар он аст малъун аст, ба љуз ёди Худо, тоъаташ ва олим ё
толибилм будан.

1385 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Он, ки дар талаби илм барояд, пас ў дар роњи Худост, то
бозгардад.

1386 - Аз Абусаиди Худрї (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: мўъмин њаргиз аз хайр (илм) сер намешавад, то
нињояташ ба бињишт анљомад.

1387 - Аз Абуумома (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Фазилат ва бартариии олим бар обид монанди
фазилати ман бар пойинтарини шумост ва сипас фармуд:
Њамоно Худованд ва фариштагонаш ва ањли осмонњо ва
замин, њатто мўр дар лонааш ва моњї бар он ки ба мардум
дарси хайр медињад, дуруд мефиристанд.

1388 - Аз Абудардо (р) рвиоят шуда, ки гуфт: Аз Расули
Худо (с) шунидам, ки мефармояд: Он ки дар роње равад, ки
дар он талаби илм кунад, Худованд барояш роњеро ба сўи
бињишт осон мекунад ва њамоно фариштагон ба воситаи
ризоияте, ки аз кораш доранд болњои худро барои толибилм
мегустуронанд ва њамаи касоне, ки дар замин ва осмонанд
њатто моњињо дар об барои олим омўрзиш металабанд ва
фазилати олим бар обид монанди фазилати моњи шаби чордањ
бар дигар ситорањост ва ин ки уламо меросбари паёмбаронанд
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ва паёмбарон дирњаму диноре ба мерос нагузоштанд, балки
илмро ба ирс гузоштанд ва касе, ки онро гирифт, бањрае вофир
(комил) гирифтааст.

1389 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят шуда, ки гуфт аз Расули
Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Шод дорад Худованд
шахсеро, ки дар мо чизеро шунида ва онро чунон ки шунида,
таблиѓ кунад ва чи басо таблиѓшудагоне вуљуд доранд, ки аз
шунаванда дарккунандатаранд.

1390 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Касе ки аз ў дар бораи донише, бипурсанд ва ў онро
бипўшад (дар њоле ки онро медонад) дар рўзи ќиёмат ба лагоме
аз оташ лагом карда мешавад.

1391 - Њамчунон аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули
Худо (с) фармуд: Он ки илме биёмўзад, аз он чи бад-он ризои
Худованд талаб карда мешавад, ки намеомўзад, магар барои
расидан ба чизе аз дунё, бўйи бињиштро дар рўзи ќиёмат
намеёбад.

Шарњ: таваљљўњ ва эњтимом ба ин њадис ва мафњуми волои
он барои њамаи пўяндагони роњи њаќ ва њаќиќат ва доъиёни
њаќ ва фазилат аз вољиботи исломї аст. Оре, њамон гуна ки
њељ амал бидуни ихлоси ният дар пешгоњи Худо маќбул нест,
лозим аст даъватгарон ва равандагони дар ин масир сахт
бикўшанд, то дар талаби илм ва камол фаќат ва фаќат ризои
Њаќро манзури назар доранд, варна Худои нахоста мавриди
ѓазаби ў таъоло ва дурї аз рањматаш ќарор хоњанд гирифт.
Аъузу биллоњи мин золик.

1392 - Аз Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят шуда, ки
гуфт: аз Расули Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Њамоно
Худованд илмро намемиронад (намегирад) ба ин ки онро аз
миёни мардум бардорад ва лекин илмро бо гирифтан ва
мирондани уламо аз миён бармедорад, то олиме намонад ва
мардум умарои нодоне гиранд, ки пурсида шаванд ва онон
бидуни илм фатво дињанд, пас худ гумроњ шуда ва дигаронро
њам гумроњ намоянд.
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13. КИТОБИ ЊАМД ВА САНО ВА ШУКРИ
ХУДОВАНДИ БУЗУРГ

БОБИ 242. Фазилати њамд ва шукр

Худованд мефармояд: Пас маро ёд кунед, то шуморо ёд
кунам ва шукри маро кунед ва куфронам манамоед. (Баќара:
152)

Агар шукр кунед, њамоно барои шумо (неъматамро)
меафзоям. (Иброњим: 7)

Ва бигў њамд ва сано барои Худои таъоло аст. (Исро: 111)
Ва нињоят дуъояшон ин аст, ки сано бод Худовандеро, ки

Парвардигори оламиён аст. (Юнус: 10)
1393 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки шабе, ки паёмбар

(с) ба Исро рафт, ду ќадањ барояш оварданд, шароб ва шир.
Он њазрат (с) ба он нигарист ва ширро гирифт. Љабраил (ъ)
фармуд: Сано бод Худовандеро, ки туро ба сўи фитрат
роњнамої кард, агар шаробро мегирифтї умматат гумроњ
мешуд.

1394 - Њамчунон аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули
Худо (с) фармуд: Њар кори арзишманде, ки дар он ба Алњамду
лиллоњ оѓоз нашавад, камбаракат аст.
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1395 - Аз Абумўсои Ашъарї (р) ривоят шуда, ки Расули
Худо (с) фармуд: Чун фарзанди банда бимирад, Худованд
барои фариштагонаш мефармояд: Рўњи фарзанди бандаамро
гирифтед, мегўянд бале, сипас мефармояд: оё меваашро
гирифтед, мегўянд, бале. Боз мефармояд: пас бандаам чи гуфт:
мегўянд Алњамду лиллоњ ва инно лиллоњи ва инно илайњи
рољиъўн (Сано бод мар Худовандро ва мо аз они Худоем ва
мо ба сўи ў боз гардондагонем). Гуфт: Аллоњ таъоло
мефармояд: Барои бандаамро дар бињишт хонае сохта ва онро
хонаи њамд биномед.

1396 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Њамоно Худованд аз банда розї мешавад, ки луќмае мехўрад
ва Њаќ таъолоро бар он сано мегўяд ва пўшидание мепўшад
ва Њаќ таъолоро бар он сано мегўяд.
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14. КИТОБИ ДУРУД ГУФТАН БА
РАСУЛИ ХУДО (С)

БОБИ 243. Фазилати дуруд гуфтан ба Расули Худо (с)

Худованд мефармояд: Њамоно Худованд ва фариштагонаш
бар паёмбар дуруд мефиристанд, пас эй касоне, ки имон
овардаед, бар вай дуруд бифиристед, ва салом кунед ба салом
гуфтан. (Ањзоб: 56)

1397 - Аз Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят шуда, ки
ў аз Расули Худо (с) шунид, ки мефармуд: Он ки як бор бар
ман дуруд фиристад, Худованд бар вай дањ бор дуруд
мефиристад. Мурод аз дуруд гуфтани Худо фиристодани
рањмат аз љониби ўст.

1398 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Сазовортарин мардум ба ман дар рўзи ќиёмат «барои
шафоъат» касоне њастанд, ки аз њама бештар бар ман дуруд
мефиристанд.

1399 - Аз Авс ибни Авс (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њамоно рўзи љумъа аз бењтарини рўзњои шумост, пас
дар он бар ман зиёда дуруд фиристед, зеро дуруди шумо бар
ман ъарза мешавад. Гуфтанд: ё Расули Худо чи гуна дуруди
мо бар шумо арза мешавад, дар њоле ки устунхонњоят пўсида
шуда? Фармуд: Худованд љасадњои паёмбаронро бар замин
њаром кардааст (яъне, љасадашон пўсида намешавад).

Шарњ: Аз ин њадис дарёфта мешавад, ки дуруд гуфтан
ба Расули Худо (с) дар рўзи љумъа ба воситаи шарофати
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замони он аз савоби бисёре бархўрдор аст. Аммо дар мавриди
ин ки “дуруди шумо бар ман арза мешавад” дар ањодиси
дигаре тафсири он ба ин тартиб шуда, ки њар гоњ назди ќабрам
бар ман касе дуруд фиристад, онро мешунавам ва агар аз он
дур бошад, ба ман расонида мешавад ва њам дар њадиси дигаре
омада, ки Худованд фариштагоне дорад, ки дар замин гардиш
менамоянд ва саломи уммати маро ба ман мерасонанд ва њам
аз ин њадис дониста мешавад, ки тан ва љасади анбиё
алайњиму-с-салом хок намешавад. Онон дар гўрњояшон
зиндаанд.

1400 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: хоколуда шавад бинии марде, ки маро пешаш ёд
карданд ва ў бар ман дуруд нафиристод.

Шарњ: аз ин њадис истињбоби дуруд гуфтан бар Њабиби
Худо (с) дар њар замоне, ки номашон зикр мегардад ё навишта
мешавад, дарёфт мегардад, лекин иддае аз донишмандони
исломї муътаќиданд, ки ин кор вољиб аст.

1401 - Њамчунон аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: ќабри маро ид (тавофгоњ) нагардонед ва бар
ман дуруд фиристед, зеро њар љое, ки бошед, дуруди шумо бар
ман марасад.

Шарњ: Ло таљъалу ќабрї ъидан: яъне, зиёрати ќабри маро
ид масозед, ё ќабри маро мазњари ид масозед ва маънои он
нањй аз иљтимоъ барои зиёрати он њазрат (с), мисле ки
мардумро дар ид иљтимоъ менамоянд. Зеро ид рўзест, ки дар
он лањв ва тазйин кардан љоиз буда ва дар он барои изњори
фарњат ва шодї мебароянд, ки ањли китоб ин корро ба
рафтани барои зиёрати ќубури паёмбаронашон анљом
медоданд, то ин ки Худованд бар дилњояшон пардаи ѓафлатро
нињод. Чунки онњо равиши бутпарастонро дар зиёрат кардани
шайтонашон пайравї намуда, ќабрњои паёмбаронашонро
масљид сохта, ба сўи он намоз гузориданд. Аз ин рў, он њазрат
(с) фармуд: Аллоњумма ло таљъал ќабрї васанан юъбаду. Яъне,
Парвардигоро, ќабри маро буте магардон, ки мавриди
парастиш ќарор гирад. Ва инчунин фармуданд: Њамоно хашми
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Худо фузун шуд бар гурўње, ки ќабрњои паёмбаронашонро
масљид ќарор доданд.

1402 - Инчунин аз Абуњурайра (р)ривоят аст, ки фармуд:
Њељ як нест, ки бар ман салом кунад, магар ин ки Худованд
рўњамро ба ман бозмегардонад, то љавоби саломашро бидињам.

1403 - Аз Алї (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Бахил он аст, ки номам пешаш бурда шавад ва бар ман дуруд
нафиристад.

1404 - Аз Фазола ибни Убайд (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) мардеро шунид, ки дар намозаш дуо мекард, ки на
санои Худои таъолоро гуфт ва на бар паёмбар (с) дуруд
фиристод. Расули Худо (с) фармуд: Ин нафар шитоб намуд.
Баъд ўро хост ва барои ў ё ѓайраш фармуд: Њар гоњ яке аз
шумо намоз гузорад, бояд ба њамду санои Парвардигораш
шурўъ карда, сипас бар паёмбар (с) дуруд фиристад ва пас аз
он њарчи хоњад дуо кунад.

1405 - Аз Абумуњаммад Каъб ибни Уљара (р) ривоят шуда,
ки гуфт: паёмбар (с) бар мо баромад. Гуфтем ё Расули Худо,
донистем, ки чи гуна бар шумо салом кунем, пас чи гуна бар
шумо дуруд фиристем. Фармуд, бигўед: Аллоњумма салли ъало
Муњаммадин ва ъало оли Муњаммад камо саллайта ъало
Иброњима, иннака њамидун маљид. Алоњумма борик ъало
Муњаммадин ва ъало оли Муњаммад, камо боракта ъало
Иброњима иннака њамидун маљид. Бор, Худоё, дуруд фирист
бар Муњаммад (с) ва бар оли Муњаммад (с) чунончи дуруд
фиристодї бар Иброњим, њамоно ту сутуда ва боъазаматї. Бор,
Худоё, баракат нењ бар Муњаммад (с) ва бар оли Муњаммад
(с), чунончи баракат нињодї бар Иброњим, њамоно ту сутуда
ва боъазаматї.

1406 - Аз Абумасъуди Бадрї (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Расули Худо (с) назди мо омада, дар њоле, ки мо дар маљлиси
Саъд ибни Убода (р) будем. Башир ибни Саъд ба вай гуфт:
Худованд моро амр намуда, ки бар шумо дуруд фиристем пас
чи гуна бар шумо дуруд фиристем? Расули Худо (с) сукут
фармуд, то ин ки орзу кардем кам аз ў напурсида будем. Сипас
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фармуд: Бигўед (Аллоњума салли ъало Муњаммад ва ъало оли
Муњаммад камо саллайта ъало Иброњима ва борик ъало
Муњаммад ва ъало оли Муњаммад камо боракта ъало
Иброњима иннака њамидуммаљид) ва саломро чунон, ки
донистед бигўед.

1407 - Аз Абуњумайди Соъидї (р) ривоят шуда, ки гуфт:
гуфтанд ё Расули Худо! Чи гуна бар шумо дуруд фиристем?
Фармуд: Аллоњумма салли ъало Муњаммадин (с) ва ъало
азвољињи ва зурриятињи камо саллайта ъало Иброњима ва борик
ъало Муњаммад (с) ва ъало азвољињи ва зурриятињи, камо
боракта ъало Иброњима, иннака њамидун маљид. Бор, Худоё
дуруд фирист бар Муњаммад (с) ва њамсарон ва фарзандонаш,
чунон ки бар авлоди Иброњим фиристодї ва баракат нењ бар
Муњаммад (с) ва њамсарон ва фарзандонаш, чунон ки бар
авлоди Иброњим баракат нињодї, њамоно ту сутуда ва бузургї.
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15. КИТОБИ АЗКОР (ЗИКРЊО)

БОБИ 244. Фазилати зикр ва ташвиќ бар он

Худованд мефармояд: Ва њамоно зикри Худо бузург аст.
(Анкабут: 45)

Пас маро ёд кунед, шуморо ёд мекунам. (Баќара: 152)
Ва ёд кун Парвардигоратро дар замират ба зорї ва тарс

ва ёд кун Парвардигорои худро бо каломи оњистатар аз
баландовозї дар бомдод ва шабонгоњ ва мабош аз ѓофилон.
(Аъроф: 205)

Ва Худоро бисёр ёд кунед, то растагор шавед. (Љумъа: 10)
Њамоно мардон ва занони мусалмон, то фармудааш ва

(мардон ва заноне, ки Худоро бисёр ёд мекунанд, Худованд
бар эшон омўрзиш ва музди азимеро муњайё фамудааст.
(Ањзоб: 35)
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Эй онон ки имон овардаед, Худоро бисёр ёд кунед ва дар
субњ ва шом тасбињи вайро гўед. (Ањзоб: 41-42)

1408 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Ду калима аст, ки бар забон сабук буда (ба осонї адо
мешавад) ва дар (тарозуи аъмол) гарон ва дар назди Рањмон
(љалла љалолуњу) мањбуб аст; Субњоналлоњи ва бињамдињи,
субњоналлоњи-л-ъазим. Покист Худоро ва ба санояш
тарзабонам. Покист Худовандеро, ки бузургаст.

1409 - Њамчунон аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: Њамоно, ки бигўем: Поки аст Худоро ва сано
мар Худовандрост ва маъбуди барњаќе љуз Аллоњ нест ва Худо
бузургтар аст. Дар наздам мањбубтар аст аз он чи бар он офтоб
тулўъ намудааст.

1410 - Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: Он ки дар њар рўз сад бор бигўяд: Ло илоња иллаллоњ
вањдању ло шарика лањ, луњу-л-мулку ва лању-л-њамд ва њува
ъало кулли шайъин ќадир. Нест маъбуди барњаќе љуз Аллоњ
таъоло, ки ягона аст ва шарике ўро нест. Подшоњї ва њамд ва
сано ўрост ва ў бар њар чї хоњад ќудратманд аст. Барояш
баробари озод кардани дањ барда аст. Ва барояш сад некї
навишта мешавад ва аз ў сад гуноњ кам мегардад ва барои ў
дар он рўз то шом њифз ва паноње аз шайтон мебошад ва њељ
як бењтар аз он чи ки вай оварда, намеоварад, магар марде, ки
пеш аз ў амал намудааст. Ва фармуд: он ки дар рўзе сад бор
Субњоналлоњи ва бињамдињи гўяд, гуноњонашон мањв мешавад,
њарчанд монанди кафи дарё бошад.

1411 - Аз Абуаюби Ансорї (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Он, ки дањ бор бигўяд (Ло илоња иллалоњу вањдању)
монанди шахсест, ки чањор тан аз фарзандони Исмоил (ъ)-ро
озод карда бошад.

1412 - Аз Абузар (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) ба ман
фармуд: Оё хабар надињам туро ба мањбубтарин сухан дар
назди Худованд? Њамоно мањбубтарин калом дар назди
Худованд (Субњоналлоњи ва бињамдињи) аст.
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1413 - аз абумолики ашъарї (р) ривоят аст, ки расули худо
(с) фармуд: покї нисфи имон аст, алњамдулиллоњ тарозуро пур
месозад ва субњоналлоњ ва алњамдулиллоњ пур мекунад миёни
осмонњову заминро.

1414 - Аз Саъд ибни Абуваќќос (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Аъробие хидмати Расули Худо (с) омада гуфт: Сухане ба ман
биёмўз, то онро бигўям. Фармуд: Бигў: Ло илоња иллалоњу
вањдању ло шарика лању Аллоњу акбару кабиран ва-л-
њамдулиллоњи касиран ва субњоналлоњи раббилоъоламина ва ло
њавла ва ло ќуввата илло биллоњи-л-ъазизи-л-њаким. Яъне: Нест
маъбуди барњаќе љуз Аллоњ таъоло, ки ягона асту шарике
надорад ва Худованд бузургтар аст ба бузургї. Њамди зиёд
мар Худовандро бод ва покист мар Худовандеро, ки
Парвардигори љањониён аст. Гардидане аз маъсият ва
ќудрате бар анљоми тоъат бидуни тавфиќи Худованде, ки
ѓолибу боњикмат аст вуљуд надорад. Аъробї гуфт: Ин барои
Парвардигори ман аст, пас барои ман чї? Фармуд: Бигў:
Аллоњуммаѓфирлї варњамнї вањдинї варзуќнї. Яъне: Бор
Худоё, маро биёмурз, бар ман рањм кун ва њидоятам намо ва
рўзиям ато кун.

1415 - Аз Савбон (р) ривоят шуда, ки гуфт: чун Расули
Худо (с) намозашро тамом менамуд, се бор Астаѓфируллоњ
гуфта ва мефармуд: Аллоњума анта-с-салому ва минка-с-салом
таборакта ё залљалоли ва-л-икром. Бор, Худоё, ту саломї ва
саломатї аз туст, бобаракатї эй соњиби ъазамат ва ѓалаба ва
ќањр ва бузургї. Барои Авзоъї, ки яке аз ровиёни ин њадисаст,
гуфта шуд, истиѓфор чи гуна аст? Гуфт: Астаѓфируллоњ,
Астаѓфируллоњ, Астаѓфируллоњ.

1416 - Аз Муѓира ибни Шўъба (р) ривоят аст, ки гуфт: чун
Расули Худо (с) аз намозаш фароѓат ёфта ва салом медод,
мефармуд: Ло илоња иллаллоњу вањдању ло шарика лањ. Лању-
л-мулку ва лању-л-њамд ва њува ъало кулли шайъин ќадир.
Аллоњумма ло мониъа лимо аътайта ва ло муътия лимо
манаъта ва ло янфаъу залљадди минка-л-љадду. Маъбуди
барњаќе љуз Аллоњ нест, шарике ўро нест ва подшоњї ва сипос
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хос аз они ўст ва ў бар њама чиз тавоност. Бор, Худоё! Мониъе
барои он чи додї ва дињандае барои он чи манъ намудї нест
ва дорандаи иќбол ва насабро иќбол ва насабаш аз ту нафъ
намерасонад.

1417 - Аз Абдуллоњ ибни Зубайр (р) ривоят шуда, ки
паёмбар (с) дар аќиби њар намоз баъд аз салом додан мегуфт:
Ло илоња иллаллоњ вањдању ло шарика лањ. Лању-л-мулку ва
лању-л-њамд ва њува ъало кулли шайъин ќадир. Ло њавла вало
ќуввата илло биллоњ. Ло илоња иллаллоњу вало наъбуду илло
ийёњу. Лању-н-ниъмату ва лању-л-фазлу ва лању-с-саноу-л-
њасану. Ло илоња иллаллоњу мухлисина лању-д-дина ва лав
кариња-л-кофирун. Маъбуди барњаќе љуз Аллоњ нест, шарик
ва анбозе ўро нест ва подшоњї ва сипос хос аз они ўст ва ў бар
њама чиз тавоност ва њавл ва ќуввае љуз ба тавфиќ ва ёрии
Њаќ таъоло муяссар нест ва намепарастем љуз ўро. Ў Худованди
неъмат ва фазилат аст ва хос ўрост санои некў. Маъбуди
барњаќе љуз аллоњ нест, дар њоле ки аъмоламонро холис барои
ў анљом медињем њарчанд кофиронро нохуш ояд. Ибни Зубайр
гуфт: Расули Худо (с) пас аз њар намози фариза онро мегуфт.

1418 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки гуфт: Њамоно
фуќарои муњољирин хидмати Расули Худо (с) омада гуфтанд:
Сарватмандон мартабањои баланд ва неъматњои абадиро ноил
шуданд. Мисли мо намоз гузорида, рўза мегиранд ва барои
онњо фазилате аст бар мо. Аз он амволе, ки доранд њаљ
мекунанд ва умра менамоянд ва љињод намуда, садаќа
медињанд. Фармуд: Оё ба шумо таълим надињам чизеро, ки ба
он касонеро, ки бад-он касонеро, ки аз шумо пешї гирифтаанд,
дарёфта ва аз касоне, ки баъд аз шумоянд сабќат кунед ва њељ
кас бењтар аз шумо набошад магар касе, ки амали шуморо
анљом дињад? Гуфтанд: Оре ё Расулуллоњ. Фармуд: Ин ки сиву
се бор дар аќиби њар намози (Субњоналлоњ, Алњамдулиллоњ,
Аллоњу акбар) бигўяд. Абусолињ, ровї аз Абуњурайра гуфт:
Чун аз чигунагии зикрашон пурсида шуд: Гуфт: мегўянд:
Субњоналлоњ Алњамдулиллоњ ва Аллоњу акбар, то ин, ки аз
њар кадоми он сивусе бор шавад. Муслим дар ривояташ афзуда:
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Сипас фуќарои муњољирин хидмати Расули Худо (с) бозгаштанд
ва гуфтанд: бародарони сарватманди мо аз корамон
бохабардор шуда, мисли онро анљом додаанд. Расули Худо
(с) фармуд ин фазли Худост, ба њар касе бихоњад инро медињад.

1419 - Њамчунон аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: Он ки баъд аз њар намоз сию се бор
Субњоналлоњ ва сию се бор Аллоњу акбар гуфта ва барои итмом
сад бор бигўяд: Ло илоња иллаллоњ вањдању ло шарика лањ лању-
л-мулк ва лању-л-њамд ва њува ъало кулли шайъин ќадир,
гуноњонаш омўрзида мешавад, њарчанд мисли кафи дарё
бошад.

1420 - Аз Каъб ибни Уљра (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: Тасбињоте аст, ки анљомдињанда ё гўяндаи он дар
аќиби њар намози фариза мањрум намегардад. Сиву се бор
Субњоналлоњ ва сиву се бор Алњамдулиллоњ ва сиву се бор
Аллоњу акбар.

1421 - Аз Саъд ибни Абиваќќос (р) ривоят шуда, ки Расули
Худо (с) дар аќиби њар намоз ба ин суханон паноњ мељўст:
Аллоњумма инний аъузу бика мина-л-љубни ва-л-бухли ва аъузу
бика мин ан урадда ило арзали-л-умури ва аъузу бика мин
фитнати-д-дунё ва аъузу бика мин фитнати-л-ќабри. Бор,
Худоё, ман аз тарс ва бухл ва аз ин ки ба пасттарини умр
бозгардонда шавам ва аз фитнаи дунё ва азоби ќабр ба ту паноњ
мељўям.

Шарњ: пасттарини умр, пирие мебошад, ки инсон хароб
шавад ва аќли худро аз даст бидињад.

1422 - Аз Маъоз (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) дасти
вайро гирифта ва гуфт: Эй Маъоз, савганд ба Худой (љалла
љалолуњу), ки туро дўст медорам ва фармуд: Эй Маъоз, туро
суфориш мекунам, то дар аќиби њар намоз тарк нанамої, ки
бигўї: Алоњумма аъинний ъало зикрика ва шукрика ва њусни
ъибодатика. Бор, Худоё, маро ба ёди хеш ва сипос ва шукр ва
некўии ибодатат ёрї фармо!

1423 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њар гоњ яке аз шумо дар ташањњуд бинишинад, бояд
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аз чањор чиз ба Худованд паноњ љуста ва бигўяд: Аллоњумма
инний аъузу бика мин ъазоби љањаннама ва мин ъазоби-л-ќабри
ва мин фитнати-л-мањё ва-л-мамот ва мин шарри фитнати-
л-Масињи-д-Даљљоли. Худоё, ман аз азоби дўзах ва азоби ќабр
ва аз фитнаи зиндагї ва марг ва аз шарри фитнаи Даљљоли
Масињ ба ту паноњ мељўям.

Шарњ: мурод аз фитнаи зиндагї тамоми балиёт ва
масоибест, ки ба љисм ё дин ё дунёи инсон ё яке аз вобастагон
ва азизонаш зиён мерасонад ва дар марг пеш аз ин ки шахс ба
њолати ињтизор дарояд, аз ин ки шайтон куфрро барояш
зиннат дињад бо равишњое, ки дар ањодис ва ривоёт омада ва
пас аз он аз саволи ду фаришта дар ќабр гирифта, то азоб ва
сахтињо ва душворињои ќабр.

1424 - Аз Алї ибни Абутолиб (р) ривоят аст, ки чун Расули
Худо (с) ба намоз меистод, охирин чизе ки дар байни ташањњуд
ва салом мегуфт, ин дуъо буд, ки Аллоњуммаѓфирлї мо
ќаддамту ва мо аххарту ва мо асрарту ва мо аъланту ва мо
асрафту ва мо анта аъламу бињи миний анта-л-муќаддиму ва
анта-л-муаххиру, ло илоња илло анта. Бор, Худоё, биёмурз
бароям он чиро ки дар гузашта ва оянда ва пинњон ва ошкор
анљом додам (ва медињам) ва он чи азњадгузарї намудам ва
он чи ту аз ман ба он донотарї ту сабќатдињанда ва
љилавбаранда ва њам аќибандозандаї ва маъбуди барњаќќе
љуз ту вуљуд надорад.

1425 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) дар рукуъ ва
саљдаи хеш ин дуъоро зиёд мегуфт, ки Субњонакаллоњумма
раббанно ва бињамдика. Аллоњуммаѓфирлї. Покї турост, эй
Худо, Парвардигорамон сано туро мегўем, Парвардигоро,
бароям омурзиш намо!

1426 - Њамчунон аз Оиша (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) дар рукуъ ва саљдаи хеш мефармуд Суббуњун ќуддусу-р-
раббу-л-малоикати ва-р-рўњ, яъне Аллоњ дар мунтањои покї
ва тањорат аст ва аз њамаи уюб муназзањ аст ва Парвардигори
фариштагон ва рўњ (Љабраил) мебошад.
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1427 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Ва аммо дар рукуъ пас Парвардигорро дар он ба
бузургї ёд кунед ва аммо дар саљда пас ба дуъо бикўшед, зеро
сазовор аст, ки дуъои шумо дар он мавриди пазириш ќарор
гирад.

1428 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њолате, ки банда ба Парвардигораш наздиктар аст,
њолати саљда аст, пас дар он зиёд дуъо кунед.

1429 - Њамчунин аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) дар саљдааш мефармуд: Аллоњуммаѓфирлї занбї
куллању диќќању ва љиллању ва аввалању ва ахирању ва
ъалониятању ва сиррању. Яъне: Парвардигор њамаи гуноњони
кўчак, бузург, аввал, охир, ошкоро ва пинњонамро биёмурз.

1430 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки шабе паёмбар (с)-ро гум
кардам. Пас аз он эшонро љустуљў намуда, дидам, ки рукуъ ё
суљуд намуда мефармуд: Субњонака ва бињамдика ло илоња илло
анта. Яъне: Покист Туро ва ба њамду санои Ту машѓулам.
Маъбуди барњаќе љуз Ту нест.

Ва дар ривояте омада, ки дастам кафи пояшонро ламс кард,
дар њоле, ки эшон дар саљда буданд ва поњояшон истода буд
ва мефармуд: Аллоњумма иннї аъузу биризока мин сахатика
ва бимуъофотика мин ъуќубатика ва аъузу бика минк лоуњсї
саноъан ъалайка анта камо аснайта ъало нафсика. Яъне: Бор
Худоё ман аз хашмат ба ризои Ту ва аз азобат ба офияту
бахшишат ва аз хашми Ту ба худат паноњ мељўям ва саноятро
чунон, ки худат бар хештан сано гуфтаї, шумориш
натавонам.

1431 - Аз Саъд ибни Абуваќќос (р) ривоят шунида, ки гуфт:
Мо назди Расулуллоњ будем, фармуд: Оё ољиз мешавад яке аз
шумо, ки њазор некї анљом дињад? Шахсе аз њамнишинон
пурсиш намуда гуфт: Чи гуна яке аз мо метавонад, ки њазор
некиро анљом дињад. Фармуд: Сад бор «субњоналлоњ» мегўяд
барояш њазор некї навишта мешавад ё ин, ки аз ў њазор гуноњ
кам мешавад.



430

1432 - Аз Абузар (р) ривоят шуда, ки гуфт Расули Худо (с)
фармуд: Бар њар банд ва мафсали шумо садаќа лозим
мегардад. Пас њар Субњоналлоњ ва Алњамдулиллоњ ва њар Ло
илоња иллалоњ ва њар Аллоњу акбар садаќа аст ва амр ба
маъруф ва нањйи аз мункар садаќа аст ва кифоят мекунад аз
љои онњо ду ракаъате ки дар чоштгоњ мегузорад.

1433 - Аз Уммулмўъминин Љувайрия бинти Њорис (р) ривоят
аст, ки паёмбар (с) субњдаме баъд аз адои намози субњ аз наздаш
баромад, дар њоле ки вай дар масљиди хеш буд ва пас аз чошт
бозгашт, дар њоле ки вай (Љувайрия) нишаста буд ва фармуд:
Њанўз ба њоле њастї, ки аз ту људо шудам? Гуфтам: Бале.
Паёмбар (с) фармуд: Баъд аз ту чањор калимаро се бор гуфтам,
ки агар вазн шавад, ба он чи ки то њанўз гуфтї, бо он баробарї
мекунад. Субњоналлоњи ва бињамдињи ъадада халќињи ва ризоа
нафсињи ва зината ъаршињи ва мидода калимотињи. Яъне:
Покист Худовандро ба адади махлуќоташ ва покист Худоро
ба андозае, ки ризоияти Ў њосил гардад ва покист Худоро
њамвазни аршаш ва покист Худоро ба андозаи ранги ќалами
калимоташ. Ва дар ривояти дигар аз Муслим омада, ки
Субњоналлоњи ъадада халќињи... Ва дар ривояти Тирмизї
омада, ки оё ба ту калимотеро ёд надињанд, ки онро бигўї?
Субњоналлоњи ъадада халќињи... Ва њар кадомро се бор такрор
фармуд.

1434 - Аз Абумўсои Ашъарї (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Сифати касе, ки Худоро ёд мекунад, монанди зинда
ва он ки ёд намекунад, монанди мурда аст. Ва дар ривояти
Муслим омада, ки фармуд: Ва сифати хонае, ки дар он зикри
Худо мешавад ва хонае, ки дар он зикри Худо намешавад,
монанди зинда ва мурда аст.

1435 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Аллоњ таъоло мефармояд: Ман дар назди гумони
бандаам ба хеш мебошам ва ман бо вай њастам, чун маро ёд
кунад. Агар маро дар пинњонї ёд кунад, ўро дар пинњонї ёд
кунам ва агар маро дар миёни љамъе ёд кунад, ўро дар миёни
гурўње ёд кунам, ки аз он гурўњ бењтар аст.
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1436 - Њамчунон аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: Сабќат гирифтанд муфарридун. Гуфтанд: эй
Расули Худо (с) муфарридун киёнанд? Фармуд: Мардон ва
заноне, ки Худовандро зиёд ёд мекунанд.

1437 - Аз Љобир (р) ривоят аст, ки гуфт, аз Расули Худо (с)
шунидам, ки мегуфт: Бењтарин зикр «Ло илоња иллаллоњ» аст.

1438 - Аз Абуллоњ ибни Буср (р) ривоят аст, ки марде гуфт:
Ё Расулуллоњ: Ќавонини ислом бар ман зиёд шуда, маро аз
чизе хабар дењ ки бад-он чанг занам. Фармуд: ин, ки њамеша
ба ёди Худованд тарзабон бошї.

1439 - Аз Љобир (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд: Он,
ки бигўяд: Субњоналлоњ ва бињамдињи барои ў дарахте аз хурмо
дар бињишт шинонда мешавад.

1440 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Иброњим (ъ)-ро дар шаби ирос ва меърољ мулоќот
намудам. Фармуд: Эй Муњаммад, ба умматат аз ман салом
бирасон ва хабарашон дењ, ки бињишт дорои хоки накў ва оби
ширин ва љойгоњи фарохе аст ва донаи он Субњоналлоњ ва
алњамдулиллоњ ва ло илоња иллаллоњу ва аллоњу акбар аст.

1441 - Аз Абудардо (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с)фармуд: Оё шуморо аз бењтарин ва поктарин аъмолатон дар
назди подшоњатон бохабар насозам? Аъмоле, ки аз њама
бештар сабаби зоидшавии дараљањои шумо гардида ва аз харљ
кардани тиллову нуќра ва аз ин ки бо душманатон рў ба рў
шуда гарданњояшонро бизанед, ё гарданњои шуморо бизананд,
бењтар аст? Гуфтанд оре. Фармуд: Ёди Худованди таъоло.

1442 - Аз Саъд ибни Абиваќќос (р) ривоят аст, ки вай
њамроњ бо Расули Худо (с) назди зане дохил шуд дар њоле, ки
пеши рўи ў донањои хурмо ё сангрезањое буд, ки бад-он тасбињ
мегуфт. Фармуд: Оё бохабарат насозам бад-он чи ки бароят
бењтару осонтар бошад ва фармуд: Субњоналлоњи ъадада мо
халаќа фи-с-самои ва субњоналлоњи ъадада мо халаќа фи-л-арзї
ва субњоналлоњи ъадада мобайназолика ва субњоналлоњи ъадада
мо њува холиќун валлоњу акбару мислазолика ва-л-
њамдуллиллоњи мислайзолика ва ло илоња иллаллоњу ва мисла
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золика ва ло њавла ва ло ќуввата илло биллоњ. Яъне: Покист
Худоро ба андозаи он чї дар осмон офарид, покист Худоро ба
андозаи он чї дар замин офарид ва покист Худоро ба андозаи
он чи миёни он ду офарид ва покист Худоро ба андозаи он чи
офаринандааст ва Аллоњу акбар мисли он ва алњамдулиллоњ
њамчунон ва Ло њавла ва ло ќуввата илло биллоњ њамчунон ва
ба њамон андоза.

1443 - Аз Абумўсо (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) бароям
фармуд: Оё туро ба ганље аз ганљњои бињишт роњнамої
накунам? Гуфтам: оре, ё Расули Худо (с). Фармуд: Ло њавла
вало ќуввата илло биллоњ.

БОБИ 245. Фазилати зикр ва ёди Худои таъоло дар
њоли истода, нишаста ва ба пањлў ѓалтида ва бе вузў
ва дар њоли љанобат ва њайз љуз Ќуръон хондан, ки

барои љунуб ва њоиз љоиз нест

Худованд мефармояд: Њамоно дар офариниши осмонњо ва
замин ва ихтилофи шаб ва рўз далоили рўшане аст, барои
хирадмандон, ононе ки истода ва нишаста ва дар пањлў Худоро
ёд мекунанд. (Оли Имрон: 190-191)

1444 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули Худо (с)
дар њамаи ваќтњо зикри Худоро менамуд.

1445 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Њар гоњ яке аз шумо бо њамсараш њамбистар шавад, бигўяд:
Бисмиллоњи, Аллоњумма љанниби-ш-шайтона ва љанниби-ш-
шайтона мо разаќтано. Ба номи Худо, бор, Худоё, моро ва
он чиро ки ба мо рўзї додї (фарзанд) аз шайтон дур бидор!
Зеро њар гоњ дар миёнашон дар њамон њамбистарї ба фарзанде
њукм шавад, шайтон ба ў зиён намерасонад.
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БОБИ 246. Дар мавриди дуъоњое, ки дар њангоми хоб
шудан ва бедор шудан гуфта мешавад

1446 - Аз Њузайфа ва Абузар (р) ривоят шуда, ки гуфтанд:
чун Расули Худо (с) ба бистараш ќарор мегирифт, мефармуд:
Бисмикаллоњумма ањё ва амўту! Ба номат мемирам ва зинда
мешавам! Ва чун бедор мешуд, мефармуд: Алњамду
лиллоњиллазї ањёно баъда мо амотано ва илайњи-н-нушур. Сано
бод Худовандеро, ки моро пас аз он ки бимиронд, зинда кард
ва бозгашт ба сўи ўст.

БОБИ 247. Дар фазилати њалќањои зикр ва даъват ба
мулозимат ва пайвастагї бар он ва манъ аз људо

шудан ва дурї аз он бидуни узр

Худованд мефармояд: Ва нигоњ дор худро бо касоне, ки
дар субњ ва шом Парвардигорашонро хонда ва ризои ўро
металабанд ва чашматро аз онон магардон. (Кањф: 27)

1447 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Барои Худованд фариштагоне њаст, ки дар роњњо дар
пайи ањли зикр мегарданд ва чун гурўње биёбанд, ки ба зикри
Худо машѓуланд, њамдигарро садо мекунанд ва
Парвардигорашон аз онњо суол мекунад дар њоле, ки донотар
аст бандагонам чї мегўянд? Фариштагон мегўянд: Тасбињ,
такбир ва њамди Туро мегўянд ва Туро ба бузургї ёд мекунанд.
Мефармояд: Оё маро дидаанд? Гўянд: На, валлоњи Туро
надидаанд. Мефармояд: Чи гуна аст агар маро бубинанд?
Мегўянд: Агар Туро медиданд бештар бароят ибодат намуда,
фузунтар Туро ба бузургї ёд намуда ва зиёдтар тасбињи Туро
мегуфтанд. Боз мефармояд: Чї мехоњанд? Мегўянд: Аз ту
бињиштро мехоњанд. Мефармояд: Оё онро дидаанд? Мегўянд:
На, валлоњи онро надидаанд. Мефармояд: Чї гуна аст агар
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онро бинанд? Мегўянд: Агар онро дида буданд бештар бад-он
њирс варзида, бештар бад-он майл намудаву сахттар дар пайи
ба даст овардани он талош мекарданд. Фармуд: Аз чї паноњ
мељустанд? Мегўянд: Аз дўзах паноњ мељўянд. Мефармояд: Оё
онро дидаанд? Мегўянд: На, валлоњи онро надидаанд. Боз
мефармояд: Агар онро бинанд чї гуна аст? Мегўянд: Агар онро
бинанд аз он тарсида, фирору гурез менамоянд. Пас мефармояд:
Ман шуморо шоњид мегирам, ки барояшон омурзидам.
Фариштае аз фариштагон мегўяд: Дар эшон фалонї аст, ки аз
онњо нест ва барои зарурате омада. Фармуд: Онњо
њамнишинонеанд, ки њамнишинашон ба эшон бадбахт
намешавад. Дар ривояте аз Муслим омада аз Абуњурайра (р)
ривоят аст, ки пайѓамбар (с) фармуд: њамоно барои Аллоњ
таъоло фариштагонест, ки дар рўи замин гардиш намуда, бар
фариштањои нигањбон зоиданд, ки ба дунболи маљолиси зикр
мегарданд, ва њар гоњ маљлисеро биёбанд, ки дар он зикр аст
он љо нишаста ва баъзе бархеро бо болњои худ ињота мекунанд,
то ин, ки байни онњо ва осмонро пур месозанд ва чун пароканда
шаванд баромада ба осмон боло мераванд ва Худои азза ва
љалла аз онњо суол мекунад (дар њоле, ки донотар аст) аз куљо
омадед? Мегўянд аз назди бандагонат аз замин, ки тасбињ,
тањлилу тањмидатро анљом дода аз Ту дархост мекарданд.
Мефармояд: Аз ман чї металабанд? Мегўянд аз Ту бињиштро
металабанд. Мефармояд: Оё бињишти маро дидаанд. Мегўянд,
на, Парвардигоро. Мефармояд: Чї гуна аст, агар онро
бубинанд?! Мегўянд њамчунон аз Ту амон мехоњанд.
Мефармояд: Аз чї амон мехоњанд. Мегўянд ё Раб, аз дўзахат.
Мефармояд: Оё дўзахи маро дидааанд: Мегўянд, на.
Мефармояд Пас чї гуна аст, њар гоњ дўзахамро бубинанд?!
Мегўянд аз Ту омурзиш металабанд. Сипас мефармояд, њамоно
барояшон омурзидам ва додам барояшон ончиро, ки дархост
карданд ва амон додам онњоро аз ончї ки амон хостанд.
Фармуд: мегўянд ё Раб, дар эшон фалонї бандаи бисёр хатокор
аст, ки мегузашт ва њамроњашон нишаст. Боз мефармояд: барои
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ў њам омурзидам. Онњо гурўњеанд, ки њамнишинашон бо эшон
бадбахт намешавад.

1448 - Ва низ аз Абуњурайра ва Абусаъид (р) ривоят аст,
ки гуфтанд: Расули Худо (с) фармуд: Њељ гурўње
наменишинанд, ки зикри Худоро намоянд, магар ин, ки малоика
ононро ињота намуда ва рањмат онњоро мепўшонад ва
барояшон оромишу сукунат фуруд меояд ва Худо онњоро дар
љамъи касоне, ки назди Ўянд ёд мефармояд.

1449 - Аз Абувоќид Њорис ибни Авф (р) ривоят аст, дар
асное, ки Расули Худо (с) дар масљид нишаста буданд ва
мардум њам њузур доштанд, се нафар љониби он њазрат (с) рўй
оварданд, ки ду нафарашон омад ва як нафарашон рафт ва он
ду дар назди он њазрат (с) истоданд. Яке аз онон кушодагие
дар њалќа дида, дар он нишаст ва дигаре пушти сарашон
нишаст ва аммо саввумї пушт гардонда рафт. Чун Расули
Худо (с) фориѓ гашт, фармуд: Оё шуморо аз се нафар хабар
надињам? Яке аз онон ба Худо руљўъ намуд ва Худованд ўро
љой дод ва аммо дигар њаё кард ва Аллоњ таъоло аз вай њаё
намуд ва аммо саввумї рўй гардонд ва Худованд њам аз вай
рўй гардонд.

1450 - Аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки Муъовия (р)
ба њалќаи дари масљид баромад ва гуфт чї чиз сабаби
нишастани шумо шуда? Гуфтанд: нишаста зикри Худоро
мекунем. Гуфт: шуморо савганд ба Худо, ки љуз он чизи дигаре
сабаби нишастани шумо нашуда? Гуфтанд: моро љуз он чизи
дигаре нанишонда. Гуфт: ман шуморо ба воситаи њељ тўњмате
савганд надодам ва агар чї њељ кас мисли ман ба Расули Худо
(с) наздик набуда, магар њељ яке камтар аз ман њадис ривоят
накардааст. Њамоно Расули Худо (с) дар њалќае аз ёронаш
баромада ва фармуд: Чї чиз шуморо нишонда? Гуфтанд:
нишастем ба воситае, ки Худованди таъоло моро ба ислом
њидоят намуда ва ба он бар шумо миннат гузошта зикр ва њамди
ўро мегўем. Фармуд: шуморо ба Худо, ки љуз ин чизе сабаби
нишастани шумо нашуда? Гуфтанд: ба Худо моро љуз он чизи
дигаре нанишонда. Фармуд: Ман шуморо савганд надодам,
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ба воситае ки шуморо муттањам медорам, валекин матлаб ин
аст, ки Љабраил (ъалайњи-с-салом) наздам омада ва хабарам
дод, ки Худованди таъоло ба шумо дар баробари фариштагон
фахр мекунад.

БОБИ 248. Азкор ва авроде, ки дар њангоми
субњ ва шом хонда мешаванд

Худованд мефармояд: Ва ёд кун Парвардигоратро дар
замират ба зорї ва тарс ва ёд кун Парвардигоратро бо каломе
оњистатар аз баландовозї дар бомдод ва шабонгоњ ва мабош
аз ѓофилон. (Аъроф: 205)

Ва тасбињ гўй бо њамди Парвардигороат пеш аз
баромадани офтоб ва пеш аз фурў шудани он. (Тоњо: 13)

Омўрзиш талаб барои гуноњат ва дар субњ ва шом ситоиш
ва санои Парвардигоратро ба љой ор. (Мўъмин: 55)

Дар хонањое, ки Худо дастур дода, то аз лањву лаѓв пок
карда ва номи Худо дар он љо ёд карда шавад, он љо ба покї
Худоро ёд мекунанд дар субњу шом мардоне, ки боз надорад
эшонро савдогарї ва на хариду фурўш аз ёд кардани Худо.
(Нур: 36-37)

Њароина кўњњоро ром сохтем њамроњи ў, ки тасбињ
мегуфтанд ва ваќти шом ва субњ. (Сод: 18)

1451 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд он ки ба њангоме ки субњ намояд ё шом мекунад, сад
бор Субњоналлоњи ва бињамдињи бигўяд, њељ кас дар рўзи
ќиёмат бењтар аз он чи вай овардааст, намеоварад, магар ин
ки мисли ў гуфта ва ё бар он афзуда бошад.

1452 - Њамчунон аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки марде
хидмати паёмбар (с) омад ва гуфт: Чї ранљи бузурге дидам
дишаб, ки аќрабе маро газид. Фармуд: Њар гоњ чун шом кардї,
мегуфтї Аъузу бикалимотиллоњи томоти мин шарри мо халаќ.
Паноњ мељўям ба калимоти (каломи) томаи (муназањ аз наќс)
Худо аз шарри он чї офарид, наметавонист газандат расонад.
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1453 - Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
дар њангоме ки субњ мекард, мефармуд Аллоњумма бика
асбањно ва бика амсайно ва бика нањё ва бика намуту ва илайка-
н-нушўр. Бор, Худоё, ба амри ту субњ кардем ва шом намудем
ва ба амри ту зиндагї карда ва мемирем ва бозгашт ба сўи
туст ва чун шом менамуд, мефармуд: Аллоњумма бика амсайно
ва бика нањё ва бика намуту ва илайка-н-нушўр. Бор, Худоё,
ба амри ту шом кардем ва зиндагї карда ва мемирем ва
бозгашт ба сўи туст.

1454 - Њамчунон аз Абуњурайра(р) ривоят аст, ки Абубакри
Сиддиќ (р) гуфт: ё Расули Худо (с) маро ба калимоте амр кун,
ки чун субњ ва шом мекунам, бигўям. Фармуд: Бигў:
Аллоњумма фотира-с-самовоти ва-л-арзи ъолима-л-ѓайби ва
шањодати, Рабба кулли шайъин ва маликању ашњаду алло илоња
илло анта, аъузу бика мин шарри нафсий ва шарри шайтони
ва ширкињи. Бор, Худоё, офаринандаи осмонњо ва замини, олим
ба пайдо ва нињонї Парвардигор ва молики њама чиз. Гувоњї
медињам, ки маъбуди барњаќе љуз ту нест ва аз шарри нафси
худ ва шайтон ва даъвати ў ба ширки ба ту паноњ мељўям.
Фармуд: Чун субњ намудї ё шом кардї ва замоне, ки дар
бистарат ќарор гирифтї, онро бигў.

1455 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят шуда, ки чун паёмбар
(с) шом мекард, мефармуд: Амсайно ва амса-л-мулку лиллоњи
ва-л-њамду лиллоњи ло илоња иллаллоњу вањдању ло шарика лањ.
Мо ва коинот барои Худо шом кардем ва сано бод
Худовандро. Маъбуди барњаќе љўз ў нест, ягона аст ва шарике
вайро нест. Ровї гуфт: гумон мекунам, ки дар он гуфт. Лању-
л-мулку ва лању-л-њамду ва њува ъало кулли шайъин ќадир.
Раббї асъалука хайра мо фи њозињи-л-лайлати ва хайра мо
баъдањо ва аъузу бика мин шарри мо фи њозињи-л-лайлати ва
шарри мо баъдањо. Раббї аъузу бика мина-л-касали ва суъи-л-
кибари. Раббї аъузу бика мин ъазобин фи-н-нори ва ъазобин
фи-л-ќабри. Подшоњию сано ўрост ва ў бар њама чиз ќодир
аст, аз ту хайри он чиро ки дар ин шаб аст ва хайри он чиро ки
баъд аз он аст, металабам ва аз шарри (бадии) он чи дар ин
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шаб ва баъд аз он аст, ба ту паноњ мељўям. Парвардигоро, ман
аз танбалї ва зиштии кўњансолї ва азоби ќабр ва низ аз дўзах
ба ту паноњ мељўям. Ва чун субњ мекард, онро њамчунон
мегуфт: Асбањно ва асбања-л-мулку лиллоњи…..

Шарњ: Яъне, дар субњ дар ивази калимаи амсайно,
асбањно… мегуфт.

1456 - Аз Абдуллоњ ибни Хубайб (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Расули Худо (с) бароям фармуд: Чун шаб мекунї ё субњ
менамої се бор, Ќулњуваллоњу ањад ва муъаввазатайн (Ќул
аъузу бирабби-л-фалаќ ва ќул аъузу бирабби-н-нос)-ро бихон,
туро аз њар чизе кифоят мекунад.

1457 - Аз Усмон ибни Аффон (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: Њељ бандае нест, ки дар субњ ва шом се бор
бигўяд Бисмиллоњи-л-лазї ло язурруњу маъа-с-мињи шайъун,
фи-л-арзи ва ло фи-с-самои ва њува самиъу-л-ъалим. Ба номи
Худованде, ки бо номаш њељ чизе дар замин ва осмон зарар
намерасонад ва ў шунаво ва доност, магар ин ки њељ чизе ба
вай зарар намекунад.

БОБИ 249. Дуоњое, ки њангоми хобидан гуфта
мешаванд

Худованд мефармояд: Њамоно дар офариниши осмонњо ва
замин далоили рўшанест, барои соњибони хирад, ононе ки
истода ва нишаста ва дар пањлў Худоро ёд карда ва дар
офариниши осмонњо ва замин меандешанд... (То охири оятњо.
Оли Имрон: 190-191)

1458 - Аз Њузайфа ва Абузар (р) ривоят аст, ки чун Расули
Худо (с) ба бистарашон ќарор мегирифт, мефармуд:
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Бисмикаллоњумма ањё ва амуту. Яъне: Ба номи Ту Бор, Худоё
зиндагї мекунам ва мемирам.

1459 - Аз Алї (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с) ба вай
ва Фотима (р) фармуд: Чун ба бистари хеш ќарор гирифтед,
сию се бор Аллоњу акбар ва сию се бор Субњоналлоњ ва сию се
бор Алњамду лиллоњ бигўед ва дар ривояте Субњоналлоњ сию
чор бор ва дар ривояте Аллоњу акбар сию чор бор омадааст.

1460 - Аз Абуњурайра (р) марвист, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њар гоњ яке аз шумо ба бистараш ояд, бояд ба гўшаи
эзораш бистарашро бирўбад, зеро намедонад чи чизе дар љояш
ќарор гирифтааст (чи имкон дорад, ки кадом газанда ва
хазанда дар бистараш ќарор гирифта бошад) ва баъд бигўяд:
Бисмика раббий вазаъту љанбий ва бика арфаъуњу ин амсакта
нафсї фарњамњо ва ин арсалтањо ињфазњо бимо тањфазу бињи
ибодака-с-солињина. Парвардигорам! Ба номи ту пањлўямро
гузоштам ва ба номи ту онро бар медорам, агар нафсамро
нигањ доштї ва бимиронидиям мавриди рањмат ќарор дењ ва
агар рањояш кардї онро ба василае, ки бандагони солињатро
њифз мекунї, њифз намо!

1461 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки чун паёмбар (с) дар
хобгоњаш ќарор мегирифт, дар дастњояш дамида ва маъузотро
хонда ва ба онњо бадани хешро масњ менамуд. Ва дар ривояте
аз Бухорї ва Муслим омада, ки чун паёмбар (с) њар шаб ба
бистараш ќарор мегирифт, кафњои дастњояшро љамъ намуда
ва баъд дар он медамид ва дар он Ќул њуваллоњу ањад ва Ќул
аъузу бирабби-л-фалаќ ва Ќул аъузу бирабби-н-нос-ро мехонд
ва баъд он чи аз баданашро, ки метавонист, масњ мефармуд
ва аз сар ва рўяш ва пеши рўи баданаш оѓоз намуда ва ин
корро се бор анљом медод.

1462 - Аз Бароъ ибни Озиб (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) бароям фармуд: Чун ба бистарат рафтї, монанди вузўи
намоз вузў сохта ва ба пањлўи рост хобида, бигу: Аллоњумма
асламту нафсї илайка ва фаввазту амрї илайка ва алљаъту
зањрї илайка раѓбатан ва рањбатан илайка ло малљаъа ва ло
манљо минка илло илайка. Оманту бикитобикаллазї анзалта
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ва бинабийикаллазї арсалта. Парвардигоро, нафсамро ба Ту
таслим кардам ва корамро ба Ту супурдам ва ба Ту эътимод
намудам, аз рўи тамоюл ба хайр ва тарс аз азобат. Паноњгоње
ва наљотгоње аз Ту љуз ба сўят нест. Имон овардам ба китобат,
ки онро фиристодї ва ба паёмбарат, ки ўро барангехтї. Пас
агар мирондї, бар фитрат мурдї ва онро охири гуфтаат
бигардон.

1463 - Аз Анас (р) марвист, ки чун Расули Худо (с) мехост
бихобад, мефармуд: Алњамду лиллоњи-л-лазї атъамано ва
саќоно ва кафоно ва овоно факам мимман ло кофия лању вало
муъвия. Сано бод Худовандеро, ки моро таъом дод ва сероб
намуд ва кифоят кард ва љой дод ва чї басо афродест, ки
кифояткунанда ва љойдињандае надоранд.

1464 - Аз Њузайфа (р) ривоят аст, ки чун Расули Худо (с)
мехост бихобад, дасти рости худро зери рухсорааш гузошта
ва сипас мефармуд: Аллоњумма ќиний ъазобака явма табъасу
ъибодака. Парвардигоро, маро дар рўзе, ки бандагонатро
бармеангезї аз азобат нигањ дор. Ва Абудовуд онро аз Њафса
(р) ривоят намуда ва дар он омада, ки ин дуъоро се бор такрор
менамуд.
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16. КИТОБИ ДУЪОЊО

БОБИ 250. Фазилати дуъо

Худованд мефармояд: Ва гуфт Парвардигори шумо: маро
бихонед, то шуморо иљобат кунам. (Мўъмин: 60)

Бихонед Парваридигори хешро ба зорї ва тарс ва бо
хомўшї, њамоно Худованд азњадгузарандагонро дўст надорад.
(Аъроф: 55)

Ва чун бандагонам аз ту дар бораи ман бипурсанд, пас ман
ба онон наздикам, ки иљобат мекунам дуъои дуъокунандаро
њар гоњ маро бихонад. (Баќара: 186)

Кист ки чун бечора ўро бихонад, иљобат мекунад ва бадиро
дур месозад. (Намл: 62)

1465 - Аз Нўъмон ибни Башир (р) ривоят аст, ки аз паёмбар
(с) ривоят шуда, ки фармуд: Дуъо њамон ибодат аст.

1466 - Ва аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Расули Худо (с)
дуъоњои љомеъро мустањаб пиндошта ва ѓайри онро тарк
менамуд.
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1467 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки гуфт: зиёдтар дуъои
паёмбар (с) ин буд, ки Алоњумма отино фи-д-дунё њасанатан
ва фи-л-охирати њасанатан ва ќино ъазоба-н-нор.
Парвардигоро, моро дар дунё ва дар охират њасана дењ ва моро
аз азоби дўзах нигањ дор. Муслим дар ривояташ афзуда, ки
гуфт: Ва чун Анас (р) мехост дуъое кунад, ин дуъоро мехонд.

1468 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
мефармуд: Аллоњумма инї асъалука-л-њудо ва-т-туќо ва-л-
ъафофа ва-л-ѓино. Парвардигоро, ман аз ту њидоят ва таќво
ва худдорї аз гуноњ ва бениёзиро дархост мекунам.

1469 - Аз Ториќ ибни Ашям (р) ривоят шуда, ки гуфт: чун
марде мусалмон мешуд, паёмбар (с) барояш намозро омўхта
ва сипас амраш менамуд, ки ба ин калимот дуъо кунад.
Аллоњуммаѓфирлї варњамнї вањдинї ва ъофинї варзуќнї.
Парвардигоро, ба ман биёмурз ва бар ман рањм кун ва њидоятам
намо ва мавриди бахшишам ќарор дењ ва рўзиям арзонї кун.
Ва дар ривояте аз Муслим омада, ки ў аз он њазрат (с) шунид
дар њоле, ки марде наздашон омада буд. Гуфт: Ё расулуллоњ,
чї гуна бигўям замоне, ки аз Парвардигорам суол мекунам?
Фармуд: Бигў: Аллоњумаѓфирлї... Зеро ин калимот бароят дунё
ва охирататро љамъ мекунад.

1470 - Аз Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят шуда, ки
Расули Худо (с) фармуд: Аллоњумма мусаррифа-л-ќулуби
сарриф ќулубано ъало тоъатика. Парвардигоро, эй
гардонандаи дилњо, диламонро ба сўи тоъати хеш бигардон.

1471 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Паноњ биљўед ба Аллоњ аз машаќќат ва сахтии бало
ва озмун ва расидан ба бадбахтї ва ќазои бад ва шамотати
душманон, ки душманон дар ѓами шахс шодї кунанд. Ва дар
ривояте Суфён гуфт: Шак дорам, ки якеро худ афзудаам.

1472 - Њамчунон аз Абуњурарйра (р) ривоят шуда, ки
Расули Худо (с) меармуд: Аллоњумма аслињ лї динї-л-лазї њува
ъисмату амрї ва аслињ-ли-дуньёи-л-латї фињо маъошї ва
аслињ ли охиратї-л-латї фїњо маъодї ваљъали-л-њайёта
зиёдатан лї фї кулли хайрин ваљъали-л-мавта роњатан лї мин
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кулли шаррин. Парвардигоро! Бароям динамро, ки дар он
нигањдошти кори ман аст ва дунёямро, ки дар он зиндагї ва
маъишати ман аст ва охиратамро, ки бозгаштам бад-он аст,
ислоњ кун ва зиндагиямро бароям сабаби зиёд шудани корњои
нек ва маргро василаи осоишам аз тамоми бадињо бигардон.

1473 - Аз Алї (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули Худо (с)
бароям фармуд: Бигў: Аллоњумма иний асъалука-л-њудо ва-с-
садода. Худоё, њидоятам кун ва роњи савобам бинмо. Ва дар
ривояте омада, ки Аллоњумма инний асъалука-л-њудо ва-с-
садода. Яъне: Худоё, ман аз Ту њидоят ва истиќоматро
металабам.

1474 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) мефармуд:
Аллоњумма инний аъузу бика мина-л-ъаљзи ва-л-касалї ва-л-
љубни, ва-л-њарами ва-л-бухли ва аъузу бика мин ъазоби-л-ќабри
ва аъузу бика мин фитнати-л-мањё ва-л-мамоти.
Парвардигоро, аз нотавонї, танбалї, буздилї, пирї, бухл,
азоби ќабр ва фитнаи марг ва зиндагї ба Ту паноњ мељўям. Ва
дар ривояте омада, ки Залаъи-д-дайни ва ѓалабати-р-риљол.
Яъне: Аз гаронии бори ќарз ва ѓалабаи мардон.

1475 - Аз Абубакри Сиддиќ (р) ривоят аст, ки вай ба Расули
Худо (с) гуфт: ба ман дуъое биёмуз, ки бад-он дар намозам
дуъо кунам. Фармуд: Бигў: Аллоњумма иний заламту нафсий
зулман касиран ва ло яѓфиру-з-зунуба илло анта. Фаѓфирлї
маѓфиратан мин ъиндика варњамнї иннака анта-л-ѓафуру-р-
рањим. Яъне: Бор, Худоё, ман ба нафси хеш зулми бисёре раво
доштаам ва гуноњонро љуз Ту касе намеомурзад, пас бар ман
аз назди хеш омурзиш кун ва бар ман рањмат намо, ки Ту
омурзанда ва мењрабонї. Ва дар ривояте омада ва дар хонаам
ва ривоят шуда, зулман касиран чунончи ривоят шуда, кабиран
ва муносиб аст, ки байни њарду љамъ шавад (зулман касиран
кабиран, яъне, ситаме зиёд ва бузург).

1476 - Аз Абумўсо (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) ин дуъоро
мехонд: Аллоњуммаѓфирли хатиатий ва љањлий ва исрофий
фи амрий ва мо анта аъламў бињи миний. Аллоњуммаѓфирли
љиддий ва њазлий ва хатоий ва амдий ва куллу золика индий.
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Аллоњуммаѓфирлї мо ќаддамту ва мо аххарту ва мо асрарту
ва мо аъланту ва мо анта аъламу бињи миний анта-л-
муќаддиму ва анта-л-муаххиру ва анта ъало кулли шайъин
ќадир. Парвардигоро, гуноњ ва нодонї ва аз њадгузариам дар
корњоям ва он чиро ту бад-он аз ман донотарї, ба ман биёмурз.
Худоё, ќасд ва шўхї ва гуноњеро, ки аз рўи ќасд ё иштибоњ
муртакиб шудаам, дар њоле ки њамаи инњо назди ман аст,
бароям омурзиш кун. Худоё, он чиро пеш ва пас ва пинњон ва
ошкоро анљом додаам ва он чї ту аз ман бад-он донотарї, ба
ман биёмурз, ту пешкунанда ва вопаскунандаї ва ту бар њама
чиз тавоної.

1477 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) дар дуъояш
мефармуд: Аллоњумма иний аъузу бика мин шарри мо ъамилту
ва мин шарри мо лам аъмал. Парвардигоро, аз шарр ва зиштии
он чи ки муртакиб шудаам ва ё анљомаш надодаам, ба ту паноњ
мељўям.

1478 - Аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки гуфт аз дуъои
Расули Худо (с) ин буд, ки Аллоњумма иний аъузу бика мин
заволи ниъматика ва тањаввули ъофиятика ва фуљоъати
ниќматика ва љамиъи сахатика. Бор, Худоё, ман аз зоил
шудани неъмат ва баргашти саломатї ва ногањон омадани азоб
ва њамаи хашмат ба ту паноњ мељўям.

1479 - Аз Зайд ибни Арќам (р) ривоят аст, ки гуфт: Расули
Худо (с) мефармуд: Аллоњумма иний аъузу бика мина-л-ъаљзи
ва-л-касалї ва-л-бухли ва-л-њарами ва азоби-л-ќабри.
Аллоњумма оти нафсий таќвоњо ва заккињо анта хайру ман
заккоњо анта валиюњо ва мавлоњо. Аллоњумма иний аъузу бика
мин илмин ло янфаъу ва мин ќалбин ло яхшаъу ва мин нафсин
ло ташбаъу ва мин даъватин ло юстаљобу лањо. Бор, Худоё,
ман аз нотавонї ва танбалї ва бахилї ва пирї ва азоби ќабр
ба ту паноњ мељўям. Парвардигоро! Ба ман таќвои нафс ато
кун ва покаш кун, ки ту бењтарин касе њастї, ки покаш намудаї
ту мутасарриф ва мавлояш мебошї! Парвардигоро! Ман аз
илме, ки нафъ намерасонад ва диле, ки аз ту наметарсад ва
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нафсе, ки сер намешавад ва дуъое, ки маќбул намешавад, ба
ту паноњ мељўям.

1480 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
мефармуд: Аллоњумма лака асламту ва бика оманту ва
ъалайка таваккалту ва илайка анабту ва бика хосамту ва
илайка њокамту фаѓфирлї мо ќаддамту ва мо аххарту ва мо
асрарту ва мо аъланту анта-л-муќаддиму ва анта-л-
муаххиру, ло илоња илло анта. Бор, Худоё, ба ту ислом ва имон
оварда ва бар ту таваккал ва дар њамаи умурам руљўъ кардам
ва барои ту бо (душман) даъво кардам ва ба дастури ту (китоб
ва суннат) њукм кардам, пас бар ман он чиро пеш ва пас ва
ошкоро ва нињон муртакиби он шудаам биёмурз. Ту пеш ва
паскунанда ва аќибандозандаї. Маъбуди барњаќе љуз ту нест.
Ва баъзе аз ровиён афзудаанд: (Ва ло њавла ва ло ќуввата илло
биллоњ).

1481 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) ба ин калимот
дуъо менамуд: Аллоњумма инний аъузу бика мин фитнати-н-
нори ва ъазоби-н-нори ва мин шарри-л-ѓино ва-л-фаќри. Бор,
Худоё! Ман аз азоб ва фитнаи дўзах ва аз шарри сарват ва
бениёзї ва њам аз шарри фаќр ва нодорї ба ту паноњ мељўям.

1482 - Аз Зиёд ибни Илоќа аз амакаш Ќутба ибни Молик
(р) ривоят шуда, ки гуфт паёмбар (с) мефармуд: Аллоњумма
иннйи аъузу бика мин мункароти-л-ахлоќи ва-л-аъмоли ва-л-
ањвои. Парвардигоро! Ман аз ахлоќ ва корњо ва орзуњои зишт
ва палид ба ту паноњ мељўям.

Шарњ: мурод аз ахлоќи зишт сифоти мазлума: монанди
хештанбинї, кибр, фахрфурўшї, саркашї, забондарозї бар
мардум њасад ва нозу карашма кардан аст ва мурод ба корњои
зишт, зино, нўшидани шароб ва дигар муњаррамот аст ва
мурод аз орзуњои зишт ва њавоњои нафсонї аќоид ва андешањои
фосид ва ѓаразњои ботил ва нодуруст аст.

1483 - Аз Шакал ибни Њумайд (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Гуфтам: Ё Расулуллоњ ба ман дуъое биёмуз. Фармуд: Бигў:
Аллоњума инни аъузу бика мин шарри самъи ва мин шарри
басарї ва мин шарри лисони ва мин шарри ќалби ва мин шарри
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маниййи. Яъне: Парвардигоро! Ман аз шарру бадии шунавої,
биної, забон, дил ва шармгоњам ба Ту паноњ мељўям.

1484 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с) мефармуд:
Аллоњумма инний аъузу бика мина-л-бараси ва-л-љунуни ва-л-
љузоми ва сайъи-л-асќоми. Парвардигоро! Ман аз марази песї,
девонагї ва бемории љузом (хўра) ва маразњои бад ба Ту паноњ
мељўям.

1485 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
мефармуд: Аллоњумма инний аъузу бика мина-л-љуъи фаиннању
биъса-з-заљиъу ва аъузу бика мина-л-хиёнати фаиннањо
биъсати-л-битонату. Яъне: Парвардигоро, ман аз гуруснагї
ба ту паноњ мељўям, зеро он њамбистари бадест ва њам аз
хиёнат ки он њамроњ ва њамрикоби бадест.

1486 - Аз Алї (р) ривоят аст, ки мукотабе (бандае, ки
баробари ќарордод ба хољаи худ ќарздор аст ва пас аз пардохти
ќарзи хеш озод мешавад) назди вай омада гуфт: ман аз
пардохти аќсоти ќарз нотавон шудаам, пас маро ёрї кун. Гуфт:
Оё бароят калимотеро, ки Расули Худо (с) онњоро ба ман
омўхт, таълим надињам, ки њар гоњ мисли кўње ќарз дошта
бошї, Аллоњ таъоло онро аз дўшат адо ва халос кунад. Бигў:
Аллоњуммакфинї бињалолика ъан њаромика ва аѓнинї бифазлика
ъамман сивока. Яъне: Парвардигоро, маро бо њалолат аз
њаромат басанда кун ва маро ба фазли хеш аз мо сивоят бениёз
дор.

1487 - Аз Имрон ибни Њусайн (р) ривоят аст, ки паёмбар
(с) барои падараш Њусайн ду калимае омўхт, ки бад-он дуъо
мекард: Аллоњумма алњимнї рушдї ва аъизнї мин шарри нафсї.
Яъне: Парвардигоро, њидоят ва ба роњи рост рафтанамро ба
ман илњом кун ва маро аз шарри нафсам дар амон бидор.

1488 - Аз Абулфазл Аббос ибни Абумуталлиб (р) ривоят
шуда, ки гуфтам: Ё Расулуллоњ: Чизе ба ман биёмуз, ки онро
аз Худованд талабам. Фармуд: Аз Худованд офият талабед:
Пас чанд рўзе даранг кардам, боз омадам ва гуфтам: Ё
Расулуллоњ! Ба ман чизе биёмуз, ки онро аз Худо талабам.
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Фармуд: Эй Аббос, эй амаки Расули Худо, аз Худованд офияти
дунё ва охиратро суол кунед.

1489 - Аз Шањр ибни Њавшаб (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Барои Умми Салама (р) гуфм: Эй Уммулмўъминин: Кадом
дуъоро Расули Худо (с) чун назди ту буд бисёр мехонд? Гуфт:
Зиёдтар дуъояш ин буд: Аллоњума ё муќаллиба-л-ќулуби саббит
ќалбї ъало диника. Яъне: Худоё эй гардонандаи дилњо диламро
бар динат собиту устувор бидор.

1490 - Аз Абудардо (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Аз дуъои Довуд буд, ки Алоњума инни асъалука
њуббака ва њубба ман юњиббука валъамаллаази юбаллиѓуни
њуббака, Аллоњуммаљъа-л-њуббака ањабба илайя мин нафсї ва
ањлї ва миналмоилборид. Яъне: Парвардигоро, ман аз Ту
дўстият ва дўсти касеро, ки дўстат медорад ва дўстии
кореро, ки маро ба дўстият мерасонад, дархост мекунам.
Худоё, муњаббати хешро аз худ, хонавода ва оби хунук бар
ман мањбубтар бигардон.

1491 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Ё Залљалоли ва-л-икром. Яъне: Эй Худованди бузург ва
эњтиромро зиёд зикр кунед.

Шарњ: Имом Фахриддини Розї (р) бо ин њадис истидлол
намуда, бар ин ки Зулљалоли ва-л-икром шомили тамоми
сифоти мўътабари Њаќ мешавад.

1492 - Аз Абуумома (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули Худо
(с) дуои зиёде хонд, ки мо аз он чизи њифз накардем. Гуфтам! Ё
Расулулоњ! Дуои зиёде намудї, ки мо аз он чизеро њифз
накардем. Фармуд: Оё шуморо роњнамої накунам ба чизе, ки
њамаи онро љамъ кунад: Ин ки бигўї: Аллоњумма инни асъалука
мин хайри мо саъалака набиййука Муњаммад (с) ва аъузу бика
мин шарри мастаъоза минњу набиййука Муаммадун ва анта-
л-мустаъон ва алайка-л-балоѓу ва ло њавла ва ло ќуввата илло
биллоњ. Яъне: Парвардигоро, ман аз бењтарин чизе, ки
паёмбарат Муњаммад (с) аз Ту дархост намуда, аз Ту
дархост мекунам ва аз шарри он чї Муњаммад (с) аз он ба Ту
паноњ љуста, ба Ту паноњ мељўям. Ёрї аз Ту хоста мешавад
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ва расонидани матлаб ва дархостњо ба василаи Ту муяссар
аст ва гардише аз маъсият ва тавоної бар тоъат, љуз ба
кўмаки Ту муяссар нест.

1493 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят шуда, ки гуфт: Аз дуои
Расули Худо (с) буд, ки: Аллоњумма инни асъалука муљиботи
рањматика ва ъазоима маѓфиратика ва-с-саломата мин кулли
исмин ва-л-ѓанимата мин кулли биррин ва-л-фавза би-л-
љаннати ва-н-наљота мина-н-нори. Яъне: Парвадигоро, Ман
мўљиботи рањмат ва омурзишатро њамроњ ба саломатї аз
њар гуноњ ва бањрамандї аз њар тоъат ва растагорї ба
бињишт ва наљот аз дўзах, аз Ту таманно мекунам.

БОБИ 251. Фазилати дуъо дар пушти сар
(дар ѓоиби њамдигар)

Худованд мефармояд: Ва касоне ки пас аз онон омаданд,
гўянд: Парваридгори мо биёмурз ва бародарони моро, ононе
ки пеш аз мо имон оварданд. (Њашр: 10)

Ва барои гуноњат омурзиш талаб кун ва низ барои мардон
ва занони мўъмин. (Муњаммад: 19)

Ва аз Иброњим ъалайњи-с-салом хабар дода мефармояд:
Парвардигоро, ман ва падар ва модарам ва мўъминонро дар
рўзе, ки њисоб барпо мешавад, биёмурз. (Иброњим: 41)

1494 - Аз Абудардо (р) ривоят шуда, ки ў аз Расули Худо
(с) шунид, ки мефармуд: Њељ бандаи мусалмоне нест, ки барои
бародараш дар ѓоиби вай дуо мекунад, магар ин, ки фаришта
мегўяд: ва барои ту монанди он бод!

1495 - Ва низ аз Абудардо (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) мефармуд: Дуъои шахси мусалмон барои бародараш ва дар
ѓиёби вай мустаљоб аст. Дар болои сараш фаришта муваззаф
аст, ки њар гоњ барои бародараш дуъои хайр кунад, фариштаи
муваззаф бад-он мегўяд: омин ва барои ту монанди он бод.
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БОБИ 252. Дар мавриди масоиле аз дуо

1496 - Аз Усома ибни Зайд (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: Касе, ки ба вай некї шавад ва барои анљом
дињандаи он бигўяд: Љазокаллоњ хайран, (Худованд барои ту
подоши нек арзонї намояд) Њароина нињояти сипос ва камоли
ќадрдониро (дар баробари ў) ба љой овардааст.

1497 - Аз Љобир (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
бар нафсњои худ ва бар авлод ва амволи худ дуъои бад накунад,
то мувофиќ нашавад ба соате, ки барои Худованд аст, ки чун
аз атое савол шавад, барои шумо иљобат кунад.

1498 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Наздиктарин њолате, ки банда ба Парвардигораш аст,
њолатест, ки ў дар саљда мебошад. Пас дар он бисёр дуо намоед.

1499 - Њамчунон аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: иљобат мешавад барои яке аз шумо то модоме,
ки шитоб накунад, ки бигўяд ба Парвардигорам дуъо кардам,
вале дуъоям пазируфта нашуд. Ва дар ривояте аз Муслим
омада, ки њамеша барои банда иљобат мешавад, то ба гуноњ
ва ќатъи силаи рањм дуъо накунад ба шарте, ки шитоб ва аљала
нанамояд. Гуфта шуд ё расули Худо! Шитобхоњї чист? Фармуд:
Мегўяд њамоно дуъо кардам ва дуъо кардам ва надидам, ки
бароям иљобат кунад, пас дар ин асно хаста шуда ва дуъоро
тарк мекунад.

1500 - Аз Абуумома (р) ривоят аст, ки гуфт барои Расули
Худо (с) гуфта шуд, ки кадом дуъо бештар аз њама ќобили
шунидан ва иљобат аст. Фармуд: Васат ва охири шаб ва ба
дунболи намозњои фариза.

1501 - Аз Убода ибни Сомит (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: бар рўи замин мусалмоне нест, ки дуъое ба дарбори
Худо намояд, магар ин ки Худованд онро ба вай медињад ё
мисли он бадиро аз вай дуршаванда мегардонад, модоме ки
багуноњ ва ќатъи силаи рањм дуъо накунад. Марде аз он гурўњ
гуфт: аз ин пас зиёд дуъо мекунанд. Фармуд: Худованд бештар,
яъне ињсони ў таъоло аз дархости шумо зиёдтар аст. Њоким
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дар ривояташ афзуда ё захира кунад барои ў мисли подоши
ўро.

1502 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
дар ваќти мушкилот мефармуд: Ло илоња иллаллоњу-л-ъазиму-
л-њалим, ло илоња иллаллоњу Раббу-л-Арши-л-азим, ло илоња
иллаллоњу Раббу-с-самовоти ва Раббу-л-арзи ва Раббу-л-Арши-
л-карим. Яъне: Маъбуди барњаќе љуз Аллоњи бузург бурдбор
нест, Маъбуди барњаќе љуз Аллоњ, Парвардигори Арши бузург
нест, Маъбуди барњаќе љуз Аллоњ, Парвардигори осмонњо ва
замин ва Парвардигори Арши бузург нест.

БОБИ 253. Дар баёни каромоти авлиёи Худо ва
фазилаташон

Каромот, љамъи каромат аст ва он корест, ки бар хилофи
одат аз тарафи бандаи мўъмини итоъаткор ва парњезгор ба
вуќўъ мепайвандад.
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Худованд мефармояд: Огоњ бошед, њамоно дўстони Худо
на тарс бар онон аст ва на андўњгин шаванд. Ононе ки имон
оварда ва парњезгорї мекарданд. Барояшон мужда аст дар
зиндагии дунё ва охират ва њељ табдиле мар калимоти Худоро
нест ва он аст худ пирўзии бузург. (Юнус: 62-64)

Ва мефармояд: Ва ба сўят шохаи дарахти хурморо такон
дењ, бар ту хурмои тоза меафтад ва аз он бихўр ва биёшом.
(Марям: 25-26)

Њар гоњ Закариё бар Марям дар масљид дохил шудї, назди
ў рўзї меёфтї. Гуфт: Эй Марям, инро аз куљо кардї? Гуфт: аз
назди Худо аст, њароина Худо рўзии бешумор медињад њар
киро, ки мехоњад. (Оли Имрон: 37)

Ва чун эй ёрон як сў шавед, аз ин кофирон ва аз ончи ба
љуз Худо мепарастанд, пас ба сўи ѓор ором гиред, то бар шумо
Парвардигори шумо фарох кунад, бахшоиши худро ва барои
шумо муњайё созад манфиатро дар коратон ва офтобро
мушоњида мекунед, ки чун тулўъ кунад, аз ѓори онон майл
кунад ба љониби рост ва ѓуруб шавад аз онон таљовуз мекунад
ба љониби чап. (Кафњ: 16-17)

1503 - Аз Абумуњаммад Абдурањмон ибни Абубакри
Сидиќ (р) ривоят аст, ки асњоби Суффа мардуми фаќир буданд
ва паёмбар (с) боре фармуд: Касе, ки дар наздаш таъоми ду
нафар аст бояд, ки саввумиро бибарад ва касе, ки наздаш
таъоми чор нафар аст бояд панљумї ва шашумиро бибарад, ё
чуноне фармуд боре Абубакр (р) се нафарро овард ва паёмбар
(с) дањ нафарро равон кард. Абубакр (р) дар назди Паёмбар
(с) хўроки шабро хўрда сабр намуд то намози хуфтанро
гузорид. Баъд бозгашт, ваќте омад аз шаб он чї, ки Худо хост,
гузашта буд. Њамсараш гуфт: Чї чиз туро аз мењмонњоят манъ
кард. Гуфт оё њанўз хўроки шабро нахўрдаед? Барояшон арза
кардем, вале онњо имтиноъ варзиданд то омадани ту.
Абдурањмон (фарзанди Абубакр) гуфт: ман рафтам ва пинњон
шудам. Абубакр барои фарзандаш гуфт, эй нодон ва бисёр
дашном дод. Пас гуфт: Бихўред, нўши љонатон бод, валлоњ
њаргиз аз он намехўрам. Гуфтанд савганд ба Худо, ки луќмае
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намегирифтем, магар ин, ки аз зери он беш аз он зиёда мешуд,
то ин ки сер шудем ва таом аз он чи буд бештар шуд. Абубакр
ба он нигариста ба њамсараш гуфт: Эй хоњари бани Фирос ин
чист? Гуфт: чизе нест. Савганд ба рўшании чашмам, акнун се
баробари миќдорест, ки пештар буд. Сипас Абубакр (р) аз он
хўрд ва гуфт: Њамоно ин кори шайтон буд, яъне савганд
хўрдани Абубакр (р). Сипас аз он луќмае хўрда, онро хидмати
Расули Худо (с) бурд ва то субњ наздашон буд ва миёни мову
ќавме дигар ањде буд ва муддати он гузашт. Мо дувоздањ
нафар аз њам људо шудем, ки бо њар марде аз онњо иддае буданд
ва Худованд донотар аст, ки бо њар нафар чи ќадар буданд ва
њама аз он хўрданд. Ва дар ривояте омада, ки пас Абубакр (р)
савганд хўрд, ки аз он нахўрад ва њамсараш савганд хўрд, ки
аз он нахўрад ва мењмонњо савганд хўрданд, ки аз он нахўранд.
Баъд Абубакр (р) гуфт: Ин «савганд» аз шайтон буд, сипас
таъомро хоста хўрд ва хўрданд ва луќмаеро
барнамебардоштанд магар ин, ки беш аз он зери он зиёд мешуд.
Боз гуфт: Эй хоњари бани Фирос ин чист? Њамсараш гуфт:
савганд ба рўшании чашмам, ки он акнун пеш аз он, ки бихўрем
зиёдтар аст. Пас хўрданд. Ва онро хидмати паёмбар (с)
фиристод. Зикр шуда, ки он њазрат (с) аз он хўрд. Ва дар ривяоте
омада, ки Абубакр (р) барои Абдурањмон гуфт: Ба мењмонњоят
расидагї кун, ки ман хидмати паёмбар (с) меравам ва пеш аз
он, ки биёям аз мењмондорияшон фориѓ шав. Баъд Абдурањмон
рафт ва он чиро, ки наздашон буд оварду гуфт: бихўред.
Гуфтанд: Соњибхонаи мо куљост? Гуфт: бихўред. Гуфтанд: То
соњибхонаи мо наояд намехўрем. Гуфт: Мењмонии худро аз
мо бипазиред, зеро агар ў биёяд ва шумо хўрок нахўрда бошед
мо ба муќобилаи сахте аз сўи ў рў ба рў хоњем шуд. Боз њам
имтиноъ варзиданд ва донистам, ки ў бар ман хашм мекунад
чун омад аз ў дур шудам. Гуфт: Чи кор кардед? Бохабараш
сохтанд. Вай гуфт: Эй Абдурањмон! Ман сукут кардам, боз
гуфт: Эй Абдурањмон! Ман сукут кардам, боз гуфт: Эй нодон!
Туро ба Худо савганд медињам, ки агар садоямро мешунавї
њатман биё! Баъд берун омада, гуфтам: Аз мењмонњоят бипурс
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ва гуфтанд: рост гуфт, таъомро барои мо овард. Вай (Абубакр
(р) гуфт: Пас шумо њатман интизории маро кашидед. Савганд
ба Худо, ки имшаб онро намехўрам. Онон низ гуфтанд: Ќасам
ба Худо, ки то худат нахўрї мо аз он намехўрем. Пас гуфт:
вой бар шумо! Шуморо чи шуда, ки мењмонии худро аз мо
намепазиред? Таъоматро биёвар, сипас таъомро оварда, дасти
худро дар он гузошта гуфт: Бисмиллоњ, аввалї (савганд ба
нахўрдан) кори шайтон буд пас хўрд ва хўрданд (аммо ба
сабаби ќасамро шикастан) худро гунањгор сохт.

1504 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: дар умматњои пеш аз шумо мардуме буданд, ки
барояшон илњом мешуд ва агар дар умматам як нафар аз онон
бошад, он (Умар (р) аст (Ин њадисро Бухорї ривоят намуда
ва Муслим онро аз Оиша (р) ривоят кардааст).

1505 - Аз Љобир ибни Самура (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Мардуми Кўфа аз Саъд ибни Абуваќќос (р) ба њазрати Умар
(р) шиква карданд. Њазрати Умар ўро азл намуда Аммор (р)-
ро барояшон гумошт. Онон аз Саъд (р) шикоят карданд, ки ў
наметавонї некў намоз бихонад. Умар касеро назди ў
фиристода ва гуфт: Эй Абуисњоќ! Ин мардум гумон мекунанд,
ки ту наметавонад некў намоз гузорї. Саъд (р) гуфт: Аммо
валлоњи, бо онњо намози Расули Худо (с)-ро мегузоридам ва
аз он камтар намекардам. Намози хуфтанро мегузоридам: дар
ду ракаъати аввал намозро тўлонї намуда ва ду ракаъати
дуввумро сабук мехондам. Гуфт: Эй Абуисњоќ! Мо дар мавриди
ту чунин гумони нек дорем. Пас њамроњи Саъд (р) мард ё
мардонеро ба Кўфа фиристод, то дар мавриди вай аз мардуми
Куфа пурсиш намояд. Ва масљидеро нагузошт магар ин, ки
дар мавриди вай савол кард ва њама санон хайри ўро
мегуфтанд то ин, ки ба масљиде аз бани Абс дохил шуд. Марде,
ки ба вай Усома ибни Ќатода мегуфтанд ва кунияш Абусаъда
буд аз миёнашон бархоста гуфт: Аммо чун матлабро аз мо
пурсидед ман мегўям, ки Саъд њамроњи сарияњо хориљ намешуд
ва баробар таќсим намекард ва дар њукуматаш адл наменамуд.
Саъд (р) гуфт: Ба Худо савганд, ки ман се дуъо мекунам: Худоё
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агар ин бандаат дуруѓгў бошад ва аз рўи риёву шўњратталабї
бархоста, умрашро тулонї ва тангдастиашро давомдор кун
ва ўро ба фитнањо рў ба рў намо. Ва баъд аз он чун аз он шахсе
пурсида мешуд мегуфт, марди кўњансолеам, ки ба фитна
гирифтор шуда ва дуъои Саъд (р) ба ман расидааст.
Абдулмалик ибни Умайри ровї аз Љобир ибни Самура гуфт:
ман ўро баъд дидам, ки абрўњояш бар чашмонаш аз кўњансолї
афтода буд ва ў дар роњо ба духтарон таъарруз намуда ба
духтарон чашмак мезад.

1506 - Аз Урва ибни Зубайр (р) ривоят аст, ки ки Арво
бинти Авс (р) бар зидди њазрати Саъид ибни Зайд ибни Амр
ибни Нуфайл (р) назди Марвон ибни Њакам даъво бардошт ва
идаъо кард, ки ў бахше аз заминашро гирифтааст. Саъид (р)
гуфт: Оё ман аз заминаш чизеро тасоњуб мекардам баъд аз ин,
ки аз Расули Худо (с) шунидам? Гуфт чї шунидї? Гуфт: Расули
Худо (с) фармуд: Касе, ки як ваљаб замине аз мусалмонеро аз
рўи ситам бигирад, то њафтумин замин бар гарданаш тавќ
гардонида мешавад. Марвон гуфт: Баъд аз ин аз ту шоњиде
наметалабам. Саъид гуфт: Худоё агар ин зан дурўѓгў бошад
чашмонашро кўр кун ва ўро дар заминаш њалок соз. Ровї гуфт:
Он зан намурд то ин, ки чашмонаш кўр шуд ва дар асное, ки
дар заминаш мерафт дар гудоле афтод ва мурд. Ва дар ривояте
аз Муслим аз ривояти Муњаммад ибни Зайд ибни Абдуллоњ
ибни Умар (р) ба маънояш омадааст: Ин ки ў вайро дар њоле
дид, ки кўр шуда буд ва ба кўмаки деворњо роњ мерафт ва
мегуфт: дуъои Саъид ба ман осеб расонд ва ў аз канори чоње
дар хонае, ки бо вай дар ќисмати он даъво карда буд, гузашта
ба он афтод ва он чоњ гўри вай гардид (Яъне, љасадаш дар
њамон чоњ боќї монда, чоњи мазкурро пур карданд).

1507 - Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят шуда, ки гуфт
чун воќеаи Уњуд даррасид, падарам дар шаб маро талабид ва
гуфт: ман худро ба љуз кушта дар миёни аввалин касоне, ки аз
асњоби паёмбар (с) кушта мешаванд, гумон намекунам ва ман
баъд аз хеш ба љуз вуљуди Расули Худо (с) аз ту азизтаре аз
худ боќї намегузорам ва ман дайне (ќарзе) дорам, онро адо
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кун ва дар мавриди хоњаронат бо мењрабонї ва хайр рафтор
кун. Пас субњ кардем. Ў аввалин касе буд, ки кушта шуд ва
дигареро бо вай дафн кардам. Баъд дилам ором нагирифт, ки
ўро бо дигаре бигзорам ва пас аз шаш моњ ўро аз ќабраш
кашидам ва дидам, ки ў ба монанди рўзест, ки ўро гузоштаам,
ѓайр аз гўшаш ва ўро дар ќабре људогона гузоштам.

1508 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки ду мард аз ёрони паёмбар
(с) дар шаби торик аз наздаш берун омаданд ва ду чароѓ дар
пеши рўяшон буд ва чун људо шуданд, њамроњи њар яке монд,
то ин ки ба хонаи худ омаданд (Ин њадисро Бухорї аз тариќњои
мухталиф ривоят намуда ва дар баъзе омада, ки он ду нафар
Усайд ибни Њуљайр ва Аббод ибни Бишр (р) буданд).

1509 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули
Худо (с) дањ гурўњро ба шакли сария фиристода ва Осим ибни
Собити Ансори (р)-ро амирашон гардонд. Рафтанд то ин, ки
ба минтаќаи Њада байни Усфон ва Макка расиданд. Ва барои
ќабилае аз Њузайл, ки бани Лињён хонда мешуд ёд шуданд. Ва
онњо њам наздик ба сад нафар тирандозро гирд оварда ва
ќадамњояшонро таъќиб намуданд. Осим ва ёронаш аз ин огоњ
шуданд ба љое паноњ бурданд ва гурўњи онњоро муњосира карда
гуфтанд: Фуруд оед ва дастњои худро бидињед ва ањду паймони
мо бо шумо ин аст, ки њељ кадоми шуморо накушем. Осим ибни
Собит гуфт: Эй ќавм, ман ба паймону ањди кофир фуруд
намеоям. Худоё паёмбаратро аз њоли мо бохабар соз ва онњоро
ба тир заданд ва Осимро куштанд. Се нафар ба паймони онњо
фуруд омаданд ва чун ба онњо даст ёфтанд торњои камони худро
гусаста, онњоро банд карданд. Марди саввум гуфт: Ин оѓози
найранг аст. Валлоњи ман бо шумо намегардам. Маро ба ин
гурўњ ибрат аст ва иродаи шањодатро дошт. Ўро кашиданд,
вале имтиноъ варзид ки њамроњашон биравад. Сипас ўро
куштанд ва Хубайб ва Зайд ибни Дасина бурда шуданд то ин,
ки он дуро баъд аз њодисаи Бадр дар Макка фурўхтанд. Бани
Њорис Хубайб (р)-ро хариданд, зеро Хубайб (р) Њорисро дар
воќиъаи Бадр кушта буд. Ва Хубайб (р) дар назди онњо асир
монд то ин ки онњо ба куштани ў њамназар шуданд. Вай аз яке
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аз духтарони Њорис теѓе талабид то мўйи зери нофро бизанад.
Писараке аз он (зан) дар њоле, ки ў бехабар буд, ба назди ў
(Хубайб) омад. Ва зан ўро дар љояш бар зонуи Хабиб дид, дар
њоле ки теѓ дар дасташ буд ва тарсид. Хубайб (р) инро фањмида
гуфт: Оё метарсї, ки ўро бикушам? Ман ин корро намекардам.
Он зан гуфт: Валлоњи, ман асире бењтар аз Хубайб надидам.
Рўзе ўро дидам, ки хўшаи ангуре дар дасташ дошт ва мехўрд,
дар њоле ки ў ба занљир кашида шуда буд ва дар Макка мевае
њам вуљуд надошт. Он зан мегуфт: Он рўзие буд, ки Худованд
ба ў дода буд ва чун ўро аз Њарам хориљ сохтанд, то ўро
бикушанд. Хубайб (р) гуфт: Маро бигузоред, то ду ракаъат
намоз бигузорам. Ўро гузоштанд, то ду ракаъат намоз гузорид
ва гуфт: Савганд ба Худо, ки агар шумо гумон накунед, ки ин
коре, ки мекунам аз тарси марг аст бар он намоз меафзудам
ва гуфт: Худоё! Ононро бишумор ва ба гунае пароканда ва
њалок кун, ки якеяшон боќї намонад ва гуфт:

- Бок надорам њангоме, ки мусалмон кушта мешавам, ки
дар кадом пањлў маргам дар роњи Худо бошад, зеро ин кор ба
Худо марбут мешавад ва агар бихоњад бар аъзои љасади пора-
пора баракат менињад.

Хубайб (р) касе буд, ки барои њар мусалмоне, ки собирона
кушта мешавад намозро суннат намуд. Ва паёмбар (с) дар рўзе,
ки гирифтор шуданд асњоби хешро аз њолашон бохабар сохт.
Ва иддае аз Ќурайш баъд аз огоњї аз ќатли Осим (р) афродеро
фиристоданд, ки чизе аз баданашро биёварад, ки бад-он
шинохта шавад. Чун вай марде аз бузургонашонро кушта буд.
Худованд занбурњои асалро мисли абр фиристод, ки вайро аз
онњо њимоят намуд ва натавонистанд, ки чизе аз ўро ќатъ
намоянд.

Ва дар ин боб њадисњои сањењи бисёре аст, ки дар љоњои
худ аз ин китоб гузашт, ки аз он љумла њадиси бачаест, ки назди
роњиб ва соњиб меомад (њадиси шумораи 30). Ва аз љумла,
њадиси Љурайљ аст (њадиси шумораи 259). Ва њадиси ёрони Ѓор
аст, ононе ки санг бар дари ѓорашон истод (њадиси шумораи
12) ва њадиси марде аст, ки садоеро дар абр шунид, ки мегўяд:
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Боѓчаи фалониро обёрї кун (њадиси шумораи 562). Ва далелњо
дар ин маврид бисёр зиёд ва машњуранд.

1510 - Аз Ибни Умар (р) ривоят шудааст, ки гуфт: њаргиз
нашунидаам, ки Умар (р) барои чизе гуфта бошад, ки ман онро
чунин гумон мекунам, магар ин ки мисли гумони ў бувад.

Шарњ: Ин њадис баёнгари фазилат ва фаросати
њазрати Умар (р) аст.
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17. КИТОБ ДАР БАЁНИ УМУРЕ, КИ ДАР
ШАРИЪАТ АЗ ОН МАНЪ БА АМАЛ ОМАДААСТ

Боби 254. Дар њаром будани ѓийбат ва амр ба
њифзи забон

Худованд мефармояд: Ва ѓайбат накунад баъзеи шумо
баъзеро. Оё дўст медорад касе аз шумо, ки гўшти бародарашро,
ки мурда бошад, бихўрад, пас мутанаффир шавед аз ў ва аз
Худо битарсед, њамоно Худо тавбапазирандаи мењрабон аст.
(Њуљурот: 12)

Ва марав дар паси он чи ки илм ба он надорї, њароина аз
њар яке аз гўш ва чашм ва дил пурсида хоњед шуд. (Исро: 36)

Ба забон намеорад шахсе суханеро, љуз ин ки назди ў
нигањбонест муњайё. (Ќоф: 18)

1511 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Он, ки ба Худо ва рўзи охират имон дорад, бояд
сухани хайр гўяд, ё хомўш бошад.

1512 - Аз Абумўсо (р) ривоят шуда, ки гуфт: Гуфтам: Ё
Расулуллоњ! Кадом мусалмон бењтар аст? Фармуд: Он, ки
мусалмонон аз дасту забони ў эмин бимонанд.
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1513 - Аз Сањл ибни Саъд (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: он ки миёни риш (забон) ва миёни ду пояш (фарљ)-
ро бароям замонат кунад, (яъне, замонат дињад, ки забон ва
шармгоњашро аз гуноњ бозмедорад) ман бињиштро барои вай
замонат мекунам.

1514 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки вай аз паёмбар (с)
шунид, ки мефармуд: Њароина бандае калимаеро бар забон
меоварад, ки дар мавриди он намеандешад ва ба сабаби он ба
дўзах мелаѓжад, дуртар аз он чи ки дар миёни машриќ ва
маѓриб аст.

1515 - Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Њар ойна банда калимаеро аз ризои Худованд бар
забон меоварад, ки ба он ињтимом намеварзад ва Худованд
вайро бад-он калима ба мартабањои баланд бар мекашад ва
њароина банда калимае аз ќањри Худовандро бар забон
меоварад, ки ба он ањамият намедињад ва сабаби он дар дўзах
фурў меѓалтад.

1516 - Аз Абуабдурањмон, Билол ибни Њориси Музанї
ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд: Њамоно мард калимае
аз ризои Худовандро бар забон меоварад, дар њоле ки гумон
намекунад ки ба он чи расида, бирасад. Худованд ба сабаби
он барояш ризои худро то рўзе, ки бо вай рў ба рў шавад,
менависад ва њамоно мард калимае аз ќањр Худоро ба забон
меронад, дар њоле ки гумон намекунад, ки бад-он чи расида
бирасад ва ба сабаби он Худованд бар вай ќањр ва ѓазабашро
то рўзе, ки вайро мулоќї шавад, менависад.

1517 - Аз Суфён ибни Абдуллоњ (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Гуфтам: Ё Расулуллоњ! Коре ба ман бигў ки бад-он чанг занам.
Фармуд: Бигў: Аллоњ таъоло Парвардигорам аст ва сипас
истиќомат кун. Гуфтам: Ё Расулуллоњ! Аз чї чиз бештар аз
њама бар ман метарсї? Он њазрат (с) забони худро гирифта,
гуфт: Аз ин.

1518 - Аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Бидуни зикри Худо сухан нагўед, зеро бисёр сухан
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гуфтан бидуни зикри Худо сабаби сангдилї аст ва њар оини
дуртарин мардум аз Худованд инсони сангдил аст.

1519 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Он киро, ки Худованд аз шарри миёни ду фукаш
(забон) ва шарри миёни ду пояш (шармгоњ) њифз намуд ба
бињишт дохил мешавад.

1520 - Аз Уќба ибни Омир (р) ривоят аст, ки гуфт: гуфтам
эй Расули Худо (с), сабаби наљот чист? Фармуд: Забонатро
мањкам дор ва бояд, ки хонаат бароят биѓунљад (хонаатро
лозим гир ва ба тоъати Њаќ машѓул шав ва аз сўњбати аѓёр
парњез намо) ва бар гуноњат гиря кун.

1521 - Аз Абусаиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Чун
фарзанди одам субњ кунад, њамаи аъзо дар баробари забон
фурутанї намуда мегўянд: Аз Худованд дар мавриди мо
битарс. Зеро мо дар баробари он чи ки ту анљом медињї, љазо
дода мешавем. Агар ту ростї намудї, мо рост мемонем ва агар
ту каљї кардї, мо каљ мешавем.

1522 - Аз Маъоз (р) ривоят шуда, ки гуфт: гуфтам эй Расули
Худо (с) аз амале бохабарам кун, ки маро ба бињишт дохил
намуда ва аз дўзах дурам кунад? Фармуд: Аз чизи бузурге суол
кардї ва он осонаст бар касе, ки Худованд бар ў осон кунад
ва он ин ки Худоро парастиш намуда ва ба ў чизе шарик
наёварї ва намоз бигзорї ва закот бидињї ва рўзаи рамазонро
бигирї ва њаљи Хонаи Худоро ба љо оварї, агар тавонистї, ки
ба он даст ёбї. Сипас фармуд: Оё туро ба дарвозањои хайр
роњнамої накунам? Рўза сипар аст ва садаќа гуноњро хомўш
мекунад, чунон ки об оташро хомўш месозад ва намози шахс
дар дили шаб. Сипас тиловат намуд татаљофо љунубуњум ъани-
л-мазољиъи дур мешавад пањлўњояшон аз хобгоњњо … то ин ки
расид ба яъламуна. Баъд фармуд: Оё туро аз асоси кор ва
сутунаш ва баландии ќуллаи ў бохабар насозам? Гуфтам: Оре,
ё Расулаллоњ (с). Фармуд: Ислом асоси кор аст ва сутунаш
намоз ва баландии ќуллааш, љињод мебошад. Боз фармуд: Оё
туро ба асос ва зербинои њамаи инњо хабар надињам? Гуфтам:
оре, ё Расули Худо (с). Он њазрат (с) забони худро гирифта ва
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фармуд: Инро бар худ нигоњ дор. Гуфтам: эй Расули Худо (с)
ва оё ба он чи сухан мегўем, муохаза мешавем? Фармуд:
Модарат ба сўги ту бинишинад (ин дуъоест, ки аз он дуъои
љиддї ирода намешавад) ва оё мардумро ба љуз мањсули
забонњояшон чизи дигаре дар дўзах сарнагун месозад?

1523 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Оё медонед, ки ѓайбат чист? Гуфтанд: Аллоњ таъоло
ва расулаш донотар аст. Фармуд: Бародаратро ба он чи ки аз
он хушаш намеояд, ёдовар шавї. Гуфт: Чи тур аст, њар гоњ
дар бародарам он чи мегўям, бошад? Фармуд: Агар он чи
мегўям, дар вай бошад, ѓайбаташ кардам ва агар набошад, ба
вай бўњтон бастам.

1524 - Аз Абубакра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) дар
хутбаи рўзи иди хеш дар Мино, дар Њаљљату-л-видоъ фармуд:
Њамоно хунњои шумо ва молњои шумо ва обрўятон бар шумо
њаром аст, монанди њурмати ин рўзи шумо дар ин моњ ва дар
ин шањри шумо. Оё он чиро ки ба таблиѓи он маъмур шуда
будам, таблиѓ кардам?

1525 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: барои паёмбар (с)
гуфтам: Аз Сафия (р) бароят ин ќадар ва ин ќадар кофист.
Баъзе аз ровиён гуфтаанд, яъне кўтоњ аст. Фармуд: Њамоно
калимае гуфтї, ки агар ба оби дарё халташ кунї бо он махлут
шавад! Оиша (р) гуфт: ва барои ў намунаи инсониро
даровардам. Фармуд: Дўст надорам, ки њаракат ва феъли
инсониро тамсил кунам ва бароям ин ќадар ва ин ќадар бошад.

Шарњ: яъне, њар гоњ ин сухани зиштро бо оби дарё бо
фузунии он якљо созї оби дарёро бадбўй ва мутаъаффин
месозад.

1526 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Чун ба Меърољ бурда шудам, аз канори гурўње гузаштам,
нохунњои мисин доштанд ва бад-он рўйњо ва синањояшонро
мехарошиданд. Гуфтам: Эй Љабраил инњо киёнанд? Фармуд:
инњо касонеанд, ки гўштњои мардумро мехўранд ва
обрўяшонро мерезанд.
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1527 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: њамаи чизи мусалмон бар мусалмон њаром аст, хунаш,
обрўяш ва молаш.

БОБИ 255. Дар њаром будани шунидани ѓийбат ва
дастур додани он, ки ѓийбати њароме мешунавад, ки
онро рад кунад ва бар гўяндааш интиќод намояд ва
њар гоњ наметавонист ин корро бикунад ва ё аз ў

напазируфт, дар сурати имкон он маљлисро тарк гўяд

Худованд мефармояд: Ва чун сухани бењударо шунаванд,
аз он эъроз кунанд. (Ќасас: 55)

Ва касоне, ки аз бењуда эърозкунандагонанд. (Мўъминун:
3)

Њамоно аз њар як аз гўш ва чашм ва дил аз инњо пурсида
хоњед шуд. (Исро: 36)

Ва чун бубинї ононро, ки дар оятњои мо шурўъ ба бањс
кунанд, пас рўй бигардон аз онон, то ки бањс кунанд дар сухани
ѓайри вай ва агар фаромўш гардонад туро шайтон, пас баъд аз
панд бо ќавми ситамгорон манишин. (Анъом: 68)

1528 - Аз Абудардо (р) ривоят аст, ки гуфт паёмбар (с)
фармуд: Он ки аз обрўи бародараш дифоъ кунад, Худованд
дар рўзи ќиёмат оташро аз рўяш мегардонад.

1529 - Аз Итбон ибни Молик (р) дар њадиси дароз ва
машњуре, ки дар боби умед гузашт, ривоят шуда, ки гуфт:
Паёмбар (с) бархоста намоз гузорид ва фармуд: Молик ибни
Духшум куљост? Марде гуфт: Ў мунофиќ аст, Худованд ва
расулашро дўст надорад. Паёмбар (с) фармуд: Инро магў, оё
намебинї, ки ў ло илоња иллаллоњ гуфта ва аз ин кор ризои
Худоро мехоњад ва њамоно Худованд касеро бигўяд ло илоња
илаллоњ ва бад-он ризои Худоро талаб кунад, бар оташ њаром
намудааст.

1530 - Аз Каъб ибни Молик (р) дар њадиси дарозаш ки дар
ќиссаи тавбааш дар боби тавба гузашт ривоят шуда, ки гуфт:
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Паёмбар (с) дар њоле ки дар Табук дар миёни гуруњ нишаста
буд, фармуд: Каъб Ибни Молик чї кард? Марде аз бани
Салама гуфт: Ё Расулуллоњ! Ўро ду љомааш ва нигаристан ба
рост ва чапаш аз њузури бо шумо боздошт. Маъоз ибни Љабал
(р) ба ў гуфт: Чизи баде гуфтї. Савганд ба Худо ё Расулуллоњ
мо бар вай љуз хайр чизе надидем ва ў (с) сукут намуд.

БОБИ 256. Ѓийбате, ки равост ѓийбат равост барои
маслињати шаръие, ки расидан ба он ба ѓайри ѓийбат

имконпазир набошад ва он шаш сабаб аст:

1. Додхоњї: Барои мазлум равост, ки ба подшоњ ё ќозї ва
дигар касоне, ки сарпарасти умури давлатанд, ё ќудрате бар
инсоф ва гирифтани њаќќи вай аз золиму ситамгарро доранд,
додхоњї карда бигўяд: фалонї ба ман чунин ситам намудааст.

2. Кўмаку ёрї бар таѓйири кори зишт ва рањнамунии
исёнгар ба роњи њаќ, бинобар ин љоиз аст, ба касе ки бовар
дорад, ки ў ба ќудрату тавоноияш корњои зишт ва мункарро
дур карда метавонад, бигўяд: фалонї чунин мекунад, ўро аз
он манъ кун ва амсоли ин, ба шарте, ки ќасди ѓийбаткунанда
дур кардани корњои мункар ва зишт бошад ва чунин ќасд
надошта бошад, ѓийбаташ њаром аст.

3. Истифто (талаби фатво) чунончї ба муфтї мегўяд, ки
падарам ё бародарам ё шавњарам ё фалонї ба ман чунин зулму
ситам намудааст, оё ин њаќро дорад? Ва роњи халосии ман аз ў
чї гуна аст ва чї тавр њаќќамро аз ў гирифта, зулмро аз худ
дафъ кунам? Барои ин гуна кор ва амсоли он барои зарурат
ѓийбат раво аст. Вале бењтар ва ба эњтиёт наздиктар он аст, ки
бигўяд: дар мавриди мард ё шахс ё шавњаре, ки чун кор ва
рафтор он аст, ки бигўяд: дар мавриди мард ё шахсе ё шавњаре,
ки чун кор ва рафтор дошта бошад, чї мегўї? Зеро бидуни
таъйин кардани ном маќсуд аз он њосил мешавад. Бо вуљуди
ин, муайян кардани ном раво аст, чунончи дар њадиси Њинд,
ки дар њадисњои оянда зикр мекунем, хоњад омад.
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4. Бим додани мусалмонон аз шарру бадї ва насињаташон
ва аз ин чанд роњ мумкин аст: Таљрињи маъюбини ровиён ва
шоњидон (яъне, ононе, ки бо далеле шањодат ва ривояташон аз
сўи уламо ва ќозињо рад мегардад). Ва ин ба иттифоќи
мусалмонон раво аст, балки аз љињати њољат ва ниёзмандї
вољиб њам њаст. Аз љумла, машварат бо њамдигар дар мавриди
хешовандї бо касе ё мушорикат бо ў ё вадиату амонат
гузоштанд, назди ў ё муомила бо вай ё њамсоягї бо вай. Бар
мушовир дар ин суратњо лозим аст, ки њаќиќатро бигўяд ва
њолашро пўшида нигањ надорад, бадињоеро, ки дар ўст ба нияти
маслињат ёд. Аз љумла, њар гоњ донишљўеро бубинад, ки назди
бидаткор ё фосиќе рафтуомад намуда, аз вай илм меомўзад ва
тарсад, ки донишљў аз ин кор зарар мебинад, бар вай лозим
аст, то ўро насињат кунад, ба ин тариќа, ки њоли бидаткорро
баён кунад, ба шарте, ки ќасдаш насињат бошад. Ва аз ин
љумлаи корњоест, ки дар он хатову иштибоњ рух медињад ва
гоњо њасад гўяндаро бад-он вомедорад ва шайтон мавзўъро
ба вай дигар хел љилва медињад ва ба хаёлаш меояд, ки он
насињат аст. Аз ин рў, бояд ба ин кор ањамият дода шавад ва
аз љумла ин аст, ки шахс вазифае дорад, ки ба таври дуруст
бад-он расидагї намекунад, ё ин ки салоњияти онро надорад, ё
ин ки фосиќ аст ва кундфањм ва амсоли он. Пас вољиб аст, ки
ин мавзўъ ба касе, ки бар вай вилояту нуфузи пурра дорад,
гуфта шавад, то ўро дур намуда ва касеро муваззаф кунад, ки
салоњияти онро дорад. Ё ин ки ба ин љанбаи наќсу камбудии ў
огоњ шуда ва бо вай ба муќтазои њолаш рафтор карда,
фиребашро нахўрад ва инки бикўшад, то ўро ба истиќомат ба
вазифааш водорад, ё бикушад, то дигаре ба љояш муќаррар
гардад.

5. Ин ки аланан ва ошкоро корњои фисќу фуљур ва бидъатро
анљом дињад, монанди касе, ки ба таври ошкор шароб бинўшад,
ё њаќќи мардумро базўр бигирад ва молњои онњоро бо зулму
ситам биситонад ва корњои ботил ва њаромро сарпарастї кунад.
Бинобар ин, љоиз ба чизе, ки ба он зуњур мекунад, ёд шавад,
масалан шаробхор, зинокор, њаќхўр ва ѓайра. Вале ба айбњои
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дигар, ки ошкоро онњоро анљом надода, ёд карданаш љоиз нест,
магар ваќте сабаби љавозаш муњайё гардад.

6. Барои муаррифї кардан: Њар гоњ инсон ба лаќабе
маъруфу машњур бошад, монанди Аъмаш (он ки аз чашмаш
об мерезад) ва Аъраљ (ланг) ва Асам (кар) ва Аъмо (кўр) ва
Ањвал (чашмкаљ) ва ѓайра, ки муаррифиашон бад-он раво аст
ва барои тањќир зикри ин гуна лаќабњо љоиз нест. Агар
муаррифии он шахсњо ба ѓайри ин лаќабњо мумкин бошад,
бењтар аст.

Ин шаш сабаб аст, ки уламо зикр намудаанд ва аксари он
ба иљмоъ собит аст ва далелњои он аз ањодиси сањењ машњуранд,
аз љумла:

1531 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки марде аз паёмбар (с)
иљозаи (вуруд) хост. Он њазрат (с) фармуд: Ба вай иљоза дињед,
ки бародари ќабилаи одами бадест.

Шарњ: аз ин њадис дарёфта мешавад. ки ѓайбати афроди
фосиќ ва фосид љоиз аст, то мардум ба зоњири њолашон фиреб
нахўранд.

1532 - Њамчунон аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари
Худо (с) фармуд: Гумон намекунам, ки фалонї ва фалонї аз
дини мо чизе бифањманд. Лайс ибни Саъд яке аз ровиёни њадис
гуфт, ки ин ду мард аз љумлаи мунофиќин буданд.

1533 - Аз Фотима бинти Ќайс (р) ривоят аст, ки гуфт: Назди
Паёмбар (с) омада гуфтам: Абулљањм ба Муовия аз ман
хостгорї кардаанд. Расули Худо (с) фармуд: Муовия фаќир
аст ва молу сарвате надорад, аммо Абулљањл асоро аз
гарданаш намегузорад (яъне зиёд сафар мекунад) ва дар
ривояте аз Муслим омада, ки ва аммо Абулљањм занонро бисёр
мезанад ва он тафсири ривоятест, ки асоро аз шонааш
наменињад. Ва гуфта шуда, ки маънояш ин аст, ки зиёд сафар
мекунад.

1534 - Аз Зайд ибни Арќам (р) ривоят шуда, ки гуфт: Мо
ба Расули Худо (с) дар сафаре берун омадем, ки мардум дар
он ба сахтї рў ба рў шуданд ва Абдуллоњ ибни Убай гуфт: Бар
касоне, ки назди Расули Худо (с) њастанд, нафаќа надињед, то
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пароканда шаванд ва гуфт: Агар ба Макка бозгаштем, азизтар,
хортарро њатман берун хоњад кард. Ман хидмати Расули Худо
(с) омада, ўро аз он огоњ сохтам. Он њазрат (с) ба дунболи
Абдуллоњ ибни Убай фиристод ва ў ќасамњои муаккад хўрд,
ки чунин нагуфтааст ва мардум гуфтаанд: Зайд ба Паёмбари
Худо (с) дурўѓ гуфтааст ва ин суханашон ба ман гарон омад,
то ин, ки Худованд барои тасдиќам бар паёмбараш фурў
фиристод (Изо љоака-л-мунофиќун). Сипас Расули Худо (с)
онњоро хост, то барояшон омўрзиш талабад, вале онњо сарњои
худро гардонда эътироз намуданд.

1535 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Њинд, њамсари
Абусуфён барои паёмбар (с) гуфт: Абусуфён мардест бахил
ва ба ман он чиро ки барои ман ва фарзандонам кифоят кунад,
намедињад, магар он ки бидуни огоњии ў бимирам. Фармуд: он
чиро, ки барои ту ва фарзандонат кифоят мекунад бо шеваи
писандида бигир.

БОБИ 257. Тањрими намима ва он иборат аст аз
суханчинї ва наќли сухани мардум барои эљоди фасод

ва фитна

Аайбљўст, равона дар пайи суханчинї (Ќалам: 11)

Худованд мефармояд: Ба забон намеоварад одамї сухане,
магар назди ў нигањбонист муњайё. (Ќоф: 18)

1536 - Аз Њузайфа (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Суханчин ба бињишт дохил намегардад.

1537 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) аз
канори ду ќабр гузашта ва фармуд: он ду азоб мешаванд ва
дар чизи бузурге азоб намешаванд! Оре он бузург аст, аммо
яке аз онњо суханчинї мекард ва дигаре аз бавл (шоша) парњез
намекард. Ва ин лафз яке аз ривоёти Бухорї аст.
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1538 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Оё шуморо хабар надињам, ки ал-ъазза чист? Он
суханчинї ва зиёда гуфтан ва хусумат андохтан дар миёни
мардум аст.

БОБИ 258. Нањй аз наќл кардани гуфтањои мардум ва
сухан гуфтани мардум бо волиёни умур њар гоњ ниёзе
бад-он набошад, монанди тарс аз рух додани мафсада

ва ѓайра

Худованд мефармояд: Бар гуноњ ва таљовуз ёрї манамоед.
(Моида: 2) Ва дар ин боб њадисњоест, ки дар боби ќаблї
гузашт.

1539 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њељ яке аз асњоби ман аз дигаре ба ман чизе
нарасонад, зеро ман мехоњам ба сўи шумо бароям, дар њоле
ки дилам солим аст.

БОБИ 259. Мазаммати зулваљњайн (дурўя)

Худованд мефармояд: Аз мардум пинњон мекунанд ва аз
Худо пинњон намекунанд ва ў бо эшон аст, он гоњ ки дар шаб
машварат кунанд, дар мавриди он чи Худо намеписандад аз
тадбир ва Худо ба он чї мекунанд, муњит ва дарбаргиранда
аст. (Нисо: 108)

1540 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: мардумро њамчун маъданњо меёбед. Бењтарин ва
шарофатмандтаринашон дар љоњилият бењтарин ва
шарофатмандтаринашон дар ислом аст, њар гоњ донишманд
шаванд ва бењтаринашон дар ин масъала (аморат ва хилофат)
касест, ки аз њама бештар аз он бад мебарад ва бадтарини
мардум зулваљњайнро мебинед, ки ба ин гурўњ ба чењрае меояд
ва ба он гурўњ ба чењраи дигар.
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Шарњ: Яъне, бо њар табаќа ва ќишр аз мардум худро
пайванд медињад, бо хуб хуб аст ва бо бад бадхоњ. Њадафаш
нифоќ бошад ё истифодаљўї.

1541 - Аз Муњаммад ибни Зайд ривоят аст, ки иддае аз
мардум барои падари бузургаш Абдуллоњ ибни Умар (р)
гуфтанд: мо бар подшоњон ворид мешавем ва ба онњо чизе
мегўем бар хилофи он чи ки чун аз наздашон бароем, мегуем.
Гуфт: Мо дар замони Расули Худо (с) ин чизро нифоќ
мешумурдем.

Шарњ: мафњуми њадис он аст, ки мусалмон боист дар
њузур ва ѓиёби дигарон ростгў бошад, на он ки дар њузури касе
тавре сўњбат кунад ва дар ѓиёби ў ба шакли дигар.

БОБИ 260. Њаром будани дурўѓ гуфтан

Худованд мефармояд: Дунболи он чї ба он илм надорї,
марав. (Исро: 36)

Ба забон намеорад одамї суханеро, магар ин ки назди вай
нигањбонист, муњайё. (Ќоф: 18)

1542 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њамоно ростї ба сўи тоъат рањнамої мекунад ва тоъат
ба сўи бињишт ва Њароина шахс рост мегўяд, то ин ки дар назди
Худованд сиддиќ (бисёр ростгў) навишта мешавад ва њамоно
дурўѓ ба сўи маъосї рањнамої мекунад ва маъосї ба сўи дўзах
ва Њароина шахс дурўѓ мегўяд, то ин ки дар назди Худованд
каззоб (бисёр дуруѓгў) навишта мешавад.

1543 - Аз Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят аст, ки
паёмбар (с) фармуд: Чањор хислат аст, ки њар гоњ дар касе
љамъ шаванд он шахс мунофиќи холис аст ва касе, ки дар ў
хислате аз онњо бошад дар ў хислате аз нифоќ аст то ин, ки
онро тарк кунад: Чун амин шумурда шавад хиёнат кунад ва
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чун сўњбат кунад, дурўѓ гўяд ва чун паймон бандад, фиреббозї
ва ѓадр кунад ва чун даъво кунад, дашном дињад.

1544 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Он ки аз рўи сохтагї (дурўѓ) иддаъо кунад, ки хобе дида, дар
њоле ки надидааст, муваззаф мегардад, ки ду донаи љавро ба
њам гирењ занад ва њаргиз ин корро наметавонад бикунад ва
он ки ба сухани гурўње гўш дињад, дар њоле ки онон аз вай бад
мебаранд, дар рўзи ќиёмат дар гўшњояш миси гудохта рехта
мешавад ва касе, ки сурате бикашад (сурати он чи мавриди
парастиш ќарор мегирад) азоб карда мешавад ва муваззаф
мегардад, ки дар он рўњро бидамад, дар њоле ки ќудрати
дамиданро њам надорад.

1545 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Дурўѓтарини дурўѓњо ин аст, ки шахс ба чашмонаш
дидани чизеро нисбат дињад, ки онро надидааст.

1546 - Аз Самура ибни Љундуб (р) ривоят аст, ки гуфт
Расули Худо (с) ба асњобаш бисёр мефармуд: Кадом як аз шумо
хобе дидааст? Ва ќисса мекард барояшон он чиро ки Худованд
хоста буд, ќисса кунад ва он њазрат (с) субње ба мо гуфт: Шаб
ду шахс наздам омаданд ва ба ман гуфтанд: бирав ва ман бо
онњо рафтам ва мо болои сари шахсе омадем, ки хобида буд
ва дидем, ки дигаре болои сари ў њамроњ бо санге истода ва
ногоњ сангро ба сараш мезанад ва сарашро мешикофад ва санг
ба ин љо меѓалтад ва ў ба дунболи санг меравад, то онро
бигирад, вале ба вай боз намегардад, то ин ки сараш мисли
аввал дуруст шавад ва боз бар вай бозгашта ва мисли аввал
бо ў рафтор мекунад ба онњо гуфтам Субњоналлоњ! Ин ду чї
кора њастанд? Њарду ба ман гуфтанд: Бишитоб ва рафтем, то
ин ки бар сари марде омадем, ки бар пушташ афтода буд ва
дигаре бо арраи оњанин болои сараш истода буд ва ногањон
дидем, ки вай ба яке аз ду тарафи рўяш мутаваљљењ шуда ва
канораи дањон ва бинї ва чашмашро то пушти сар чок мекунад
ва боз љониби дигар рўй оварда ва њамон тавр, ки дар љониби
аввалї кард, анљом медињад ва аз он љониб фориѓ намегардад,
магар ин ки љониби аввалї камокон, (чи тавре ки буд) ба њоли
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аввалияш бармегардад ва сипас ба он бозгашта ва њамон тавре
ки дар мартабаи аввал намуд, менамояд.

Фармуд: гуфтам: Субњонаоллоњ! Ин ду чи кора њастанд?
Ба ман гуфтанд: Бишитоб, бишитоб. Сипас рафтем, то ин ки
ба мисли танўре расидем. Гумонам, ки фармуд: Ногоњ дидам,
ки дар он суханони номафњум ва садоњоест ва ба он сар задем
ва дидем, ки дар он мардон ва заноне урёнанд ва дидем, ки аз
зерашон шўълае меомад ва чун меомад љеѓ ва фарёд
мекашиданд. Гуфтам инњо киёнанд? Ба ман гуфтанд: Бишитоб,
бишитоб. Рафтем, то ин ки ба љўе омадем. Гумонам мефармуд,
ки мисли хун сурх буд ва дар он шиногаре шино мекард ва бар
канораи љўе марде буд, ки сангњои зиёде наздаш љамъ шуда
буд ва ногањон дидем, ки он шиногар ба андозае, ки мехост
шино карда ва боз наздики шахсе, ки сангњо наздаш гирд омада
буд, омада ва дањонашро боз мекард ва он шахс сангњоро
њамчун луќма ба дањонаш меандохт ва ў мерафт ва шино
мекард ва дубора ба сўяш бозмегашт ва њар ваќте ки ба сўяш
бозмегашт, дањонашро боз мекард ва ў сангњоро ба дањонаш
меандохт. Ба онњо гуфтам: Ин ду нафар киёнанд? Ба ман
гуфтанд: бишитоб, бишитоб ва рафтем, пас бар сари марди
зиштсурат омадем. Фармуд: чун бадтарин ва зишттарин марде,
ки мушоњида кунї ва дидем, ки дар пешаш оташе буд, ки онро
равшан мекард ва ба атрофаш мегашт.

Ба он ду гуфтам: Ин кист? Ба ман гуфтанд: бишитоб,
бишитоб. Пас рафтем ба гулистони анбўње расидем, ки дар он
њама гуна гулњои рангоранги бањорї вуљуд дошт ва дар миёни
гулистон марди баландќомате буд, ки намешуд дарозии
сарашро дар осмон бубинем ва дар атрофи он мард кўдакони
зиёде буданд, ки њаргиз мислашонро надида будам. Гуфтам:
Ин кист ва инњо киёнанд? Ба ман гуфтанд: бишитоб, бишитоб.
Пас рафтем ва ба дарахти бисёр бузург расидем, ки бузургтар
ва зеботар аз он дарахте надида будам. Ба ман гуфтанд: дар
он боло шав ва боло шудем ба шањре, ки аз як хишти тилло ва
як хишти нуќра бино шуда буд ва ба дарвозаи шањр омадем
ва дархости боз кардани онро кардем ва он дарвоза боз шуд
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ва мо ба он ворид шудем ва мардоне ба мулоќоти мо
шитофтанд, ки ниме аз вуљудашон дар хилќаташон монанди
зеботарин чењрањое, ки дидаї ва нимаи дигар монанди
бадтарин чењрае, ки дидаї, буд.

Он ду ба онњо гуфтанд: биравед ва ба дарё ѓуттавар шавед
ва ногањон дидем, ки он љо љўйе пањну васеъ љорист, гўї ки
обаш дар сафедї шири холис аст ва онњо рафта дар он ѓутта
заданд ва сипас ба сўи мо бозгаштанд, дар њоле ки он бадї аз
эшон дур гашта буд ва ба зеботарин сурат даромада буданд.
Фармуд: он ду ба ман гуфтанд: Ин бињишти љовид аст ва ин
манзили туст ва чашмонам зиёд ба тарафи боло нигарист ва
ногоњ ќасреро дидам, ки мисли абр сафед буд, ба ман гуфтанд:
Ин манзили туст. Ба онњо гуфтам: Боракаллоњу фикумо
(Худованд ба шумо баракат дињад) маро бигзоред, ки ба он
дароям, гуфтанд: аммо акнун на ва ту ба он даромадани њастї.

Ба онњо гуфтам: Ман дар ин шаб умуреро дидам, ки аз он
ба шигифт мондам, он чи ман дидам, чї буд? Ба ман гуфтанд:
бохабарат хоњем сохт. Аммо марди аввале, ки сараш ба санг
шикофта мешуд, ў касе буд, ки Ќуръонро њифз карда ва онро
тарк мекунад ва аз намозњои фарз мехобад ва аммо марде, ки
болои сараш омадї, ки канораи дањон ва бинї ва чашмаш то
пушти сараш чок мешуд, ў марде буд, ки субњ аз хонааш
баромада ва дурўѓ мегуфт, ки ба офоќ мерасид ва аммо мардон
ва занони барањна ва лухте, ки дар сохтмоне мисли танўр ќарор
доштанд, онон занон ва мардони зинокоранд ва аммо марде,
ки бар сараш омадї, ки дар љўй шино мекард ва сангњо ба
дањонаш андохта мешуд, ў судхўр буд ва аммо марди
зиштњайкале, ки дар канори оташ буд ва онро меафрўхт ва ба
давраш мегашт, ў молику хозини дўзах аст, аммо марди
баландќомате, ки дар гулистон буд, ў Иброњим ъалайњи-с-
салом аст ва кўдаконе, ки дар атрофи ў буданд, њар мавлудест,
ки бар фитрат мурдааст ва дар ривояти Барќонї омада ки:
бар фитрат валодат шудааст. Баъзе аз муслимин гуфтанд: ё
Расулаллоњ, фарзандон (кўдакон ё атфоли) мушрикин чї тавр?
Расули Худо (с) фармуд: Ва фарзандони мушрикин њам. Аммо
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гурўње, ки нимашон зебо ва нимашон зишт буд, онњо гурўње
буданд, ки амали нек ва бад, њар дуро анљом доданд ва
Худованд аз эшон даргузашт.

Ва дар ривояте аз вай омада, ки дишаб (дар хоб) ду мардро
дидам, ки наздам омада, маро берун бароварда, ба замини
муќаддас бурданд. Сипас онро ёдоварї намуд ва фармуд:
Сипас рафтем, то ба наќбе монанди танўр расидем, ки болояш
танг ва поёнаш фарох буд ва дар зераш оташе равшан буд ва
чун оташ боло мешуд, онњо боло мешуданд ва чун шўълааш
фурў менишаст, ба он бозмештанд ва дар он мардон ва занони
луч ва урён буданд.

Дар он ривоят омада: то ин ки ба љўе аз хун расидем ва
ровї дар он шак накард, ки дар он марде дар миёни љўй истода
буд ва дар соњили дарё марде буд, ки пеши рўяш сангњое ќарор
дошт. Сипас он марде, ки дар љўй буд, меомад ва чун мехост
барояд, он мард санге дар дањанаш меандохт ва ў ба њолати
аввалї ва љои аввалиаш бозмегашт ва њамин тавр, њар лањзае,
ки он мард меомад ва мехост аз љўй барояд, он мард истода,
дар дањонаш санге меандохт ва ў ба љои аввалаш бозмегашт.
Дар он ривоят омада, ки: пас маро ба дарахте боло карданд ва
маро ба хонае дохил намуданд, ки њаргиз аз он зеботар надида
будам, ки дар он мардони пир ва љавоне буданд ва дар ривояти
мазкун омадааст: он марде, ки дидам, канораи дањанаш чок
карда мешуд, дурўѓгўе аст, ки дурўѓро ќисса мекунад ва ин
дурўѓаш аз вай гирифта шуда ва ба офоќ мерасад ва то рўзи
ќиёмат ба вай он кор идома меёбад.

Дар њамон ривоят низ омада, ки: он марде, ки дидамаш
сараш ба санг шикофта мешуд, мардест ки Аллоњ таъоло
Ќуръонро ба вай омўхта, вале ў аз шаб аз он хобида ва дар
рўз ба он амал накардааст ва то рўзи ќиёмат он кор бар вай
идома хоњад ёфт. Хонаи аввал, ки дохил шудам, хонаи умумии
мўъминон аст, ва аммо ин хона хонаи шањидон аст ва ман
Љабраилам ва ин Микоил аст, пас саратро боло кун. Сарамро
боло намуда, болои сарам чизе шабињи абрро дидам. Гуфтанд:
он манзили туст. Гуфтам: маро бигзоред ба хона ва манзилам
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дохил шавам. Гуфтанд: барои ту умрест, ки њанўз тамомаш
накардаї ва чун такмилаш кардї, ба манзилат меої.

БОБИ 261. Дар он чи аз дурўѓ равост

Бидон ки агарчи асли дурўѓ њаром аст, вале дар баъзе
њолот ва рўи шартњое раво аст, ки дар китобе дигар бо номи
(ал-Азкор) зикр намудам, ки хулосаи он ин аст, ки сухан
василаест барои баёни маќосид ва њар маќсади неке, ки
расидан ба он бидуни гуфтани дурўѓ мумкин бошад, дурўѓ
гуфтан дар он њаром аст ва агар расидан ба он бидуни дурўѓ
гуфтан мумкин набошад, гуфтани дурўѓ љоиз ва равост. Пас
агар маќсуди ў мубоњ бошад, дурўѓ гуфтан њам мубоњ аст ва
агар вољиб бошад, дурўѓ гуфтан низ вољиб аст. Њар гоњ
мусалмоне аз золим ва ситамгаре, ки мехоњад, ўро бикушад ё
молашро бигирад, пинњон шуд ё молашро пинњон намуд ва аз
шахси дигар дар бораи вай суол шуд, вољиб аст, ки дурўѓ
бигўяд ва ўро махфї бидорад.

Њамон тавр, њар гоњ назди ў моле ба вадиъат нињода шуда
бошад ва золиме бихоњад, ки онро бигирад вољиб аст, ки дурўѓ
гуфта, онро пинњон бидорад ва мўњтоттар дар ин маворид ин
аст, ки таврия кунад, ва маънои таврия ин аст, ки аз ибораташ
маќсади сањињеро дар назар дошта бошад, ки нисбат ба он чи
ки мухотаб онро мефањмад, дуруѓгў аст ва њар гоњ таврияро
гузошта ва иборати дурўѓеро зикр намуд, дар ин њол њаром
намебошад ва уламо барои раво будани дурўѓ гуфтан.

Дар ин њол ба њадиси умми Кулсум истидлол љустаанд, ки
гуфт: Аз Расули Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Каззоб касе
нест, ки дар миёни мардум ислоњ меоварад, пас хабареро
мерасонад ё хабареро мегўяд. Ва имом Муслим дар ривояташ
афзуда, ки умми Кулсум гуфт: Ва нашунидам дар чизе аз он
чи мардум мегўянд рухсат дода бошад, магар дар се чиз:
манзураш љанг ва оштї дар миёни мардум ва сухани њамсар
ба шавњараш буда, яъне, њар гоњ зан барои розї нигањ доштани
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шавњар ва шавњар барои ризои занаш дурўѓи маслињатомез
бигўяд, аз назари шариъат њаром набуда ва муљоз аст.

БОБИ 262. Ташвиќ намудан ба диќќат кардан дар он
чи ки мегўяд ва ё њикоят мекунад

Худованд мефармояд: Ба дунболи он чи илм надорї, марав.
(Исро: 36)

Ба забон намеоварад одамї суханеро, магар ин ки назди
вай нигањбонест омода ва муњайё. (Ќоф: 18)

1547 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Дуруѓгўии мард њамин бас аст, ки њама он чиро, ки
мешунавад мегўяд.

1548 - Аз Самура (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Он, ки суханеро аз ман наќл кунад, ки мебинад он
дурўѓ аст, пас яке аз дуруѓгўён ба шумор меравад.

1549 - Аз Асмоа (р) ривоятаст, ки зане гуфт: ё Расули Худо
(с) шавњари маро занест. Пас оё бар ман гуноњ аст, ки худро
аз шавњарам ба ѓайр аз он чи ки ба ман медињад, сер нишон
дињам? Паёмбар (с) фармуд: Он ки худро ба чизе ки дода
нашуда сер бинамоёнад (нишон дињад) монанди касест, ки ду
либоси зўр (риё ва дурўѓ) пўшида аст.

Боби 263. Дар мавриди душвор будани
шањодати дурўѓ

Худованд мефармояд: Аз сухани дурўѓ бипарњезед. (Њаљ:
30)

Ба дунболи он чи илм надорї, марав. (Исро: 36)
Ба забон намеоварад одамї суханеро, магар ин ки назди

вай нигањбонест, муњайё. (Ќоф: 18)
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Њамоно Парвардигори ту њамеша дар муроќибат аст.
(Фаљр: 14)

Ва ононе ки гўвоњии дурўѓ намедињанд. (Фурќон: 72)
1550 - Аз Абубакра (р) ривооят аст, ки Расули Худо (с)

фармуд: Оё шуморо аз бузургтарин гуноњони кабира хабар
надињам? Гуфтем: оре ё Расули Худо (с)! Фармуд: Шарик
овардан ба Худои мутаъол ва нофармонии падару модар ва
дар њоле, ки такя карда буд, нишаст ва фармуд: Огоњ бошед
ва сухани дурўѓ ва шањодати дурўѓ ва онро пай дар пай мегуфт,
то ки гуфтем: кош сукут мефармуд.

БОБИ 264. Тањрими лаънат кардани инсони муайян ё
чорпои (маркаби) муайян

1551 - Аз Абузайд Собит ибни Зањњок (р), ки аз ањли
Байъати Ризвон аст, ривоят шуда, ки Расули Худо (с) фармуд:
Он ки бар савганде ба миллати ѓайр аз ислом аз рўи ќасд ва
дурўѓ савганд хўрад, ў чунон аст, ки гуфтааст ва касе, ки
худкушї кунад, дар рўзи ќиёмат ба он азоб карда мешавад ва
бар њељ марде назре дар он чи молики он нест, намебошад ва
лаънат намудани фарди мўъмин монанди куштани ўст.

Шарњ: ин њадис баёнгари матолиби зер аст:
1) Он ки савганде бихўрад ба миллати ѓайр аз ислом,

масалан бигўяд: њар гоњ ин корро анљом додам, пас яњудї ё
насронї бошам, ў агар азми пайравї аз он динро дошта бошад,
њар гоњ он корро анљом дињад, мусаламан бо азми хеш ба куфр
кофир мегардад, аммо агар њадафаш таъкид бар накардани
он кор бувад, гунањкор мегардад ва бояд аз Худованд омурзиш
талабад.

2) Он ки худкушї кунад, дар рўзи ќиёмат ба њамон шакле,
ки худкушї намуда шиканља ва азоб карда мешавад, зеро ў
хоста бад-ин тартиб аз ќазои Худованд гурез намояд.

3) Ин ки назр дар чизе аст, ки шахс ќудрати анљоми онро
дошта бошад, варна назраш дуруст нест ва суханаш лаѓв
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мегардад ва дар баробари адами анљоми он гунањгор
намешавад.

4) Ин ки лаънат кардани мусалмон аз зумраи бузургтарин
гуноњон ба шумор меравад, ки мусовї бо ќатли ўст, ки
мутаассифона бештари афрод ба ин матлаб таваљљўњ
наменамоянд ба вижа занон, ки лаънат кардани афрод пешашон
амри бисьёр оддї талаќќї мегардад.

1552 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: барои њељ сиддиќе намезебад, ки зиёда лаънат
фиристад.

1553 - Аз Абудардо (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: касоне ки бисёр лаънат мегўянд, дар рўзи ќиёмат на
шафеъ мешаванд ва на шоњид.

1554 - Аз Самура ибни Љундуб (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: Њељ яке аз шумо ба лаънати Худо ва ѓазабаш
ва дўзах бар дигаре дуъо накунад.

1555 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Мўъмин бисёр таъназананда ва лаънатгар ва
бадгуфтор ва бадкирдор нест.

1556 - Аз Абудардо (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њар гоњ банда чизеро лаънат кунад, лаънат ба сўи
осмон боло меравад ва дарвозањои осмон ба рўи он баста
мешавад, сипас ба замин фуруд меояд ва дарвозањои замин ба
рўи он баста мешавад, боз ба рост ва чап меравад ва агар
роње наёфт, ба касе ки лаънат шуда бозмегардад ва агар вай
ањли он бувад хуб, варна ба гўяндааш бозмегардад.

1557 - Аз Имрон ибни Њусайн (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Дар асное, ки Расули Худо (с) дар сафаре аз сафарњояш буд
ва зане аз ансор бар шутуре буд, ки азият шуда ва он (шутур)-
ро лаънат кард. Расули Худо (с) онро шунида фармуд: Бори
шутурро гирифта, онро ба њоли худ бигзоред, зеро ў малъун
аст. Имрон (р) гуфт: Гўї ман он занро мебинам, ки дар миёни
мардум меравад ва њељ кас ба ў илтифот намекунад.

1558 - Аз Абубарза Назла ибни Убайди Асламї (р) ривоят
шуда, ки гуфт: дар асное, ки зани љавоне бар шутуре савор
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буд, ки бар он миќдоре колои ќавм буд. Ногоњ паёмбар (с)-ро
дид ва кўњ бар эшон (мардум) тангї кард ва гуфт: ња, Худоё
лаънаташ кун. Паёмбар (с) фармуд: Њамроњї накунад бо мо
шутуре, ки бар он лаънат аст.

Шарњ: Афсўс аст, ки лафзи лаънат бар андак чизе бар
забони бисёре аз мардумони љоњил ривољ дорад, дар њоле ки ин
гуфтор шаръан љоиз нест, магар ин ки аз тарафи Худованд ё
расулаш (с) бар ў лаънат шуда бошад.

БОБИ 265. Раво будани лаънат кардани
маъсияткорон ба шакли номуъайян

Худованд мефармояд: Огоњ бошед, ки лаънати Худованд
бар ситамгорон аст. (Њуд: 18)

Пас дар миёнашон овоздињандае овоз дод, ки лаънати Худо
бар ситамгорон аст. (Аъроф: 44)

Дар њадиси сањињ омадааст, ки Расули Худо (с) занеро, ки
мўи занонро ба мўйи одамї пайванд мекунад ва занеро, ки ин
корро мехоњад, анљом дињад, лаънат намуд ва њам сўдхор ва
мусаввиронро низ лаънат намуд ва ин ки паёмбар (с) фармуд:
Лаънат кунад, Аллоњ таъоло касеро, ки њудуди заминро таѓйир
медињад (замини бегонаро дохили замини худ мекунад) ва ин
ки паёмбар (с) фармуд: лаънат кунад Аллоњтаъоло дуздро, ки
тухмро дуздї мекунад. Ва фармуд: он њазрат (с): Лаънат кунад
Аллоњ таъоло он ки падару модарашро лаънат кунад. Ва ин
ки фармуд: Расули Худо (с): Лаънат кунад Аллоњ таъоло
касеро, ки ба номе ба љуз номи Аллоњ њайвонеро забњ менамояд.

Ва ин ки паёмбар (с) фармуд: Касе ки дар Мадинаи
мунаввара кори зиште кунад ё касеро ки муртакиби кори зиште
шуда љой дињад, пас бар ў лаънати Худо ва фариштагонаш ва
њамаи мардум бод. Ва ин ки Расули Худо (с) фармуд: Худоё
Риъл ва Заквон ва Усайяро, ки нофармонии Худо ва расулаш
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карданд, лаънат кун ва ин њарсе аз ќабоили Араб буданд. Ва
њам фармуд: Аллоњ таъоло Яњудро лаънат кунад, ки ќабрњои
паёмбаронашонро масљид сохтанд ва ин ки паёмбар (с)
мардонеро, ки худро ба занон ва занонеро, ки худро ба мардон
њаммонанд мекунанд, лаънат намуд ва њамаи ин алфоз дар
Сањињ аст, ки бархе дар Сањињи Бухорї ва Муслим аст ва баъзе
дар яке аз он ду.

БОБИ 266. Тањрими дашном додани мусалмон
бидуни њаќ

Худованд мефармояд: Ва онон ки меранљонанд мардон ва
занони мусалмонро бидуни ин ки гуноње карда бошанд,
њароина бори бўњтон ва гуноњи зоњиреро бардоштаанд. (Ањзоб:
58)

1559 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Дашном додани мусалмон фисќ ва љанг бо вай куфр
аст.

1560 - Аз Абузар (р) ривоят аст, ки ў аз Расули Худо (с)
шунид, ки мефармуд: Њељ марде марди дигареро ба фисќ ё куфр
муттањам намекунад, магар ин ки фисќ ва куфр бар ў
бозмегардад, њар гоњ он ки ин нисбатњо ба вай дода шуда
њамчунон набошад.

Шарњ: ин њадис баёнгари он аст, ки он ки мусалмонеро
бидуни далел ба дурўѓ ба фисќ муттањам кунад, худ фосиќ
аст ва он ки ўро кофар бихонад, дар њоле ки чунон нест, агар
воќеан зоњири онро ирода дошт ва онро њалол шумурд, кофир
мешавад ва агар њалолаш нашумурд, гуноњи такфири ў ба
худаш бозмегардад.

1561 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Ду дашномдињанда њар чи гуфтанд. Пас гуноњаш бар
оѓозкунандаашон аст, то ин, ки мазлум аз њад таљовуз кунад.
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1562 - Њамчунон аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт:
марде хидмати паёмбар (с) оварда шуд, ки шароб нўшида буд.
Фармуд: Ўро бизанед. Абуњурайра (р) гуфт: бархе аз мо ба
даст ва бархе ба кафш ва бархе ба љомааш вайро мезаданд ва
чун бозгашт, бархе гуфтанд: Худо туро хор кунад. Паёмбар
(с) фармуд: Ин тавр магўед ва шайтонро бар ў ёрї надињед.

Шарњ: шайтонро бар ў ёрї надињед, зеро шайтон мехоњад
бо љилва додани гуноњон ўро хор созад ва њар гоњ мусалмонон
њам дуъо кунанд, ки ў хор ва залил шавад, дар њаќиќат бо
дуъояшон бо шайтон њамоњанг шудаанд.

1563 - Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз
Расули Худо (с) шунидам, ки мефармояд: Он, ки бардаашро
ба зино мутањам кунад дар рўзи ќиёмат бар вай њад љорї шавад
љуз он, ки чунончи гуфтааст бошад.

БОБИ 267. Тањрими дашном додани мурдагон
бидуни њаќ ва маслињати шаръї

Ва он маслињати шаръие, ки мурод ба њаќ аст, бим додан
аст аз пайравї кардани вай дар бидъат ва фисќаш ва монанди
он. Дар ин маврид ояи муборака ва њадисњоест, ки дар боби
пеш гузашт.

1564 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Мурдагонро дашном надињед, зеро онон ба он чи пеш
фиристоданд, расиданд

Шарњ: Яъне, фоидае дар дашном доданашон нест ва
дашном додан худ кори зиште ба шумор меравад.

БОБИ 268. Манъ аз озор расондан ва азият
кардани мардум

Худованд мефармояд: Ва онон ки меранљонанд мардон ва
занони мусалмонро бидуни ин ки гуноње карда бошанд, њароина
бори бўњтон ва гуноњи зоњиреро бардоштаанд. (Ањзоб: 58)
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1565 - Аз Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят аст, ки
Расули Худо (с) фармуд: Мусалмон касест, ки мусалмонон аз
дасту забонаш дар амон бимонанд ва муњољири (комил) он аст,
ки он чиро Худованд мамнўъ ќарор дода ва аз он манъ намуда,
тарк кунад.

1566 - Ва низ аз Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят
аст, ки Расули Худо (с) фармуд: Он ки дўст медорад аз дўзах
дур гардонида шуда ва ба бињишт дохил гардад, бояд маргаш
даррасад, дар њоле ки ў ба Худои таъоло ва рўзи охират имон
дорад ва бояд бо мардум рафтореро анљом дињад, ки дўст
медорад аз тарафи мардум бо ў анљом шавад. Ва он бахше аз
њадиси тўлониест, ки дар боби итоат ва фармонбардории
зимомдорон гузашт (шуморааш 668).

БОБИ 269. Дар манъ аз душманї ва ќатъи робита
ва пушт гардонидан ба њамдигар

Худованд мефармояд: Њароина мусалмонон бародари
якдигаранд. (Њуљурот: 10)

Мутаваззиъанд барои мўъминон ва дуруштхўянд бар
кофирон. (Моида: 54)

Муњаммад паёмбари Худо аст ва онон ки бо вайанд, бар
куффор сахтгиранд ва дар миёнашон мењрабон. (Фатњ: 29)

1567 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд: бо
њамдигар душманї ва њасад ва ќатъи робита нанамуда ва пушт
накунед ва эй бандагони Худо бо њам бародар бошед ва барои
њељ мусалмоне раво нест, ки беш аз се рўз бародарашро тарк
кунад (бо ў сўњбат нанамояд ё бо ў ќатъи робита кунад).

1568 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: дарњои бињишт рўзи душанбею панљшанбе боз
мешаванд ва барои њар банда, ки ба Худо шарик намеоварад,
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омурзиш мешавад, магар марде, ки миёни ў ва бародараш
душманї ва адоват бошад ва гуфта мешавад: ин дуро ба
таъхир андозед, то бо њам сулњ ва оштї намоянд ва дар ривояти
дигар аз Муслим омада, ки аъмол дар њар рўзи душанбею
панљшанбе арза мешавад ва мисли онро зикр намуд.

БОБИ 270. Тањрими њасад ва он иборат аст аз орзуи
завол ва аз миён рафтани неъмат аз соњиб ва

дорандааш хоњ неъмати дин бошад ё неъмати дунё

Худованд мефармояд: Оё њасад мебаранд бар мардум бар
он чи ки Худованд ононро аз фазли хеш додааст. (Нисо: 54)

Ва дар ин маврид њадиси Анас (р) аст, ки дар боби пеш
гузашт (шуморааш 1567).

1569 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Аз њасад бипарњезед, зеро њасад некињоро мехўрад,
њамон тавр ки оташ њезум (ё алаф)-ро мехўрад.

БОБИ 271. Манъ аз љосусї кардан ва гўш додан ба
сухани касе, ки аз шунидани он бад мебарад

Худованд мефармояд: Таљассус ва кунљковї макунед.
(Њуљурот: 12)

Ва онон ки меранљонанд мардон ва занони мўъминро
бидуни ин ки гуноње карда бошанд, Њароина бори бўњтон ва
гуноњи ошкореро бардоштаанд. (Ањзоб: 58)

1570 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Аз гумон бипарњезед, зеро гумони (бад) дурўѓтарини
гуфтањост ва љосусии њамдигарро намуда ва њамчашмї
накунед ва низ бо њамдигар њасад ва душманї наварзида ва
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ба якдигар пушт макунед ва эй бандагони Худо, њамон тавре
ки шуморо Худо амр намуда, бародар бошед. Мусалмон
бародари мусалмон аст. Бар ў зулм намекунад ва (дар њангоми
муќобала бо душман) тарки ёриаш накарда ва тавњинаш
нанамояд ва дар њоле, ки ба синааш ишора менамуд, фармуд:
Парњезгорї ин љост, парњезгорї ин љост. Дар бадии шахс њамин
бас, ки бародари мусалмонашро хор кунад, њамаи мусалмонон
бар мусалмон њаром аст: хунаш ва обрўяш ва молаш. Худованд
ба танњо ва пайкарањои шумо наменигарад, балки ба дилњо
ва аъмоли шумо менигарад. Ва дар ривояте омада, ки бо њам
душманї ва њасад накунед ва љосусии њамдигарро нанамоед
ва њам ќиммати матоъро наяфзоед (бидуни ин, ки ќасди
харидро дошта бошед). Ва эй бандагони Худо, бо њам бародар
бошед. Ва дар ривояте омада, ки бо њам ќатъи робита накарда
ва ба њамдигар пушт накунед. Ва бо њам душманї ва њасад
накунед. Ва эй бандагони Худо, бо њам бародар бошед. Ва
дар ривояте омада, ки њамдигарро тарк накунед ва бархе аз
шумо бар фурўши дигаре нафурўшад, (яъне, муъомилаи ду
нафарро барњам назанад). Муслим онро ба њамаи ин ривоятњо
ривоят карда ва Бухорї њам зиёдтари онро ривоят намудааст.

1571 - Аз Муъовия (р) ривоят аст, ки гуфт: аз Расули Худо
(с) шунидам, ки мефармуд: Њар гоњ ту ба дунболи кашф ва
зоњир сохтани уюби муслимин бошї, фосидашон кардаї ё
наздик аст, ки эшонро фосид кунї.

Шарњ: Дар ин шакк нест, ки мусалмонон бояд дастгоњњо
ва идороти иттилоъотї барои кашфи дасоиси куффор ва
душманони ислом дошта бошанд ва дар дохили кишварњо
иттилоъоташон ќавї бошад ва љилави тавтиањо бар алайњи
њукумати исломиро машрут бар ин ки мубтанї бар усули
шаръии сиёсии ислом бошад, бигиранд. Аммо ин ки дар миёни
мусалмонон афроде љосусї кунанд ва њар сухани кўчак ва
бузурги афродро мў ба мў ба дастгоњњои пулисї ва зимомдорон
наќл дињанд, ин амри шаръї нест ва касе њам ки ин корро
мекунад, аз назари ислом мањкум аст. Уламо мегўянд, ки ин
њадис аз муъљизоти он њазрат (с) ба шумор меравад, чи эшон
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ќарнњо пеш ба вуљуд омадани ин шабакањои иттилоъотї ва
љосусиро дар миёни муслимин пешбинї кардаанд.

1572 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки марде назди ў
оварда шуда ва ба ў гуфта шуд ин фалонї аст, ки аз ришаш
шароб мечакад. Ў гуфт: мо нањй шудем аз ин ки љосусї намоем,
валекин агар чизе барои мо ошкор шавад, ба он тамассук
мељўем.

БОБИ 272. Нањй аз гумони бад ба мусалмонон
бидуни зарурат

Худованд мефармояд: Эй мусалмонон, эътироз кунед аз
бисёрии гумони (бад), њароина баъзе аз гумонњо гуноњ аст.
(Њуљурот: 12)

1573 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Аз гумон бипарњезед, зеро гумон дурўѓтарин
суханњост.

БОБИ 273. Њаром будани тањќир ва хор
шумурдани мусалмонон

Худованд мефармояд: Эй мусалмонон, тамасхур накунад,
гурўње гурўњи дигарро, шояд, ки он гурўњ аз эшон бењтар
бошанд ва занон тамасхур накунанд, занони дигарро, шояд он
занон бењтар аз эшон бошанд ва айбљўй накунед дар миёни
хеш ва якдигарро ба алќоби бад махонед, бад номест фосиќї,
баъд аз имон овардан ва он ки тавба накарда, пас эшон
ситамгаронанд. (Њуљурот: 11)
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Вой бар њар бисёр таъназананда ва айбљўикунандае.
(Њумаза: 1)

1574 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Бадї шахсро њамин бас, ки бародари мусалмонашро
хор шуморад. Ин њадисро Муслим ривоят намуда, ки матни
комили он гузашт (шуморааш 1570).

1575 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Он ки ба андозаи як зарра кибр дар дилаш бошад, ба
бињишт дохил намегардад, марде гуфт: Њароина шахс дўст
медорад, ки љома ва кафшаш некў бошад, фармуд: Худованд
зебост ва зебоиро дўст медорад, кибр, саркашї дар баробари
њаќ ва хор шумурдани мардум аст.

1576 - Аз Љундуб ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: марде гуфт, савганд ба Худо, ки Худованд
фалониро намеомурзад. Худованд фармуд: кист ки бар ман
савганд мехўрад, ки фалониро намеомурзам, њамоно ман ўро
омурзидам ва амалатро зоеъ намудам.

Шарњ: Аз ин њадис чунин фањмида мешавад, ки ваќте он
шахсе ки гуфта “Худованд фалониро намеомурзад”
бародарашро кўчак ва хор шумурда ѓофил аз ин ки омурзиши
Худованд бо бузургиаш ба суроѓи ў ояд. Худованд ўро ба ин
мусибат (бекор шудани аъмолаш) гирифтор намуда аст. Пас
бародар ва хоњари мусалмон! Аз ин ки мусалмононро хор
бишморед, њазар кунед, њарчанд аз пойинтарин табаќоти
иљтимоъ бошад ва њарчанд зоњирашон жўлида ва шўрида
бошад, зеро мумкин аст онон аз назари амал ба шариъати
Худо бар шумо муќаддам бошанд ва њам аз ин њадис ин матлаб
дарёфт мегардад, ки мусалмони омил ва пойбанди шариъат
набояд ба амалаш маѓрур шавад ва онро сад дар сад сабаби
наљоти хеш тасаввур кунад, чунон ки набояд бе амалии афрод
ё гунањгор буданашонро сабаби мањрум шуданашон аз
омурзиши Худо бихонад, балки дар њарду сурат бояд мусалмон
дар миёни бим ва умед зиндагї кунад.
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БОБИ 274. Манъ аз изњори шодї дар ѓами бародари
мусалмон

Худованд мефармояд: Њароина, мусалмонон бародари
якдигаранд. (Њуљурот: 10)

Њароина, онон, ки дўст доранд, то шойеъ шавад тўњмати
бадкоре дар миёни мусалмонон, эшонрост азобе дарднок дар
дунё ва охират. (Нур: 19)

1577 - Аз Восила ибни Асќаъ (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: Дар баробари ѓами бародарат изњори шодї макун,
зеро шояд Худованд ўро мавриди рањмат ќарор дода ва туро
ба он мубтало созад. Дар ин боб њадиси Абуњурайра аст, ки
дар боби таљассус гузашт.

БОБИ 275. Манъ аз таъна задан дар насабњои собит
дар зоњири шариъат

Худованд мефармояд: Онон ки мардон ва занони
мусалмононро меранљонанд, бидуни ин ки гуноње карда
бошанд, њароина бори бўњтон ва гуноњи ошкореро
бардоштаанд. (Ањзоб: 58)

1578 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Ду хислат аст, ки дар мардум вуљуд дорад, ки ин ду
сифат дар эшон аз аъмоли куфр ва ахлоќи љоњилият аст, таъна
задан дар насабњо ва навња ва зорї бар сари мурда.
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БОБИ 276. Манъ аз фиребкорї ва найрангбозї

Худованд мефармояд: Онон ки мардон ва занони
мусалмононро меранљонанд, бидуни ин ки гуноње карда
бошанд, њароина бори бўњтон ва гуноњи ошкореро
бардоштаанд. (Ањзоб: 58)

1579 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо
(с) фармуд: Он ки бар мо силоњ кашад, аз мо нест ва он ки ба
мо хиёнат кунад, аз мо нест. Ва дар ривояте аз ў омада, ки
Расули Худо (с) аз канори анбори таъоме гузашта, дасташро
дар он дохил намуд, ки ба ангуштонаш рутубат расид, фармуд:
Эй соњиби таъом, ин чист? Гуфт: Ё Расулуллоњ, борон ба он
расида. Фармуд: Чаро онро болои таъом нагузоштї, то мардум
онро бубинанд. Касе ки ба мо хиёнат кунад, аз мо нест.

1580 - Њамчунон аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: Бо якдигар наљаш накунед (яъне бидуни ин,
ки ќасди харид дошта бошед, ќимматро наафзоед, то дигареро
бифиребед).

1581 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) аз
байъи Наљаш нањй фармуданд: (байъи Наљаш, ин ки ќимати
чизеро мебардорад, дар њоле ки онро намехарад, то бад-ин
тариќа мардумро бифиребад).

1582 - Њамчунон аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки марде
барои Расули Худо (с) гуфт: ки дар муъомалоташ фиреб дода
мешавад. Расули Худо (с) фармуд: Бо он, ки хариду фурўш
намудї, бигў фиребе дар миён набошад.

1583 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: он ки миёни мард ва њамсараш ё бардааш фасодгарї
кунад, аз мо нест.

Шарњ: Мафњуми ин њадис он аст, ки зан ё бардаи касеро
фосид намояд ва миёни онон ихтилоф эљод кунад ва ононро ба
нофармонї дар муќобили шавњар ё оќояш водорад, бар равиши
мо нест, зеро шеваи мо њамкорї бо њамдигар аст, на
тафриќаафканї.
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БОБИ 277. Тањрими паймоншиканї

Худованд мефармояд: Эй онон ки имон овардаед, бар аќд
ва паймонњо вафо намоед. (Моида: 1)

Вафо ба ањд намоед, чун аз ањд пурсида хоњад шуд. (Исро:
34)

1584 - Аз Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят аст, ки
Расули Худо (с) фармуд: чањор хислат аст, ки њар гоњ дар касе
мављуд бошад, мунофиќи холис аст. Ва он ки дар ў хислате аз
ин хислатњо бошад, дар ў хислате аз нифоќ аст то онро тарк
карда ва бигзорад. Чун амин шумурда шавад, хиёнат кунад
ва чун сўњбат кунад, дурўѓ гўяд ва чун паймон бандад,
паймоншиканї кунад ва чун даъво кунад, дашном дињад.

1585 - Аз Ибни Масъуд ва Ибни Умар ва Анас (р) ривоят
шуда, ки гуфтанд: паёмбар (с) фармуд: Барои њар
паймоншиканї дар рўзи ќиёмат парчаме аст ва гуфта мешавад,
ки ин нишонаи паймоншикании фалонї аст.

1586 - Аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Барои њар паймоншикан дар рўзи ќиёмат парчаме аст,
ки дар баробари маќъадаш ќарор дорад ва ба андозаи
паймоншиканиаш барояш баланд соха мешавад ва бидонед,
ки њељ паймоншикане паймоншикантар аз њокимон бо оммаи
мардум нест.

1587 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Худованд фармуд: Се тананд, ки ман дар рўзи ќиёмат
хасми онњо мебошам: марде, ки ба номи ман паймон дод ва
боз онро шикаст ва марде, ки инсони озодеро фурўхта ва
ќиматашро хўрд ва марде, ки коргареро ба музд гирифт ва
кори худро бар ў тамом кард, вале муздашро надод.
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БОБИ 278. Манъ аз миннат гузоштан дар
бахшиш ва монанди он

Худованд мефармояд: Эй мўъминон табоњ макунед
садаќоти худро ба миннатгузорї ва озурда кардан. (Баќара:
264)

Он ки амволи худро дар роњи Худо харљ мекунанд ва пас
аз он инфоќи миннат наменињанд ва озоре намерасонанд.
(Баќара: 262)

1588 - Аз Абузар (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд: Се
касанд, ки Худованд дар рўзи ќиёмат бо онњо сухан нагуфта
ва ба эшон назар накарда ва покашон наменамояд ва барояшон
азоби дарднокест. Гуфт: Расули Худо (с) онро се бор хонд.
Абузар гуфт: мањрум ва зиёнкор шуданд, инњо киёнанд ё Расули
Худо! Фармуд: кашонкунандаи либос (мутаккабир) ва миннат
гузоранда (бар касе ки эњсон ва некї намуда) ва касе, ки
матоъашро ба савганди дурўѓ тарвиљ дињад. Ва дар ривояте
аз вай омада, ки алмусбилу изорању. Яъне: Касе, ки шалвор ва
љомаашро аз рўи кибр аз буљилак поинтар мекашад.

БОБИ 279. Манъ аз фахрфурўшї ва саркашї ва туѓён

Худованд мефармояд: Пас ситоиш макунед хештанро. Худо
донотар аст ба он кї парњезгорї кард. (Наљм: 32)

Њароина роњи (маломат) бар ононе аст, ки бар мардум
зулм мекунанд ва дар замин ноњаќ фасод металабанд ва
ононрост азобе дарддињанда. (Шуро: 42)

1589 - Аз Иёз ибни Њимор (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: Њароина Худованд ба ман вањй намуд, ки фурутанї
кунед, то касе бар касе ситам накунад ва касе бар касе нанозад.
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1590 - Аз Абуњурайра (р) марвист, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њар гоњ шахс бигўяд, мардум њалок шуданд, дар
њаќиќат ў њалокашон кардааст.

Шарњ: Имом Наввавї рањматуллоњи алайњ дар мавриди
шарњи ин њадис мегўяд, ин нањй барои касест, ки аз рўи худбинї
ва баландмартаба нишон додани худ ва тањќири мардум ин
суханро бар забон овард. Ва аммо он ки дар миёни мардум дар
амри динашон кўтоњї ва ќусурро мушоњида кунад ва аз рўи
андўњ бар эшон ва бар дин, ин суханро гўяд, мамониъате аз
дидгоњи шариъат вуљуд надорад.

БОБИ 280. Тањрими тарки сухан кардан бо муслимин
беш аз се рўз, магар ин ки марди таркшуда бидъаткор

бошад ё тазоњур ба фисќ кунад ва амсоли он

Худованд мефармояд: Њамоно мусалмонон баробари
якдигаранд, пас дар миёни бародарони хеш сулњ намоед.
(Њуљурот: 10)

Ва бар гуноњ ва таљовуз таъовун манамоед. (Моида: 2)
1591 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:

Бо якдигар ќатъи робита накарда ва ба њамдигар пушт надињед
ва бо њам душманї ва њасад наварзед ва эй бандагони Худо,
бародар.

1592 - Аз Абуаюб (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: барои мусалмон раво нест, ки беш аз се шаб
бародарашро тарк кунад, ки бо њам рў ба рў шаванд ва аз
њамдигар рўй гардонанд ва бењтарашон касест, ки ба салом
оѓоз мекунад.

1593 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Аъмол дар њар рўзи душанбе ва панљшанбе (ба њузури
Худованд) таќдим мешавад ва Худованд њар шахсеро, ки ба
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Худо чизеро шарик намеорад меомурзад. Магар он ки миёни
ў ва бародараш душманї бошад. Пас мефармояд: Ин дуро ба
њолашон бигзоред, то ба њам сулњ кунанд.

1594 - Аз Љобир (р) ривоят аст, ки гуфт: аз Расули Худо (с)
шунидам, ки мефармуд: Шайтон ноумед шуда, ки муслимин
дар Љазирату-л-Араб ўро бипарастанд, валекин дар фосид
намудан ва дигаргун сохтани дилњо ва эљоди тарки муровада
миёнашон мекўшад.

1595 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Барои мусалмон раво нест, ки беш аз се шабонарўз
бародарашро тарк (ќањрї) кунад ва он, ки беш аз се шабонарўз
тарк кунад ва бимирад, ба дўзах дохил мегардад.

1596 - Аз Абухирош Њадрад ибни Абуњадради Асламї ё
Суламї (р) ривоят аст, ки вай аз паёмбар шунид, ки мефармуд:
Он, ки бародарашро як сол тарк кунад, ин кор мисли рехтани
хуни ў аст.

1597 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Барои мўъмин раво нест, ки мўъминеро беш аз се
шабонарўз тарк бигўяд ва агар се шабонарўз гузашт, бояд бо
ў дидор намуда ва бар ў салом кунад ва агар љавоби саломашро
дод, њамоно дар музд шарик гаштанд ва агар љавоби
саломашро дод, њамоно дар музд шарик гаштанд ва агар
љавоби саломашро надод, ба гуноњ бозгашта ва саломдињанда
аз масъулият тарки муровада, ки сабаби њирмони аљр аст, берун
мешавад. Абудовуд гуфтааст, ки њар гоњ тарки муровада ба
воситаи ризои Худо бошад, дар ин манъ ва тањдид дохил
намешавад.
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БОБИ 281. Манъ аз роз гуфтани ду нафар дар њузури
нафари саввум бидуни иљозаташ, магар ин ки барои
зарурате бошад ва он ин аст, ки тавре бо њам пўшида
сўњбат намояд, ки суханашонро нашнавад. Њамон
гуна аст њар гоњ ба забоне сухан гўяд, ки онро

нафањмад

Худованд мефармояд: Роз ва наљво дар гўш гуфтан кори
шайтон аст. (Муљодалла: 10)

1598 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њар гоњ њозирини маљлис се нафар буданд, бояд ду
нафар бидуни нафари саввум бо њам роз нагўянд. Абудовуд
онро ривоят карда ва афзуд: Абусолењ гуфт: барои ибни Умар
гуфтам: чањор нафар чї тавр? Гуфт: монеъї вуљуд надорад.
Ва онро Молик (р) дар Муваттаъ аз Абдуллоњ ибни Динор
ривоят намуда, гуфт: Ман ва Ибни Умар (р) дар канори хонаи
Холид ибни Уќба (р), ки дар бозор аст, будем. Марде омад ва
хост бо ў роз гўяд (яъне гўшакї кунад) ва њамроњи Ибни Умар
(р) касе љуз ман набуд. Ибни Умар (р) марди дигареро хост, то
ки чањор нафар шудем ва ба ман ва марди дигаре, ки хост,
гуфт: Каме дуртар шавед, зеро ман аз Расули Худо (с) шунидам,
ки мефармуд: Ду нафар дар назди як нафар бо њам гўшакї
накунанд.

1599 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Чун се нафар будед, пас ду нафар бидуни дигаре бо
њам роз нагўед (дар гўшї накунед), то ин ки бо мардум як љо
шавед, зеро ин кор ўро ѓамгин ва парешон месозад.
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БОБИ 282. Манъ аз шиканља намудани ѓулом ва
маркаб ва зан ва фарзанд ва бидуни сабаби шаръї ё

зиёда бар андозаи адаб

Худованд мефармояд: Ва ба падар ва модар ва хешон ва
ятимон ва масокин ва њамсояи хешованд ва њамсояи аљнабї
ва ба њамнишини бар пањлў нишаста ва ба мусофир ва бар он
ки молики ў њастед, некўкорї кунед, Њароина Худованд дўст
надорад, касеро ки мутакаббир ва худситоянда бошанд.

(Нисо: 36)

1600 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Азоб карда шуд зане дар баробари гурбае, ки онро
зиндонї намуда ва на таъомаш дод ва на серобаш кард ва
нагузошт, ки аз њашарот ва хазандагони замин бихўрад, то ин
ки мурд ва дар баробари кайфари он ба дўзах дохил шуд.

1601 - Ва низ аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки ў аз канори
љавононе аз Ќурайш гузашт, ки мурѓеро монда, ўро ба тир
мезаданд ва барои соњиби мурѓ аз њар кадоме, ки тираш ба
хато мерафт аз тирњояшон сањме муайян карда буданд ва чун
ибни Умар (р)-ро диданд, пароканда шуданд. Ибни Умар (р)
гуфт: чи касе ин корро кард? Худо лаънат кунад, касеро ки ин
корро кард, њамоно Расули Худо (с) лаънат намуд бар он кас,
ки љондореро нишона ва њадаф ќарор дињад.

1602 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки гуфт Расули Худо (с)
нањй намуд аз ин ки њайвонот барои куштан мањбус гардонда
шаванд (нишона ќарор дода шавад).

1603 - Аз Абуалї Сувайд ибни Муќаррин (р) ривоят аст,
ки гуфт: Ба ёд дорам, ки яке аз њафтумин нафар аз бани
Муќаррин будам ва љуз як хидматгор надоштем, ки кўчактари
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мо ўро чаппот зад ва Расули Худо (с) моро амр намуд, ки ўро
озод кунем ва дар ривояте омада, ки ман бародари њафтумин
будам.

1604 - Аз Абумасъуди Бадрї (р) ривоят аст, ки гуфт: ман
бардае доштам ва онро ба тозиёна мезадам ва ногоњ садое аз
пушти сарам шунидам: Бидон Абумасъуд! Ва аз бисёрии ѓазаб
садоро намефањмидам ва чун ба ман наздик шуд ногоњ дидам,
ки ў Расули Худо (с) аст ва дидам, ки мегўяд: Бидон
Абумасъуд, њамоно Худованд бар ту ќудратмандтар аст, аз
ту бар ин бача? Гуфтам, њаргиз бардаеро баъд аз ў намезанам
ва дар ривояте омада, ки пас тозиёна аз њайбаташ аз дастам
афтод ва дар ривояте омада, ки гуфтам ё Расули Худо (с) ў
барои Худованд озод аст. Он њазрат (с) фармуд: Аммо агар ту
ин корро намекардї, дўзах туро месўзонд ё ин ки фармуд:
Њамоно дўзах туро ламс мекард.

1605 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Касе ки бардаеро њадде зад, ки онро анљом надода буд ё
силлааш зад, каффорааш озод кардани ўст.

1606 - Аз Њишом ибни Њаким ибни Њизом (р) ривоят шуда,
ки вай дар шом аз канори мардуме аз (дењќонони аљамї)
гузашт дар њоле, ки ононро дар офтоб нигоњ дошта буданд ва
бар сарњояшон равѓани зайтун рехта шуда буд. Гуфт: Ин чи
кор аст? Гуфта шуд, ки аз љињати хирољ таъзиб мешаванд ва
дар ривояте омада, ки ба сабаби љизя (андоз) зиндонї шудаанд.
Њишом гуфт: Шањодат медињам, ки аз Расули Худо (с)
шунидам, ки мефармуд: Њароина Худованд касонеро, ки
мардумро дар дунё шиканља ва азоб медињанд, азоб мекунад.
Сипас назди амир дохил шуда, њадисро ба ў гуфт ва ў амр
намуд ва онњо рањо шуданд.

1607 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули
Худо (с) хареро дид, ки рўяш доѓ карда шуда буд ва аз ин кор
бад бурд. Ибни Аббос (р) гуфт: Савганд ба Худо, ки харамро
љуз дар љое, ки нисбат ба њама аъзои аз рўяш дуртар аст
аломатгузорї намекунам ва амр намуд, то харашро дар
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дунбањои атрофи маќъадаш доѓ кунанд ва ў аввалин касе аст,
ки канори ронро доѓ намуд.

1608 - Ва низ аз Ибни Абос (р) ривоят аст, ки харе аз канори
Паёмбар гузашт, ки дар рўяш нишон (яъне доѓ) карда шуда
буд ва фармуд: Худо лаънат кунад касеро, ки онро
аломатгузорї кардааст. Ва дар ривояте аз Муслим омада, ки
Расули Худо (с) аз задан ба сурат ва аломатгузорї дар рўй
нањй фармуд.

БОБИ 283. Тањрими шиканља намудан ба
оташ дар мавриди њар љондоре, њарчанд мўрча

ва амсоли он бошад

1609 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули
Худо (с) моро њамроњи лашкаре, ки мефиристод эъзом намуда,
фармуд: Агар фалонї ва фалонї ду мард аз Ќурайшро, ки
номашонро бурд ёфтед, ононро оташ занед. Сипас њангоме, ки
ќасди берун шуданро намудем Расули акрам (с) фармуд: Ман
шуморо амр кардам, ки фалонї ва фалониро бисўзонед ва љуз
Худованд касе ба оташ азоб намекунад, пас агар он дуро ёфтед
ононро бикушед.

1610 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят шуда, ки гуфт: мо дар
сафаре њамроњи Расули Худо (с) будем ва эшон барои рафъи
зарурати хеш рафтанд ва мо њуммара (номи мурѓест) –ро
дидем, ки ду чўљааш њамроњаш буд ва мо ду чўљаашро
гирифтем ва њуммара омада, дар болои сари мо гашта ва соя
меандохт. Паёмбар (с) омада гуфт: Чї касе ин паррандаро дар
мавриди фарзандаш ба фарёд оварда? Фарзандашро ба ў
бозгардонед ва лонаи мурѓеро дид, ки мо сўзонда будем ва
фармуд: Чї касе инро сўхта? Гуфтем: мо. Фармуд: Њамоно
намесўзад, љуз Парвардигори оташ, касе ба оташ азоб намояд.
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БОБИ 284. Тањрими таъхир кардани сарватманд
њаќќеро, ки соњибаш дархост намудааст

Худованд меармояд: Њароина Худованд шуморо амр
менамояд, то амонатњоро ба ањлаш биспоред. (Нисо 58)

Њар гоњ амин доранд гурўње аз шумо гурўње дигарро, пас
бояд ки адо кунад он кас, ки амин дониста шуда амонати худро.
(Баќара: 283)

1611 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Таъхир кардани сарватманд (њаќеро, ки дар зимаи ўст
ва тавоноии адои онро дорад) зулм ва ситам аст. Ва њар гоњ
ба яке аз шумо дар њолати тавонгарї њавола дода шавад, бояд
њаволаро бипазирад.

Шарњ: Яъне, њар гоњ касе бо шумо њисоби молие дошт ва
барои дигаре њавола дод, њаволаашро бипазиред ва шахси
дорандаи њаволаро азият накунед.

БОБИ 285. Кароњияти пас гирифтани шахс
бахшишеро, ки онро дода ва таслим накарда ва дар он

чи ба фарзандаш бахшида ва таслимаш карда ё
накарда ва кароњияти харидани шахс чизеро, ки
садаќа дода ё ин ки онро аз закот ё каффора ва ё

амсоли он берун намудааст ва боке нест, њар гоњ онро
аз шахси дигаре, ки моликият ба вай интиќол ёфта,

харидорї намояд

1612 -Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Он ки дар бахшиши худ руљўъ кунад, монанди сагест,
ки ба ќайи хеш бозмегардад. Ва дар ривояте омада, ки сифати
он, ки дар садаќааш руљўъ мекунад, монанди саг аст, ки ќай
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мекунад ва сипас ба ќайи хеш бозгардида, онро мехўрад ва
дар ривояте омада, ки бозгарданда ба бахшиши худ монанди
бозгарданда ба ќайи хеш аст.

1613 - Аз Умар ибни Хаттоб (р) ривоят аст, ки гуфт: асберо
дар роњи Худо садаќа додам ва касе, ки асб наздаш буд, ба он
эњтимом накард ва хостам онро харидорї кунам ва гумон
кардам, ки ў онро ба ќимати арзонтар медињад ва аз паёмбар
(с) пурсидам. Фармуд: Онро харидорї макун ва ба садаќаат
руљўъ манамо, њарчанд онро ба як дирњам бароят бидињад, зеро
он ки дар садаќааш бозмегардад, монанди касест, ки дар ќайи
хеш бозмегардад.

БОБИ 286. Таъкид бар њаром будани моли ятим

Худованд меармояд: Њароина касоне, ки мехўранд амволи
ятимонро аз рўи зулм дарвоќеъ мехўранд дар шиками хеш
оташро ва ба зудї дароянд дар оташи дўзах. (Нисо: 10)

Ба моли ятим љуз ба некўи тасарруф мадоред. (Анъом:
152)

Савол мекунанд, туро аз ятимон. Бигў: Ба салоњ овардани
кори эшон бењтар аст ва агар мушоракат кунед бо эшон, пас
онон бародарони шумоянд ва Худо медонад муфсидро аз
салоњкор. (Баќара: 220)

1614 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Аз њафт чизи муњлик (њалоккунанда) битарсед.
Гуфтанд: ё Расулаллоњ (с) онњо кадоманд? Фармуд: Ширк
овардан ба Худованд ва сењр ва куштани нафсе, ки Худованд
њаром намуда, магар ба њаќ ва хўрдани суд ва хўрдани моли
ятим ва пушт гардондан дар рўзи љанг ва муттањам кардани
зани боъиффати мусалмон, ки бехабар аст (аз анљоми амали
зишт) ба зино.
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БОБИ 287. Сахт будани њурмати судхорї

Худованд мефармояд: Онон ки судро мехўранд,
барнахезанд аз гўр, магар чунон ки бармехезад, касе ки ўро
шайтон девона сохта, ба сабаби осеб расонидан. Ин ба иллати
он аст, ки судхорон гуфтанд: њамоно байъ монанди суд аст,
дар њоле ки Худованд њалол карда байъро ва њаром намуда
судро. Пас он ки вайро панде аз сўи Парвардигораш омад ва
бозмонд аз ин кор, пас ўрост он чї гузашт ва кораш ба Худо
мањфуз аст ва он ки бозгашт ба судхорї, пас он гурўњ
бошандагони дўзаханд, ки дар он љовиданд, Худованд нобуд
месозад судро ва афзун мегардонад баракати садаќотро. То
ин фармудаи Худованд: Эй мўъминин, аз Худо њазар кунед ва
тарк кунед он чи монда аст, аз суд. (Баќара: 275) Аммо ањодиси
ворида дар ин мавзўъ дар Сањињ зиёд машњур аст. Аз љумла,
њадиси Абуњурайра аст, ки дар боби пеш гузашт (шуморааш
1614).

1615 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Расули
Худо (с) хўранда ва дињандаи судро лаънат намуд ва Тирмизї
ва ѓайраш афзуда, ки ва ду шоњидаш ва нависандаашро.

Шарњ: Мутаассифона аксари муъомилот дар аксарияти
кишварњои исломї ба шумули бонкњо шеваи судхорї ва рибо
дорад, ки боист давлатњои мусалмон дар љињати љойгузин
сохтани низоми иќтисоди исломї ба љойи ин низоми ѓарбии
сањюнистии фосид гомњои амалї бардоранд ва уммати
исломиро аз ин мањлака наљот дињанд.
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БОБИ 288. Тањрими риё ва худнамої

Худованд мефармояд: Ва ба эшон дастур дода нашуд,
магар ин ки ибодат кунанд, Худоро пок ва холис сохта барои
ў парастишро мутадайин ба дини Њаниф, (њазрати Иброњим).
(Байина: 5)

Ва табоњ макунед садаќоти худро ба минат нињодан ва озор
расондан монанди касе, ки моли худро барои намудан ба
мардумон, дар роњи Худо харљ мекунад. (Баќара: 264)

Менамоянд аъмоли худро ба мардумон ва ёд намекунанд
Худоро магар андаке. (Нисо: 142)

1616 - Аз Абуњурайра (р) марвист, ки гуфт: аз Расули Худо
(с) шунидам, ки мефармуд: Худованди таъоло мефармояд: Ман
бениёзтарини шурако аз ширк мебошам, он ки амале анљом
дињад, ки ѓайрамро дар он бо ман дар назар дошта бошад,
худаш ва ширкашро тарк мекунам, (яъне, амалашро ботил
месозам ва худашро њам аз боргоњи рањматам дур
мегардонам)

1617 - Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: аз
Расули Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Аввалин касе ки дар
рўзи ќиёмат бар ў њукм мешавад, мардест ки шањид шуда ва
оварда мешавад ва Худованд неъматњои худро ба ў нишон
медињад ва ў њам ононро мешиносад (ба он эътироф менамояд)
ва сипас мефармояд: Дар баробари он чи кардї? Мегўяд: дар
роњи ту љангидам, то шањид шудам. Мефармояд: Дурўѓ гуфтї,
валекин љангидї, то гуфта шавад, ки ў бољуръат аст ва гуфта
шуд, пас дар мавриди вай дастур содир шуда ва вай бар рўяш
кашонда шуда ба дўзах андохта мешавад ва мардест, ки илм
омўхта ва таълимаш дода ва Ќуръон хонда ва ў оварда



499

мешавад ва неъматњояшро ба ў нишон медињад ва ў њам
мешиносад ва мефармояд: дар баробари он чї кардї? Мегўяд:
илм омўхта ва онро таълим додам ва барои ризоят Ќуръон
хондам.

Мефармояд: Дурўѓ гуфтї, лекин илм омўхтї, то гуфта
шавад, ки олимї ва Ќуръон хондї, то гуфта шавад ќорї њастї
ва гуфта шуд, сипас дар мавриди вай дастур дода мешавад ва
ў бар рўяш кашонда шуда ва ба дўзах андохта мешавад ва
мардест, ки Худованд ба вай рўзие фарох дода ва аз анвоъи
мол ба вай арзонї доштааст ва оварда мешавад ва ўро ба он
мешиносонад ва ў њам мешиносад, сипас мефармояд дар
баробари он чї кардї? Мегўяд: њељ роњеро, ки дўст доштї дар
он харљ шавад, нагзоштам магар ин ки дар он барои ризоят
харљ кардам. Мефармояд: дурўѓ гуфтї, валекин ин корро
кардї, то гуфта шавад, ки љавод ва саховатманд аст ва гуфта
шуд, сипас дар мавриди вай дастур дода мешавад ва ў бар
рўяш кашонда шуда ба дўзах андохта мешавад.

1618 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуруње аз мардум
ба ў гуфтанд: Мо бар подшоњонамон ворид мешавем ва чизњои
ба вайњо мегўем, ки мухолиф аст бо он чи ки чун аз пешашон
берун шавем мегўем? Ибни Умар (р) гуфт: Мо ин корро дар
замони Расули Худо (с) нифоќ мешуморидем.

1619 - Аз Љундуб ибни Абдуллоњ ибни Суфён (р) ривоят
шуда, ки паёмбар (с) фармуд: касе ки барои шўњратталабї
амалеро анљом дињад, Худованд ўро дар рўзи ќиёмат расво
мекунад ва касе ки аз рўйи риё амале анљом дињад, то мардум
бузургаш доранд, Худованд бо изњор намудани риёкорияш дар
баробари мардум дар рўзи ќиёмат шармандааш месозад.

1620 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Он, ки илмеро биёмўзад аз он чи ки маќсуд аст аз он
даст ба даст овардани ризои Худованд (љ) ва наёмўзад онро,
магар аз љињати ин ки бад-он ба матоъе аз дунё даст ёбад, бўи
бињиштро дар рўзи ќиёмат дарнаёбад.
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БОБИ 289. Дар мавриди ончи тасаввур мешавад, риё
њаст, дар њоле, ки риё нест

1621 - Аз Абузар (р) ривоят аст, ки гуфт Ба Расули Худо
(с) гуфта шуд, дар мавриди марде, ки амале аз аъмоли хайро
анљом медињад ва мардум ўро барои он сано мегўянд чї
мефармоед? Фармуд: Он муждаи ољили мўъмин аст.

БОБИ 290. Тањрими нигаристан ба сўи зани бегона ва
нављавони хушсурат бидуни зарурати шаръї

Худованд мефармояд: Бигў, ба мардони мусалмон, ки
бипўшанд чашмони худро. (Нур: 30)

Њароина, гўш ва чашм ва дил аз њар яке пурсида мешавад.
(Исро: 36)

Медонад нигоњњои пинњонро ва он чиро дилњо пинњон
медорад. (Мўъмин: 19)

Њароина, Парвардигорат њамеша дар муроќибат аст.
(Фаљр: 14)

1622 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с)
фармуд: бар фарзанди одам бањрааш аз зино навишта шуда,
ки хоњї нахоњї дармеёбад, чашм зинои он нигаристан аст ва
ду гўш, зинои он шунидан аст ва забон, зинои он сухан гуфтан
аст ва даст, зинои он ба чанг гирифтан аст ва по, зинои он гом
задан аст ва дил, умеду орзу мекунад ва шармгоњ онро ростгў
ва ё дурўѓгў месозад.

1623 - Аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Аз нишастан дар роњњо (сари роњњои убур ва мурури
мардум) бипарњезед. Гуфтанд: эй расули Худо! Мо чорае аз
ин нишастанњоямон надорем, ки дар он сўњбат мекунем. Расули
Худо (с) фармуд: Њар гоњ ногузир аз нишастан шудаед, пас
њаќи роњро бидињед. Гуфтанд: њаќи роњ чист ё Расулаллоњ!
Фармуд: Пўшидани чашм (аз нигаристан ба номањрамон) ва
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худдорї аз азият ва озори дигарон ва љавоб додани салом ва
амр ба корњои писандида ва нањй аз корњои бад.

1624 - Аз Абуталња Зайд ибни Сањл (р) ривоят аст, кт гуфт:
Мо дар сањни хонањо нишаста будем ва дар он сўњбат
мекардем. Расули Худо (с) омада, болои сари мо истод ва
фармуд чаро дар роњњо маљлис мекунед? Аз маљолиси роњњо
парњез кунед. Гуфтем: Мо барои коре нишастем, ки боке
надорад, мо масоили илмиро бо њам бозгў намуда, сўњбат
мекунем. Фармуд: ваќте ки онро тарк намекунед, пас њаќќи
онро адо кунед, пўшидани чашм, љавоб додани салом ва некў
сухан кардан.

1625 - Аз Љарир (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Расули Худо
(с) дар маврида нигаристани ногањонї (ба рўи занњои бегона)
пурсиш намудам. Фармуд: Чашматро бигардон.

1626 - Аз Умми Салама (р) ривоят шуда, ки гуфт: Дар назди
Расули Худо (с) будам ва Маймуна (р) њам дар наздаш буд.
Ибни умми Мактум (р) омад. Ва ин амр пас аз он буд, ки ба
њиљоб маъмур шудем. Паёмбар (с) фармуд: Аз вай руй бигиред.
Гуфтем: Ё Расулуллоњ оё ў кўр нест, ки моро намебинад ва на
њам моро мешиносад? Паёмбар (с) фармуд: оё шумо њар ду
кўр њастед? Оё шумо њарду ўро намебинед?

1627 - Аз Абусаъид (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: мард ба шармгоњи мард нанигарад ва на зан ба
шармгоњи зан ва мард бо мард дар як љомаи пайваста нахобад
ва зан бо зан дар як љомаи пайваста нахобад (зеро дар хобидани
зери як лињоф ва дар як бистар эњтимоли фасод меравад).

БОБИ 291. Тањрими хилват ва танњо шудан
бо зани бегона

Худованд мефармояд: Ва чун аз занон чизеро талаб кунед,
пас ононро аз паси парда биталабед. (Ањзоб: 53)
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1628 - Аз Уќба ибни Омир (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: Аз ворид шудан бар занон бипарњезед, марде аз
ансор гуфт: хабар дењ аз наздикони шавњар. Он њазрат (с)
фармуд: Наздикони шавњар марг аст.

Шарњ: Наздикони шавњар монанди бародар, бародарзода,
писари амак ва ин дар сурати хилват ва танњої мебошад ё ин
ки зан њиљоби шаръї надошта бошад ва мафњуми ибораи
(наздикони шавњар марг аст) ин аст, ки тарс аз ў бештар аз
дигарон аст ва фитна ва шарр аз ноњияи ў бештар тасаввур
мешавад, зеро ў ба осонї ба зан ворид шуда метавонад.

1629 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њељ марде бо зане хилват накунад, магар ба њузури
касе ки мањрам аст.

1630 - Аз Бурайда (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њурмати занони муљоњидин бар нишастагон
(хонанишиноне, ки ба узру сабаб бо муљоњидин нарафтанд)
монанди њурмати модаронашон аст. Њељ марде аз нишастагон
нест, ки сарпарастии хонаи марди муљоњидеро намуда ва бо
вай дар мавридашон хиёнат мекунад, магар ин, ки дар рўзи
ќиёмат дар баробари ў истода мешавад ва аз некињояш њар чи
хоњад мегирад, то розї шавад. Сипас ба љониби мо илтифот
намуда ва фармуд: Гумони шумо чист?

БОБИ 292. Тањрими шабењ сохтани мардон худро ба
занон ва шабењ сохтани занон худро ба мардон дар

либос ва тарзи рафтор ва ѓайра

1631 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
мардонеро, ки хештанро шабењи занон кунанд ва заноне, ки
худро шабењи мардон созанд, лаънат фармуд ва дар ривояте
омада, ки Расули Худо (с) мардонеро, ки худро ба занон
њаммонанд месозанд ва занонеро, ки худро ба мардон
њаммонанд месозанд, лаънат намуд.
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1632 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Расули Худо
(с) мардеро, ки либоси зан пўшад ва зане, ки либоси мард
пўшад, лаънат намуд.

1633 - Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: Ду навъ аз ањли дўзаханд, ки онњоро надидаам:
гурўње, ки њамроњашон тозиёнањое монанди думњои гов аст,
ба василаи он мардумро мезананд ва занонеанд нимабарањна,
ки худ мунњариф буда ва дигаронро низ мунњариф месозанд,
сарњояшон монанди кўњони шутури бухтї (навъи шутури ќавї
ва дарозгардан) тамоюл ёфтааст, ки на ба бињишт дохил
мегарданд ва на бўи онро дармеёбанд, дар њоле ки бўи он аз
масири ин ќадар ва ин ќадар дарк карда мешавад.

Шарњ: “Косиётун ъориёт”, яъне ќисмате аз баданаш
барањна ва ќисмате пўшида аст, ё либоси нозуке мепўшад, ки
вуљудашро намоён месозад: “Моилотун”, яъне аз тоъати Худо
мунњарифанд. “Мумилотун”, яъне дигаронро њам мисли худ
гумроњ ва мунњариф месозанд. “Руъусуњунна кааснимати-л-
бухти”, яъне мўйњои худро љамъ мекунанд, ё дар зери мўйњо
чизеро ќарор медињанд, то мўйњояшон бузург намоён шавад
ва барояшон зебої ва љозиба бахшад ва дигаронро
мутаваљљењи эшон гардонад: ин њадис яке аз муъљизоти
паёмбар (с) аст, ки чањордањ ќарн (аср) пеш ин љараёнро пешгўї
кардааст.

БОБИ 293. Нањй аз шабењ сохтани хеш ба
шайтон ва куффор

1634 - Аз Љобир (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
ба дасти чап ѓизо махўред, зеро шайтон ба дасти чап мехўрад
ва меошомад.

1635 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њељ кадоми шумо ба дасти чапи хеш ѓизо нахўрад ва
наёшомад, зеро шайтон ба дасти чапи худ мехўрад ва менўшад.



504

1636 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: њамоно яњуд ва насоро ранг намекунанд (мўйи сафеди
сар ва ришро), пас бо онњо мухолифат намоед.

БОБИ 294. Нањй намудани мардон ва занон аз ранг
намудани мўйњояшон ба ранги сиёњ

1637 - Аз Љобир (р) ривоят шуда, ки гуфт. Абуќуњофа
падари Абубакри Сиддиќ (р) дар рўзи фатњи Макка оварда
шуд, дар њоле, ки сару ришаш аз сафедї мисли саѓома буд
(саѓома наботест, ки гул ва мевааш њар ду сафед аст). Расули
Худо (с) фармуд: ин сафедиро ба ранг кардан таѓйир дода ва
аз ранги сиёњ бипарњезед.

Шарњ: Мурод аз ин њадис ранг кардани мўи сафеди сар ва
риш аст ба ранги зард ё сурх, аммо сиёњ кардани он љавоз
надорад, вале ранг кардани мўи сафед ба сиёњ фаќат барои
муљоњидон љавоз дорад, то душман аз онон бињаросад.

БОБИ 295. Манъ аз ќазаъ ва он иборат аст аз
тарошидани баъзе аз сар ва тарк намудани бархе

дигар ва мубоњ будани тарошидани њамаи сар барои
мардон, на барои занон

1638 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт Расули Худо
(с) аз ќазаъ (бахше аз мўйи сарро тарошидан ва бархеро нигањ
доштан) манъ фармуд.

1639 - Њамчунон аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) бачаеро дид, ки баъзе сараш тарошида ва баъзеаш
гузоштааст. Вай (с) ононро аз ин нањй намуда, фармуд: Њамаи
сарашро битарошед ва ё њамаашро бигзоред.

1640 - Аз Абдуллоњ ибни Љаъфар (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) бар хонаводаи Љаъфар (р) се шабонарўз мўњлат дод
ва баъд наздашон омада, фармуд: Пас аз ин рўз бар бародарам
(Љаъфар) гиря макунед. Сипас фармуд: Писарони бародарамро
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наздам бихонед ва мо оварда шудем, ки чун чўљањои
паррандагон будем ва фармуд: Сартарошеро наздам бихонед
ва ўро амр кард, сарњои моро тарошид.

1641 - Аз Алї (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) манъ
фармуд, аз ин ки зан сарашро битарошад.!

БОБИ 296. Тањрими пайванди мўй ва холкўбї ва
кушода кардани миёни дандонањо

Худованд мефармояд: Мушрикон намепарастанд ба љуз
Худо, магар бутонеро, ки ба номи духтарон мусаммо кардаанд
ва намепарастанд, магар шайтони дуррафта аз њадро.
Худованд ўро лаънат кард ва шайтон гуфт: бигирам аз бандагон
сањме, ки дар илми азалї муайян шуда ва албатта гумроњ кунам
эшонро ва дар орзуи ботилашон афганам ва њароина
бифармоям барои эшон, то бишгофанд гўши чорпоёнро ва
амрашон кунам, то таѓйир дињанд офариниши Худоро. (Нисо:
117-119)

1642 - Аз Асмоа (р) ривоят аст, ки зане аз паёмбар (с) савол
намуда гуфт: Ё Расулуллоњ! Духтарам ба марази сурхча
гирифтор шудааст ва мўйњояш рехта, ки акнун ўро ба шавњар
додам. Оё мўяшро пайванд занам? Фармуд: Худованд
пайвандакунанда ва пайвандкардашударо лаънат кардааст.

1643 - Аз Њумайд ибни Абдуррањмон ривоят аст, ки вай аз
Муъовия (р) дар соле, ки њаљ намуд, болои минбари Набавї
шунид, дар њоле ки ў дастаи мўеро, ки ба дасти нигањбоне буд,
гирифта ва гуфт: Эй мардуми Мадина, уламои шумо куљоянд?
Аз паёмбар (с) шунидаам, ки аз мисли ин кор (пайванди мўй)
манъ намуда ва мефармуд: њамоно бани Исроил њалок шуд,
замоне, ки занонашон ин корро карданд.
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1644 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
зани пайвандкунандаи мўй ва занеро, ки мўяш пайванд шавад
ва зани сўзанзананда (холкўбикунанда) ва зани
сўзанзадашударо лаънат намуд.

1645 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Худо лаънат
кунад, занони сўзанзанандаро ва занонеро, ки мехоњанд сўзан
зада шаванд ва занонеро, ки аз дигаре мехоњанд абрўяшонро
ислоњ кунад ва заноне, ки миёни дандонњояшонро кушод
намуда хилќати Худоро таѓйир медињанд. Зане дар ин маврид
эътироз намуд. Ў гуфт: чаро касеро ки Расули Худо (с) лаънат
карда, лаънат накунам, дар њоле ки он дар китоби Худо аст.
Аллоњ таъоло мефармояд: Ва мо отокуму-р-расулу фахузуњу
ва мо нањокум ъанњу фантању. Њар он чи паёмбар (с) барои
шумо бидињад, онро бигиред ва он чї шуморо аз он нањй кунад,
аз он бозистед ва даргузаред.

БОБИ 297. Нањй аз кандани тори сафед аз реш ва сар
ва ѓайри он ва аз кандани писари тозаљавон ва бериш

мўи ришашро дар аввали сар задани он

1646 - Аз Амр ибни Шуъайб аз падараш аз бобояш (р)
ривоят аст, ки Паёмбар (с) фармуд: Тори сафедро наканед, зеро
ки он нури мусалмон дар рўзи ќиёмат аст.

1647 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Он ки амалеро анљом дињад, ки корамон ба он мубтанї нест
(яъне, шариъати мо онро таъйид намекунад) пас он мардуд аст.

БОБИ 298. Кароњияти истинљо ба дасти рост

1648 - Аз Абуќатода (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Њар гоњ яке аз шумо бавл намояд, бояд олати худро ба дасти
росташ нагирад ва низ ба дасти росташ истинљо накунад ва
бояд дохили зарф (дар њангоми ошомидан) нафас накашад.
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БОБИ 299. Нописанд будани рафтан ба як линга
кафш ё мўза ва кароњияти пўшидани кафш ё мўза дар

њолати истода, бидуни узр

1649 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо
(с) фармуд: Њељ як аз шумо ба як кафш роњ наравад ва бояд
њардуро боњам бипўшад ва ё њардуро бо њам бикашад ва дар
ривояте омада, ки ё бояд њардуро бикашад.

1650 - Аз Абуњурайра(р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Расули
Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Њар гоњ (банди) кафши яке
аз шумо ќатъ шуд, бояд бо кафши дигар наравад, то ин ки
онро ислоњ кунад.

1651 - Аз Љобир (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) нањй
фармуд: аз ин ки шахс кафшро рост истода ба пой кунад.

Шарњ: Нањй иршодест, барои он ки нишаста ба по кардан
осонтар аст ва кароњият фаќат дар суратест, ки шахс дар
пўшидани кафш маљбур шавад аз дасти худ кўмак талабад,
ки дар ин сурат њолати баде ба худ мегирад ва агар дар
пўшидани он ба кўмаки даст ниёзе надошт, боке надорад ва
низ мумкин аст, ки дар он њолат бияфтад ва зиён бинад.

БОБИ 300. Манъ аз рўшан гузоштани оташ дар хона
дар њангоми хоб ва амсоли он хоњ дар чароѓ бошад ё

дар ѓайри он

1652 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Њангоме, ки мехобед оташро дар хонањоятон равшан
нагузоред.

1653 - Аз Абумўсои Ашъарї (р) ривоят аст, ки гуфт: хонае
дар Мадина шаб њангом бар сари афродаш оташ гирифт ва
чун дар мавридашон ба Расули Худо (с) сўњбат шуд, фармуд:
Њамоно ин оташ душмани шумост ва чун хоб рафтед, онро
хомўш кунед.

1654 - Аз Љобир (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Сари зарфро бипўшед ва дањани машки обро бибандед ва
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дарвозањоро баста кунед ва чароѓро хомўш намоед, зеро
шайтон сари машки оберо боз накарда ва дарвозањоеро боз
нанамуда ва сари зарферо боз намекунад ва агар яке аз шумо
наёфт, магар ин ки бар зарфаш чўбе бигзорад ва исми Худоро
ёд кунад, бояд ки ин корро бинамояд, зеро муш бар ањли хона
хонаашонро оташ мезанад.

БОБИ 301. Манъ аз сохтакорї ва такаллуф ва он кор
ва сухане аст, ки дар он маслињате нест ва бо душворї

анљом дода мешавад

Худованд мефармояд: Бигў, ман аз шумо музде бар он
(рисолат) намехоњам ва ман бењуљљат ва бурњони Илоњї вањй
ва рисолатро бар худ намебандам. (Сод: 86)

1655 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: мо аз такаллуф
манъ гардидем.

1656 - Аз Масруќ (р) ривоят аст, ки гуфт: бар Абдуллоњ
ибни Масъуд (р) ворид шудем ва гуфт: Эй мардум, он ки чизеро
медонад, бояд онро бигўяд ва он ки намедонад, пас бояд бигўяд
Худо донотар аст. Худованд барои паёмбараш (с) фармуд:
Бигў, ман аз шумо музде барои рисолат намехоњам ва ман
бењуљљат ва бурњони Илоњї вањй ва рисолатро бар худ
намебандам.

БОБИ 302. Тањрими доду бедод ва фарёд кашидан бар
сари мурда ва задан бар рухсорањо ва чок кардани
гиребонњо ва кандани мўй ва тарошидани он ва дуъо

ба вайл гуфтан ва њалокат

1657 - Аз Умар ибни Хаттоб (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Мурда дар гўр ба сабаби нолаву шеване, ки мекунанд,
шиканља карда мешавад. Ва дар ривояте омада: Муддате, ки
бар ў нолаву зорї мешавад.
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1658 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Он ки бар рўяш зада ва гиребон чок намуда ва
дуъоњои љоњилиятро бихонад, аз мо нест.

1659 - Аз Абубурда (р) ривоят аст, ки гуфт: Абумўсои
Ашъарї (р) мариз шуд ва бењўш гашт, дар њоле ки сараш дар
домони зане аз хонаводааш буд, он зан шурўъ ба дод ва фарёд
кард ва Абумўсо натавонист бар вай эътироз кунад ва чун ба
њўш омад гуфт: Ман безорам аз он ки Расули Худо (с) аз ў
безорї намудааст. Њамоно Расули Худо (с) аз зане, ки ба садои
баланд навњахонї мекунад ва зане, ки сарашро метарошад
(барои изњори андўњ) ва зане, ки љомаашро чок мекунад, безорї
љустааст.

1660 - Аз Муѓира ибни Шуъба (р) ривоят аст, ки аз Расули
Худоро шунидам, ки мефармуд: Он ки бар вай навња шавад,
ба сабаби навњаву нолае, ки бар ў мешавад, рўзи ќиёмат азоб
карда мешавад.

1661 - Аз Умми Атия Нусайба (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Расули Худо (с) њангоми байъат аз мо ањд гирифт, то навња
накунем.

1662 - Аз Нўъмон ибни Башир (р) ривоят аст, ки гуфт:
Абдуллоњ ибни Равоња (р) бењуш шуд ва хоњараш шуруъ ба
гиря намуда мегуфт: Вой кўњи ман, вой чунон, вой чунин ва
авсофашро ба тариќи љоњилият бармешумурд. Чун ба њуш омад
гуфт: Њељ чизе нагуфтї, магар ин ки ба ман гуфта шуд: Оё
чунон будї?

1663 - Аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки гуфт: Саъд ибни
Убода (р) ба баморї гирифтор шуд. Расули Худо (с) њамроњи
Абдурањмон ибна Авф ва Саъд ибни Абуваќќос ва Абдуллоњ
ибни Масъуд (р) наздаш омаданд. Ваќте бар вай дохил шуд,
ўро бењуш ёфт ва фармуд: Оё мурдааст? Гуфтанд: На, ё
Расулуллоњ. Паёмбари Худо (с) гирист. Чун мардум гиряи
Расули Худо (с)-ро диданд гиристанд. Фармуд оё намешунавед?
Њамоно Худованди таъоло ба ашки чашм ва андўњи дил азоб
намекунад, вале ба ин (ба забонаш ишора намуда) азоб
мекунад ва ё рањм менамояд.
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1664 - Аз Абумолики Ашъарї (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: Агар навњагар пеш аз маргаш тавба накунад,
рўзи ќиёмат истода карда мешавад, дар њоле ки бар ў пироњане
аз ќир ва љомае, ки дар оташ зуд шўълавар мегардад, пўшонда
мешавад.

1665 - Аз Асид ибни Абуасиди Тобиъї аз зане аз занњое,
ки бо паёмбар (с) байъат карда буданд, наќл шуда, ки гуфт:
Аз љумлаи чизњои писандидае, ки Расули Худо (с) аз мо паймон
гирифт, ки дар он нофармонияш накунем ин буд, ки рўйњои
хешро нахарошида, дуъои ба вайл нанамуда (вовайло ва доду
вой накунем) ва гиребон чоку мўйро пароканда насозем.

1666 - Аз Абумўсо (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с)
фармуд: Њељ мурдае нест, ки бимирад ва гирякунандааш
бигўяд: Вой кўњи мо, вой оќои мо ё мисли он, магар ин, ки ду
фаришта бар вай муваззаф мешаванд, ки бар синааш зада
мегўянд: Оё њамин тавр будї?

1667 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Ду кор аст, ки дар мардум вуљуд дорад ва ин ду хислат
дар эшон куфр аст: Таъна дар насаб ва нањва бар мурда.

БОБИ 303. Манъ аз рафтан назди коњинон ва
ситорашиносон ва фолбинон ва рамл андозон ва онон,

ки рег ё донаи љав меандозанд ва амсоли он

1668 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: иддае аз мардум аз
Расули Худо (с) дар мавриди коњинон пурсиш намуданд,
фармуд: Чизе нестанд? Гуфтанд: ё расулаллоњ! Онњо гоњ, ки
бо мо дар бораи чизе сўњбат мекунанд, он собит мешавад.
Расули Худо (с) фармуд: Он калимаи њаќро љин рабуда ва ба
гўши дўсташ коњин илќо мекунад ва онон бо вай сад дурўѓ
халт (омезиш) месозанд. Ва дар ривояте аз Буњорї аз Оиша (р)
омада, ки вай аз Расули Худо (с) шунид, ки мефармуд:
Фариштагон дар анон (абр) фуруд меоянд ва кореро, ки дар
осмон ба њукм шуда, ёд бикунанд ва шайтон истироќи самъ
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намуда, онро мешунавад ва ба коњинон илќо мекунад ва онон
низ њамроњи он сад дурўѓро аз пеши худ мегўянд.

1669 - Аз Сафия бинти Убайд аз баъзе аз занони паёмбар
(р) аз паёмбар (с) ривоят шуда, ки фармуд: Он ки ба назди
аърофї биёяд, (аърофї касест, ки љойи гумшуда ва ё моли
дуздишударо нишон медињад) ва дар бораи чизе аз вай пурсиш
намуда ва онро ростгў шуморад, чињил рўз намозаш ќабул
намешавад.

1670 - Аз Ќабиса ибни Мухориќ (р) ривоят шуда, ки гуфт:
аз Расули Худо (с) шунидам, ки мефармуд: ъиёфат (хат) ва
бадсиголї ва парвоз додани мурѓ ва задани рег аз одоти
куффор ба шумор меравад.

Шарњ: Баъзе куффор мурѓро парвоз медодаанд ва чунон
ки ба самти рост мерафта, он корро маймун ва хуб
медоштаанд ва агар ба самти чап мерафта, он корро
номаймун ва нањс дониста ва бад-он ташоум мекардаанд.
Ъиёфатро баъзе ба маънои хат ва бархе ба маънои рондани
мурѓ тафсир намудаанд ва задани як чиз ба рег, ки занон онро
анљом медодаанд. Њадаф он аст, ки тамоми ин корњо ботил
аст ва ба илми ѓайб тааллуќ надоранд ва аз назари шариъат
њаром мебошанд.

1671 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Касе ки аз ситорањо илмеро дарёфт намояд (фаро
гирад), њамоно шохае аз сињрро дарёфт кардааст ва њар андоза,
ки аз илми ситорашиносї биёмўзад, аз сињр анбошта аст.

Шарњ: Тањрим дар мавридест, ки шомили ахбори ба ѓайб
бошад.

1672 - Аз Муъовия ибни Њакам (р) ривоят аст, ки гуфт:
Гуфтам: Ё Расулуллоњ! Ман ба давраи љоњилият наздикам ва
Худованд исломро оварда аст ва аз миёни мо мардумонеанд,
ки назди коњинон мераванд. Фармуд: Назди онњо марав!
Гуфтам: Аз мо касоне њастанд, ки бадфолї мекунанд. Фармуд:
Ин чизе њаст, ки дар дилњои хеш меёбанд, вале набояд онњоро
аз корашон боздорад. Гуфтам: Дар миёни мо мардуме њастанд,
ки хат мекашанд. Фармуд: Паёмбаре аз паёмбарон хат
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мекашид ва касе, ки хаташ ба хати он паёмбар баробар
меафтод, пас њамон буд.

1673 - Аз Абумасъуди Бадрї (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) аз ќимати саг ва пули зино ва пуле, ки ба коњин дода
мешавад, манъ фармуд.

БОБИ 304. Манъ аз бадфолї ва бадшугунї

1674 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Њар беморї сирояткунанда набуда ва бадфолї кори
писандидае нест ва аз фол хушам меояд. Гуфтанд: фол чист?
Фармуд: Сухани некў. Дар ин маврид ањодисе аст, ки дар боби
пеш гузашт.

Шарњ: Аз ин њадис дарёфта мешавад, ки инсон набояд
тасаввур кунад, ки ба муљарради нишастан бо њар беморї
бемории вай ба ў сироят мекунад. Чунон ки нањй сурат
гирифта, бар ин ки набояд афроди тандуруст бо касоне, ки
ба беморињои сирояткунанда гирифторанд, нишасту бархост
кунанд, ки наќли мараз ба ононро мумкин созад ва истињбоби
сухани хушоянд гуфтан ва ин ки боист њамеша аз суханони
яъсовар, ки бадфолї ва бадгумонї барои афрод падид
меоварад, парњез намоем.

1675 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд Адво (сирояти беморї ба дигаре) ва бадфолї нест. Ва
њар гоње (фоли бад) дар чизе бошад, пас дар сарой ва зан ва
асп аст.

Шарњ: Бадфолии хона дар тангии он ва њамсояњои бади
он ва бадфолии зан дар бадахлоќии вай ва нозоидани ў ва
шумии асп дар саркаш будану ром нашудани он аст.

1676 - Аз Бурайда (р) ривоят аст, ки гуфт паёмбар бадфолї
наменамуд.

1677 - Аз Урва ибни Омир (р) ривоят аст, ки гуфт аз бадфолї
дар назди Расули Худо (с) ёд шуд ва фармуд: некўтар он фол
аст ва мусалмонро (бадфолї аз анљоми амалаш) мутараддид
намесозад ва њар гоњ яке аз шумо чизеро бубинад, ки аз он бад
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мебарад, бояд бигўяд: Алоњумма ло яътї би-л-њасаноти илло
анта вало ядфаъу-с-сайиоти илло анта вало њавла вало ќуввата
илло бика. Парвардигоро! Некињоро љуз Ту касе намеоварад ва
бадињоро љуз Ту касе дафъ намекунад ва нест гардидани аз
маъсият ва ќудрати бар тоъат љуз ба тавфиќи Ту.

БОБИ 305. Тањрими кашидани акс ва тасвири
зиндаљон бар фарш ё санг ё љома ё динор ё болиш ва
ѓайри он њурмат гирифтани акс бар девор ва саќф ва
парда ва аммома (лунгї) ва љома ва амсоли он ва амр

ба аз байн бурдани он

1678 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Онњое, ки ин аксњо ва суратњоро месозанд дар рўзи
ќиёмат азоб мешаванд ва ба эшон гуфта мешавад ки онњоро
зинда кунед.

1679 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули Худо (с)
аз сафаре омаданд дар њоле ки долони хонаамро ба пардае
пушонда будам, ки дар он аксњои (љондоре) буд. Чун Расули
Худо (с) онро дид, чењраашон дигаргун шуд ва фармуд: Эй
Оиша! Сахтарин мардум аз рўи азоб ононе њастанд, ки ба
офариниш ва хилќати Худо шабињ месозанд. Гуфт: сипас онро
бурида, аз он як ё ду болиш сохтем.

1680 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки аз Расули Худо (с)
шунид, ки мефармуд: Њар суратгар дар дўзах аст ва дар
баробари њар аксе, ки кашида мављуде барояш сохта мешавад
ва ўро дар дўзах шиканља ва азоб мекунад. Ибни Аббос (р)
гуфт: Агар њатман ин корро мекунї, пас дарахт ва он чи ки
рўњ надорад, бисоз.

1681 - Њамчунон аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз
Расули Худо (с) шунидам, ки мегуфт: Касе, ки дар дунё сурате
дуруст кунад, дар рўзи ќиёмат мукаллаф мешавад, ки дар он
рўњ бидамад, дар њоле, ки тавони онро надорад.
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1682 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, гуфт: Аз Расули
Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Сахттарин мардум аз рўи азоб
дар рўзи ќиёмат дар назди Худованд суратгирон њастанд.

1683 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: аз Расули
Худо (с) шунидам, ки мефармуд, Худованд фармуд: Ва кадом
кас ситамгортар аст аз он ки рафта, то махлуќе мисли махлуќи
ман биёфаринад, пас мўрча ё донаи гандуме ё донаи љаве
биёфаринанд.

1684 - Аз Абуталња (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Фариштагон ба хонае, ки дар он саг ва сурат бошад,
дохил намешаванд.

1685 - Аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки гуфт: Љабраил
(ъ) ба Расули Худо (с)ваъда намуд, ки наздаш биёяд ва зиёд
таъхир намуд. Ин амр ба Расули Худо (с) гарон омад. Берун
баромад, Љабраил (ъ) бо ў мулоќот намуд. Паёмбар (с) ба ў
шиква намуд ва ў гуфт: Мо ба хонае, ки дар он саг ва тасвир
бошад, мо ворид намешавем.

1686 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Љабраил (ъ) ба
Расули Худо (с) ваъда дод, ки дар соати муаян ба диданаш
ояд, вале он лањза даррасид ва ў наомад. Гуфт: Дар дасташон
асое буд, ки онро ба замин андохт, дар њоле, ки мефармуд:
Худо ва паёмбаронаш ба ваъдаашон хилоф намекунанд ва
мутаваљењ шуда диданд, ки сагбачае зери тахташон аст ва
фармуд: Ин саг чї ваќт дохил шуд? Гуфтам: Валлоњи, аз
омаданаш хабар надорам. Дастур дод аз хона берун карда шуд
ва баъд Љабраил (ъ) хидматашон омад. Расули Худо (с) фармуд
ба ман ваъда намудї ва нишастам, вале наёмадї! Гуфт: Саге,
ки дар хонаат буд монеъи вурудам шуд. Њамоно мо ба хонае,
ки дар он саг ва тасвир бошад дохил намегардем.

1687 - Аз Абулњайёљи Њайён ибни Њусайн ривоят шуда, ки
гуфт: Алї (р) бароям гуфт: оё нафиристам туро бар он чи
Расули Худо (с) маро ба он фиристод? Ин ки њељ тасвиреро
нагзорї, магар ин ки мањваш кунї ва ќабри баландеро наёбї,
магар ин ки њамвораш гардонї.
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БОБИ 306. Њаром будани нигањдории саг, љуз барои
шикор, ё гўсфандон ва зироат (кишоварзї)

1688 - Аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки аз Расули Худо
(с) шунидам, ки мефармуд, он, ки сагеро љуз саги шикорї ё
саги рама нигоњ дорад, рўзона ду паймонаи бузург аз муздаш
кам мешавад. Ва дар ривояте як паймона омадааст.

1689 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Он ки сагеро нигањ дорад, њар рўз аз амалаш як
паймонаи бузург кам мешавад, љуз саги зироъат ё рама. Ва
дар ривояте омада, касе ки сагеро нигањ дорад, ки саги шикор
ва рама ва замин набошад, њар рўз ду паймонаи бузург аз
муздаш кам мешавад.

БОБИ 307. Нописанд будани овезон кардани занг бар
шутур ва ѓайра ва кароњияти њамроњ будани саг ва

занг дар сафар

1690 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Фариштагон њамроњї намекунанд љамоъатеро, ки дар
он саг ё занг бошад, (яъне бидуни зарурат).

Шарњ: Мурод аз он фариштагони рањмат аст, на малоики
нигањбон, ки њамеша бо инсон сару кор доранд.

1691 - Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули
Худо (с) фармуд: Занг аз оњангњои шайтон аст.

БОБИ 308. Кароњияти саворї бар љалола ва он
шутури нар ва ё моддаест, ки наљосат мехўрад ва агар
баъд аз он алафи поке хўрад ва гўшташ хуб шуд,

кароњият дур шавад

1692 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) аз
савор шудан бар шутури љалола манъ фармуд.
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БОБИ 309. Манъ аз андохтани оби дањон дар масљид
ва амр ба дуршаванда кардани он аз масљид њар гоњ
дар он дида шуд ва амр ба пок нигањ доштани масљид

аз палидињо

1693 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Оби дањон андохтан дар масљид гуноњ аст ва каффораи он дафн
кардан аст.

1694 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) оби дањан
ё оби бинї ё ахлоти сина ва балѓамеро дар девори ќиблаи
масљид дида ва онро пок намуд.

1695 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Њамоно ин масљид барои чизе аз ин бавл ва палидї муносиб
нест, балки барои зикри Худо ва хондани Ќуръон аст, ё чунон
ки Расули Худо (с) фармуд.

БОБИ 310. Кароњияти даъво ва баланд кардани садо
ва љустуљўи гумшуда ва харид ва фурўш ва иљорат ва

муъомилоти дигар дар масљид

1696 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки ў аз Расули Худо
(с) шунид, ки мегуфт: Он, ки аз марде шунавад, ки гумшудаеро
дар масљид љустуљў мекунанд бояд ба ў бигўяд: Худованд онро
ба ту бознагардонад, зеро масољид барои ин кор сохта
нашудааст.

1697 - Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: Њар гоњ касеро дидед, ки дар масљид харид ва
фурўш мекунад, ба ў бигўед: Худованд бар тиљоратат фоидае
мураттаб насозад ва њар гоњ касеро гумшуда дидед, ки
гумшудаеро дар масљид љустуљў мекунад, ба ў бигўед:
Худованд онро ба ту бознагардонад.

1698 - Аз Бурайда (р) ривоят аст, ки марде гумшудаеро
дар масљид љустуљў карда гуфт: Кадом кас шутури сурхеро
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шиносої кард? Расули Худо (с) фармуд: онро наёбї, масољид
барои чизе, ки барои он бино гардида сохта шудааст. (яъне
барои ибодат)

1699 - Аз Амр ибни Шуъайб аз падараш аз бобояш ривоят
аст, ки Расули Худо (с) аз хариду фурўш дар масљид нањй намуд
ва њам аз ин, ки гумшудае дар он љустуљў гашта ё дар он шеъре
хонда шавад, (манъ карданд).

1700 - Аз Соиб ибни Язиди Сањобї (р) ривоят аст, ки гуфт:
дар масљид будам, марде маро ба сангреза зад ва нигариста
дидам, ки ў Умар ибни Хатоб (р) аст, гуфт: бирав ва ин ду
нафарро наздам биёвар, он дуро наздаш овардам ва гуфт:
шумо ду нафар аз куљоед? Гуфтанд: аз мардумони Тоиф. Гуфт:
агар шумо аз мардумони ин шањр мебудед, шуморо дарднок
месохтам (лату кўб мекардам, калтак мезадам). Садоњоятонро
дар масљиди Расули Худо (с) баланд макунед!

БОБИ 311. Манъ намудан аз он ки пиёз ё сир ё курос
(гандана, тараи фарангї) ва ё љуз онро бихўрад, ки
бўи бад дорад аз дохил шудан ба масљид пеш аз

рафтани бўйи он магар барои зарурате

1701 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Он ки аз ин дарахт (сир) бихўрад бояд, ки ба масљиди мо наздик
нашавад.

1702 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд: Он
ки аз ин дарахт бихўрад, бояд ба мо наздик нашуда ва бо мо
намоз нагзорад.

1703 - Аз Љобир (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Касе ки пиёз ё сир бихўрад, бояд аз мо дурї љўяд ё бояд аз
масљиди мо дурї љўяд.

1704 - Аз Умар ибни Хаттоб (р) ривоят аст, ки вай дар
рўзи љумъа хутба хонда, дар хутбааш гуфт: Шумо, эй мардум,
аз ду дарахте мехўред, ки онро љуз хабис намедонам, пиёз ва
сир. Њамоно Расули Худо (с)-ро дидам, ки чун бўи онро дар
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масљид аз касе эњсос мекард, амр менамуд ва ба Баќиъ берун
карда мешуд. Пас њар ки њамин дуро бихўрад, бояд ки бо
пухтанаш бўяшро гум кунад.

БОБИ 312. Манъ аз ињтибоъ (пушт ва соќњои поро ба
љома баста нишастан) дар рўзи љумъа, дар њоле ки
имом хутба мехонад, зеро ин кор хоб оварда, шахсро

аз шунидани хутба мањрум месозад ва тарси
шикастани вузў њам вуљуд дорад

1705 - Аз Маъоз ибни Анаси Љўњанї (р) ривоят аст, ки
паёмбар (с) аз њибва (бастани соќи по) дар рўзи љумъа ва дар
њоле ки имом хутба мехонад, нањй фармуд.

БОБИ 313. Манъи он ки дањаи зулњиљља бар ў дохил
шавад ва бихоњад ќурбонї кунад, аз гирифтани чизе

аз мўй ё нохунњояш то ин ки ќурбонї намояд

1706 - Аз Умми Салама (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Он ки бар вай забње бошад, ки онро забњ менамояд
(яъне, ќурбонї бар ў вољиб бошад), бояд бо оѓоз шудани моњи
зулњиљља чизе аз мўй ва нохунњояшро нагирад, то ин ки ќурбонї
кунад.

БОБИ 314. Манъ намудан аз савганд хўрдан ба
махлуќ монанди паёмбар (с) ва Каъба ва фариштагон
ва осмон ва падарон ва зиндагї ва рўњ ва сар ва

неъмати подшоњ ва хоки фалонї ва амонат ва ин аз
њама бештар мамнўъшуда аст

1707 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Худованд шуморо манъ мекунад аз ин ки ба падаронатон
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савганд бихўред, пас касе, ки савганд ёд мекунад, бояд ба
Худованд савганд хўрад ё хомўш шавад.

1708 - Аз Абдурањмон ибни Самура (р) ривоят аст, ки
Расули Худо (с) фармуд: Ба бутњо ва падарњоятон ќасам
нахўред. Ва дар ривояти дигар аз тариќи Муслим омада, ки ба
тавоѓит (тоѓутњо) ва он иборат аз шайтон ва бут аст.

1709 - Аз Бурайда (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Он ки савганд ба амонат хўрад, аз мо нест.

Шарњ: Савганд хўрдан ба амонат љавоз надорад, зеро
савганд хўрдан ба асмо ва сифот љавоз дорад ва амонат аз
сифоти Худовандї намебошад, балки амре аз авомир ва фарзе
аз фарзњои Худост ва нањй аз он сабаб сурат гирифта, ки
тавањњуми мусовоти он бо сифоти Худо нашавад.

1710 - Њамчунон аз Бурайда (р) ривоят шуда, ки Расули
Худо (с) фармуд: Он ки савганд хўрда ва гуфт ман аз ислом
безорам, пас агар дурўѓгў бошад, ў чунон аст, ки гуфта ва
агар ростгў бошад, пас њаргиз ба ислом саломат
бознамегардад.

1711 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки ў мардеро шунид,
ки мегуфт на ва савганд ба Каъба. Ибни Умар (р) гуфт: Ба
ѓайри Худо савганд махўр! Зеро аз Расули Худо (с) шунидам,
ки мефармуд: Он ки ба ѓайри Худо савганд бихўрад, њамоно
кофир шуда ё ширк овардааст.

Шарњ: Бархе аз уламо сухани он њазрат (с) “куфр ва
ширк”-ро бар таѓлиз ва тањдид њамл намудаанд, чунон ки
ривоят шуда, ки Расули Худо (с) фармуд: Риё ширк аст. Нањй
низ бар сабили тањрим аст, њар гоњ касе ки бадон савганд хўрд,
иродаи таъзими ўро дошта бошад, пас агар маќсуд аз таъзими
он мисли таъзими Худо бошад, кофир мешавад ва агар бар
забонаш савганд омад, ба љињати идѓоми сухан кароњият дорад
ва њар гоњ бидуни ќасд бар забонаш омад, кароњият надорад
ва дар ин њолат бояд Ло илоња иллаллоњ бигўяд, зеро дар ин
маврид њадиси муттафаќун алайњ ворид шудааст.
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БОБИ 315. Душвор будани љазои савганди дурўѓе, ки
аз рўи ќасд бошад

1712 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Он ки бар моли шахси мусалмон бидуни њаќ савганд
хўрад, бо Худо рў ба рў мешавад, дар њоле ки бар вай хашмнок
аст. Гуфт: сипас Расули Худо (с) мисдоќи онро аз китоби Аллоњ
бар мо хонд: (Инна-л-лазина яштарўна биъањдиллоњи ва
аймонињим саманан ќалилан). “Онон ки ањди Худо ва
савгандњои хешро ба бањои андак фурўшанд…” то охири ояи
77-и сураи Оли Имрон.

1713 - Аз Абуумома Иёс ибни Саълабаи Њорисї (р) ривоят
аст, ки Расули Худо (с) фармуд: Касе ки њаќи шахси
мусалмонеро ќатъ намояд, њамоно Худованд дўзахро бар ў
вољиб сохта ва бињиштро бар ў њаром мекунад. Марде барояш
гуфт: Ва агар чи чизи каме њам бошад ё Расулаллоњ (с)?
Фармуд: Њарчанд шохаи ароке њам бошад.

Шарњ: Арок номи дарахтест, ки аз чўби он мисвок тањия
мешавад.

1714 - Аз Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят аст, ки
Паёмбар (с) фармуд: Гуноњони кабира шарик овардан ба Худо,
нофармонии падару модар, куштани нафс ва савганди ѓаммуз
аст. Ин њадисро Бухорї ривоят намудааст ва дар ривояте аз
вай омада, ки аъробие хидмати паёмбар (с) омада ва гуфт: ё
Расули Худо (с) гуноњони кабира кадоманд? Фармуд: Ширк
овардан ба Худо. Гуфт: боз кадом? Он њазрат (с) фармуд:
Ямину-л-ѓамус. Гуфт: Ямину-л-ѓамус чист? Фармуд: савганде,
ки моли шахси мусалмонеро бигирад (яъне, ба савганде, ки ў
дар он дурўѓгў аст).
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БОБИ 316. Истињбоби он ки бар чизе савганд бихўрад
ва ѓайри онро аз он бењтар бинад, ин ки хилофи он
чиро савганд хўрда, анљом дињад ва сипас ба љои

савгандаш каффора дињад

1715 - Аз Абдурањмон ибни Самура (р) ривоят аст, ки гуфт:
Расули Худо (с) бароям фармуд: Ва њар гоњ бар чизе савганд
хурдї ва ѓайри онро бењтар аз он дидї, онро, ки бењтар аст
анљом дода ва ба љои савгандат каффора дењ.

1716 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки паёмбар фармуд:
Он, ки бар чизе савганд хўрд ва ѓайри онро бењтар аз он бинад,
бояд барои савгандаш кафорат дода, он коре, ки бењтар аст
анљом дињад.

1717 - Аз Абумўсо (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Ман валлоњи агар Худо бихоњад бар чизе савганд
намехўрам, ки сипас чизеро бубинам, ки аз он бењтар аст, магар
ин ки аз љои савганд каффорат дода ва он чиро ки хайр аст,
анљом медињам.

1718 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Агар яке аз шумо бо савгандаш дар миёни
хонаводааш пофишорї кунад, гуноњаш дар назди Худо
фузунтар аз он аст, ки каффораи онро, ки Худо бар вай фарз
гардонида, бидињад.

БОБИ 317. Авф ва гузашт аз савганди лаѓв (бењуда)
ва ин ки каффорае дар он нест ва он савгандест, ки
бидуни ќасд бар забон ояд, монанди гуфтааш бар
асоси одат: не, валлоњ ва оре, валлоњ ва амсоли он
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Худованд мефармояд: Бозхост намекунад шуморо
Худованд ба лаѓв дар савгандњоятон, валекин муохаза мекунад
шуморо ба сабаби мањкам кардани савгандњо ба ќасд. Пас
каффораи он таъом додани дањ мискин аст, аз љинси миёна аз
он чи таъом мекунед ањлатонро ё либоси онњост ё озод кардани
бардаест, Пас, касе ки наёбад, пас рўзаи се рўза аст он
каффораи савгандњои шумост, чун савганд хўрдед ва нигоњ
доред савгандњоятонро. (Моида: 89)

1719 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: ин оя “Ло
яъхузукумуллоњу биллаѓви фи аймоникум. Яъне: Худованд
шуморо ба савгандњои лаѓв ва бењудаи шуморо муљозот
намекунад” дар сухани марде, ки мегўяд: на, ба Худо ва бале,
ба Худо, нозил шуд.

БОБИ 318. Кароњияти савганд хўрдан дар
муомила њарчанд ростгў бошад

1720 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: аз Расули
Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Савганд, василаест барои
ривољ додани матоъ ва василаест барои мањв кардани
(баракати) касб.

1721 - Аз Абуќатода (р) ривоят аст, ки ў аз Расули Худо
(с) шунид, ки мефармуд: Аз зиёд савганд хўрдан дар фурўш
бипарњезед, зеро ин кори тиљоратро ривољ медињад ва сипас
нобуд мекунад.

БОБИ 319. Макрўњ будани ин ки инсон ба рўи Худо
чизе љуз бињиштро талабад ва кароњияти надодан ба
касе, ки ба номи Худо чизеро дархост кунад ва номи

Аллоњ таъолоро шафиъ орад

1722 - Аз Љобир (р) ривоят аст ки Расули Худо (с) фармуд
:Ба ваљњи Аллоњ (ба зоти Худо) љуз бињишт љизе хоста нашавад.
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1723 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Он, ки ба номи Худо ба шумо паноњ љуст, ўро паноњ
дињед ва он, ки ба номи Худо чизеро талаб кард, ба вай бидењед
ва касе ки шуморо даъват кард, ўро иљобат кунед ва он ки ба
шумо эњсоне намуд, ўро мукофот дињед ва агар чизе наёфтед,
ки мукофот дињед дар њаќќи вай дуо кунед, то бубинед, ки шумо
мукофоташро додаед.

БОБИ 320. Тањрими ин ки барои подшоњ ва ѓайри ў
шоњаншоњ гуфта шавад, зеро маънояш подшоњи

подшоњон аст ва љуз Аллоњ таъоло касе ба ин сифат
мавсуф шуда наметавонад

1724 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Пасттарини номњо назди Худованд мардест, ки худро
шоњи шоњон биномад. Суфён ибни Уяйна (р) гуфт: Малику-
л-амлок мисли (шоњаншоњ) аст.

БОБИ 321. Манъи мухотаб кардани фосиќ ва
бидъаткор ва амсолашон ба оќо ва амсоли он

1725 - Аз Бурайда (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Барои мунофиќ оќо нагўед, зеро агар вай оќо бошад,
Парвардигори худро ба хашм овардед.

Шарњ: Яъне, њар гоњ мунофиќ ё фосиќ баландмартабатар
аз дигарон бошад, њамоно Худоятонро бо бузург шумурдан ва
таъзими душманаш ба хашм овардаед.

БОБИ 322. Кароњияти дашном додани таб

1726 - Аз Љобир (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) барои
умми Соиб ё умми Мусайяб ворид шуда ва фармуд: Эй умми
Соиб (ё умми Мусайяб) туро чї шуда? Чаро меларзї? Гуфт: табам
шуда, ки Худо дар он баракат надињад. Фармуд: Табро дашном
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мадењ, ки таб гуноњони фарзандони одамро мебарад, њамон тавр
ки кураи оњангар чирк ва зангор ва рими оњанро мебарад.

БОБИ 323. Манъ аз дашном додани бод ва дуъое, ки
дар њангоми вазидани он гуфта мешавад

1727 - Аз Абулмунзир Убай ибни Каъб (р) ривоят аст, ки
Расули Худо (с) фармуд: Бодро дашном мадињед, њар гоњ
чизеро дидед, ки аз он кароњият доред, бигўед: Аллоњума ино
насъалука мин хайри њозињи рињи ва хайри мо фињо ва хайри
мо умират бињи ва наъузу бика мин шарри њозињи рињи ва
шарри мо фињо ва шарри мо умират бињи. Парвардигоро, аз
хайри ин бод ва хайре, ки дар он аст ва хайре, ки ўро бадон
дастур додаї паноњ металабем ва аз шарри ин бод ва шарре,
ки дар он аст ва шарре, ки ўро бадон маъмур сохтаї, ба ту
паноњ мељўем.

1728 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки аз Расули Худо (с)
шунидам, ки мефармуд: Бод, рањмати Худо бар бандагонаш
аст, ки рањмат ва азобро бо худ меоварад, пас њар гоњ онро
дидед, дашномаш надињед ва аз Худованд хайри онро дархост
кунед ва ба Худованд аз бадии он паноњ љўед.

1729 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Чун бод шиддат
меёфт, паёмбар (с) мефармуд: Аллоњумма иннї асъалука
хайрањо ва хайра мо фињо ва хайра мо урсилат бињи ва аъузу
бика мин шаррињо ва шарри мо фињо ва шарри мо фињо ва
шарри мо урсилат бињи. Яъне: Парвардигоро! Ман хайр онро
ва хайреро, ки дар он аст ва хайреро, ки ба василаи он
фиристода шуда аз Ту металабам ва аз шарре, ки дар он њаст
ва шарре, ки ба василааш фиристода шуда ба Ту паноњ мељўям.

БОБИ 324. Кароњияти дашном додани хурўс

1730 - Аз Зайд ибни Холиди Љуњанї (р) ривоят аст ки Расули
Худо (с) фармуд: Хурўсро дашном мадињед, зеро ў шуморо
барои намоз бедор мекунад.
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БОБИ 325. Манъ аз ин ки шахс бигўяд ба воситаи
ваќти фалон ё ситораи фалон бар мо борон борид

1731 - Аз Зайд ибни Холиди Љуњанї (р) ривоят аст, ки гуфт:
Расули Худо (с) дар Њудайбия дар аќиби бороне, ки аз тарафи
шаб борида буд, бар мо намоз гузорид ва чун намозро тамом
кард, ба мардум рўй оварда, фармуд: Оё медонед, ки
Парвардигори шумо чї фармуд? Гуфтанд: Худо ва расулаш
донотар аст. Гуфт: Фармуд: Субњ намуд аз бандагонам
мўъмини ба ман ва кофири ба ман ва аммо касе ки гуфт: ба
фазлу рањмати Худо бар мо борон нозил шуд, он кас ба ман
мўъмин буда ва ба ситора кофир аст ва аммо касе ки гуфт: ба
воситаи ситораи фалон ё толиъи фалон бар мо борон борид,
пас ў ба ман кофир буда ва ба ситора имон дорад, зеро муассир
дар њама ашё Худованд асту бас.

Шарњ: имом Шофиъї дар асари машњураш “ал-Умм”
мегўяд, он ки мисли мушрикин, ки боронро ба ваќти фалон ва
фалон нисбат медоданд, бигўяд “мутирно бинави казо ва казо”
ва њаќиќатан бад-он эътиќод кунад, ин амал куфр ба њисоб
меравад, зеро навъ ваќт аст ва ваќт махлуќ буда, барои худ
ва дигарон молики чизе нест ва он ки бигўяд: “мутирно
бинавъи казо” ва муродаш ин бошад, ки фалон ваќт бар мо
борон боридан гирифт. Ин љумла куфр шумурда намешавад,
вале агар ин суханро нагўяд, бењтар аст.

БОБИ 326. Дар баёни тањрими гуфтани шахси
мукаллаф барои мусалмон, эй кофир!

1732 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њар гоњ шахсе ба бародараш бигўяд: Эй кофир!
Њамоно калимаи мазкур ба яке аз онњо бозгашт мекунад. Агар
чунон ки гуфта буд њамон хел бошад хуб, варна (куфр) ба вай
бозмегардад.
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1733 - Аз Абузар (р) ривоят аст, ки вай аз Расули Худо (с)
шунид, ки мефармуд: Он ки мардеро кофир хонад ё бигўяд:
душмани Худо ва ў чунон нест, магар ин ки бар вай
бозмегардад.

БОБИ 327. Манъ аз кирдори бад ва гуфтори бад

1734 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Муъмини зиёд таънакунанда, зиёд лаънаткунанда ва
бадкирдору бадгуфтор нест.

1735 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Гуфтор ва кирдори бад дар чизе набувад, магар ин ки зишташ
сохт ва њаё дар чизе набувад, магар ин ки зинаташ дод.

БОБИ 328. Кароњияти изњори фасоњат намудан бо
такаллуф дар сухан ва истифода кардани калимоти
ноошно ва иъробњои даќиќ дар хитоб бо мардуми

аввом ва амсолашон

1736- Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Мутанаттиъун “аз њад гузарандагон” њалок шуданд
ва онро се бор такрор намуд.

Шарњ: Мутанаттиъун, онњоеанд, ки бемаврид дар корњо
муболиѓа менамоянд ва аз охири халќи пеш сўњбат мекунанд.
Дар тавзењи маъонї ва мафоњими ањодиси ворида дар ин боб
бояд гуфта шавад, ки њар коре, ки аз љумлаи даъват ва
даъватгарї бошад, бояд барои ризои Худованд ва дар мењвари
шариъат анљом шавад ва њељ гуна муболиѓаи бемаврид дар ин
ќисмат љавоз надорад. Аз ин рў, њар амале, ки баёнгари
риёкорї ва хештанбинии афрод бошад, аз назари шариъати
исломї њаром аст, ки бидуни шак умуре, ки дар ин ањодис аз
он манъ шуда намоёнгари ин матлабанд ва аз њамин рў аст,
ки аз сўи шариъат нодуруст ба шумор рафтаанд ва дар
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мавриди афроде, ки муртакиби чуин хатоњое мешаванд,
тањдиди шадиде омадааст.

1737 - Аз Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят аст, ки
Расули Худо (с) фармуд: Њамоно Худованд душман медорад
мардони балиѓеро, ки забони худро монанди гов (дар
дањонашон) мепечанд.

1738 - Аз Љобир (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Аз дўстдортарин ва наздиктарини шумо ба ман аз рўи
њамнишинї дар рўзи ќиёмат хушахлоќтарини шумост. Ва
њамоно бештарини шумо аз рўи душманї ва дуртарини шумо
дар рўзи ќиёмат бисёргўён ва ба кунљи лаб сухангўён ва
пургўёни такаббурпешаанд.

Боби 329. Кароњияти ин гуфтаи шахс, ки
нафсам хабис (палид) шудааст

1739 - Аз Оиша (р) аз паёмбар (с) ривоят шуда, ки фармуд:
Њаргиз касе аз шумо нагўяд, ки нафсам хабису палид шуда,
балки бигўяд: Нафсам бад шудааст.

БОБИ 330. Нодуруст будани номидани
дарахти ангур ба карм

1740 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули Худо (с)
фармуд: Дарахти ангурро карм (маъдани караму љавонмардї)
наномед, зеро карм мусалмон аст. Ин лафзи Муслим аст. Ва
дар ривояти дигар аз Муслим омада ки: Њамоно карм дили
мусалмон аст. Ва дар ривояте аз Бухорї ва Муслим омада, ки
мегўянд: Карм, њамоно карм, дили мусалмон аст.

1741 - Аз Воил ибни Њаљар (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Барои токи ангур магўед: «карм» вале инаб ва њабала
гўед.
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БОБИ 331. Манъ аз тавсифи зебоињои зан барои
марде, ки бад-он ниёзе надорад, магар ин ки барои
манзури шаръї бошад, монанди никоњ ва амсоли он

1742 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Љоиз нест зане ба сўи зани дигаре бодиќќат бингарад
ё ин ки љисми ўро ламс кунад ва сипас онро назди шавњараш
тавсиф кунад, ки гўё ба сўяш менигарад.

Шарњ: Њикмати ин манъ он аст, ки мабодо хуши шавњар
аз тавсифи мазкур биёяд ва ин кор сабаб шавад њамсарашро
талоќ дињад ва бо тавсифшуда издивољ кунад ё ба фитна ва
муњаббати тавсифшуда гирифтор шавад, аз ин рў ин кор
мамнўъ аст, магар ин ки тавсифи он барои сабаби шаръї
бошад, монанди хостгорї ва ѓайра.

БОБИ 332. Кароњияти сухани инсон дар дуъое, ки
Бор, Худоё! Агар мехоњї ба ман биёмурз! Балки бояд

талаб ва дархости ў ќотиъ бошад

1743 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њељ гоњ яке аз шумо нагўяд Бор, Худоё! Агар мехоњї
маро биёмурз. Бор, Худоё! Агар ту мехоњї бар ман рањм кун,
балки бояд љиддї савол намояд, зеро мукрињ ва водоркунандае
барои ў таъоло нест ва дар ривояте аз Муслим омада, ки пас
бояд саволро аз рўи љазм ва ќатъ (ќотеъият) намояд ва
раѓбатро зиёд кунад, зеро барои Худованд муњим нест, ки
чизеро ато намояд.

1744 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Њар гоњ яке аз шумо дуъо кард бояд суолро ба таври ќотиъ
дињад ва нагўяд: Бор, Худоё, агар мехоњї бароям бидењ, зеро
њамоно мукриње (маљбуркунандае) барои Ў таъоло нест.
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БОБИ 333. Нописандида будани ин гуфта, ки он чи
Худо ва фалонї бихоњад

1745 - Аз Њузайфа ибни Ямон (р) ривоят аст, ки паёмбар
(с) фармуд: Магўед он чи Худо ва фалонї бихоњад, балки
бигўед: Он чи Худованд бихоњад ва сипас фалонї бихоњад.

Шарњ: Магўед он чи Худо ва фалонї бихоњад, зеро “вов”
таќозои мушорикатро мекунад, дар њоле ки машият ва иродаи
Худо ќадим ва азалї ва машияти банда њодис аст, балки
бигўед, ки он чи Худо бихоњад ва боз фалонї ирода намояд.

БОБИ 334. Кароњияти гуфтугў баъд аз
намози хуфтан

Мурод сўњбатест, ки дар ѓайри ин ваќт мубоњ мебошад ва
кардану накардани он баробар аст. Вале сухани њаром ё макрўњ
дар ѓайри ин ваќт, њурмату макрўњии он дар ин ваќт бештар
аст. Аммо гуфтугўи хайр, монанди мубоњисаи илми дин ва
достони солињон ва ахлоќи њамида ва низ гуфтугў бо мењмон
ва ниёзманд ва амсоли он кароњияте надорад, балки мустањабу
писандида аст. Њамчунин аз љињати узр ва коре, ки ногањ сар
мезанад, сўњбату гуфтугў кардан макрўњ нест. Ањодиси сањињ
дар мавриди њама он чи ки зикр намудаем, ба тариќи зайл баён
мегардад:

1746 - Аз Абубарза (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) хоби
пеш аз ъишо (хуфтан) ва сўњбат ва гуфтугў баъд аз онро зишт
мешумурданд.

Шарњ: Ба далели он ки хоби пеш аз намози хуфтан инсонро
зоеъ мекунад ва танбалї ба бор меоварад ва сўњбати пас аз
он низ камхобиро ба бор меоварад ва дар натиља эњтимолї
ќазо шудани намози субњ низ дар он мутасаввир аст ва шояд
њам яке аз њикматњои њамидаи он ин бошад, ки анљоми аъмоли
рўз бо намоз поён ёбад ва шахс бо адои намоз њамзамон
бихобад.
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1747 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
дар охири зиндагии хеш намоз хуфтанро гузорид ва чун салом
дод, фармуд: Ба ин шабатон бингаред ва онро ба ёд доред,
зеро бар сари сад сол аз касоне, ки имрўз дар рўи заминанд
яке боќї намемонад.

1748 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки онон интизории паёмбар
(с) кашиданд ва он њазрат (с) наздики нимањои шаб омад ва
бар онон намози ъишоро хонд ва сипас ба мо хутба хонда ва
фармуд: Бохабар бошед, ки мардум намоз гузориданд ва
рафтанд ва шумо дар намоз будед, то замоне ки интизори
намозро кашидед.

БОБИ 335. Њаром будани худдории зан аз ин ки бо
шавњараш њамбистар гардад, њар гоњ вайро талаб

кунад ва ў низ узри шаръї надошта бошад

1749 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки њар гоњ марде
занашро ба бистари хеш хост ва ў аз омадан мамониъат варзид
ва вай бар ў хашмнок шабро гузаронид, фариштагон то субњ
ўро лаънат мекунанд ва дар ривояте омада, ки то ин ки (ба
бистари шавњараш) бозгардад.

БОБИ 336. Њурмати гирифтани зан рўзаи нофиларо
дар њоле, ки шавњараш њозир аст, магар ба иљозаи ў

1750 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Барои зан раво нест, ки рўза гирад (мурод рўзаи
нофила аст), дар њоле ки шавњараш њозир аст, магар ба иљозаи
вай ва ин ки барои касе иљозаи вуруд ба хонаашро бидуни
иљозааш дињад.
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БОБИ 337. Тањрими боло кардани муќтадї сари
хешро аз рукўъ ё саљда пеш аз имом

1751 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Оё наметарсад яке аз шумо њар гоњ сарашро пеш аз
имом боло кунад, аз ин ки Худованд сарашро сари улоѓ (хар)
гардонад ва ё ин ки шакли ўро шакли улоѓ созад, (ўро камаќл
ва нодон гардонад).

БОБИ 338. Кароњияти гузоштани даст бар
тињигоњ дар намоз

1752 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) аз
гузоштани даст бар тињигоњ дар намоз манъ фармуд.

Шарњ: Барои он ки ин кор дур аз адаб дар баробари
Маъбуди ягона аст.

БОБИ 339. Кароњияти намоз гузоридан дар
њангоми њозир шудани таъом, дар њоле ки ба

он иштиёќ њам дорад

1753 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт: аз Расули Худо
(с) шунидам, ки мефармуд, намозе дар ваќти њозир шудани
таъом нест ва на њам замоне ки ахбасон (бавл ва ѓоит) бар
шахс фишор оваранд.

Шарњ: зеро дар ин суратњо хушўъ фавт мешавад ва дили
инсон ба чизи дигаре ѓайр аз намоз машѓул мегардад.

БОБИ 340. Манъ аз нигаристан ба сўи осмон
дар намоз

1754 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Чист њоли ононе ки дар намозашон чашмњои худро ба сўи
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осмон боло менамоянд ва суханаш дар ин маврид шадид шуд,
то ин ки фармуд: Њароина њатман аз ин кор худро бозхоњанд
дошт ва ё ин ки њатман чашмњояшон рабуда хоњад шуд.

Шарњ: бояд гуфт, ки нигаристан дар намоз ба сўи осмон
ба иљмоъи уламо нодуруст аст, зеро ин кор мухолифи адаб ва
хушўъи дар намоз аст.

БОБИ 341. Ин тараф ва он тараф нигаристан дар
намоз бидуни узр

1755 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: аз Расули Худо (с)
дар мавриди илтифоти дар намоз пурсидам, фармуд:
Рабуданест, ки шайтон аз намози банда мерубояд.

1756 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Аз илтифот ва нигаристан дар намоз бипарњезед. Зеро илтифот
дар намоз сабаби њалокат аст ва агар аз рўи зарурат буд, пас
дар нофила равост, на дар фариза.

БОБИ 342. Манъ аз адои намоз ба сўи ќабрњо

1757 - Аз Абумарсад Канноз ибни Њусайн (р) ривоят аст,
ки гуфт: аз Расули Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Ба сўи
ќабрњо намоз нагузоред ва бар онњо нанишинед.

Шарњ: њар гоњ шахсе дар намоз рўяшро тарафи ќабр
бигардонад ва ќасди рўй овардан бад-онро бикунад, ин кор
њароми ќатъї аст. Имом Шофиъї (р) мегўяд: њаром
медонам, ки ќабр њамвор шуда ва бар он масљид сохта шавад
ё њамвор њам нашавад ва бар он намоз гузорида шавад аз ин
љост, ки Расули Худо (с) мефармояд: Аллоњумма ло таљъал
ќабрий васанан юъбаду. Яъне, Парвардигоро ќабрамро буте
магардон, ки мавриди парастиш ќарор гирад.
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БОБИ 343. Њаром будани рад шудан ва гузаштан аз
пеши рўи намозгузор

1758 - Аз Абулљуњайм Абдуллоњ ибни Њорис ибни Саммаи
Ансорї (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд: Агар
муруркунанда аз пеши рўйи намозгузор бидонад, ки чи ќадар
гуноњ дорад, њамоно агар чињил биистад, барои ў бењтар аст,
аз ин ки аз пеши рўйи ў бигзарад. Ровї гуфт, намедонам. Гуфт:
чињил рўз ё чињил моњ ё чињил сол.

БОБИ 344. Кароњияти оѓоз намудани муќтадї ба
намози нофила пас аз он ки муаззин шурўъ ба иќомат
намояд, хоњ намози нофилаи мазкур суннати он намоз

ва ё ѓайри он бошад

1759 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст. ки паёмбар (с)
фармуд: Чун намози фарз оѓоз шуд, пас намозе љуз фарз нест.

БОБИ 345. Кароњияти хос сохтани рўзи љумъа
ба рўза гирифтан ё шаби љумъа барои намози

шаб аз миёни шабњо

1760 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Аз миёни шабњо шаби љумъаро ба намоз ва аз байни
рўзњо рўзи љумъаро ба рўза ихтисос надињед, магар ин ки рўзае
бошад, ки яке аз шумо онро рўза мегирад.

1761 - Њамчунин аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт:
Аз Расули Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Њељ кадоми шумо
рўзи љумъаро рўза нагирад, магар њамроњ бо рўзе, ки пеш аз
он аст ё баъд аз он.

1762 - Аз Муњаммад ибни Аббод (р) ривоят аст, ки гуфт:
Аз Љобир пурсидам, ки оё паёмбар (с) аз рўзаи рўзи љумъа манъ
фармуд? Гуфт: Бале.
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1763 - Аз Уммулмўъминин Љувайрия бинти Њорис (р) ривоят
аст, ки паёмбар (с) рўзи љумъа бар вай дохил шуд, дар њоле ки
рўза дошт, фармуд: Оё дирўз рўза гирифтї? Гуфт: на. Гуфт: оё
мехоњї, ки фардо рўза бигирї? Гуфт: на. Фармуд: пас рўзаатро
бикшо.

БОБИ 346. Тањрими рўзаи висол (пай дар пай) ва он
ин аст, ки шахс ду рўз ё беш аз он рўза гирифт ва дар

байни он нахўрд ва наёшомид

1764 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паймбар (с) аз
рўзаи пай дар пай манъ фармуд.

1765 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Расули Худо
(с) аз рўзаи пай дар пай манъ фармуд. Гуфтанд: Шумо рўзаи
пай дар пай мегиред? Фармуд: Ман мисли шумо нестам,
њароина ман таъом дода мешавам ва сероб мегардам.

БОБИ 347. Тањрими нишастан бар сари ќабрњо

1766 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Агар яке аз шумо болои як пораи оташ биншинад ва
љомаашро сўзонида ва ба пўсташ бирасад, барояш бењтар аз
он аст, ки болои ќабре бинишинад.

БОБИ 348. Манъ аз гаљ кардани ќабрњо ва бинои
сохтмон бар он

1767 - Аз Љобир (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули Худо (с)
аз ин ки ќабр гаљкорї шавад ва ё бар он нишаста шавад ва ё
бар он таъмир (биное) сохта шавад, манъ фармуд.
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БОБИ 349. Таъкиди њурмати гурехтани барда аз
назди оќояш

1768 - Аз Љарир (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Њар ѓуломе, ки гурехт, њамоно ањд ва амони вай аз байн
рафтааст.

1769 - Њамчунон аз Љарир (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Њар гоњ бандае гурехт, намозе аз ў пазируфта
намешавад. Ва дар ривояте омада, ки њамоно кофир шудааст
(яъне, куфрони неъмат кардааст).

БОБИ 350. Тањрими шафоъат дар њудуд

Худованд мефармояд: Зани зинокунанда ва марди
зинокунанда. Пас бизанед њар якеро аз эшон сад дурра ва бояд
ки дарнагирад шуморо шафќат бар эшон дар љорї кардани
шаръи Худо, агар имон овардаед, ба Худо ва рўзи охират.
(Нур: 2)

1770 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки кори зани махзумие, ки
дуздї кард, бар Ќурайш гарон омад ва гуфтанд. Кадом кас
дар мавриди вай бо Расули Худо (с) сўњбат мекунад? Ва
гуфтанд љуз Усома ибни Зайд (р) мањбуби Расули Худо (с) чи
касе метавонад бар вай љуръат намояд? (Яъне, љуръат намояд,
ки дар ин маврид наздаш шафоъат кунад) ва Усома (р) бо вай
сўњбат кард. Расули Худо (с) фармуд: Оё дар њадде аз њудуди
Худо шафоъат мекунї? Сипас бархоста ва хутба хонд ва
фармуд: Њамоно њалок сохт касонеро ки пеш аз шумо буданд,
ки чун шариф ва баландмартаба дар онњо дуздї намудї,
таркаш мекарданд ва чун заъиф ва нотавон дар онњо дўздї
мекард, њаддро бар ў љорї месохтанд ва савганд ба Худо, ки
агар Фотима духтари Муњаммад (с) дуздї мекард, њароина
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дасташро ќатъ мекардам. Ва дар ривояте омада, ки: Чењраи
Паёмбари Худо (с) дигаргун шуда, фармуд: Оё дар њадде аз
њудуди Худо шафоат мекунї? Ва Усома (р) гуфт: Ё Расулуллоњ,
барои ман омурзиш талаб кун. Гуфт: Сипас дар мавриди он
зан амр намуд ва дасташ бурида шуд.

БОБИ 351. Мамониъат аз наљосат кардан дар роњи
мардум ва сояашон (дар соя ё ки менишинанд) ва

нањрњои об ва амсоли он

Худованд мефармояд: Ва онон ки меранљонанд мардон ва
занони мусалмонро ба ѓайри гуноње, ки карда бошанд, њароина
бардоштаанд, бори бўњтон ва гуноњи ошкореро. (Ањзоб: 58)

1771 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Аз ду коре, ки сабаби лаънат мешавад, бипарњезед.
Гуфтанд: ва ин ду коре, ки сабаби лаънат мешавад, чист?
Фармуд: касе ки дар роњи мардум ё сояашон наљосат мекунад.

БОБИ 352. Мамониъат аз бавл кардан ва амсоли он
дар оби истода

1772 - Аз Љобир (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) аз бавл
(идрор) кардан дар оби истода манъ фармуд.

БОБИ 353. Кароњияти бартарї додани падар баъзе аз
фарзандонашро бар баъзе дигар дар бахшиш

1773 - Аз Нўъмон ибни Башир (р) ривоят аст, гуфт: падараш
ўро назди Расули Худо (с) оварда ва гуфт: ман ба ин писарам
ѓуломеро, ки аз ман аст, додаам. Расули Худо (с) фармуд: Оё
ба њамаи фарзандонат мисли инро додаї. Гуфт: на. Расули Худо
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(с) фармуд: Пас ман ўро ба ту бозмегардонам ва дар ривояте
омада, ки Расули Худо (с) фармуд: Оё ин корро дар мавриди
њамаи фарзандонат намудї? Гуфт: на. Фармуд: Аз Худованд
тарсида ва дар миёни фарзандонатон адолат кунед ва сипас
падарам бозгардида ва он садаќа ба вай бозгашт ва дар ривояте
омада, ки Расули Худо (с) фармуд: Эй Башир, оё фарзанде ѓайр
аз ин дорї? Гуфт: бале. Фармуд: Пас маро шоњид магир! Зеро
ман ба зулм гувоњї намедињам ва дар ривояте омада, ки ѓайр
аз ман касеро бар ин шоњид гир. Сипас фармуд: Оё хушат
меояд, ки дар некї намудан њама бо ту баробар бошанд? Гуфт:
оре. Фармуд: Пас ин корро макун.

БОБИ 354. Тањрими азодорї ва сўгвории зан бар
мурда беш аз се рўз љуз бар шавњараш, ки чањор моњ

ва дањ рўз аст

1174 - Аз Зайнаб бинти Абисалама (р) ривоят шуда, ки
гуфт: ман бар умми Њабиба (р) њамсари паёмбар (с), њангоме
ки падараш Абусуфён ибни Њарб (р) вафот ёфт, ворид шудам.
Вай хушбўиеро талабид, ки дар он зардї буд. Халуќ (моддаи
хушбў) ё ѓайри он буд ва духтареро аз он чарб намуда ва ба
рухсорањои худ даст кашид ва сипас гуфт: Валлоњ, ман ба
хушбўие ниёзе надорам. Магар аз Расули Худо (с) шунидам
дар њоле ки бар минбар буд, мефармуд: Раво нест барои зане,
ки ба Худо ва рўзи охират имон дорад, ин ки бар мурдае беш
аз се рўз азодорї кунад, магар бар шавњар чањор моњ ва дањ
рўз. Зайнаб (р) гуфт, сипас бар Зайнаб бинти Љањш (р) ворид
шудам, њангоме ки бародараш вафот ёфт, ў хушбўие хоста ва
аз он молид ва сипас гуфт: Валлоњ, ман ба хушбўие ниёз
надорам, љуз ин ки Расули Худо (с) дар њоле ки бар минбар
буд, шунидам, ки мефармуд: Барои зане, ки ба Худо ва рўзи
охират имон дорад, раво нест, ки бар мурда беш аз се рўз
азодорї кунад, љуз бар шавњар, ки чањор моњ ва дањ рўз азодорї
менамояд.
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БОБИ 355. Тањрими фурўхтани шањрї барои сањрої
ва рафтан пешопеши саворањо ва фурўхтан бар

фурўхтан ва хостгории бародараш, магар ин ки худ
иљоза дињад ё дархости ў рад гардад

1775 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) аз ин ки
шањрї моли сањрої (биёбонї ва рустої)-ро бифрўшад, њарчанд
ки бародари насабии ў бошад, манъ фармуд.

Шарњ: Дар мавриди тањрими фурўши шањрї моли
атроферо ва он ин ки рустої ва матоъеро биёварад, ки
мавриди ниёзи мардум аст ва бихоњад онро ба ќимати ваќт
бифрўшад, вале шањрї бигўяд, онро наздам бигзор, то гаронтар
фурўшам. Љумњур гуфтаанд.

1776 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Ба истиќболи амтиъа наравед, то ин ки ба бозорњо
фуруд ояд.

1777 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Ба истиќболи саворњо наравед ва шањрї ба
бодиянишин нафурўшад. Товус ба вай гуфт: Чї чизро шањрї
ба бодиянишин нафурўшад? Фармуд: Даллоли ў набошад.

1778 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Расули Худо
(с) аз фурўхтани шањрї ба бодиянишин манъ карда фармуданд:
Ќимматафзої накунед ва мард бар фурўши бародараш
нафурўшад ва бар хостгории бародараш хостгорї накунад ва
зан талоќи хоњари диниашро нахоњад то он, чиро ки дар зарфи
ўст дигаргун созад (Яъне то худ бо талоќи ў бо шавњараш
издивољ кунад). Ва дар ривояте омада, ки гуфт: Паёмбари Худо
(с) аз истиќбол кардани (ќофилањо) ва аз ин ки муњољири
(шањрї) барои бадавї бифурўшад ва ин ки зан талоќи хоњари
динниашро дархост кунад ва инки шахс ќасди харидани чизеро
кунад, ки бародараш ќасди онро намуда ва аз ќимматафзої
(бидуни ќасди харидан) ва тасрия манъ фармуд (Тасрия: тарк
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намудани шир дар пистони чорпо аст, то пистонаш пур аз шир
маълум шавад ва харидорро фиреб дињад).

1779 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Баъзе аз шумо бар фурўши баъзе дигар нафурўшад
(довталабї накунад) ва бар хостгории бародараш хостгорї
накунад магар, ки барояш иљозат дињад.

1780 - Аз Уќба ибни Омир (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: Мўъмин бародари мўъмин аст, пас бар фурўши
бародараш бифрўшад (даъво талабї кунад) ва ё бар хостгории
бародараш хостгорї кунад, то ки (нафари нахуст) таркаш
намояд.

БОБИ 356. Манъ аз бењуда харљ кардан дар роњњои
номашрўъ

1781 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Худованд се чизро барои шумо писандида ва се чизро
барои шумо зишт доштааст. Барои шумо меписандад, ки ўро
парастида ва ба вай чизеро шарик нагардонед ва њама ба
ресмони Худо чанг зада ва пароканда нашавед ва барои шумо
гуфтугуи бисёр ва зиёд суол намудан ва зоеъ кардани молро
зишт медорад.

Шарњ: “Гуфтугўи бисёр”, яъне, бигў-магўи бефоида ва
суханони бемаврид ва бефоида гуфтан. “зиёд суол намудан”,
яъне, савол кардани он чи ки барои ниёзманд нест ва бо шеваи
лаљўљона. “Зоеъ кардани мол” чун Худованд молро барои
ќивоми зиндагии инсонњо офарида, бояд дар масрафи он
иќтисод ва миёнаравї кунем, зеро бо ин кор њам дин салоњ
меёбад ва њам дунё.

1782 - Аз Варод, котиби Муѓира ибни Шўъба ривоят шуда,
ки гуфт: Муѓира дар навиштаи барои Муъовия (р) бар ман
имло намуд, ки паёмбар (с) баъд аз њар намози фариза мегуфт:
Ло илоња иллаллоњ вањдању ло шарика лањ лању-л-мулку ва лању-
л-њамду ва њува ъало кулли шайъин ќадир. Аллоњумма ло мониъа
лимо аътайта ва ло муътия лимо манаъта ва ло янфаъу
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залљадди минка-л-љадду. Њељ маъбуди барњаќе љуз Аллоњ нест,
ки яктост ва шарике ўро нест, ўрост подшоњї ва сипос, Ў бар
њар чиз тавоност. Парвардигоро! Мониъе барои он чи ки ту
додї нест ва дињандае нест барои он чи ки ту манъ кардї ва
соњиби кўшишу бахт ва насабро кўшишу бахт ва насаби ў аз
ту нафъ намерасонад (яъне, ин умур наметавонад ба инсон
нафъе расонанд, то модоме ки Худованд нахоњад) ва ба вай
навишт, ки вай (с) аз бигў-магў ва зоеъ сохтани мол зиёд манъ
менамуд ва њам аз нофармонии модарон ва ба гўр кардани
духтарон ва манъ кардани њаќ ва талаб кардан бидуни Њаќ
манъ мефармуд.

БОБИ 357. Мамониъати ишора кардани мусалмон ба
сўи мусалмон бо силоњ ва амсоли он, хоњ аз рўи мазоњ
бошад ва ё ростї ва манъ аз даст ба даст кардани

шамшери аз ѓилоф кашидашуда

1783 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њељ кадоми шумо бо силоњ ба сўи бародараш ишора
накунад, зеро вай намедонад шояд шайтон дар дасти ў фасод
ба вуљуд оварад ва дар натиља дар гудоле аз дўзах бияфтад.
Ва дар ривояте аз Муслим омада, ки он њазрат (с) фармуд:
Касе, ки ба сўи бародараш ба корде ишора кунад, њароина
фариштагон ўро лаънат мекунанд. Њарчанд бародари ъайнияш
бошад.

1784 - Аз Љобир (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули Худо (с)
аз ин ки шамшери кашида аз ѓилоф даст ба даст шавад, манъ
фармуд.

БОБИ 358. Манъ аз берун омадан аз масљид
баъд аз азон то намози фаризаро адо намояд,

магар ин ки узре дошта бошад

1785 - Аз Абушаъсо ривоят шуда, ки гуфт: Њамроњи
Абуњурайра (р) дар масљид нишаста будем, пас аз он муаззин
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азон дод ва марде аз масљид бархоста ва шурўъ ба рафтан
кард. Абуњурайра (р) чашмашро ба вай дўхт, то ин ки аз масљид
берун шуд. Сипас Абуњурайра гуфт: аммо ин шахс Абулќосим
(с)-ро нофармонї намуд.

БОБИ 359. Кароњияти рад кардани райњон
(нозбў) бидуни узр

1786 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуд, ки Расули Худо (с)
фармуд: Ба њар касе, ки райњон дињанд, набояд ки онро рад
кунад, зеро, ки бардоштани он сабук ва бўи он хуш аст.

1787 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) хушбўиро
рад наменамуд.

БОБИ 360. Кароњияти ситоиш дар рў ба рўи шахсе, ки
бар ў аз фасоди мисли худбинї ва ѓайра њарос шавад
ва раво будани он дар мавриди касе, ки аз ин мавзўъ

дар амон бошад

1788 - Аз Абумўсо (р) ривоят аст, ки гуфт: паёмбар (с)
шунид, ки марде мардеро сано намуда ва дар тавсифаш
муболиѓа мекунад. Фармуд: ўро нобуд сохтед ё фармуд камари
мардро шикастед.

Шарњ: Мадњ ва ситоиши афроди солењ ва он њам ба таври
сода ва оддї дуруст аст, аммо муболиѓа дар ситоиши афрод
нодуруст аст, зеро њар гоњ он шахс солењ бошад, мумкин аст
ин мадњи бељо сабаби эљоди ѓурур дар ў шавад ва аъмоли ўро
табоњ созад ва агар ў фосиќ ва золим бошад, мумкин аст ин
мадњи бељо сабаби афзоиши фисќу фуљур ва зулми ў шавад.
Ин њадис ва ањодиси мушобењи он бењтарин мониъест барои
њамаи маддоњон ба вижа шоироне, ки шеърашонро дар
хизмати њар касу нокас ќарор медињанд, то бад-он васила ба
мол ва маќоме даст ёбанд, ки Худованд ба карами хеш моро
аз он зумра ќарор надињад.
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1789 - Аз Абубакра (р) ривоят аст, ки марде дар њузури
паёмбар (с) ёд карда шуд ва марде ба ў санои хайр гуфт.
Паёмбар фармуд: Њар гоњ яке аз шумо хоњї нахоњї
ситоишкунанда аст бояд бигўяд: Гумон мекунам, ки ў чунин
ва чунон аст. Агар медид, ки ў њамчунон аст ва Худованд
муњосабакунандаи ўст ва њељ кас бар Худованд тазкия
намешавад (Яъне, дар пешгоњи Худованд касе ба тањорату
покї аз айбњо њукм намешавад, зеро Њаќтаъоло ба њама асрору
нињони бандааш огоњ аст).

1790 - Аз Њаммом ибни Њорис аз Миќдод (р) ривоят аст,
ки гуфт: Марде оѓоз ба ситоиши Усмон (р) кард. Миќдод (р)
дузону нишаста ва шурўъ ба пошидани сангреза ба рўяш
намуд. Усмон (р) ба ў гуфт: чї кор мекунї? Гуфт: Расули Худо
(с) фармуд: чун маддоњон ва ситоишгаронро дидед, ба рўяшон
хок бипошед.

Ин ањодиси зикршуда дар бораи манъ намудани мадњу
тавсиф аст, вале пиромуни љоиз будани мадњу ситоиш
њадисњои сањињи зиёде омадааст. Уламо мегўянд: Роњи љамъ
кардан байни ањодис ин аст, ки њар гоњ шахси мадњшуда дорои
камоли имон ва яќину шинохти комил бошад, ба тавре, ки ба
фитна наафтода, бад-он маѓрур нашавад ва нафсаш бо ў бозї
накунад, пас на њаром аст ва на макрўњ. Ва агар бар вай аз
умури мазкур тарсида шавад, дар рў ба рўяш мадњу ситоиши
ў сахт макрўњ аст. Ањодиси гуногуне, ки дар ин маврид омада
њамин матлабро таъйид менамоянд.

Аз љумлаи њадисњое, ки мадњу тавсифро мубоњ мегардонад,
фармудаи он њазрат (с) барои Абубакр (р) аст: Умедворам,
ки ту аз љумлаи бошї, яъне аз љумлаи касоне, ки аз тамоми
дарвозањои бињишт барои даромадани он даъват мешаванд.
Ва дар њадиси дигар омада, ки: Ту аз онњо нестї, яъне аз љумлаи
касоне, ки аз рўи такаббур шалворашонро мекашонанд. Ва низ
Расули акрам (с) барои Умар (р) фармуд: Њељ гоњ шайтон
туро надид, ки ба роње равонї, магар ин ки ба роњи дигаре
ѓайри роњи ту хоњад рафт. Ањодис дар мавриди љавози мадњ
зиёд аст, ки гўшае аз онро дар китоби Ал-Азкор зикр намудем.
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БОБИ 361. Дар баёни кароњати берун шудан аз
шањре, ки дар он вабо омадааст, чунон ки дохил
шудан дар он дар ин њолат низ кароњият дорад

Худованд мефармояд: Њар љо бошед, дарёбад шуморо марг,
агарчи бошед дар бурљ (мањал)-њои мањкам. (Нисо: 78)

Ва маяндозед худро бо дастњои хеш ба њалокат. (Баќара:
195)

1791 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Умар ибни Хаттоб
(р) барои сафари Шом берун омад то ба минтаќаи Сарѓ расид
ва дар он љо фармондењони лашкарони Шом Абуубайда ибни
Љарроњ ва ёронаш бо ў мулоќот намуданд ва ба ў хабар доданд,
ки дар Шом вабо омадаст. Ибни Аббос мегўяд: Њазрати Умар
(р) бароям гуфт: Муњољирини аввалинро барои машвара ба
њузурам бихон. Ман ононро хондам ва ў бо онон машвара
карда, хабарашон дод, ки дар Шом вабо омадааст. Муњољирин
дар ин маврид назари ихтилоф доштанд, бархе мегуфтанд, ки
барои кори муњим сафар намудї ва мо бо ин назар нестем, ки
аз он бозгардї ва бархи дигаре ба ин аќида буданд, ки чун бо
шумо мардуми дигар ва ёрони Расули Худо (с) њастанд, мо
маслињат намебинем, ки ононро бо вабо рў ба рў созї. Дар ин
ваќт Умар (р) гуфт: Аз наздам бархезед ва ба ман гуфт:
Ансорро барои машвара наздам бихон. Ман ононро фаро
хондам ва баъд аз даъват ва машвараташон онон низ монанди
муњољирин буданд ва дар ин мавзўъ миёнашон ихтилофи назар
буд. Сипас Умар (р) гуфт: Он идда аз бузургони Ќурайшро, ки
баъд аз фатњи Макка њиљрат намудаанд ва ин љо њузур доранд,
барои машвара бихонд. Пас аз машвара љуз ду нафарашон
њама ба як назар буданд. Ва гуфтанд: Назари мо ин аст, ки
мардумро вопас баргардонї ва ононро ба ин вабо тела насозї.
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Умар (р) дар миёни мардум фарёд баровард, ки ман
бармегардам, шумо низ омодаи бабозгашт шавед.

Абуубайда (р) гуфт: Оё аз таќдири Худо мегурезед? Умар
(р) гуфт: Кош эй Абуубайда каси дигар љуз ту ин суханро
мегуфт. Умар (р) мухолифати Абуубайда (р)-ро дўст
намедошт. Ва гуфт: Оре, аз таќдири Худо ба сўи таќдири Худо
мегурезем. Оё чї тасаввур мекунї, њаргоњ шутуре дошта бошї
ва дар водие фуруд ояд, ки ду тараф дорад, ки дар яке алафи
тозаи фаровон вуљуд дорад ва тарафи дигари он хушк ва
камалаф аст. Оё чунин нест, ки њар гоњ вайро ба сўи алафњои
тоза ва фаровон биронї, ба таќдири Худованд рондаї ва агар
ўро ба сўи хушкї ва камалафї биронї, боз њам ба таќдири
илоњї рондаї? Гуфт: сипас Абдурањмон ибни Авф (р) барои
расидагї ба порае аз корњояш дар он љо њузур надошт, омаду
гуфт: Ман дар ин маврид маълумоте дорам. Ман аз Расули
Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Њар гоњ шунидед, ки бемории
вабо дар сарзамине вуљуд дорад ба он ворид нашавед ва агар
дар сарзамине ќарор доштед, ки бемории вабо ба он дар вуќўъ
пайваст, аз он ба нияти фирор берун нашавед. Пас аз он њазрати
Умар (р) санои Худоро ба љой оварда ва бозгашт.

1792 - Аз Усома ибни Зайд (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Ваќте рољеъ ба марази тоъун дар сарзамине иттилоъ
ёфтед, дар он дохил нашавед ва њар гоњ дар сарзамине будед,
ки дар он тоъун омад, пас аз он љо берун нашавед.

БОБИ 362. Њурмати шадиди љодугарї ва сењр

Худованд мефармояд: Ва Сулаймон кофир нашудааст,
валекин шаётин кофир шуданд, ки љодуро барои мардум таълим
медоданд. (Баќара: 102)

1793 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Аз њафт чизи њалоккунанда бипарњезед. Суол шуд,
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ки инњо чист? Он њазрат (с) фармуд: Ширк ба Аллоњ, сињр ва
љоду, куштани нафсе, ки Худованд љуз ба њаќ њаром сохтааст,
хўрдани суд, хўрдани моли ятим, фирор аз сафи љанг дар рўзи
њуљуми муслимин бар душман ва муттањам сохтани занони
покдомани ъафифаи мўъмина ба зино.

БОБИ 363. Манъ аз мусофират бо Ќуръон, ба сўи
шањрњои куффор њар гоњ бими он равад, ки ба дасти

душманон афтад

1794 - Аз Ибни Умар (р) марвист, ки гуфт Расули Худо (с)
аз мусофират бо Ќуръон ба сарзамини душманони ислом манъ
доштаанд.

БОБИ 364. Тањрими истеъмолї зарфњои тилло ва
нуќра дар хўрдан ва ошомидан ва вузў сохтан ва

масоили дигар

1795 - Аз Умми Салама (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Касе, ки дар зарфи нуќра об биошомад дар воќеъ дар
шикамаш оташи дўзахро љараён медињад. Ва дар ривояте аз
Муслим чунин омада: Он ки дар зарфи тилло ва нуќра мехўрад,
ё меошомад.

1796 - Аз Њузайфа (р) ривоят аст, ки гуфт: паёмбари ислом
моро аз пўшидани абрешими захим ва нозук ва ошомидан дар
зуруфи тилло ва нуќра манъ дошта ва фармуд, Ин чизњо барои
куффор дар дунё ва барои шумо дар охират аст. Ва дар ривояте
дар Сањењайн аз Њузайфа (р) омада аз Расули Худо (с)
шунидам, ки мефармуд: Абрешум ва дебољро напўшед ва дар
зарфњои тилло ва нуќра наёшомед ва њамин гуна дар он чизе
нахўред.

1797 - Аз Анас ибни Сирин ривоят аст, ки гуфт: Њамроњи
Анас ибни Молик (р) назди иддае аз маљус будем, ки фолудае
дар зарфи нуќра оварда шуд. Анас ибни Молик (р) нахўрд ва
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гуфт: Дар зарфи дигаре бирез. Вай онро дар зарфе аз халанљ
(дарахтест, ки аз чўби он зарфњо месохтанд) рехта, овард ва ў
(Анас ибни Молик) аз он хўрд.

БОБИ 365. Њурмати пўшидани либосе, ки
заъфаронмолї шуда бошад

1798 - Аз Анас (р) ривоят шуда, ки гуфт: Паёмбар (с) манъ
намуд, аз ин ки мард либосашро бо заъфарон ранг намояд ва ё
ин ки либоси заъфаронї бипўшад.

1799 - Аз Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят шуда, ки
гуфт: паёмбар (с) маро дид, дар њоле ки либоси муъасфар
(ранги заъфаронї карда шуда буд) пўшида будам фармуд: Оё
модарат туро ба ин кор амр намуд? Љавоб додам, ки
шустушўяш медињам. Фармуд: балки онро оташ зан. Ва дар
ривояти дигаре омада, ки фармуд: Ин либос аз либосњои
куффор аст, пас онро напўшед.

БОБИ 366. Манъ аз сукут дар рўз то шаб

1800 - Аз Алї (р) марвист, ки гуфт: аз Расули Худо (с) ба
ёд дорам, ки мефармуд: Ятимон пас аз ињтилом ва булуѓ ятим
ба шумор намераванд ва на њам муљоз аст сукути рўзона то
шаб.

Шарњ: Хаттобї дар тафсири ин њадис мегўяд, дар замони
љоњилият аз љумлаи маносик яке њам сукут буд, ки дар Ислом
аз он манъ шудааст ва амр шуда дар ислом ба зикр ва сухани
некў гуфтан.

1801 - Аз Ќайс ибни Абињозим ривоят аст, ки гуфт Абубакри
Сиддиќ (р) назди зане аз ќабилаи Ањмас расид, ки исмаш
Зайнаб буд ва ворид шуд, дар њоле ки сухан намегуфт. Пурсид:
чї шуда ки сухан намегўяд? Љавоб доданд: ќасди сукут
намудааст. Абубакри Сиддиќ (р) барояш гуфт: њарф бизан, чун
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ин кор љавоз надорад, ин амалкарди давраи љоњилият аст ва
он зан ба сухан даромад.

БОБИ 367. Тањрими нисбат додани шахс
худро ба ѓайри падараш ва валї ќарор додани

ѓайри валии худро

1802 - Аз Саъд ибни Абиваќќос (р) марвист, ки паёмбар
(с) фармуд: Он ки ба ѓайри падараш худро нисбат дињад, бо
вуљуди ин ки медонад, ки вай падараш нест, бињишт бар вай
њаром аст.

1803 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Аз падарони хеш рў магардонед, чун касе аз падараш
рўй мегардонад дар воќеъ ин кораш куфр ба њисоб меравад.

1804 - Аз Язид ибни Шарик ибни Ториќ ривоят шудааст,
ки гуфт: Алї (р)-ро бар болои минбар дидам, ки хутба мехонд
ва мегуфт: На, Валлоњи, мо китоберо барои хондан ѓайр аз
китоби Аллоњ ва он чи ки дар ин сањифа аст, надорем. Ва онро
боз намуд, ки дар он дандонњои шутур буд ва ањкоме рољеъ ба
љароњот ва дар он низ буд, ки Расули Худо (с) фармуд: Мадина
њарамест, дар миёни Айр ва Савр (номи ду кўњи кўчак). Пас
касе, ки дар он кори зиштеро асос нињад ва ё бидъаткореро
паноњ дињад, бар ў лаънати Худо ва малоика ва њамаи мардум
бод ва дар рўзи ќиёмат Аллоњ таъоло аз вай тавба ва фидяро
ќабул намекунад. Ањди мусалмонон якест, ки поинтаринаш
бар додани он тавоної дорад, пас он, ки мусалмонеро тавњин
намуда паст њисобад, лаънати Худо ва малоика ва њамаи
мардум бар ў бод ва Худованд аз вай тавба ва фидяро
намепазирад ва он ки худро ба ѓайри падараш нисбат дињад
ва ё ба ѓайри маволиаш, пас бар вай лаънати Худо ва
малоика ва њамаи мардум бод ва Худо аз ў тавба ва фидяе
намепазирад.

1805 - Аз Абузар (р) ривоят аст, ки вай аз Расули Худо
(с) шунид, ки мефармуд: Он, ки худро ба ѓайри падараш
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нисбат дињад ва (њаќиќатро) бидонад, кофир шудааст ва он,
ки  ба  номи  каси  дигаре  худро  бихонад  аз  мо  нест  ва
љойгоњашро аз дўзах биёбад ва он ки шахсеро ба куфр
бихонад ва ё ин, ки ўро душмани Худо бихонад ва вай чунин
набошад, њарфаш ба худаш бармегардад.

БОБИ 368. Хавфу бим аз кардани он чи, ки Худо ва
расулаш (с) аз он манъ намуданд

Худованди таъоло мефармояд: «Пас бояд битарсанд,
онон ки хилофи њукми паёмбар мекунанд, аз он ки ба эшон
балое бирасад ва ё ба онњо бирасад азоби дарднок». (Нур:
63)

Ва низ мефармояд: «Ва метарсонад шуморо Худо аз
худ». (Оли Имрон: 30)

Ва мефармояд: «Њароина гирифти Парвардигорат бисёр
сахт аст». (Буруљ: 12)

Ва мефармояд: «Њамчунин аст гирифтани Парвардигори
ту, чун бигирад дењотро ва онон ситамгар бошанд. Њароина
гирифти Вай дардињанда ва сахт аст». (Њуд: 102)

1806 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Худованди  таъоло  ѓайрат  мекунад  (ѓазабнок
мешавад) ва ѓазаби Худованд дар он ваќт аст, ки шахс
муњаррамоти (чизњои њаромкардаи) Худоро анљом дињад.

БОБИ 369. Дар мавриди он ки кори њаромеро анљом
дињад, ки чї бигўяд ва чї кунад?

Худованди  муттаъол  мефармояд :  «Ва  њар  гоњ  аз
(васвасаи) шайтон бар ту ранљу фасоде расад, пас ба Худо
паноњ бибар, ки ў ба дуои халќ шунаво ва ба ањволи њама
доност». (Фусилат: 36)
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Ва низ мефармояд: «Њароина мўътаќиён чун ба эшон
васвасае аз шайтон  бирасад, Худоро ёд мекунанд. Пас
ногањон эшон бино мешаванд». (Аъроф: 201)

Ва мефармояд: «Ва онон ки чун кори зишт кунанд, ё
ситам намоянд, ба худ ёд кунанд Худоро, пас омурзиш
хоњанд барои гуноњони худ ва кист, ки биёмурзад гуноњонро,
магар Худо ва пайваста набошанд бар он чи карданд ва
эшон медонанд. Подошгўйњо, љовидонанд дар он љо ва нек
аст аљри итоаткунандагон». (Оли Имрон: 135-136)

Ва мефармояд: «Ва њамаи шумо эй мўъминон ба Худо
тавба ва бозгашт кунед, то ки растагор шавед. (Нур: 31)

1807 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки паёмбар (с)
фармуд: Он, ки савганд ёд кунад ва дар савгандаш ба Лот
ва Уззо гўяд, бояд њатман (Ло илоња иллаллоњ) гўяд ва он,
ки ба дўсташ бигўяд биё, то бо њам ќимор занем бояд њатман
садаќа дињад.
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18. КИТОБИ АЊОДИСИ МУТАФАРРИЌА
ВА ЛАТОИФ

БОБИ 370. Ањодис дар бораи Даљљол ва нишонањои
ќиёмат ва ѓайра

1808 - Аз Навос ибни Самъон (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Расули  Худо  (с) субњгоње  Даљљолро  ёдоварї  карда
фитнаашро бузург шумурд ва сипас корашро беарзиш љилва
дод ,  то  ин  ки  гумон  кардем  шояд  дар  пеш  анбўње  аз
дарахтони хурмо мављуд аст ва чун назди он њазрат (с)
рафтем, ин матлабро аз мо дарёфта фармуд: Чи кор доред?
Гуфтем: Ё Расулуллоњ: Субњ аз Даљљол ёдоварї карда
кўчак, хор ва бузургаш шумурдї, то ин ки гумон кардем,
ки ў дар пеши анбўње аз дарахтони хурмо вуљуд дорад.
Фармуд: Ѓайри Даљљол (фитнањои дигаре) маро бар шумо
тарсонидааст, зеро агар барояд ва ман дар миёни шумо
бошам, ман бо ў ситез мекунам на шумо ва агар барояд,
дар њоле ки ман дар миёни шумо нестам, пас њар шахсе аз
љои худ бо ў ситез мекунад. Худованд таъоло халифаи ман
бар њар мусалмон аст. Ў (Даљљол) љавонест, ки мўйи бас
печон дорад ва аз як чашмаш кўр аст. Гўї ман ўро ба
Абдулъузо ибни Ќатан ташбињ мекунам ва он, ки аз шумо
вайро дарёбад, бояд ки бар ў оёти нахустин сураи Кањфро
бихонад.

Ў дар роњи миёни Шом ва Ироќ мебарояд ва дар рост
ва чап фасод эљод мекунад. Эй бандагони Худо, собитќадам
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бошед. Гуфтем: Ё Расулуллоњ: Чї ќадар дар рўи замин
диранг мекунад? Фармуд: Чињил рўз, рўзе мисли сол ва рўзе
мисли моњ ва рўзе мисли њафта ва рўзњои дигараш мисли
рўзњои мост. Гуфтем: Ё Расулуллоњ, пас, он рўзе, ки мисли
сол аст оё намози як рўзи мо дар он кофї аст? Фармуд: На,
он рўзро баробари як сол њисоб кунед. Гуфтем: Эй Расули
Худо, шитоб ва тезиши ў дар рўи замин чї тавр аст? Фармуд:
Монанди абре, ки бод дар аќибаш бошад. Пас бар сари
гурўње  омада ва онњоро  даъват мекунад  ва ба ў имон
меоранд ва даъвати ўро мепазиранд. Вай осмонро амр
мекунад ва меборад ва заминро амр мекунад, меруёнад ва
молњои рањошудаашон ба онњо ба гунаи бузургтар ва
чоќтар бозмегарданд: Дар њоле ки пистонњои онњо пуртар
буда ва суринњояшон чоќтар аст. Боз назди гуруње омада,
онњоро даъват мекунад ва суханашро рад мекунанд ва аз
онњо рўй мегардонад ва ба онњо хушксолї расида ва дар
наздашон чизе аз молњояшон намемонад.

Ў аз канори вайронае гузашта мегўяд: Ганљњоятро берун
кун. Ганљњояш њамчун занбўрњои асал ба дунболи вай
меафтад. Сипас мардеро, ки дар айни љавонї аст мехонад
ва ба шамшераш зада ду пора мекунад, мисли ин ки тир ба
нишона бихўрад ва боз ўро мехонад ва ў рўй меоварад ва
рўяш (Даљљол) аз шодї равшан шуда механдад. Дар асное,
ки  ў  ба  ин  њол  ќарор  дорад ,  Худованд  Исо  (а)-ро
мефиристад, вай дар канори манораи сафед дар шарќи
Димишќ байни ду љомаи рангшуда фуруд меояд, дар њоле,
ки  кафњои  ду  дасташ  бар  болњои  ду  фаришта  нињода
шудааст. Ва њар гоње сарашро поин кунад, ќатароти об аз
он мечакад ва чун сарашро боло кунад, донањои нуќрае
монанди луълуъ аз он таровиш мекунанд (маќсуд оби зулол
ва нуќрамонанд аст). Пас барои њељ кофире, ки бўи нафаси
Исо (а) дармеёбад, раво нест, љуз ин, ки бимирад ва нафасаш
мерасад, то љое ки диди ў мерасад ва ў (Исо (ъ) Даљљолро
љустуљў мекунад, то ин, ки ўро ба боби Луд (шањре назди
Байталмуќаддас) дарёфта, ўро мекушад. Боз Исо (ъ) назди
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гурўње меояд, ки Худованд онњоро аз Даљљол њифз намуда
ва рўяшро даст кашида ва аз маротибашон дар бињишт бо
онњо сўњбат мекунад.

Дар асное, ки вай ба ин кор машѓул аст, Худованд
таъоло ба Исо (ъ) вањй мерасонад, ки ман бандагонеро
баровардам, ки касе тоќати мубориза ба онњоро надорад.
Ту бандагонамро  ба сўи кўњи Тур бибар ва Худованд
Яъљуљу  Маъљуљро  бармеангезад ,  ки  аз  њар  гўша
мешитобанд, ки аввалин дастаашон аз канори дарёчаи
Табаристон гузашта ва њамаи оби онро меошоманд. Ва
охирин дастаашон мегузаранд ва мегўянд, ки рўзе дар ин
дарёча об будааст ва Исо (ъ) ва ёронаш муњосира мешаванд.
То ин ки калаи гове барояшон аз сад диноре, ки барои шумо
имрўз арзиш дорад, бењтар мебошад. Ва Паёмбари Худо Исо
(ъ) ва ёронаш ба Худо рў меоранд ва Худованд кирмњоеро
дар гарданњои онњо (Яъўљуљу Маъљуљ) падид меовард ва
чун як тан њама ба ќатл мерасанд. Боз Паёмбари Худо Исо
(ъ) ва ёронаш фуруд меоянд ва як ваљаб љоеро намеёбанд,
ки аз бўи бадашон гандида нашуда бошад ва ў ва ёронаш
ба Худо рўй меоваранд ва Худованд њам паррандагонеро
мисли гарданњои шутурњои бухтї (як навъ шутури ќавии
дарозгардан) мефиристад ва ононро бардошта, ба љое, ки
Худованд бихоњад меандозанд.

Пас аз он Худованд  боронеро  мефиристад, ки дар
баробари он њељ хонаи кулухї ва пашмї намемонад, ки
заминро шуста ва лаѓзанда мемонад. Сипас ба замин гуфта
мешавад: Меваатро бирўён ва баракататро берун кун. Пас
дар он њангом гурўње аз як анор мехўранд ва дар сояи пўсти
он ќарор мегиранд ва дар шир баракат менињад ба гунае,
ки шутури ширдењ барои як гурўњ басандааст ва гови
ширдењ барои як ќабила басандааст ва гўсфанди ширдењ
барои як дастае аз мардум басандааст, то Худованд боди
хушеро фиристад ва аз зери баѓалњояшон гирифта ва рўњи
њар мўъмин ва мусалмонро  ќабз мекунад  ва бадтарин
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мардум  мемонад ,  ки  чун  харон  бо  њам  алоќаи  љинсї
мекунанд ва бар онон ќиёмат барпо мешавад.

1809 - Аз Рибъї ибни Њирош ривоят аст, ки гуфт: ман бо
Абумасъуди Ансорї назди Њузайфа (р) рафтам. Абумасъуд
(р) ба вай гуфт: дар бораи он чи ки аз Расули Худо (с) дар
бораи Даљљол шунидаї, ба ман сўњбат кун. Гуфт: Даљљол
бармеояд ва њамроњаш об ва оташ аст ва он чиро ки мардум
об мебинанд, оташест, ки месўзонад ва он чиро ки мардум оташ
мебинанд, оби сарди ширинаст. Он ки аз шумо вайро дарёбад,
бояд ки худро дар он чи ки онро оташ мебинад, бияндозад,
зеро ки он оби ширини покест. Сипас Абумасъуд (р) гуфт: ман
њам онро шунидаам.

1810 - Аз Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят аст, ки
Расули Худо (с) фармуд: Даљљол дар уматам баромада ва
чињил диранг мекунад. Намедонам, ки чињил рўз аст ё чињил
моњ ва ё чињил сол. Баъд аз он Худованд Исо ибни Марям
(ъ)-ро мефиристад ва онро љустуљў карда мекушад. Боз
мардум њафт сол ба гунае зиндагї мекунанд, ки миёни ду
кас душманї нест. Боз Худованди таъоло насими сардеро
аз сўи Шом мефиристад ва њељ кас, ки дар дилаш ба андозаи
заррае хайр ё имон аст, бар рўи замин намемонад магар
(рўњи) ўро ќабз менамояд. Чунончи агар яке аз шумо дар
миёни кўње дарояд, њатман бар вай дохил шуда онро ќабз
мекунад ва мардуми бад боќї мемонад, ки умури зишт ва
ќазои шањваташонро монанд, парранда, ки ба суръат парвоз
мекунад, анљом медињанд. Њамчунон, ки монанди њайвоноти
дарранда  дар  пайи  њам  меафтанд ,  ки  на  кори  хуберо
мешиносанд ва на кори бадеро.

Боз Шайтон ба сурати шахсе худро дароварда мегўяд:
Чаро иљобат намекунед? Мегўянд: Моро ба чї амр мекунї?
Ва ў ононро ба ибодати бутњо амр мекунад ва дар он њолат
ризќашон омада ва зиндагии хубе доранд. Боз дар Сур
дамида мешавад ва њељ кас онро намешунавад, магар ин
ки як тарафи гарданашро боло намуда ва љониби дигарро
(аз тарсу дањшат) менињад. Ва аввалин, касе, ки онро
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мешунавад мардест, ки њавзи шутурашро гил мекунад. Вай
мемирад ва дигарон њам мемиранд. Боз Худованд бороне
мефиристад (ё гуфт) бороне нозил мекунад, ки гўё шабнам
аст ё сояе аст ва аз он аљсоди мардум мерўянд. Боз бори
дигар  дар  он  Сур  дамида  мешавад ,  ки  ногањон  эшон
(мардум) истода  менигаранд .  Боз  гуфта  мешавад :  Эй
мардум, ба сўи Парвардигори худ бишитобед ва онњоро
истода кунед, ки онњо мавриди суол ќарор мегиранд. Боз
гуфта мешавад касонеро ки ба дўзах равон мешаванд берун
кунед ва гуфта мешавад аз чї ќадар? Гуфта мешавад аз
њар њазоре нўњсаду наваду нўњ ва он рўзест, ки кўдаконро
пир мекунад ва он рўзест, ки Худованд соќи бе мисли худро
намоён мекунад.

1811 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Њељ шањре нест, ки Даљљол дар он гом (ќадам) нанињад, љуз
Макка ва Мадина ва њељ наќбе аз наќбњои он нест, магар ин
ки фариштагон бар он саф кашида ва аз он посдорї мекунанд
ва ў ба замини шўр ва регзоре, ки гиёњ дар он намерўяд, фуруд
меояд ва Мадина се бор ба ларзиш дармеояд ва мардумонаш
бисёр метарсанд ва Худованд аз он (Мадинаи мунаввара) њар
кофир ва мунофиќро берун месозад.

1812 - Њамчунон аз Анас (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: њафтод њазор аз яњудињои Исфањон, ки љомаи атлас
доранд, аз Даљљол пайравї мекунанд.

Шарњ: бояд донист, ки пўшидани атлас (љомаи кушод ва
дароз) љавоз дорад ва фаќат пўшидани љомаи атлас мудаввар
ба шакли суфра ва хон љавоз надорад, ки шиъори яњуд аст ва
онро мепўшанд.

1813 - Аз Умми Шарик (р) ривоят аст, ки вай аз паёмбар
(с) шунид, ки мефармуд: Мардум њатман аз (шарри фитнаи)
Даљљол ба кўњњо паноњ хоњанд бурд.

1814 - Аз Имрон ибни Њусайн (р) ривоят аст, ки гуфт:
Аз Расули Худо шунидам, ки мефармуд: Миёни офариниши
Одам (ъ) ва барпо шудани ќиёмат амре бузургтар аз Даљљол
нест.
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1815 - Аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Даљљол берун мешавад ва марде аз мўъминон ба сўяш
рўй меоварад: Нигањбонони Даљљол бо ў рў ба рў мешаванд
ва ба ў мегўянд: ќасди куљо дорї? Мегўяд: ба сўи ин касе ки
баромадааст. Ба ў мегўянд: оё ба Худои мо имон надорї?
Мегўяд: дар мавриди Парвардигори мо хафое нест (яъне,
мављудияти Худои мо, Аллоњ љалла љаллолуњу собит аст ва
њељ гуна хафое дар мавриди ў вуљуд надорад). Мегўянд: ўро
бикушед ва баъзе ба баъзе дигар мегўянд: Оё Парвардигори
шумо (Даљљол) шуморо манъ накард, ки бидуни иљозааш касеро
накўшед? Ва ўро назди Даљљол мебаранд, чун мўъмин ўро
мебинад, мегўяд: Эй мардум! Ин њамон Даљљолест, ки Расули
Худо (с) ёдоварї кардааст ва Даљљол амр мекунад, ки ўро ба
шикам бихобонед ва мегўяд: бигиред ва ўро шаќ кунед ва ба
пушт ва шикамаш, то љон дорад, мезанад ва мегўяд: Оё ба
ман имон надорї? Мегўяд: Ту масењї каззоб (дурўѓгў) њастї!

Ва дар мавриди вай амр мешавад ва аз фарќи сараш ара
карда мешавад, то ин ки аз миёни ду пойяш мебарояд ва Даљљол
дар миёни њар ду порааш меравад ва ба ў мегўяд: бархез ва
рост меистад. Боз ба ў мегўяд: оё ба ман имон меоварї? Мегўяд:
Дар мавриди, ту чизе љуз биноиям афзуда нашуда ва сипас
мегўяд: Эй мардум! Ў пас аз ман ба касе аз мардум
наметавонад коре бикунад (зиёне бирасонад). Даљљол ўро
мегирад, то њалолаш бикунад, вале Худованд миёни гардан
ва устухони болои гудии нањр аз гулўи ў мис ќарор медињад
ва ў бар вай чира шуда наметавонад ва баъд дасту пойи ўро
гирифта дур меандозад ва мардум гумон мекунанд, ки ўро ба
оташ андохта ва дар њоле ки ба бињишт андохта шудааст.
Сипас Расули Худо (с) фармуд: Ин бузургтарин мардум аз рўи
шањодат дар пешгоњи Раббулъоламин аст.

1816 - Аз Муѓира ибни Шуъба (р) ривоят аст, ки гуфт:
Њељ кас бештар аз ман Расули Худо (с)-ро дар мавриди
Даљљол суол нанамуд ва он њазрат (с) ба ман фармуд: Ба ту
чи зиёне мерасонад. Гуфтам: Онњо мегўянд, ки њамроњи ў
кўње  нон  ва  љўи  обе  аст .  Фармуд :  Даљљол  дар  назди
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Худованд  хортар  аз  ин  аст ,  ки  ўро  сабаби  гумроњии
мўъминон кунад, балки ў ва корњояш сабаби зиёдати имони
мўъминон мешавад.

1817 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Њељ паёмбаре нест, ки умматашро аз Аъвари (кўри якчашм)
каззоб бим надода бошад. Огоњ бошед, ки ў аст. Ва њамоно
Парвардигори шумо Аъвар нест ва дар байни чашмњояш
навишта аст, ки (кофара, яъне кофир шудааст).

1818 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Оё ба шумо дар мавриди Даљљол сўњбате накунам,
ки њељ паёмбаре ба ќавмаш сўњбат накардааст? Њамоно ў
якчашмаст ва ў чизеро монанди бињишт ва дўзах меоварад ва
он чизро ки мегўяд, бињишт аст, дар воќеъ дўзах аст.

1819 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
дар миёни мардум Даљљолро ёдоварї намуда ва фармуд:
Њамоно Худованд як чашм нест. Огоњ бошед, ки масењи Даљљол
аъвар аст аз чашми рост гўи ки чашмаш донаи ангур баромада
аст.

1820 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: ќиёмат барпо намешавад, то ин ки мусалмонњо бо
Яњуд биразманд, то њар гоњ ки яњуде ба аќиби санг ё дарах
пинњон шавад, санг ва дарахт мегўяд: Эй мусалмон! Ин
Яњудист, ки пушти сарам ќарор дорад, биё ва ўро бикуш! Ба
љуз ѓарќад, ки он дарахти Яњуд аст.

Шарњ: Ѓарќад номи дарахти хордорї машњурест, ки дар
Байтул Муќаддас бисьёр пайдо мешавад.

1821 - Њамчунон аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: Савганд ба зоте, ки вуљудам дар ихтиёри
ўст, ки дунё аз миён намеравад, то ки шахс аз канори ќабр
гузашта ва њолаш дигаргун шавад ва бигўяд: кош љойи соњиби
ин ќабр мебудам ва ин орзуро ба хотири диндорї ва
мусалмониаш намекунад, балки ба хотири ранљњои дунявие,
ки ба он мубтало аст, чунин мегўяд.

1822 - Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: Ќиёмат барпо намешавад, то ки оби Фурот хушк
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шуда ва кўње аз тилло дар он намудор гардад, ки бар он куштор
сурат гирад, чунонки аз њар сад тан наваду нўњ тан кушта
шаванд ва њар яке аз онњо мегўяд: шояд ман фаќат наљот ёбам.
Ва дар ривояте омада, ки наздик аст Фурот аз рўи ганље аз
тилло хушк шавад ва касе, ки ба он сањна њозир шавад, бояд
аз он чизе нагирад.

1823 - Њамчунон аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: Мадинаро  ба бењтарин  њоле, ки буд
мегузоранд ва љуз паррандагон ва даррандагон касе ба он
дохил намегардад ва охирин касе, ки њашр мешавад ду
шубонанд аз Музайна, ки ќасди Мадинаро намуда бар
гўсфандонашон  дод  мекашанд  ва  Мадинаро  пур  аз
њайвоноти вањшї меёбанд, то ин ки ба Санияту-л-видоъ
мерасанд ва ба рўйњояшон меафтанд.

1824 - Аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар
охири замон халифае аст, аз хулафои шумо ки молро ба
чангњояш таќсим намуда ва њисоб намекунад (Ин киноя аз
фаровонии неъмат ва афзоиши сарват аст).

1825 - Аз Абумўсои Ашъарї (р) ривоят аст, ки паёмбар
(с) фармуд: Њамоно бар мардум замоне хоњад омад, ки шахс
садаќаашро  аз  тилло  гирифта  мегардонад  ва  касеро
намеёбад, ки онро бигирад ва як мард дида мешавад, ки аз
зиёд шудани занон ва камии мардон, чињил зан ба дунболи
вай афтода, ба вай паноњ меоваранд.

1826 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Шахсе аз дигаре заминеро харидорї кард. Ва он,
ки заминро харида буд дар он кузаи тиллої ёфт ва барои
шахсе ки заминро аз ў харида буд гуфт: Тилои худро бигир!
Ман заминро аз ту харидорї кардам, на тиллоро ва он, ки
замин аз вай буд гуфт. Замин ва он чиро дар он аст, ба ту
фурўхтам ва њар ду барои ќазоват ба нади шахсе омаданд
ва он ки барои ќазоват наздаш рафтанд, гуфт: Оё шумо
фарзанд доред? Яке аз он ду гуфт: Ман писаре дорам ва
дигаре гуфт: Ман духтаре дорам. Гуфт: Духтарро ба писар
никоњ кунед ва барои он ду харљ кунед ва он корро карданд.



558

1827 - Њамчунон аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки аз
Расули Худо (с) шунид, ки мефармуд: Ду зан буданд, ки
бачањояшонро њамроњ доштанд, гург омад ва бачаи яке аз
он ду занро бурд. Ва зане, ки (писарашро гург бурда буд,
ба зани њамроњаш гуфт: Бачаи туро бурда буд ва ў гуфт:
Бачаи туро бурдааст. Он ду барои ќазоват назди Довуд (ъ)
омаданд ва ў њукм кард, ки бача аз зани бузург аст. Он гоњ
он ду ба назди Сулаймон (ъ) рафтанд ва ўро хабар карданд.
Сулаймон (ъ) гуфт: Корде бароям биёваред ки онро дар
миёнатон ду ќисм кунам. Зани кўчак гуфт: Худо бар ту
рањмат кунад, ин корро макун, ў бачаи ўст. Пас аз он
Сулаймон (ъ) њукм намуд, ки фарзанд аз зани кўчактар аст.

1828 - Аз Мирдоси Асламї (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд, дар наздикии ќиёмат некўкорон ба дунболи њамдигар
мераванд ва мардуми носара монанди носараи љав ва хурмо
мемонад, ки Худованд ба онњо ањамияте намедињад.

Шарњ: Ин њадис баёнгари он аст, ки марги солињин ва
некўкорон аз нишонањои ќиёмат аст.

1829 - Аз Рифоъа ибни Рофиъи Зураќї (р) ривоят шуда,
ки гуфт: Љибрил (а) хидмати Расули акрам (с) омада гуфт:
Ањли Бадрро дар миёнатон чї гуна мешуморед? Фармуд:
Аз бартарин мусалмонон (ё калимаи мисли онро гуфт).
Фармуд ва њамчунонанд фаришатгоне, ки дар Бадр њузур
доштанд.

1830 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њар гоњ Худованд бар ќавме азобе фиристад, шомили
њамаи эшон шавад ва боз бар њасби аъмоли худ барангехта
шаванд.

1831 - Аз Љобир (р) ривоят аст, ки гуфт: танаи дарахти
хурмое буд, ки паёмбар (с) дар хутба рўйи он меистод ва чун
минбар нињода шуд аз танаи дарахти хурмо садое мисли садои
ъишор (модаи шутуре, ки њамлаш ба дањмоња расида) шунидем,
то ин ки паёмбар (с) фуруд омада ва дасташро бар он гузошт
ва сипас ором гирифт. Ва дар ривояте омадааст, ки чун рўзи
љумъа шуд ва Паёмбар (с) бар минбар нишаст, дарахти хурмое,
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ки дар канораш хутба мехонд, фарёде зад, ки наздик буд
шикофта шавад. Ва дар ривояте омада, ки пас монанди бача
нола кашид ва паёмбар (с) фуруд омад, то онро ба оѓўшаш
гирифт ва монанди нолаи бачае, ки ором сохта мешавад, ба
нола оѓоз намуд, то ором гирифт ва фармуд, аз љињати он чи
ки аз зикр мешунид, гирист.

1832 - Абусаълабаи Хушанї Љурсум ибни Ношир (р) аз
Расули Худо (с) наќл карда, ки фармуд: Њамоно Худованд
ањкомеро фарз намуда, пас онро зоеъ макунед ва њудуде вазъ
намуда, пас аз он таљовуз нанамоед ва чизњоеро њаром сохта,
њурмати онро поймол накунед ва аз љињати мењрабонї бар
шумо бидуни ин ки фаромўш карда бошад, аз чизњое сукут
карда, пас аз он љустуљў ва савол макунед.

1833 - Аз Абдуллоњ ибни Абуавфо (р) ривоят аст, ки
гуфт: Њамроњи Расули Худо (с) њафт љанг намудем, ки дар
он малах мехўрдем. Ва дар ривояте омадааст, ки њамроњи
вай малах мехўрем.

1834 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Мўъмин аз як сўрох ду мартаба газида намешавад.

Шарњ: Абуобид мегўяд: Маънои ин њадис он аст, ки барои
мўъмин шоиста нест, ки чун дар як роњ зиёне бинад, боз ду
мартаба ба он роњ равад.

1835 - Њамчунон аз Абуњурайра (р) манќул аст, ки гуфт:
дар асное, ки паёмбар (с) дар маљлисе нишаста ва бо мардум
сўњбат мекард, аъробие наздаш омада, гуфт: ќиёмат чї ваќт
аст, эй Расули Худо (с)? Он њазрат (с) сўњбати худро идома
дод. Бархе гуфтанд: гуфтаашро шунид, вале онро зишт шумурд
ва бархе дигарро аќида бар ин шуд, ки нашунидаш, то ин ки
сўњбаташро тамом намуд, фармуд: Куљост, касе ки аз ќиёмат
пурсиш намуд. Гуфт: Ман, њозирам ё Расулаллоњ. Фармуд: Чун
амонат зоеъ сохта шуд, интизори ќиёматро бикаш. Гуфт: зоеъ
шудани он чи гуна аст? Фармуд: Чун кор ба ноањлон супурда
шавад, мунтазири ќиёмат бош.

1836 - Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар
(с) фармуд: Байни ду Сур (дамидани Исрофил (ъ) чињил аст.
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Гуфтанд эй Абуњурайра чињил рўз? Гуфт: Наметавонам чизе
бигўям ва њама инсон пўсида мешавад, љуз бехи думаш, ки
дар он махлуќот дубора таркиб мегарданд. Боз Худованд
аз осмон обе фуруд меорад ва монанди сабза меруянд.
Гуфтанд: Чињил сол? Гуфт: Наметавонам чизе бигўям.
Гуфтанд: Чињил мањ?

1837 - Њамчунон аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: Барои шумо намоз мегузоранд (аимма) агар
ба њаќ баробар шуданд, пас барои шумо (аљр) аст ва бар онњо
зиён.

Шарњ: имом Ањмад њадиси дигареро ривоят карда, ба
лафзи “фа ин асобў фалакум ва лањум” яъне, агар бар њаќ
баробар шуданд, пас барои шумо ва онон аљр аст.

1838 - Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Мањбубтарини сарзаминњо назди Худо масољид аст
ва бадтаринашон бозорњост.

Шарњ: бењтарини љойњо масољид аст, ки дар он зикр ва
ёди Худо сурат мегирад ва бадтарини љойњо бозорњост, ки
дар он фиреб ва суд ва савгандњои дурўѓ ва суханони носазо ва
мухолифати ваъда ва эъроз аз ёди Худо сурат мегирад.

1839 - Њамчунон аз Абуњурайра (р) ривоят аст, дар
тафсири ќавли Худованд: Шумо бењтарин умате будед, ки
барои мардум бароварда шудед. Гуфт: Бењтарини мардуми
(уммати Муњаммад) барои мардум (кофирон) онњоро бо
ќайдњое, ки дар гарданашон аст меоваранд, то ба инсон
ислом дохил гарданд.

1840 - Ва боз аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки паёмбар
(с) фармуд: Худованди азза ва љалла бар шигифт меояд аз
гуруње ки дар занљирњо ба бињишт ворид мешаванд.

1841 - Њамчунон аз Абуњурайра (р) манќул аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: Се кас аст, ки Худованд дар рўзи ќиёмат бо
онон сухан нагуфта ва ба эшон нанигариста ва тазкияашон
намекунад ва барояшон азоби дарднокест. Марде, ки дар
биёбон оби зиёде дорад ва онро аз мусофирон бозмедорад ва
марде, ки матоъеро бо касе баъд аз аср муомила намуд ва ба
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Худо савганд хўрд, ки онро ба ин ќадар ва ин ќадар гирифта
ва ў њам ростгўяш шумурд, дар њоле ки чунон набуд ва марде,
ки аз љињати дунё ба имоме байъат кард, ки њар гоњ аз дунё ба
вай дињад, вафо мекунад ва агар надињад, вафо намекунад.

1842 - Аз Салмони Форсї (р) наќл шуда, ки гуфт, Агар
метавонї бикуш аввалин касе, ки ба бозор дохил мешавад
набошї ва њам охирин касе ки берун мешавад, зеро бозор
майдони корзори шайтон аст, ки дар он парчами худро
меафрозад. Муслим онро чунин ривоят намуда: Ва Барќонї
дар Сањињаш аз Салмон (р) ривоят намуда, ки Расули Худо
(с) фармуд :  Мабош  аввалин  касе ,  ки  ба  бозор  дохил
мешавад ва на њам охирин касе, ки аз он мебарояд, зеро
шайтон дар он тухм нињода ва чўља кардааст (ин киноя аз
он аст, ки бозорњо љои фисќу фуљур, маъосї ва найранг
мебошанд, ки шайтон бар ин корњо амр мекунад ва васвасаи
онро дар дилњо падид меоварад).

1843 - Аз Осим Ањвал аз Абдуллоњ ибни Сарљис (р)
ривоят аст, ки гуфт: Барои Расули Худо (с) гуфтам: Ё
Расулуллоњ! Худованд барои шумо омурзидааст? Фармуд:
Ва барои ту њам. Осим гуфт: ба Абдуллоњ ибни Сарљис
гуфтам: Оё Расулуллоњ барои ту истиѓфор намуд? Гуфт,
Бале ва ин оятро Хонд: (Ва омурзиш талаб кун барои гуноњи
хеш ва барои мардону занони мўъмин.

1844 - Аз Абумасъуди Ансорї (р) ривоят аст, ки паёмбар
(с) фармуд: Њамоно аз он чи ки мардум аз аввалин каломи
нубувват дарёфтанд, ин аст, ки чун њаё надорї њар чї мехоњї
бикун.

Шарњ: Ба ростї, њаё аз Худо ва бандагони Худо аст, ки
инсонро аз иртикоби маноњї бозмедорад ва њар гоњ аз вуљуди
шахсе решакан шавад, њар кореро анљом медињад, зеро мониъе
барои анљоми ин корњо дар вуљудаш боќї намемонад.

1845 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Аввалин чизе, ки дар рўзи ќиёмат дар миёни мардум
бад-он њукм мешавад, хунњо аст.
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1846 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Фариштагон аз нур ва љинниён аз шўълаи оташ ва
одам аз он чи барои шумо тавсиф шуд (гилу хок) офарида
шудааст.

1847 – Ва низ аз Оиша (р) ривоят шудааст, ки гуфт: Ахлоќи
Паёмбари Худо (с) Ќуръон буд.

Шарњ: Ба ростї, ки Расули Худо (с) дар пиндор, гуфтор
ва кирдорашон намуна ва улгўйи амалии ањкоми Ќуръон
буданд, ки ояи мубораки “Ва иннака лаъало хулуќин ъазим”
намоёнгари ин њаќиќат мебошад.

1848 - Њамчунон аз Оиша (р) марвист, ки Расули Худо (с)
фармуд: он ки дидори Худоро дўст бидорад, Худованд дидори
ўро дўст медорад ва касе ки дидори Худоро написандад,
Худованд дидори вайро намеписандад. Гуфтам: ё Расулаллоњ!
Оё написандидан марг аст? Пас, њамаи мо маргро
намеписандем. Фармуд: ин нест, вале мўъмин чун ба рањмат
ва ризвон ба бињишти Худо мужда дода шавад, дидори Худоро
намеписандад ва Худои таъоло њам дидорашро намеписандад.

1849 - Аз Уммулмўъминин, Сафия бинти Њуяй (р) марвист,
ки гуфт: Паёмбар (с) муътакиф буданд ва ман шаб ба
дидорашон омадам ва бо эшон сўњбат намуда ва баъд
бархостам то боз гардам, он њазрат (с) бо ман бархост, ки маро
бозгардонад ва ду мард аз ансор гузаштанд ва чун паёмбар
(с)-ро диданд, шитофтанд. Паёмбар (с) фармуд: Ба њоли
оддиатон роњ равед, ин зан Сафия бинти Њуяй аст. Гуфтанд:
Субњоналлоњ, эй Расули Худо (с)! Фармуд: Шайтон аз маљрои
хуни инсон мегузарад ва ман тарсидам, ки дар дили шумо
шарреро бияндозад. Ё фармуд: Чизеро.

Шарњ: Ин њадис делел бар он аст, ки инсон бояд аз
мавозиъи тўњмат бигрезад ва барои он ки гумони бадро аз
худ дафъ кунад, то мардум ба ѓайбаташ гирифтор нашаванд
лозим аст, ки ташвиш ва васвасаи мардумро дафъ кунад.
Њамчунин мафњуми њадис он нест, ки он ду сањобї Расули
Худо (с) –ро муттањам медоштаанд, балки њадаф иршод аст,
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ки эй бандагони Худо! Агар шумо чунин будед, пас ин корро
бинамоед, то ба шумо гумони бад нашавад.

1850 - Аз Абулфазл Аббос ибни Абдулмуталлиб (р)
ривоят аст, ки гуфт: Рўзи Њунайн бо Расули Худо (с) њузур
ёфтам. Ман ва Абусуфён ибни Њорис ибни Абдумуталлиб
пайваста бо вай будем ва аз ў људо нашудем ва Расули
акрам (с) бар хари сафеди хеш буд. Чун мусалмонон ва
мушрикон бо њам рў ба рў шуданд ва мусалмонон пушт
гардониданд, Расули Худо (с) шурўъ ба давондани устури
худ ба суи куффор намуд ва ман лаљоми устури Расули Худо
(с)-ро гирифта талош мекардам, то тез наравад. Дар њоле
ки Абусуфён рикоби Расули Худо (с)-ро гирифта буд. Он
њазрат (с) фармуд: Эй Аббос, асњоби Самура (Байъату-р-
ризвон)-ро садо кун. Аббос (р), ки марди баландсадое буд,
(бо садои баланд) гуфт: Асњоби Самура куљоянд? Пас,
Валлоњи, гўй ки ман онњорор баргашт додам ва њангоме ки
садои  маро  шуниданд ,  мисли  ин  ки  гов  ба  тарафи
фарзандњояш бармегардад баргашта гуфтанд: Ё лаббайк ё
лаббайк.

Онњо ва куфор љангиданд ва даъватгар дар миёни ансор
мегуфт: Эй гурўњи ансор! Эй гурўњи ансор. Ва баъд фаќат
даъват бар бани Њорис ибни Њазраљ мунњасир шуд ва
Расули Худо (с) дар њоле, ки бар устурашон буд, монанди
касе, ки гардан фарозад то љараёни љангро мушоњида кунад,
менигаристанд ва ва фармуд: Ин замонест, ки љанг гарм
шудааст. Боз Расули Худо (с) чанд дона сангрезаро гирифта,
онњоро ба тарафи куффор андохта фармуд: Ба номи Худои
«Муњаммад» шикаст  хўред! Ман рафтам ва мушоњида
кардам, ки љанг ба њамон шаклаш буд ва савганд ба Худо
ба  мањзи  онњоро  бо  сангреза  зад, пайваста  дидам, ки
тавонояшон заъиф ва корашон ба шикаст анљомида аст.

1851 - Аз Абуњурайра (р) марвист, ки Расули Худо (с)
фармуд: Эй мардум! Худованди таъоло покиза аст ва ба љуз
покизаро намепазирад ва Худованд мўъминонро монанди
фиристодагонаш маъмур сохтааст. Худованди таъоло фармуд:
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“Эй фиристодагон бихўред аз чизњои покиза ва кори некў анљом
дињад”. Ва њамчунин фармуд: “Эй мўъминон, бихўред аз чизњои
покизае, ки ба шумо рўзї додем”. Сипас мардеро ёд намуд, ки
сафарашро дароз намуда, ѓуборолуда ва жўлидамўй аст ва
дастњояшро ба осмон баланд карда мегўяд: Парвардигорам,
Парвардигорам дар њоле, ки хўрданиаш њаром ва
ошомиданияш њаром буда ва ба њаром таѓзия шудааст, пас чи
гуна дуъои чунин шахсе пазируфта мешавад?

Шарњ: Ин њадис бењтарин далел аст барои касоне ки дар
ќабули дуъояшон дучори ташвиш гардида мегўянд: чаро ин
ќадар мардум дуъо мекунанд ва Худованд дуъои инњоро ќабул
намекунад? Иллаташ њамин аст, ки ин мардуме, ки дуъо
мекунанд, шурути иљобат ва ќабули дуъо дар вуљудашон
падидор нест. Оре дар сурате, ки тибќи фармудаи Расули
акрам (с) хўрданї ва ошомидании шахс њаром бошад, ѓизо
гирифта бошад, чи гуна шахси мазкур умедвори иљобат ва
ќабули дуъо метавонад бошад. Ба ростї, агар муслимини асри
њозир бихоњанд саъодатманди дуньё ва охират шаванд, бояд
ба Худо бозгарданд ва аз њаром ва муњаррамот иљтиноб
намоянд, то ки Худованд ёру мададгорашон шавад.

1852 - Њамчунон аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: Се касанд, ки Худованд дар рўзи ќиёмат бо
эшон сухан намекунад ва тазкияашон накарда ва ба онњо
наменигарад ва барои онњо азоби дарднокест. Пири зинокор
ва подшоње, ки бисёр дурўѓ мегўяд ва гадои мутакаббир.

1853 - Инчунин аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: Сайњун, Љайњун, Фуроту Нил њама аз
љўйњои бињишт аст.

1854 - Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт:
Расули Худо (с) дасти маро гирифта фармуд: Худованд
хокро дар рўзи шанбе офарида ва кўњњоро дар рўзи якшанбе,
дарахтро дар рўзи душанбе ва он чи ки зиндагї кардан ба
он зарурат дорад, (мисли фалазоти замин ва ѓайра) рўзи
сешанбе  ва  нурро  рўзи  чањоршанбе  офарид  ва  низ
њайвонотро рўзи панљшанбе халќ ва пароканда намуд ва
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Одам (ъ)-ро баъд аз асри рўзи љумъа дар охири рўз миёни
аср то шаб офарид.

1855 – Аз Абусулаймон Холид ибни Валид (р) ривоят аст,
ки гуфт: Дар рўзи (љанги) Муъта нўњ шамшер дар дастам
шикаст ва дар дастам ба љуз шамшери ямонї намонд.

1856 - Аз Амр ибни Ос (р) ривоят аст, ки аз Расули Худо
(с) шунидам, ки мефармуд: Агар њоким њукм намуда ва иљтињод
кард ва назараш дуруст буд, барояш ду аљр (музд) аст (музди
иљтињод ва музди ба њаќ расидан) ва њар гоњ њукм намуда ва
иљтињод кард ва назараш дуруст набуд, барои вай як музд аст,
фаќат музди иљтињод.

1857 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
таб аз шарораи оташи дўзах аст, пас, ба об сардаш кунед.

1858 - Ва низ аз Оиша (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Он, ки бимирад ва бар ў рўзае бошад, валии ў бояд
аз љояш рўза бигирад.

1859 - Аз Авф ибни Молик ибни Туфайл ривоят аст, ки
ба Оиша (р) гуфта шуд, ки Абдуллоњ ибни Зубайр (р) дар
фурўш ё бахшиш, ки Оиша (р) онро дода буд савганд хўрд,
ки ё њатман Оиша (р) аз ин корро худро бозхоњад дошт, ё
он ки ўро аз ин кор манъ хоњад намуд. Оиша (р) гуфт: Оё ў
ин суханро гуфтааст? Гуфтанд: Бале. Гуфт: Бар ман назр
аст, ки њаргиз бо Ибни Зубайр њарф назанам. Чун муддати
дарозе гузашт Ибни Зубайр шафоатхоњ фиристод ва Оиша
(р) гуфт: На, савганд ба Худо њаргиз шафоъати касеро дар
мавриди  вай  нахоњам  пазируфт  ва  худро  дар  назрам
гунањгор нахоњам кард. Чун боз ин муддат ба дарозо кашид.
Ибни Зубайр бо Мисвар ибни Махрама ва Абдурањмон ибни
Асвад ибни Абдяѓус сўњбат намуда, ба онњо гуфт: Шуморо
ба Худо савганд медињам, ки њатман маро хидмати Оиша
(р) дохил кунед, зеро барояш љоиз нест, ки ба ќатъи робита
бо ман назр кунад. Мисвар ва Абдурањмон вайро бо худ
гирифта рафтанд то ин ки аз Оиша (р) иљоза хостанд ва
гуфтанд: Ассалому алайки ва рањматуллоњи ва баракотуњу,
оё дохил гардем.
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Оиша (р) гуфт: Дохил шавед. Гуфтанд: Њамаи мо? Гуфт:
Бале њамаи шумо дохил шавед ва намедонист, ки Ибни
Зубайр њамроњи он ду вуљуд дорад ва чун дохил шуданд
Ибни Зубайр ба аќиби парда дохил шуда бо Оиша (холааш)
оѓўш карда, шурўъ ба гиристан ва савганд додани вай
намуд. Мисвар ва Абдурањмон њам вайро савганд дода, аз
ў мехост, ки њатман бо вай њарф зада, аз вай бипазирад ва
мегуфтанд: Паёмбар (с) аз тарки муровадае, ки кардї, нањй
фармудааст ва барои мусалмон раво нест, ки бародарашро
беш аз се шаб тарк кунад. Чун ўро зиёд мавъиза намуданд
ва душвории ин амрро ба вай гуфтанд, вай гириста ва шурўъ
ба панд доданашон намуда, мегуфт: Ман назр кардам ва
назр кори сахтест. Ва њамин тавр ўро ба розї шудан мулзам
мекарданд то ин, ки бо Ибни Зубайр њарф зад ва дар њамин
назри худ пињил бардаро озод намуд. Пас аз он назри худро
ёд карда, тавре мегирист, ки чодараш тар мешуд.

1860 - Аз Уќба ибни Омир (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) баъд аз њашт сол бар сари куштагони Уњуд омада ва
монанди видоъкунандаи зиндањо ва мурдањо барояшон дуо
намуданд. Баъд ба минбар баромада, фармуданд: Ман дар
пешопеш роњкушои шумоям ва ман барои шумо гувоњам
ва миъодгоњи шумо Њавз аст ва ман аз ин љойгоњам ба сўи
Њавз менигарам ва ман бар шумо наметарсам ки ширк
меоваред, вале метарсам, ки бар дунё бо њам раќобат кунед.
Уќба гуфт: Ва ин охирин нигоње буд, ки бар паёмбар (с)
андохтам. Ва дар ривояте омада, ки вале бар шумо бим
дорам, аз ин ки дар дунё мусобиќа кунед ва бо њам биљангед,
мисли аќвоми пешин ба њалокат расед. Уќба мегўяд ва ин
охирин боре буд, ки Паёмбар (с)-ро бар минбар дидам. Ва
дар ривояти дигар чунин омадааст, ки он њазрат (с) фармуд:
Ман роњкушои шумоям ва бар шумо гувоњам ва савганд
ба Худо, ба сўи Њавзам њамакнун менигарам ва ба ман
калидњои  ганљинањои  заминї , ё  калидњои  замин  дода
шудааст. Савганд ба Худо, ки наметарсам, ки баъд аз ман
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мушрик мешавед, аммо метарсам, ки бар сари дунё бо њам
раќобат кунед.

1861 - Аз Абузайд Амр ибни Ахтаби Ансорї (р) ривоят
аст, ки гуфт: Расули Худо (с) намози субњро бо мо гузорида,
бар минбар баромад ва то зуњр бар мо хутба хонд. Сипас
фуруд омада, намоз гузорид ва боз бар минбар боло шуда,
то аср хутба хонд ва сипас фуруд омада, намоз гузорид ва
боз бар минбар баромад, то ѓуруби офтоб суханронї кард
ва моро аз он чи, ки буда ва хоњад буд, хабар дод. Пас,
олимтарини мо, њофизтарини мо буд.

1862 - Аз Оиша (р) ривоят шуда, ки гуфт паёмбар (с)
фармуд: Он ки назр кунад, ки итоъати Худоро намояд, пас
итоъаташро бикунад ва он ки назр кунад ба он чи маъсияти
Худост, пас нофармонии Њаќ таъолоро нанамояд.

1863 - Аз Умми Шарик (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) вайро ба ќатли мор (калпоса) амр намуда, фармуд: Ў
бар оташи Иброњим (ъ) пуф менамуд.

1864 - Аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки гуфт: Расули
Худо (с) фармуд: Он, ки чалпосаро дар аввалин зарба
бикушад барои ў чунин ва чунон подош аст ва он, ки дар
зарбаи дувумин бикушад, чунин ва чунон подош аст ва агар
дар зарбаи саввум бикушад, чунин ва чунон подош аст ва
дар ривояте наќл шуда, ки касе дар аввалин зарба чалпосаро
бикушад ,  барои  сад  њасана  навишта  мешавад  ва  дар
дуввумї камтар аз ин ва дар савумин камтар аз ин.

1865 - Њамчунон аз Абуњурайра (р) ривоят шуда, ки Расули
Худо (с) фармуд: Марде гуфт: њатман садаќањоеро медињам
ва бо садаќааш берун шуда ва онро дар дасти дузде гузошт ва
мардум субњ њарф заданд, ки ба дузде садаќа додааст. Ў гуфт:
Бор Худоё! Туро сипос, боз њатман садаќаеро медињам ва берун
шуда онро дар дасти зани зинокоре гузошт ва субњ сухан
гуфтанд, ки дишаб ба зонияе садаќа додааст?! Пас гуфт Худоё
туро сипос. Њатман садаќае медињам ва берун шуда онро дар
дасти сарватманде нињод ва субњ њамчунин сухан гуфтанд: ки
ба сарватманде садаќа дода шудааст? Пас гуфт: Худоё туро
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сипос, бар садаќае, ки ба дузд ва зинокор ва сарватманде
додаам. Пас он шахс эњзор шуда барояш гуфта шуд: Аммо
садаќаат бар дузд, шояд ўро аз дуздиаш боздорад ва бар
зинокор, шояд ўро аз зинояш боздорад ва бар сарватманд, то
шояд ўро ибрате бошад, то аз он чи Худо барояш дода, нафаќа
кунад.

1866 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: назди Расули
Худо (с) дар даъвате будем, ки барояшон почаки пўхташудае
оварданд, ки он њазрат (с) онро дўст медошт ва аз он бо
дандонњояшон канда ва фармуд: Ман дар рўзи ќиёмат сардори
мардумам. Оё медонед ин чї гуна аст? Худованд дар як замин
аввалин ва охиринро љамъ месозад, ки бинанда ононро мебинад
ва доъї ононро мешунавонад ва барояшон офтоб наздик сохта
мешавад ва мардумро андўњ ва машаќќати он чи ки тоќати
тањаммули онро надоранд, фаро мегирад ва мегўянд: Оё
намебинед дар чї њоле њастед ва он чи ба шумо расида, оё ба
касе, ки шафоъати шуморо ба Парвардигоратон намояд, рў
намеоваред?

Бархе мардум барои дигарон, гўянд: падари шумо Одам
(ъ) ва назди вай меоянд ва мегўянд: Эй Одам, ту падари башарї,
Худованд туро бо яди (дасти) хеш офарид ва дар ту аз рўњаш
дамид ва малоикањоро амр намуд, то бароят саљда намуданд
ва туро ба љаннат љой дод. Оё назди Парвардигорат шафоъати
моро намекунї? Оё намебинї дар чи њолем ва ба чи вазъе
расидаем?! Ў мегўяд: Парвардигорам, имрўз ба гунае хашмгин
аст, ки на ќабл ва на баъд мисли он хашмгин шудааст ва вай
маро аз дарахт боздошт ва ман нофармонї кардам, худам,
худам, худам, биравед назди дигаре биравед, назди Нўњ.

Пас назди Нўњ (ъ) меоянд ва барояш мегўянд: Эй Нўњ! Ту
аввалин паёмбари рўи заминї ва Худованд туро бандаи
шукргузор номидааст. Оё намебинї дар чї њолем?! Оё
намебинї бар мо чї омада. Оё барои мо назди Парвардигорат
шафоъат намекунї? Нўњ (ъ) мегўяд: Худоям имрўз ба гунае
хашмнок аст, ки на ќабл ва на баъд мисли он хашмгин шудааст
ва бароям даъвате буд, ки бадон барои њалокати ќавмам дуъо
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кардам, худам, худам, худам, биравед назди дигаре. Биравед
назди Иброњим.

Пас назди Иброњим омада ва мегўянд: Эй Иброњим, ту
Паёмбари Худо ва дўсташ дар замин њастї. Барои мо назди
Парвардигорат шафоъат кун. Оё намебинї дар чї њолем?
Иброњим (ъ) мегўяд: Парвардигорам, имрўз ба гунае хашмнок
шуда, ки на ќабл ва на баъд мисли он хашмгин шудааст ва
ман се дурўѓ гуфтаам. Худам, худам, худам назди дигаре
биравед! Назди Мўсо биравед!

Пас назди Мўсо (ъ) меоянд ва мегўянд: Эй Мўсо! Ту Расули
Худої, ки туро Худованд ба рисолат ва каломаш бар мардум
фазилат дода, моро пеши Парвардигорат шафоъат кун. Оё
намебинї дар чи њолем? Мегўяд: Парвардигорам имрўз ба
гунае хашмнок аст, ки на ќабл ва на баъд мисли он хашмгин
шудааст ва ман касеро, ки амр ба ќатли он нашудаам,
куштаам. Худам, худам худам, назди дигаре биравед! Назди
Исо равед!

Пас назди Исо (ъ) мераванд ва мегўянд: Эй Исо, ту Расули
Худо ва калимаи Худої, ки бар Марьям илќо фармуд ва рўње
аз ў њастї ва бо мардум дар гањвора сухан гуфтї. Барои мо
назди Парвардигорат шафоъат кун. Намебинї дар чї њолем?
Исо (ъ) мегўяд: Парвардигорам, имрўз тавре хашмгин аст, ки
на ќабл ва на баъд мисли он хашмгин шудааст ва гуноњеро
зикр накарда худам, худам, худам. Назди дигаре равед.Назди
Муњаммад (с) равед!

 Пас назди Муњаммад (с) меоянд ва дар ривояте омада, ки
пас наздам меоянд ва мегўянд: Эй Муњаммад (с), ту Расули
Аллоњ ва хотаму набийин њастї, њаќќо, ки Худованд барои ту
гуноњони мутаќаддим ва мутаъаххирро омурзидааст, барои мо
назди Парвардигорат шафоъат кун. Оё намебинї дар чї њолем?
Пас меравам ва зери Арш меоям ва барои Парвардигори худ
ба саљда меафтам ва сипас Худованд забонамро ба чизе аз
ситоиш ва њусни сано барои хеш боз мекунад, ки барои њељ
кас ќабл аз ин боз нанамудааст. Сипас гуфта мешавад: Эй
Муњаммад (с) саратро баланд кун. Савол кун то дода шавї ва
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шафоъат кун, то шафеъ гардонда шавї ва сарамро баланд
карда мегўям: Парвардигоро! Умматам, Парвардигоро
умматам ва гуфта мешавад: Эй Муњаммад! Касоне, ки
уммататро, ки бар онњо њисобе нест, аз дарвозањои рост,
дарвозањои бињишт дохил соз ва њамчунин бо мардум дар
дарвозањои дигари бињишт ѓайр аз ин дарвоза шариканд. Сипас
фармуд: савганд ба Зоте, ки љонам дар яди (дасти билокайфи)
ўст, ки миёни ду паллаи дарвоза аз дарвозањои бињишт чун
фосила миёни Макка ва Њиљр (шањрест дар Бањрайн) аст ё ба
андозаи фосилаи миёни Макка ва Бусра (шањрест дар Њеврон
дар љануби Димишќ) аст.

Шарњ: Дар бораи гуфтори Иброњим (ъ), ки ў се дурўѓ
гуфта буд ва он ин аст, ки Иброњим (ъ) дар рўзи љашни
Намрудиён (мушрикини замони Намруд) гуфт: Ман беморам.
Ва ба онон баъд аз шикастани бутњо гуфт: бузургашон ин
корро намуда ва њам барои шоњ дар мавриди њамсараш Сора
гуфт: ин хоњари ман аст. Байзовї (рањимањуллоњ) мегўяд:
ин суханон аз љумлаи киноя аст, вале сурати ин суханон чун
ба сурати дурўѓ буд аз он тарсид, зеро хавфи он ки ба Худо
наздиктар аст, бештар аст.

1867 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Иброњим
(ъ) модари Исмоил (Њољар) ва фарзандаш Исмоилро дар
њоле, ки модараш вайро шир медод, овард ва дар канори
хонаи «Каъба» дар канори дарахти бузурге, ки болои Зам-
зам буд дар баландии масљид гузошт ва дар њоле, ки он
њангом дар Макка касе набуд ва об њам надошт он дуро
дар он љо нињода ва наздашон кисае аз хурмо ва машки обе
гузошт ва сипас Иброњим (ъ) ба аќиб баргашта рафт.
Модари  Исмоил  ба  дунболаш  давида  фарёд  зад !  Эй
Иброњим! Куљо меравї ва моро дар ин биёбоне, ки дар он
мунис ва чизе нест танњо мегузорї? Чандин бор инро гуфт
ва Иброњим бар вай илтифоте накард. Гуфт: Оё Худо туро
бад ин дастур додааст? Фармуд: Бале. Гуфт пас, моро зоиъ
намекунад ва бозгашт.
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Иброњим (ъ) рафт то, ки дар канори Сания расид. Љое,
ки вайро намедиданд, ба хон рўй оварда дастњояшро баланд
намуда ва ин дуъоњоро хонд ва гуфт: Парвардигоро! Ман
иддае аз фарзандонамро дар ин биёбони беобу алаф дар
канори хонаи њаромат љой додам, то онон намозро адо
кунанд. Парвардигоро, ќулуби баъзе аз мардумро ба онон
вобаста кун ва аз самарот ва мевањо ба онњо рўзї дењ, то
ки шукр кунанд.

Модари  Исмоил  (ъ) вайро  шир  дода  ва  аз  он  об
меошомид, то оби машк тамом шуд. Ў ва фарзандаш њарду
ташна шуданд. Вай ба фарзандаш нигариста дид, ки ба худ
мепечад. Рафт чун, ки тоби дидани фарзандашро надошт ва
Сафоро наздиктарин кўње дид, ки дар канораш ќарор дорад.
Бар он боло шуда ва ба тарафи нигарист, ки оё касеро
мебинад, вале касеро надид. Боз аз Сафо поин омад, то ба
маљрои сели Макка расид ва гўшаи чодари худро баланд
карда, њамонанди инсоне, ки ба сахтї рў ба рў шуда талош
намуд. То аз водї гузашта боз ба Марва расид ва бар он
истода дид, ки оё касеро мебинад, вале касеро надид. Ва ин
амалро њафт бор такрор намуд.

Ибни Аббос (р) гуфт: Паёмбар (с) фармуд: Ин њамон
њафт саъйе аст, ки дар миёни он ду (Сафо ва Марва) анљом
дода мешавад ва чун ба Марва наздик шуд, садоеро шунид,
худро мухотаб ќарор дода гуфт: Сокит шав ва ў хуб гўш
кард ва боз он садоро шунида гуфт: Шунавондї, агар
метавонї кўмакам кун. Ногањон фариштае (Љабраил)-ро
дид, ки дар канори Замзам аст ва гуфт: Вай (Љабраил) ба
пошнааш ё болаш љустуљў намуд, то ки об ошкор шуд.
Модари Исмоил (ъ) онро мисли њавз дуруст намуд ва онро
ба кафњояш гирифта, дар машк меандохт ва баъд аз каф
заданаш об дубора фаввора менамуд ва дар ривояте омада,
ки об ба андозае, ки бармедошт фаввора менамуд.

Ибни Аббос (р) гуфт: Паёмбар (с) фармуд: Худо модари
Исмоилро  рањмат  кунад ,  агар  Замзамро  ба  њоли  худ
мегузошт, Замзам чашмаи љорї мебуд. Фармуд: Пас аз он
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ошомида, писарашро шир дод. Фаришта ба вай фармуд: Аз
њалок нањаросед, зеро дар ин љо хонае аст барои Худованд,
ки ин писар ва падараш онро бино мекунанд ва Худованд
дўстони худро зоеъ намекунад ва хонаи «мутабарркка»
монанди тепае аз замин баланд буд, ки сел омада, аз љониби
рост ва чапаш љараён дошт ва чунин буд, то њамсафаре чанд
бо хонаводае аз ќабилаи Љурњум аз роњи Кадо аз Макка
гузаштанд ва дар поини Маккаи мукаррама фуруд омада,
мурѓеро диданд, ки ба атрофи хона мегардад ва аз он дур
намешавад. Бо худ гуфтанд: Ин парранда њатман бар об
мегардад, дар њоле ки мо аз замонањо ба ин биёбон сару
кор дорем ва дар он об вуљуд надоштааст. Аз ин рў, як ё ду
нафарро фиристоданд. Он ду њамроњи об вопас омада,
онњоро бохабар карданд. Онњо омада, модари Исмоил (ъ)-
ро дар канори об дида, гуфтанд: Оё ба мо иљоза медињї ки
дар канорат фуруд оем. Гуфт: Бале, вале дар об шумо њаќќе
надоред. Гуфтанд: Бале.

Ибни Аббос (р) гуфт: Паёмбар (с) фармуд: Модари
Исмоил (ъ) ин мавзўъро дид дар њоле, ки унсро дўст медошт.
Онњо  фуруд  омада  ва  барои  овардани  хонањояшон
фиристоданд ва хонаводањояшон њам омада, бо онњо фуруд
омаданд, то ки соњиби хонањое шуданд ва Исмоил њам љавон
шуда забони арабиро аз онњо омўхт ва чун љавон гардид,
сахт ба вай алоќаманд шуданд ва чун болиѓ шуд, зане аз
ононро ба аќди никоњи вай дароварданд. Ва модари Исмоил
(ъ) вафот ёфт.

Чун Исмоил (ъ) издивољ кард, Иброњим (ъ) омад, то аз
њолашон хабар гирад, вале ўро наёфт ва аз њамсараш
пурсид. Вай гуфт: Ў баромада то барои мо чизе љустуљў
кунад. Ва дар ривояте омада, ки гуфт: То барои мо ошкор
кунед. Боз аз вай дар мавриди зиндагї ва њолашон пурсид.
Гуфт: Мо ба бадњолї гирифторем, мо дар тангї ва сахтї
умр ба сар мебарем ва ба вай шикоят намуд. Фармуд: Чун
шавњарат омад, ба вай салом бирасон ва бигў ки паллаи
дарвозаашро иваз кунад. Чун Исмоил (ъ) омад, гўё чизеро
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эњсос намуд ва гуфт: Оё касе назди шумо наомад. Гуфтанд:
Бале, пирамарде чунин ва чунон назди мо омада, аз мо дар
бораат пурсиш намуд ва ман огоњаш кардам ва аз ман
пурсид, ки зиндагии мо чї тавр аст? Огоњаш сохтам, ки мо
дар сахтї ва машаќќат ба сар мебарем. Фармуд: Оё ба ту
чизе тавсия нанамуд. Гуфт: Бале, маро амр намуд, ки бар
ту салом расонам ва амр кард, ки паллаи дарвозаатро иваз
кунї. Фармуд: ў падарам буда ва маро амр карда, ки аз ту
људо шавам. Пас назди хонаводаат бирав. Ўро талоќ дода,
ба зани дигаре аз онњо издивољ кард.

Иброњим (ъ) муддате диранг намуда, боз наздашон омад
ва Исмоил (ъ)-ро наёфт ва бар њамсараш ворид шуда аз вай
пурсиш намуд. Вай гуфт: Баромада то барои мо чизе љустуљў
кунад. Фармуд: Шумо чї њол доред ва аз зиндагиашон
пурсид. Гуфт: Мо дар хайр ва фарохї умр ба сар мебарем
ва бар Худованд сано гуфт. Фармуд: Хўроки шумо чист?
Гуфт: Гўшт. Фармуд: Ошомидании шумо чист? Гуфт: Об.
Фармуд Худоё, дар гўшт ва обашон баракат дењ.

Паёмбар (с) фармуд: ки онњо дар он рўзгор донаи
(киштшуданї) надоштанд ва агар медоштанд, барояшон дар
он дуъо менамуд. Фармуд: Агар касе фаќат ба хўрдани гўшт
ва об кифоят кунад, ба шикамдард гирифтор мешавад,
магар дар Макка ба баракати дуъои Иброњим. Ва дар
ривояте омада, ки Иброњим (ъ) омада ва гуфт: Исмоил
куљост? Њамсараш гуфт: Барои шикор баромада. Њамсараш
гуфт: Оё фуруд намеої, то хўроке хўрда ва обе биёшомї?
Фармуд: Хўрданї ва ошомидании шумо чист? Гуфт: Таоми
мо гўшт ва ошомидании мо об аст. Фармуд: Бор, Худоё,
дар таъом ва ошомиданиашон баракат дењ.

Гуфт: Паёмбар (с) фармуд: Баракати дуъои Иброњим (ъ)
аст, ки ин ду чиз дар Макка ба фаровонї пайдо мешавад ва
фармуд: Чун њамсарат омад, ба вай салом гўй ва ба вай
дастур дењ, ки паллаи дарвозаашро мањкам дорад. Чун
Исмоил (ъ) омад, фармуд: Оё касе назди шумо омад? Гуфт:
Бале, марди калонсоли хушњайкале омад ва ўро тавсиф
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намуд ва аз ман дар бораат суол намуд ва хабараш додам.
Боз пурсид, ки зиндагии мо чї тавр аст ва огоњаш сохтам,
ки мо дар хайр ба сар мебарем. Фармуд: Оё туро ба чизе
тавсия намуд. Гуфт: Бале, бар ту салом гуфта ва амрат
намуд, ки паллаи дарвозаатро мањкам нигоњ дорї. Фармуд:
Ў падарам буд ва ту паллаи дарвоза њастї ва ў маро амр
намуда, ки туро нигоњ дорам.

Боз муддате, ки Худо медонад Иброњим (ъ), аз онњо
диранг намуд ва баъд аз он омад, дар њоле, ки Исмоил (ъ)
тире аз они худро зери дарахти бузурге наздики Замзам
дуруст мекард ва чун Иброњим (ъ)-ро дид барояш бархоста
ва чунонки падар дар баробари фарзанд ва фарзанд дар
баробари падар анљом медињад, амалї сохтанд. Фармуд:
Эй Исмоил Худованд маро ба коре амр намудааст. Гуфт:
Он чиро, ки Парвардигорат дастур дода анљом дењ. Фармуд:
Бо ман њамкорї мекунї. Гуфт бо ту њамкорї мекунам.
Фармуд: Худованд маро дастур дода, ки асоси хонаро
бигзорам ва ишора кард, ба сўи теппаи баланде ва сипас
дар он љо асоси хонаро гузошт.

Исмоил (ъ) ба овардани санг шурўъ намуд ва Иброњим
(ъ) месохт ва чун сохтмони он баланд шуд, ин сангро оварда
барояш гузошт ва Иброњим (ъ) бар он истода бино мекард
ва Исмоил (ъ) сангњоро ба вай дода, њарду мегуфтанд.
(Раббано таќаббал минно иннака анта-с-самиъу-л-ъалим).
Парвардигоро, амали моро бипазир, ки њамоно ту шунаво
ва доної.

Ва дар ривояте омада, ки Иброњим (ъ) њамроњи Исмоил
(ъ) ва модараш  дар њоле, ки  бо эшон  машки  обе  буд,
баромад. Модари Исмоил (ъ) аз он машк меошомид ва шири
ў барои писараш таровиш мекард, то ин ки ба Макка омад
ва онро зери дарахти бузурге гузошт. Сипас Иброњим (ъ)
ба сўи хонаводааш бозгашт ва модари Исмоил (ъ) њам ба
дунболи вай омад, то ба Кадо расиданд ва аз аќибаш садо
намуд, ки Иброњим, моро ба кї мегузорї? Фармуд: Ба Худо.
Гуфт: Ба Худо розї шудам ва бозгашт ва аз он машк об
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меошомид ва шираш барои писараш таровиш мекард, то ин
ки об тамом шуд. Бо худ гуфт: Чї мешавад, ки биравам ва
бингарам, шояд касеро дарёбам ва гуфт: Пас рафта, бар
Сафо баромада, нигарист ва нигарист, ки оё касеро меёбад.
Чун ба маљрои оби сел расид, саъю кўшиш намуд ва ба
Марва омад ва чандин бор ин корро такрор намуд. Боз гуфт:
Чї мешавад, ки биравам ва бубинам, ки кўдак чї кор
намудааст.

Рафт ва дид, ки ў бар вазъи худ аст, ки гўї барои марг
нола мекунад ва дилаш ўро нагузошт, то ором гирад ва гуфт:
Чї мешавад агар биравам ва бубинам, оё касеро дармеёбам.
Боз рафта ба Сафо баромада нигарист ва нигарист ва
касеро наёфт, то ки њафтумро тамом намуд. Сипас гуфт:
Чї мешавад, ки биравам ва бубинам, ки тифл чї кард?
Ногоњ садое шунид ва гуфт: Агар ањли хайрї, кўмак кун.
Ногањон  Љабраил  (ъ)-ро  дид  ва  ба  пошнааш  инчунин
намуда, бар замин кўбид ва аз он об љуст. Модари Исмоил
њайрон гардид ва шурўъ ба пур кардани дастњои худ аз об
намуда, дар машк мерехт ва њадисро ба дарозияш зикр
намуд. Бухорї ин њадисро  ба њамаи ривоятњояш  наќл
кардааст.

1868 - Аз Саъид ибни Зайд (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз
Расули Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Ќорч аз љумлаи
Ман (як навъи њалво) аст ва оби он шифои чашм аст.
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19. КИТОБИ ИСТИЃФОР

Боби 371. Омўрзиш талабидан аз даргоњи
Парвардигори омурзгор

Худованд мефармояд: Барои гуноњонат ва гуноњони мардон
ва занони мусалмон омўрзиш бихоњ. (Муњаммад (с): 19)

Омўрзиш бихоњ аз Худо њамоно Худованд омурзандаи
мењрабон аст. (Нисо: 106)

Дар он ваќт њамд ва ситоиши Парвардигори худро кун ва
омурзиш биталаб аз вай њароина ў бисёр пазирандаи тавба
аст. (Наср: 3)
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Барои касоне ки таќво намоянд, назди Парвардигорашон
бўстонњое аст… то фармудаи Худовандї: Ва
истиѓфоркунандагони дар сањаргоњон. (Оли Имрон: 15-17)

Он ки амали баде намояд ва ё зулм кунад ба худ ва сипас
аз Худо истиѓфор биљўяд, Худовандро ѓафур ва рањим меёбад.
(Нисо: 11)

Ва нест Худованд, ки азобашон кунад, дар њоле ки ту дар
миёнашон њастї ва нест, ки Худованд азобашон намояд, дар
њоле ки онон истиѓфор мељўянд. (Анфол: 33)

Ва онон, ки амале зишт намуданд ва ё бар худ зулм
карданд, Худоро ёд намуда ва аз гуноњонашон истиѓфор
намуданд ва кист омурзандаи гуноњон, магар Худо? Ва исрор
наварзиданд бар он чї карданд, дар њоле ки онон медонанд.
(Оли Имрон: 135)

1869 - Аз Аѓарри Музаннї (р) ривоят шуда, ки Расули
Худо (с) фармуд: Њамоно бар дилам аз зикр футур ва сустї
пайдо мешавад дар лањзањои гирифторї ва ман рўзе сад бор
астаѓфируллоњ мегўям.

1870 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Расули
Худо (с) шунидам, ки мефармуд: Савганд ба Худо, ки ман
дар рўз беш аз њафтод бор астаѓфируллоња ва атубу илайњи
мегўям.

1871 - Њамчунон аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: Савганд ба Зоте, ки љонам дар ихтиёри
Ўст, ки агар гуноњ накунед, њатман Худованд шуморо аз
миён  бурда, гурўњеро  меорад  ки  гуноњ  намоянд  ва  аз
Худованд омурзиш талабанд ва барояшон биёмурзад.

1872 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: мо
мешуморидем, ки Расули Худо (с) дар як нишаст сад бор
раббиѓфирлї ва туб ъалайя иннака анта-т-таввобу-р-рањим.
Парвардигоро, маро биёмурз ва тавбаамро бипазир, ки ту
пазирандаи тавба ва мењрабонї, мегуфт.

1873 - Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Касе, ки истиѓфорро пеша кунад Худованд барои
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ў аз њар душворї халосї ва аз њар ѓаме кушодагї падид
оварда, ўро аз љое рўзї медињад, ки гумон намекунад.

1874 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Астаѓфируллоња-л-лазї ло илоња илло њува-л-њайю-л-
ќайюм ва атубу илайњи. Яъне: Омўрзиш металабам, аз
Худованде, ки маъбуде бар њаќе љуз ў нест, ў зинда ва пойдор
аст ва ба сўяш тавба ва бозгашт мекунам, гуноњонаш
омўрзида шавад, њарчанд аз майдони љанг фирор карда бошад.

1875 - Аз Шаддод ибни Авс (р) ривоят аст, ки паёмбар(с)
фармуд: Сайиди истиѓфор ин аст, ки бигўед: Аллоњумма анта
раббї ло илоња илло анта халаќтанї ва ана ъабдука ва ъало
ъањдика ва ваъдика мастатаъту. Аъузу бика мин шарри мо
санаъту абўу лака биниъматика ъалайя ва абўу бизанбї
фаѓфирлї фаиннању ло яѓфиру-з-зунуба илло анта.
Парвардигоро, ту Худои манї маьбуди барњаќе љуз ту нест,
маро офаридї ва ман бандаи туам ва бар ањд ва паймони ту
ба ќадри тавон истодаам. Аз шарр ва зиштии он чї анљом
додаам, ба ту паноњ мељўям ба неъматат бар хеш ва њам бар
гуноњонам эътироф дорам, пас маро биёмурз, зеро гуноњонро
љуз ту касе намеомурзад. Он ки дар рўз онро бигўяд, дар њоле
ки ба он яќин дорад ва дар њамон рўз пеш аз он ки шаб кунад,
бимирад, аз ањли бињишт аст ва он ки дар шаб онро бигўяд,
дар њоле ки ба он яќин дорад ва пеш аз он ки субњ кунад,
бимирад, ў аз ањли бињишт аст.

1876 - Аз Савбон (р) ривоят аст, ки гуфт: ваќте ки Расули
Худо (с) аз намозаш халос мешуд, се бор астаѓфируллоњ гуфта
ва мефармуд: Аллоњумма анта-с-салому ва минка-с-салому
таборакта ё залљалоли ва-л-икром. Парвардигоро, ту саломї
ва саломатї аз туст, бобаракатї эй Худованди азамат ва
бузургї. Барои Авзоъї, ки яке аз ровиёни он аст, гуфта шуд
Истиѓфор чи гуна аст? Гуфт: мегўяд: Астаѓфируллоњ,
астаѓфируллоњ.

1877 - Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Расули Худо(с)
пеш аз марги хеш бисёр мефармуд: Субњоналлоњи ва
бињамдињи, астаѓфируллоња ва атўбу илайњ. Ва покист Худоро
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ва сано ўро мегўям, аз Худо омурзиш металабам ва ба сўи ў
тавба мекунам.

1878 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт аз Расули Худо(с)
шунидам, мефармуд: Худованди таъоло мефармояд: Эй
фарзанди Одам! Њар гоњ ту маро хондї ва аз ман умед намудї,
туро меомурзам бар њар амале, ки бошї ва боке надорам. Эй
фарзанди Одам! Агар гуноњонат ба осмон бирасад ва баъдан
аз ман омурзиш талабї, туро меомурзам ва боке надорам. Эй
фарзанди Одам! Агар ба фосила ва вусъати замин аз гуноњон
наздам биёї, сипас бо ман рў ба рў шавї, дар њоле ки ба ман
чизеро шарик наёвардаї, њамоно ба пурии замин аз омурзиш
наздат меоям.

1879 - Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Эй гуруњи занон садаќа дињед ва истиѓфори зиёд
кунед, зеро ман шуморо аксари ањли дўзах дидам. Зане аз
онњо гуфт: Чаро мо аксари ањли дўзах бошем? Фармуд: шумо
лаънатро зиёд гуфта, куфрони неъмати шавњарро менамоед.
Аз ноќисоти аќл ва дине, ки ѓолибтар аз шумо бар як инсони
оќил бошад, надидам. Гуфт: Нуќсони аќл ва дини мо чист?
Фармуд: Шањодати ду зан баробари шањодати як мард аст
ва  рўзњои  зиёди  (њайз  ва  нифос) диранг  карда, намоз
намегузоред.
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БОБИ 372. Дар мавриди неъматњое, ки Худованди
бузург дар бињишт барои муттаќиён ва парњезгорон

муњайё намудааст

Худованд мефармояд: Њароина парњезгорон дар бўстонњо
ва чашмањо бошанд, ба эшон гуфта шавад: дароед дар ин љо
ба саломатї эмин шуда ва берун кунем он чи бар синањояшон
буд, аз кина ва бародари якдигар шуда ва бар тахтњо рў ба
рўи якдигар намуда ва бар эшон дар он љо њељ ранље нарасад
ба онон, аз он љо берун кардашуда нестанд. (Њаљр: 45-47)
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Гуфта шавад, эй бандагонам, њељ тарсе бар шумо нест
имрўз ва на шумо андўњгин шавед ва он бандагони ман, ки
имон овардаанд ба оятњои ман ва мусалмон буданд, гуфта
шавад: дароед ба бињишти мо ва занони шумо хушњол
гардонидашуда, табаќњо ва љомњо аз тилло бар онњо
бигардонад ва дар бињишт бошанд, он чи хоњиш кунад, нафас
ва лаззат гирад, аз дидани ў чашмњо ва шумо ин љо љовидона
њастед ва ин он бињиштест, ки ато карда шуд шуморо, ба сабаби
он чи амал мекардед. Ин љо барои шумо њаст, мевањои бисёр,
ки аз он мехўред. (Зухруф: 68-73)

Њароина муттаќиён дар љойгоњи боамн бошанд, дар
бўстонњо ва чашмањо, бипўшанд аз њарири нозук ва њарири
лак рў ба рўи якдигар шуда, инчунин бошад њол ва якљояашон
(издивољ) созем бо њури кушодачашм. Биталабанд он љо њар
меваро эминшуда. Начашанд он љо марг, магар марги
нахустинро ва њифзашон намуд Худованд аз азоби дўзах аз
сабаби бахшоиш ва фазл аз љониби Парвардигори ту. Ин
пирўзии бузург аст. (Духон: 51-57)

Њароина некўкорон дар неъмат бошанд, дар тахтњо
нишаста назар мекунанд ба њар љониб. Бишносї дар рўйњояшон
тозагии неъмат, нўшонида шавад, эшонро аз шароби холис сар
ба мўњр. Мўњри ў мушк бошад ва бо њамин шароби пок бояд
раѓбат кунад, раѓбаткунандагон ва омехтагии он аз оби Тасмим
бошад, чашмае, ки аз он муќараббини Худованд менўшанд.
(Мутаффифин: 22-28)

1880 - Аз Љобир (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Ањли бињишт дар он мехўранд ва меошоманд ва
ќазои  њољат  нанамуда  ва  оби  бинї  надошта ,  бавл
наменамоянд. Вале таъомашон монанди таровиши мушк аз
баданашон  хориљ  мегардад  ва  њамон  тавр  ки  нафас
мекашанд ,  тасбињ  ва  такбир  гуфтан  барояшон  илњом
мешавад.

1881 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Худованд фармуд: Ман барои бандагони некўкори
хеш чизеро муњайё намудам, ки на чашме дида ва на гўше
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шунида ва на дар дили касе хутур намудааст ва агар мехоњед,
бихонед (Њељ кас намедонад, ки чи неъматњои бенињоят, ки
сабаби рўшании чашм аст, барояшон захира гардидааст.
(Саљда: 17)

1882 - Ва низ аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: Аввалин гуруње ки ба бињишт ворид
мешаванд, ба шакли моњи шаби чањордањ њастанд. Сипас
касоне ,  ки  дар  мартаба  ба  онњо  наздиканд  монанди
равшантарин ситорае, ки дар осмон партавафканї мекунад.
Бавл ва наљосат нанамуда, оби дањон ва бинї надоранд.
Шонањояшон тилло ва араќашон мушк ва маљмарњояшон
чуби уд ва њамсаронашон њуру-л-айн њама ба шакли як
мард, бар шакли падарашон Одам (ъ) шаст газ дар осмон
мебошанд. Ва дар ривояте аз Бухорї ва Муслим омадааст,
ки зарфњояшон дар бињишт аз тилло ва араќашон мушк аст
ва барои њар кадомашон ду њамсар аст, ки аз зебої маѓзи
соќи пояшон аз пушти гўшт дида мешавад ва дар миёнашон
ихтилофу душманї бо њамдигар набуда, дилњояшон як аст
ва дар субњу шом тасбињи Худовандро мегўянд.

1883 - Аз Муѓира ибни Шўъба (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: Мўсо (ъ) аз Парвардигораш савол намуд, ки
пойинмартабатарин ањли бињишт кадом аст? Фармуд: Он
мардест, ки баъд аз ворид шудани ањли бињишт ба бињишт
меояд ва ба вай гуфта мешавад, ки ба бињишт ворид шав, ў
мегўяд: Парвардигорам, чї гуна ворид шавам, ки мардум ба
љойгоњњои хеш фуруд омада ва љой гирифтаанд? Ва ба ў гуфта
мешавад: Оё рози мешавї, ки монанди дороии подшоње аз
шоњони дунё бароят дода шавад? Мегўяд: Парвардигоро, розї
шудам. Сипас мефармояд: Барои ту он аст, ва монанди он ва
монанди он ва монанди он ва монанди он ва дар панљум мегўяд:
Парвардигоро, розї шудам. Сипас мефармояд: Барои ту он
аст ва дањ баробараш ва барои туст, он чи ки дилат орзу намуда
ва ба чашмат лаззатбахш ояд. Мегўяд: Розї шудам. Гуфт:
Парвардигорам! Пас боломартабатаринашон чї тавр аст?
Фармуд: Онњо касонеанд, ки нињоли кароматашонро ба дасти
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хеш нишондам ва бар он мўњр намудам, пас чашме надида ва
гўше нашунида ва дар дили башаре хутур нанамудааст.

1884 - Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: Њамоно ман медонам охирин касеро, ки аз дўзах
берун мешавад ва охирин касе, ки аз ањли бињишт, ки ба он
дохил мешавад. Ў касест, ки аз дўзах хазида берун мешавад
ва Худои ъазза ва љалла ба вай мефармояд: Бирав ва ба
бињишт дохил шав. Ба бињишт меояд ва тасаввур мекунад,
ки он пур аст ва бозгашта мегўяд: Парвадигоро, онро пур
ёфтам. Сипас Худованди муттаъол мефармояд: Бирав ва ба
бињишт дохил шав. Њамоно барои ту мисли дунё ва дањ
баробари он аст, ё њароина барои ту монанди дањ баробари
дунё аст. Ва мегўяд: Оё маро масхара мекунї? Ё мегўяд:
Оё ба ман механдї, дар њоле, ки подшоњї. Гуфт: Њамоно
Расули Худо (с)-ро дидам, ки хандид, то ин ки дардонњои
охири  ў  дида  шуд  ва  мефармуд :  Ин  касе  аст,  аз  ањли
бињишт, ки мартабаи ў аз њама поинтар аст.

1885 - Аз Абумўсо (р) ривоят аст, ки паёмбар (с) фармуд:
Њамоно барои муъмин дар бињишт хаймае аст аз як луълуъи
миёнтињї, ки дарозии он дар осмон шаст мил аст ва барои
мўъмин дар миёни он хонаводањоест ки муъмин бар онњо
гардиш мекунанд, ки баъзеашон баъзе дигарро намебинанд.

1886 - Аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки паёмбар (с)
фармуд: Њамоно дар бињишт дарахтест, ки дар он шахсе савор
бар асби тезрафтор, тарбияшуда, сад сол меравад ва онро
тамом намекунад. Ва онро дар Сањињайн њамчунон аз ривояти
Абуњурайра (р) ривоят кардаанд, ки гуфт: Шахси савора дар
сояи он сад сол меравад ва онро тамом намекунад.

1887 – Ва низ аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки
паёмбар (с) фармуд: Њамоно ањли бињишт мардуми ѓурфањои
“болохона”-ро, ки болои сарашон њаст, мебинанд, чунон ки
шумо ситораи рўшанеро дар канораи осмон мебинед, чунон
ки шумо ситораи рўшанеро дар осмон чи аз тарафи машриќ ё
маѓриб бошад, мебинед ва он ба хотири бартарињоест, ки
нисбат ба њамдигар доранд. Гуфтанд: ё Расулаллоњ (с), он
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манозили паёмбарон аст, ки дигарон ба он наметавонанд
бирасанд? Фармуд: На хайр ва савганд ба зоте, ки љонам дар
яди (дасти билокайфи) ўст, онон мардонеанд, ки ба Худованд
имон оварда ва расулонро бовар доштаанд.

1888 - Аз Абуњурайра ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Њамоно андозаи миёни ќабза ва гўшаи камон дар
бињишт аз он чи ки офтоб бар он тулўъ ва ѓуруб мекунад, (дунё)
бењтар аст.

1889 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд:
Њамоно дар бињишт мањали љамъшавї аст, ки мардум дар
њар љумъа ба он меоянд ва боди шамол вазида, дар рўйњо
ва  љомањояшон  мехўрад  ва  њусну  љамолашон  афзуда
мегардад ва ба хонаводањояшон боз мегарданд, дар њоле,
ки  њусну  зебої  ва  љамолашон  афзуда  шуда  ва
хонаводаашон барои онњо мегўянд: Савганд ба Худо, ки
зебої ва љамоли шумо афзун шудааст ва онњо мегўянд:
Савганд ба Худо, ки зебої ва љамоли шумо њам афзун
гардидааст.

1890 - Аз Сањл ибни Саъд (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: Њамоно ањли бињишт ѓурфањоро дар бињишт
мушоњида мекунанд, чунон ки шумо ситораро дар осмон
мебинед.

1891 - Њамчунон аз Сањл ибни Саъд (р) ривоят аст, ки
гуфт: Дар маљлиси Расули Худо (с) њозир шудам, ки дар он
бињиштро тавсиф намуд, то ин ки ба нињоят расид. Ва сипас
дар охири суханаш фармуд. Дар он чизест, ки на чашме
дида, на гўше шунида ва на дар дили башаре роњ ёфта. Сипас
(ояти зайлро) хонд: (Дур мешавад пањлўњояшон аз хобгоњњо
ва Худовандро аз рўи тарс ва тамаъ дуъо мекунад ва аз он
чи ,  ки  ба  онњо  ризќ  додем ,  садаќа  медињанд  њељ  кас
намедонанд, ки чи неъматњои бенињоят, ки сабаби равшании
чашм аст барояшон захира гардидааст). (Саљда: 17).

1892 - Аз Абусаъид ва Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули
Худо (с) фармуд: Чун ањли бињишт ба бињишт дароянд, мунодие
эълон мекунад, ки њамоно барои шумост, ки зиндагї намуда
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ва њаргиз намиред ва њамоно барои шумо аст, ки тандуруст
буда ва њаргиз бемор нашавед ва барои шумост, ки дар он
љавон шуда ва њаргиз пир нашавед ва барои шумост, ки аз
неъматњо бархурдор шуда ва њаргиз мањрум нашавед.

1893 - Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: Њамоно поинтарин манозили яке аз шумо дар
бињишт ин аст, ки ба вай гуфта шавад: Орзу кун ва орзу
кунад, пас ба ў мегўяд: Оё орзу кардї? Мегўяд: Бале. Сипас
барояш мегўяд: Њамоно барои туст, он чи ки орзу кардї ва
монанди он низ.

1894 - Аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки Расули Худо
(с) фармуд: Худои ъазза ва љалла барои ањли бињишт
мефармояд: Эй ањли бињишт! Мегўянд: бале, бале
Парвардигоро! Њозирем, бифармо ва тамоми хайрњо дар назди
туст. Мефармояд: Оё розї шудед? Мегўянд: Парвардигоро,
чаро розї нашавем, дар њоле ки ба мо додї он чи ки ба њељ як
аз махлуќот надодї. Пас мефармояд: Оё бењтар аз ин ба шумо
надињам? Мегўянд: ва чї чиз бењтар аз он аст? Пас мефармояд:
њалол шуда барои шумо ризои ман ва баъд аз он њаргиз бар
шумо хашм намекунам.

1895 - Аз Љарир ибни Абдуллоњ (р) ривоят шуда, ки гуфт:
Мо дар назди Расули Худо (с) будем ва сипас ба моњи шаби
чањордањ назар намуда ва фармуд: Шумо ба зудї ошкоро
Парвардигоратонро хоњед дид, чунон ки ин мањтобро мебинед,
ки дар дидани он барои шумо музоњимате эљод намешавад.

1896 - Аз Суњайб (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с)
фармуд: Чун ањли бињишт ба бињишт дароянд, Худои таборак
ва таъоло мефармоянд: Оё чизе мехоњед, ки барои шумо
бияфзоям? Мегўянд: Оё рўйњои моро сафед накардї? Оё моро
ба бињишт дохил накарда ва аз дўзах наљот надодї? Ва сипас
њиљоб ва парда бардошта мешавад, пас дода нашуданд, чизе
ки барояшон дўстдоштанитар аз дидани Парвардигорашон
ъазза ва љалла бошад.

Худованд мефармояд: Њамоно онон ки имон оварда ва
корњои шоиста кардаанд, рањнамої кунад эшонро
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Парвардигорашон ба сабаби имонашон ба бињиштњо, ки
меравад, аз зери он љўйњо дар бўстонњои неъмат, дуъояшон
дар он љо Субњонакаллоњумма бошад, яъне покї турост, Бор,
Худоё ва дуъои хайри эшон ба якдигар салом бувад ва нињояти
дуъояшон ин аст, ки њамду сано Худоерост, ки Парвардигори
оламиён аст. (Юнус: 9-10).

Њамду сано бод мар Худовандеро, ки моро бад-ин роњ
њидоят намуд ва агар Худованд моро њидоят наменамуд,
њидоят намешудем!

Худовандо, бар Муњаммад (с) ва оли Муњаммад (с) дуруд
фирист. Чунончї дуруд фиристодї бар Иброњим ва оли
Иброњим ва баракат нењ бар Муњаммад (с) ва Оли Муњаммад
(с) чунончи баракат нињодї бар Иброњим ва оли Иброњим.
Њамоно Ту сутуда ва боазаматї!

Муаллиф рањматуллоњ алайњ гуфт: Дар рўзи душанбе,
чордањуми моњи Рамазон соли 670-и њиљрї ќамарї дар Димашќ
аз таълифи он фориѓ шудам.
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