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МУЌАДДИМА 
ба нашри дувум 

 
Саросар љумла олам пурњадис аст, 
Њадисе чун њадиси Мустафо ку? 

 
Худованди  мутаъол дар Ќуръони карим мефармояд: «Ба сўйи ту 

(эй Муњаммад) китоб (Ќуръонро)-ро фуруд овардем, то он чиро ки 
фуруд омада, барои мардум баён намої. Шояд ки онњо биандешанд»  
(Сураи «Нањл», ояи 44).  

Њамчунин, Њаќ таъоло дар чандин ояњои ќуръонї ба Расули акрам 
(с) амр менамояд, то барои мардум ояњои фурудовардаи Ќуръонро 
бихонаду шарњу тавзењ дињад. 

Албатта, њамаи тавзењоти ќавлию амалї ва таъйидоти Паёмбари 
Худо (с) -ро суннат ё њадис меноманд.  

Бинобар ин, суннат ё њадиси Паёмбар (с) на танњо дувумин манбаи 
дини ислом аст, балки истифода аз манбаи аввал, яъне Ќуръони карим 
низ ба њадис ва суннати набавї сахт  бастагї дорад. Зеро Ќуръони 
карим ба мусалмонон дастур дода, ки намоз бихонанд, закот бидињанд, 
њаљро ба љо оваранд, дар ќазоватњо одилона рафтор намоянд, дар 
бораи ваќтњои намозњо, миќдор ва чї тавр хондани онњо, дар мавриди 
муаяйн кардани молњои закот, миќдори он, андозаи нисоби закот, дар 
бораи чї тавр ба роњ мондани ќазовати одилона, чигунагию андозаи 
муљозотњо ва бисёр масоили марбут ба ањволи фардї, равобити 
иљтимої ва байналмилалї дар ояњои Ќуръон шарњу баёни васеъ нест, 
балки Паёмбар (с) ба њукми ояии 44-уми сураи «Нањл» маъмур 
гардидааст, ки бо ќавл, феъл ва таъйидоти худ (њадис ва суннат) ин 
матолиб ва мавзўъњои ба онњо монандро баён намояд. Аз гуфтањои 
боло ин нуктањоро метавон хулосагирї намуд: 

 

1.Бар асоси нусус ва шавоњиди Ќуръон Паёмбари Худо (с) шорењ 
ва муаллими Ќуръон њастанд. 

2.Њамчунон ки он Њазрат (с) матни Ќуръонро ба мардум 
мерасониданд, онро шарњу тавзењ низ медоданд. 

3.Њифзу баќои шарњу тавзењоти Паёмбар (с) рољеъ ба Ќуръон 
монади њифзу баќои худи Ќуръон лозим ва зарур аст.   

Боиси хушњолист, ки баъди соњибистиќол гардидани Љумњурии 
Тољикистон мардуми он ба арзишњои миллї ва исломї рўй оварда 
истодаанд ва саъю талош доранд њамон холигоњи динї ва эътиќодие, 
ки бар асари сиёсати динзудоии замони Шўравї ба вуљуд омада  буд, 
пур намоянд. 
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Албатта, дар радифи дигар васоили исломшиносї наќши рисолаву 
китобњои исломї, ба хусус тарљимаву тафсири тољикии Каломуллоњ 
(Ќуръон) ва њадисњои ноби Расули акрам (с) дар маърифати динї ва 
шинохти воќеї аз арзишњои ќуръонї бисёр муњим ва назаррас мебошад. 

Бешакку шубња, дар миёни китобњое, ки дар илми њадис тадвин 
гардидаанд, «Сањењ»-и Бухорї маќоми аввалро ба худ касб намудааст, зеро 
тамоми уламои ислом бар сињњат ва ќабули он иттифоќи назар доранд. 

Балки Имом Зањабї дар муќаддимаи китоби гаронбањояш, 
«Таърихи ислом» мегўяд: «Сањењ»-и Бухорї баъди Ќуръони маљид 
бузургтарину бартарин китобњои исломї мањсуб мегардад». 

Шаш сол муќаддам «Мухтасари Сањењи Бухорї» аз тарафи банда 
ба њуруфи сирилик баргардон ва ба нашр расид. Баъди чопи он 
мушоњида намудем, ки мардуми мусулмони дар замони Шўравї аз 
манобеу сарчашмањои исломшиносї  мањруму бехабармонда, аз 
китоби мазкур пазироии гарм намуданд, бо њар ќимате онро дастрас 
мекарданд ва аксари эшон баъди каломуллоњ (Ќуръон) онро китоби 
рўйимизї ќарор доданд. 

Маќсади мо њам чунин буд, ки мусулмонони Тољикистон ва берун 
аз он ба ганљинаи поку гуњарбори ањодиси Расули акрам (с), ки манбаи 
илму њикмат ва сарчашмаи иззату саодат аст, дастрасї пайдо намоянду 
дар њаёти амалии худ аз он истифода кунанд. 

Дар андак муддат  теъдоди чопшудаи «Мухтасари Сањењи Бухорї», 
тамом шуд. Дўстону мухлисон ва алоќамандони ин китоби арзишманд 
аз банда илтимос мекарданд, ки онро боз нашр намоям, вале ба иллати 
камбуди молї хостаи онњоро бароварда наметавонистам. Шукри Худо, 
бо дастгирии баъзе бародарони њимматбаланду фарњангдўст китоби 
мазкур дар ояндаи наздик дубора нашр ва дастраси хонандагони 
арљманд мегардад. Ќайд кардан ба маврид аст, ки нашри дубораи 
китоби мазкур бо дастгирї ва сањми арзандаи собиќ Раиси Маљлиси 
намояндагони Маљлиси Миллии Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Сайдулло Хайруллоев сурат гирифт, ки ин амр баёнгари 
фарњангдустиву эњтироми эшон ба арзишњои миллї ва нобиѓањои 
нотакрори миллати тољик ба монанди Имом ал-Бухорї, ал-Хоразмї, 
ва Имоми Аъзам (рањ) мебошад. 

Дар охир барои тамоми бародарони арљманде, ки дар нашри ин 
китоб сањмгузорї намуданд, самимона сипосгузорї менамоям ва 
барояшон сарафрозию комгории ду љањонро аз Худо хоњонам. Ин 
амали солењро Худованд аз онон ба унвони ёдгории фарњангии 
баёдмонданї дар миёни наслњо ва некии фанонопазир дар хазонаи 
аъмоли бандагонаш ќабул фармояд. 

Омин ё раббал-оламин. 
Абдулњалим ОРИФЇ 

13.10.2011



 

                                                         Пешгуфтор  

 5 

 
 
 
 

 
 

Бисмиллоњи-р-рањмони-р-рањим 
 
 

Ба номи Худованди љонофарин, 
Њакими сухан бар забон офарин. 

 
 

ПЕШГУФТОР 
 
Ба иттифоќи тамоми уммати Ислом сањењтарину мўътамадтарин 

китоб баъди Ќуръони карим “Сањењ”-и имоми муњаддисин 
Абўабдуллоњ Муњаммад ибни Исмоъил ибни Иброњим ибни Муѓира 
ибни Бардизбењи Бухорї мебошад. 

Ў аз хурдсолї ба омўхтану азёдкунии ањодиси Расули акрам (с) 
пардохта буд ва њофизаи ќавие, ки Худованд ба вай бахшида буд, ўро 
дар њифзу азбаркунии дањњо њазор њадис кўмаку ёрї мекард. Рафиќону 
њамасронаш ба ин фазилату бузургиаш эътироф намуда мегўянд, ки “ў 
дар њифзи дуруст ва устувори ањодис шўњраи офоќ гардида буд, њатто 
мардуми њадиснавис аз пушти ў давида, хоњиш мекарданд, ки каме 
биншинад ва барояшон њадис бигўяд.” 

Дар замони Бухорї китобњои њадис, ки дорои ањодиси сањењ ва 
заъиф буданд, таълиф мегардид ва устодаш бисёр ваќтњо орзу мекард, 
ки кош шахсе барои љамъоварии ањодиси сањењ њиммат мегумошт ва 
онњоро аз њадисњои заъиф људо намуда, тадвину таълиф мекард. 

Вай орзуи устод ва хоњиши дўстонашро иљобат намуда, ба ин амали 
бузург пардохт ва дар муддати шонздањ сол ва аз миёни шашсад њазор 
(600,000) њадис китоби “Сањењ”-и худро интихоб ва таълиф намуд. 
Китоби “Сањењи Бухорї” бо њадисњои мукаррараш дорои 7397 њадиси 
сањењ мебошад. 

Чун имом Бухорї њар њадисро бо санадаш ва гоњо ривояти 
њадисњоро мукаррар њам оварданд, мутолиаи он ва пайдо намудани 
асли баъзе ањодис бар хонандагон мушкил гардид, бинобар ин 
донишманди тавонои илми њадис имом Ањмад ибни Ањмад ибни 
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Абдуллатифи Зубайдї китоби “Сањењ”-и имом Бухориро ихтисор 
намуда, дар њаљми як љилд ба хонандагон таќдим намуд. 

Ў бо њазфи санади њадис, наовардани њадисњои такрорї ва низ 
худдорї аз њадисњое, ки марбут ба ахбори сањобагон ва дигарон 
мебошанд, «Сањењи Бухорї»-ро мухтасар намуд, то хонандагон бидуни 
зањмат ба матни асосии њадисњо дастрасї пайдо намоянд ва инчунин 
њамон њадисњоеро мутолиа намоянд, ки ба ахбору кирдори Расули 
акрам (с) бастагї дорад. 

Китоби мазкур то имрўз ба дањњо забони зиндаи дунё тарљума ва 
нашр гардидааст. Хушбахтона, донишманди афѓон доктор 
Абдуррањим Фирўз онро ба забони форсї тарљума намуда, њадисњои 
мушкилфањмро шарњу тавзењ додааст. Надонистани алифбои ниёгон 
(форсї) хонандагони тољикро аз истифодаи тарљумаи форсї мањрум 
сохта буд. Бо назардошти омили мазкур ва пешнињоду хоњиши устодон 
ва дўстонам ба баргардон кардани тарљумаи форсии китоби мазкур ба 
њуруфи сириллик иќдом намудам ва то њаддалимкон баъзе ибороту 
љумлањои мураккабро соддаву фањмо кардам. 

Њамчунин оятњои дар дохили ањодис омадаро, ки бидуни номи сура 
ва раќам буданд, бо овардани номи сура ва раќамашон мушаххас 
намудам. Дар аснои баргардон аз асли арабии “Мухтасари Сањењи 
Бухорї”, ки интишороти “Дору-н-нафоис”-и Бейрути Лубнон соли 
1985 онро чоп кардааст, низ истифода кардам. 

Умедворам хонандагони азиз бо мутолиаи ин китоб аз њадисњое, ки 
аркону асосњои Ислом ва низ њалолу њаром, ањкоми иљтимоии Ислом 
ва дигар суннату рафтори Расули акрам (с)-ро бозгў мекунанд, ошної 
пайдо намуда, дар партави он зиндагї ва амал намоянд. 

Дар охир аз њамаи устодон, бародарону дўстоне, ки дар ин амал бо 
машварат, пешнињодот ва њамкорињо сањми худро дареѓ надоштанд, 
изњори ташаккур ва миннатдорї менамоям. Худованд њамаи моро ба 
шинохти Ќуръони карим ва Суннати њазрати Муњаммад (с) тавфиќу 
њидоят ато фармояд ва дар њаёту зиндагї некбахту растагор 
бигардонад. 

 
Абдулњалим Орифї 

 
21. 08. 2005 
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ТАВАЉЉЎЊИ ЉИДДЇ 

 

Истинботи ањком аз ањодиси набавї, усул ва ќавоид ва шартњои 
хоси худро дорад ва чунин кор аз ашхосе, ки ба марњалаи пухтагии 
илмї нарасидаанд, ба њељ ваљњ имконпазир нест, ба ин асос набояд 
њама кас он чиро, ки аз зоњири баъзе ањодис ба зењнаш хутур мекунад, 
њукми шаръї ќарор дода ва њамон гуна ба он амал намояд. 

Ба таври мисол, агар дар њадисе, ки мегўяд: Паёмбари Худо (с) дар 
њаљ, дар љавоби њама касоне, ки мепурсиданд: Ман надониста чунин ва 
чунон кардам, мефармуданд: “бикун ва боке надорад” бархурд 
менамояд, набояд ин тавр бифањмад, ки анљом додани њар амале, ки 
дар њаљ дониста ва ё њатто надониста сурат мепазирад, раво буда ва 
боке надорад, балки бояд барои фањм ва дарки маънои њаќиќии чунин 
ањодис ба кутуби фуќањо ва шарњњои ањодиси набавї мурољиа намояд. 

 
 

МУЌАДДИМАИ МУТАРЉИМ 
 

Алњамду лиллоњи лази лам яттахиз валадан ва лам яку-л-лању 
шарикун фи-л-мулки ва лам яку-л-лању валиюн минна-з-зулли ва 
каббирњу такбиро, ва-с-салоту ва-с-салому-л-акмалон ъало сайиди-л-
мурсалин ва имоми-л-муттаќин, набийино ва њабибино Муњаммадини-
л-лазї арсалању-л-Лоњу шоњидан ва мубашширан ва назиро ва ъало 
олињи ва асњобињи-л-лазина конў маъању ашиддоа ъала-л-куффори 
руњамоа байнањум тароњум руккаъан суљаддай ябтаѓуна фазла-м-
миналлоњи ва ризвона симоњум фї вуљўњињим мин асари-с-суљуд ва 
ъала-л-лазина љоумим баъдињим яќўлўна: Раббанаѓфирлано ва ли 
ихвонина-л-лазина сабаќўно би-л-имон ва ло таљъал фї ќулубино 
ѓилла-л-ли-л-лазина оману раббано иннака раъуфу-р-рањим. 

Аммо баъд, ба иттифоќи уламо китоби “Сањењу-л-Бухорї” 
сањењтарин ва олимаќомтарин китоб баъд аз китоби Худо, яъне 
Ќуръони Маљид аст ва аз ин љост, ки ин китоб на танњо дар олами 
исломї ва назди мусалмонон, балки дар назди њамаи љањониён шўњраи 
офоќ гардидааст ва ин амр эњтиёље ба далел ва исбот надорад ва боз аз 
њамин сабаб аст, ки ин китоби мутабаррик аввалин марљаъ баъд аз 
Ќуръони карим барои истинбот ва фањми ањком дар назди фуќањо ва 
муњаддисин ва уламои илми шариъат ба таври хусус ва мавриди 
эњтиром ва таќдир дар назди умуми уммати исломї ба таври умум 
ќарор гирифтааст. 

Вале чун мардумони зиёде аз мусалмонони форсизабон аз фањм ва 
дарки маъонии ин китоб аз љињати ин, ки ба забони арабї ошноии 
чандон надоранд, мањрум мебошанд, бар худ лозим донистам, ки 
китобро тарљума намуда ва дар дастраси хонандагони форсизабон 



 

                              Мухтасари Саҳеҳи Бухорӣ 

 8 

ќарор дињам, то бошад, ки аз ин тариќ чизе аз масъулиятамро дар 
пешгоњи Худои худ, дини худ ва мардуми худ адо намуда ва мардумеро 
бо ањодиси сањењи набавї ошно созам. Агар дар ин кори бузург 
муваффаќият насибам гардад, ки њамин чиз ќасду орзуи ман аст, ин аз 
фазл ва марњамати Худованди мутаъол аст ва агар таќсире дар кор 
бошад, аз тарафи худам буда ва аз Худованди мутаъол талаби 
омурзиш ва маѓфират менамоям. 

 
 

ВАЛЕ  ЧАРО  ИН  МУХТАСАР? 
 

Тавре, ки ањли фанни њадис медонанд, имом Бухорї (р) дар ќабули 
њадис ва шурути сињати он услуби хоси худро дорад ва њамин шурути 
муташаддидонаи ин имоми бузургвор дар ќабули њадис аст, ки китоби 
ўро дар болотарин дараљоти сањењ ва дар олитарин маќоми китоби 
њадис ќарор додааст ва шарњ ва тавзењи комили ин шурут дар ин љо на 
лозим ва на муносиб ба ин муќаддимаи мухтасар аст ва бењтарин 
марљаъ дар ин мавзўъ муќаддимаи (“Фатњу-л-борї”, шарњи “Сањењи 
Бухорї”, таълифи имом Ибни Њаљари Асќалонї ва муќаддимаи 
китоби (“Иршоду-с-орї”, шарњи “Сањењи Бухорї”, таълифи имом 
Ќасталонї ва ѓайра шарњњои ин китоби азим аст ва он чї муносиб ба 
мавзўъи мост, ин аст, ки имом Бухорї (р) дар китоби худ “Сањењу-л-
Бухорї” ѓолибан як њадисро ба таври муќаррар дар чандин љой зикр 
менамояд ва ин амал асбоб ва фавоиди мутаъаддиде дорад, ки аз ин 
љумла аст: 

1. Ин ки ин такрор њадисро аз ѓаробат хориљ менамояд, зеро њадисе, 
ки фаќат аз як сањобї равоят шуда бошад, дар истилоњи ањли њадис ба 
номи ѓариб ёд мегардад ва ин як навъ мулоњиза дар њадис аст, вале 
баъд аз ин, ки њадис аз сањобии дигаре ва ё аз чандин сањобї ривоят 
гардид, аз њадди ѓаробат хориљ гардида ва сабаби иртиќоъ ва 
иртифоъи мартабаи њадис мегардад. 

2. Ин ки баъзе аз ривояткунандагон њадисро комил ва иддаи дигаре 
онро ба таври мухтасар ривоят мекунанд ва имом Бухорї (р) бо 
мурооти амонати илмї њамаи ривоётро њамон тавре, ки њаст, ривоят 
намуда ва сабаби рафъи шубња мегардад. 

3. Ин ки дар баъзе аз ањодис ибороти ровињо дар як ва ё чанд 
калима бо њам мухталиф мебошанд ва њар калима дорои фоидаи 
мушаххасе буда ва зикри он дар њар ривоят ва дар њар боб фоидаи 
дигаре дорад. 

4. Ин ки як њадиси муайян аз як ривоят ба таври муттасил ва аз 
ривояти дигар ба таври ирсол ривоят шудааст ва ривояти ирсолро аз 
он љињат меоварад, то нишон дињад, ки ин ирсол сабаби радди ривояти 
муттасил намегардад. 
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5. Аз як њадис дар абвоби мухталиф ањкоми мухталиферо истинбот 
намуда ва њадисро дар њамон боби муносибаш дубора зикр менамояд 
ва чандин сабаби дигар. Ба таври мисол њамин њадис “Иннама-л-
аъмолу бинниёти ва иннамо ликуллимриин монаво”, ки аввалин њадис 
дар китоби “Сањењу-л-Бухорї” мебошад, дар њафт боби мухталиф аз 
«Сањењу-л-Бухорї» зикр ва ривоят гардидааст ва њар ривоят фавоиди 
хоси худро дорад ва ин бобњо иборатанд аз: 

1. Китоби бадъу-л-вањй; 
2. Китобу-л-имон; 
3. Китобу-л-итќ; 
4. Китоби маноќибу-л-ансор;  
5. Китоби никоњ; 
6. Китобу-л-аймон ва-н-нузур; 
7. Китобу-л-њиял. 
Ва бидуни шак њар як аз ин ривоёти мухталиф дар абвоби мухталиф 

дорои фоида ва муносибати муайян аст, вале бо ин њам барои хонандаи 
оддї, ки аз як тараф на аз санъати њадис чизе дониста ва на ќудрати 
илмии истинботи ањкомро дорад ва на њам шояд ваќти кофї дар 
хондан ва мутолиаи њамаи ин ривоёти мухталифро дошта бошад. Вале 
дар айни њол алоќаманди иттилоъ аз ањодиси набавї (с) мебошад, дар 
дастрас будани асли ањодис бидуни такрор бењтар ва муносибтар хоњад 
буд ва аз ин љо буд, ки китоби “Сањењу-л-Бухорї”-ро олими барўманд 
имом Зубайдї, ки тарљумаи њолаш анќариб хоњад омад, ба услуби 
илмии мутафаррид (беназир) ихтисор намуда ва онро ба номи “Ат 
таљриду-л-сарењ ли ањодиси љомеъи-с-сањењ” номгузорї намуд ва 
кайфият ва тариќаи ин ихтисор ба ќалами худи имом Зубайдї баъдан 
хоњад омад. 

Ва њамин авомил ва авомили дигаре, ки зикри онњо дар муќаддимаи 
худи имом Зубайдї хоњад омад, маро бар он дошт, то ин китобро 
тарљума намуда ва дар дастраси форсизабонони алоќаманд ба шариати 
исломї ба таври умум ва дўстдорони ањодиси сањењи Паёмбари Худо 
(с) ба таври хусус ќарор дињам ва ин тарљумаро ба номи: “Рањмату-л-
борї” тарљумаи «Сањењу-л-Бухорї» номгузорї кардам ва аз Худованди 
Карим масъалат дорам, то ин амали ночизамро холис барои худ 
гардонида ва онро сабаби шафоати набии худ, њазрати Муњаммад (с) 
аз ин бандаи нотавон дар рўзи ќиёмат, рўзе, ки “Ло янфаъу-л-молу ва 
ло бануна, илло ман аталлоња биќалбин салим” бигардонад. 

 
 

МУШАХХАСОТИ ТАРЉУМА 
 

Дар тарљума чи мавзўъи илмї бошад ва чи ѓайриилмї, агар аз 
тарљумаи њарфї истифода шавад, бидуни шак он тарљума на танњо он, 
ки ракик, ѓайримураттаб ва ѓайримавзун хоњад омад, балки сабаби 
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ташвињи (халалдоршавии) иборате, ки мехоњад тарљума шавад, низ 
хоњад гардид. 

Аз ин сабаб аст, ки имрўз дар њамаи љањон ва дар њамаи забонњо 
тарљумаи њарфиро гузошта ва аз тарљумаи маъної истифода мегардад. 
Ба тавре. ки маънои иборати аслиро дар назар гирифта ва онро ба 
ибороти адабии забоне, ки мехоњанд он матнро бо он тарљума 
намоянд, мерезанд ва ба ин тариќ њам љониби амонати илмиро дар 
назар гирифта ва њам иборатеро, ки бо он тарљума намудаанд, аз 
сактагї ва беиртиботї мерањонанд. 

Ман њам дар тарљумаи ин китоб њамон услуби тарљумаи маъноиро 
пайравї намудаам, зеро ба илова аз он чї ки дар хубињои тарљумаи 
маъної гузашт, инро њам бояд дар назар дошта бошем, ки ин тарљума 
тарљумаи сухан ва ё навиштаи фалон олим ва ё фалон нависандаи оддї 
нест, балки тарљумаи каломи Расули Рабби-л-оламин аст, ки аз як 
тараф баъд аз каломи Худо дар олитарин услуби балоѓї ва баёнї 
ќарор дорад. 

Ва аз тарафи дигар, каломи шахсиятест, ки љавомеъу-л-калом аст ва 
аз ин љост, ки ба иборат ва алфози бисёр кам маъонии зиёдеро дар бар 
намуда ва адо мекунад. Ва дар чунин њолат агар айни лафз бидуни 
дарназардошти маънї тарљума гардад, ба илова аз ракокати иборат 
бидуни шак сабаби наќси маънї низ хоњад гардид. Ва илова бар он, 
љињати истифодаи бештар ва адои бењтари маъонї масоили дигареро 
низ мадди назар ќарор додаам, ки иборатанд аз: 

1. Барои тамйиз ва тавзењи иборот ин ќавсњоро (    ) ба кор бурдаам: 
2. Чун ањёнан дар баъзе аз ањодис ба сабаби шакки яке аз 

ривояткунандањо ду иборати мутародиф ва ё мутаќориб зикр мегардад, 
ки зикри яке аз онњо барои ифодаи маънои комили њадис кофї аст, 
мутарљим њамон ривояти рољењтарро тарљума намуда ва ба кор 
мебарад, то агар хонандаи мўњтарам хоста бошад, дар матни арабии 
он ба он ривояти дигар низ мурољиа намояд. Чунончї ањёнан соњиби 
мухтасар ба муносибатњои мухталиф иборотеро, ки дар ахири баъзе аз 
ањодис аз худ зикр менамояд ва барои он, ки ин иборот ба асли њадиси 
набавї иштибоњ нагардад, ин иборот низ тарљума нагардида, балки 
дар тарљума љињати ишора намудан истифода мегардад. 

3. Соњиби мухтасар гоњо ном ва ё лаќаби Расули акрам (с)-ро 
бидуни салот ва салом зикр менамояд. Мутарљим ин амалро истидрок 
намуда ва њама љо муттасил бо зикри ном ва ё лаќаби он њазрат (с) 
салот ва саломро зикр менамояд. 

4. Ва њамчунин басо мешавад, ки баъд аз зикри номи сањоба 
“разияллоњу анњу” зикр намегардад, вале мутарљим маќрун ба номи 
сањоба ба истиснои он, ки номи вай дар матни лафзи набавї буда ва ё 
сиёќи иборат таќозои зикри дуои мазкурро надошта бошад, баъди 
зикри номи сањоба “разияллоњу анњу”-ро низ зикр менамояд. 
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5. Чун дар забони арабї барои њамагон чи манзур эњтироми шахсї 
бошад ва чи набошад, ба љуз дар њолот ва ибороти хосе сиѓаи муфрад 
ба кор меравад, вале дар забони форсї дар чунин мавриде фарќ 
гузошта мешавад, яъне агар манзур назари шахсияти бузурге бошад, аз 
вай ба сиѓаи љамъ ёд мегардад, масалан: ивази он, ки бигўянд: “фалон 
шахсият чунин гуфт:”, љињати эњтиром мегўянд: “фалон шахсият чунин 
фармуданд.” Рўи ин асос дар њар мавриде, ки мавзўъ марбут ба 
шахсият ва маќоми Паёмбари Худо (с) бошад, аз сиѓаи љамъ истифода 
мегардад, масалан гуфта мешавад, ки: “фармуданд:, пурсиданд, 
омаданд, рафтанд, ва амсоли инњо. 

6. Дар тарљума агарчанде, ки калимаи арабї ба њоли худ боќї 
бимонад, вале он калима ба асоси ќавоид ва урфи забони форсї 
навишта мешавад, на ќавоиди арабї, масалан ваќте, ки ибораи “ъан 
Абињўрайра разияллоњу анњу” ва ё ибораи “ъан Абўзар разияллоњу 
анњу”-ро тарљума мекунам, намегўям, ки: “аз Аби Њурайра ривоят аст” 
ва ё “аз Абўзар ривоят аст”, балки мегўям: “аз Абўњурайра разияллоњу 
анњу ривоят аст”. (ва аз Абўзар разияллоњу анњу ривоят аст”. 

7. Ваќте, ки исме муарраф ба алифлом буда ва дар урфи забони 
форсї бидуни алифлом нутќ ва навишта шавад, њамон услуби забони 
форсї муроот мегардад, масалан ивази ал-Њасан ва ал-Аббос ва 
амсоли инњо гуфта мешавад, ки Њасан, Аббос. 

 
 

ИМОМ БУХОРЇ РАЊИМАЊУЛЛОЊ 
 

Вай имоми муњаддисин, ќудваи њуффоз ва-л-муњаќќиќин, 
мустанаду-л- мутаќаддимин ва-л-мутааххирин Абўабдуллоњ Муњаммад 
ибни Исмоил ибни Иброњим ибни Муѓира ибни Бардазбењи Бухорї 
аст. Номбурда баъд аз намози љумъаи рўзи сездањуми моњи шаввол 
соли 194-и њиљрии ќамарї дар шањри Бухоро, ки яке аз шањрњои 
машњури Ўзбекистони феълї аст, ба дунё омадааст. Њазрати имом 
Бухорї (р) аз моли њалол нашъунамо ёфта, бузург шудааст. Падараш 
Исмоил, ки яке аз муњаддисини машњури асри худ мебошад, њангоми 
вафоти худ гуфт: “Ба хотир надорам, ки дар тамоми моли ман як 
дирњаме аз њаром махлут шуда бошад.” 

Вай аз хурдсолї ба шунидан ва таълими њадис рўй оварда ва дар 
соли 205-и њиљрии ќамарї ба синни ёздањсолагї шурўъ ба фарогирии 
њадис аз уламои шањри худ намуд. Баъд аз он дар соли 210-и њиљрї бо 
модар ва бародараш ба њаљ рафта ва љињати тањсили илми њадис 
муддати замоне дар Маккаи мукаррама боќї монд, баъд аз он барои 
њамин ѓараз ба аксари шањрњои машњури он ваќт аз ќабили Хуросон, 
Шом ва Миср ва шањрњои Ироќ мусофират намуда ва чандин бор ба 
Баѓдод рафтуомад намуд. Ва билохира ба Бухоро баргашта ва дар 
њамон љо ба синни шастудусолагї дар соли 256-и њиљрии ќамарї вафот 
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намуда ва ба рањмати њаќ пайваст, рањимањуллоњу рањматан восиъатан 
бифазлињи ва карамињи, омин. 

Ѓолиб ибни Љабраил мегўяд: “Баъд аз он, ки имом Бухорї вафот 
намуд, ўро кафан карда ва бар вай намоз хонда ва дар ќабраш 
нињодем, аз ќабраш бўйи хуше, монанди мушк баланд гардид ва ин 
бўйи хуш чандин рўз идома ёфт ва мардум рафта, аз хоки ќабраш 
бармедоштанд, билохира маљбур гардидем, ки дар атрофи ќабраш 
панљарае ќарор дињем.” 

Абдулвоњид ибни Одами Тавовисї мегўяд: “Паёмбари Худо (с)-ро 
бо иддае аз асњобашон ба хоб дидам, ки дар љое истодаанд, пурсидам: 
“Ё Расулаллоњ! Сабаби истодани шумо дар ин љо чист?” Фармуданд: 
“Интизории Муњаммад ибни Исмоилро мекашам.” Ва њамон буд, ки 
баъд аз чанд рўз хабари марги имом Бухорї (р) барои мо расид ва чун 
њисоб намудам, дидам, ки вай дар њамон соате вафот намудааст, ки ман 
Паёмбари Худо (с)-ро ба хоб дида будам. 

 
ШАХСИЯТИ ИМОМ БУХОРЇ ДАР НАЗДИ УЛАМО 

 

Њама касоне, ки дар илми шариат ба таври умум ва дар илми њадис 
ба таври хусус машѓулият доранд, худро марњуни хадамоти шоёни ин 
шахсияти бузурги олами њадис дониста ва аз маќоми арљмандаш дар 
ин илм тавсиф ва тамљид намудаанд ва имом ибни Њаљар (р) дар 
муќаддимаи «Фатњу-л-борї», ки дар шарњи «Сањењу-л-Бухорї» 
навишта шудааст, таъриф ва тавсифи беш аз сад олими исломиро дар 
мавриди имом Бухорї (р) зикр менамояд, ки албатта ин мухтасар 
ѓунљоиши зикри њамаи онњо ва њатто ќисмате аз онњоро надорад ва мо 
барои намуна ва мисол фаќат ќавли чанд нафар аз он уламоро зикр 
менамоем. 

Муњаммад ибни Њотами Варроќ мегўяд: “Имом Бухориро дар хоб 
дидам, ки дар пушти сари Паёмбари Худо (с) равон аст, чун Паёмбари 
Худо (с) ќадами худро бармедоранд, имом Бухорї (р) ќадами худро ба 
љойи ќадами он њазрат (с) мегузорад.”  

Фарабрї мегўяд: “Паёмбари Худо (с)-ро ба хоб дидам, аз ман 
пурсиданд:  

- Азми  куљоро дорї?  
Гуфтам: 
- Мехоњам назди Муњаммад ибни Исмоил биравам.  
Фармуданд:  
- Саломи маро ба ў бирасон.” 
Раљо ибни Раљо, ки яке аз њуффози њадис аст, мегўяд: “Имом Бухорї 

ояте аз оёти Худованди мутаъол дар рўи замин аст.”  
Имом Яњё ибни Љаъфари Бекандї мегўяд: “Агар ќудрат медоштам, 

аз умри худ ба умри имом Бухорї меафзудам, чун марги ман, марги як 
инсон ва марги имом Бухорї сабаби аз байн рафтани илм аст.” 
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Имом ибни Хузайма мегўяд: “Дар зери осмон шахси донотаре дар 
илми њадис аз имом Бухорї вуљуд надорад.”  

Абдуллоњ ибни Њаммоди Элї мегўяд: “Эй кош, ман мўйе дар 
љасади имом Бухорї мебудам.”  

Ва билохира Абўањмад Њоким мегўяд: “Агар тавсифи њамаи 
оммаро дар мавриди имом Бухорї зикр намоям, коѓаз ба итмом расида 
ва нафас аз њаракат мемонад, зеро ў дарёест, ки поён ва соњил 
надорад.” 

 
КИТОБИ “САЊЕЊУ-Л-БУХОРЇ” 

 

Дар мавриди китоби имом Бухорї њарчи тавсифе гуфта шавад, боз 
њам кам аст ва њамин кофист, ки ин китоб ба иттифоќи њамаи уламои 
муслимин дуюмин китоб баъд аз китоби Аллоњ, яъне Ќуръони маљид аст. 

Имом Бухорї (р) ин китобро дар муддати 16 сол ва аз байни 
шашсад њазор њадис интихоб ва таълиф намудааст. Худи имом Бухорї 
(р) мегўяд: “Китоби љомеъи худро («Сањењу-л-Бухорї»-ро) дар 
Масљиду-л-Њаром таълиф намуда ва њар њадисеро, ки мехостам дар он 
сабт намоям, ду ракаъат намоз адо намуда ва аз Худованди мутаъол 
истихора намуда ва баъд аз яќин кардан ба сањењ будани њадис, онро 
сабт менамудам.” 

Ин китоб бо ањодиси мукаррар дорои 7397 њадис ва бидуни такрор 
дорои 2602 њадис ва бо муаллаќот ва мутобаъот дорои 9082 њадис аст. 

 
 

САБАБЊОИ ТАЪЛИФИ “САЊЕЊУ-Л-БУХОРЇ” 
 

1. Аз муњимтарин сабабњои таълифи ин китоб ин аст, ки имом Бухорї 
(р) дид, ки китобњои дар асри вай дар њадиси Паёмбари Худо (с) љамъ ва 
таълифгардида мухталате аз ањодиси сањењ ва њасан ва њатто заъиф аст, аз 
ин љињат, тасмим гирифт, то китоберо, ки фаќат муштамил бар ањодиси 
сањењ бошад, таълиф намояд ва њамон тавр њам кард. 

2. Рўзе аз устоди худ имом Исњоќ ибни Иброњим Њанзалї, маъруф 
ба ибни Роњавия шунид, ки шогирдонашро мухотаб ќарор дода мегўяд:  

- Чї хуб мешуд, агар дар китоби мухтасаре ањодиси Паёмбари Худо 
(с) љамъ мегардид.  

Ин сухан дар ќалби имом Бухорї (р) таъсир намуд ва тасмим 
гирифт, то ањодиси сањењи мансуб ва Паёмбари Худо (с)-ро љамъ ва 
таълиф намояд. 

3. Худи имом Бухорї (р) мегўяд: “Шабе Паёмбари Худо (с)-ро ба 
хоб дидам ва гўё дар дастам бодзанае аст, ки бо он аз Паёмбари Худо 
(с) аз азияти њашарот муњофизат менамоям.” Ва ин хобро чунин таъбир 
карданд, ки ањодиси сањењ ва њаќиќии Паёмбари Худо (с)-ро аз ањодиси 
дурўѓ ва мавзўъ муњофизат менамояд ва ин сабаби дигаре аз асбоби 
таълифи ин китоб буд. 



 

                              Мухтасари Саҳеҳи Бухорӣ 

 14 

МУАЛЛИФИ “МУХТАСАРИ “САЊЕЊУ-Л-БУХОРЇ” 
 

Вай Ањмад ибни Ањмад ибни Абдуллатиф Шарљии Зубайдї аст. 
Шарља минтаќае дар атрофи Маккаи мукаррама буд ва Зубайдї (р) дар 
шаби љумъаи дувоздањуми моњи мубораки рамазони соли 711-и њиљрии 

ќамарї дар он љо ба дунё омада ва сипас ба Забид,1  ки аз тавобеъи 
Яман аст, рафта ва дар он љо ба шўњрати илмї расидааст. Вай аз 
уламои машњури ањноф буда, аз машоихи зиёде касби илм намудааст, 
ки аз он љумла метавон аз Нафиси Алавї, ибни Љазарї, Абулфатњи 
Мароѓї, Сулаймони Алавї ва Ибну-л-Њаёт ва ѓайра ном бурд. 
Шогирдони зиёдеро дар улуми мухталиф тадрис ва тарбия намуда ва 
ба љомеаи исломї таќдим намудааст. 

Вай дар илми њадис, фиќњ ва луѓат шўњраи ваќти худ буда ва 
таълифоти судмандеро аз худ ба ёдгор гузоштааст, ки 
арзишмандтарини онњо њамин “Мухтасари Сањењу-л-Бухорї” аст, ки 
номи аслии он, тавре ки ќаблан ёдовар шудем, «Ат-таљриду-с-сарењ ли 
ањодиси-л-љомеъу-с-сањењ» мебошад ва аз таълифоти дигараш метавон 
аз «Табаќоту-л-хавос фи сияри авлиёи-л-Яман» ва китоби «Ал-фавоид» 
ва китоби «Нузњату-л-ањбоб» ном бурд ва билохира вай дар рўзи 
шанбе, дањуми рабеъуссонии соли 893-и њиљрии ќамарї дар њамон 
минтаќаи Забиди Яман вафот намудааст, рањимањуллоњу рањматан 
восиъатан биманнињи ва карамињи. 

 
 

МУЌАДДИМАИ МУХТАСАРИ “САЊЕЊУ-Л-БУХОРЇ” 
 

Муаллифи “Мухтасари Сањењу-л-Бухорї”, яъне имом Зубайдї (р) 
мегўяд:  

Алњамду лиллоњи-л-бориъу-л-мусаввиру-л-Халлоќ, ал-Вањњобу-л-
Фаттоњу ал-Раззоќ, ал-Мубтади би-н-ниъами ќабла-л-истињќоќ ва 
салотуњу ва саломуњу ъало расулињи-л-лази баъасању лиютимма 
макорима-л-ахлоќи ва фазлању ъало коффати-л-махлуќина ъала-л-итлоќ, 
њатто фоќа љамиъа-л-бароё фи-л-офоќ ва ъало олињи-л-кироми-л-
мавсуфина бикасрати-л-инфоќ ва ъало асњобињи ањли-т-тоъати ва-л-
вифоќ, салотан доиматан мустамирратан би-л-ъашийи ва-л-ишроќ. 

Аммо баъд, бидон, ки китоби «Љомеъу-с-сањењ», яъне: “Сањењу-л-
Бухорї” таълифи имоми бузургвор, ягонаи аср ва замони хеш 
Абўабдуллоњ Муњаммад ибни Исмоил ибни Иброњим Бухорї (р) аз 
арзишмандтарин ва муфидтарин китобњоест, ки дар Ислом таълиф 
гардидааст, вале бо ин њама ањодиси мукаррар он дар абвоби мухталиф 
пароканда буда ва касе, ки бихоњад њадисе аз он ањодисро дар боби 
муайяне мутолиа намояд, мувољењ бо мушкилоти зиёде гардида ва бисёр 
ваќтњо ба маќсуди худ њам нарасад, агарчанде маќсади худи имом Бухорї 
(р) аз ин кор баёни ривоёти мутаъаддид дар як њадис мебошад. 
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Вале маќсуди мо дастрасї ба асли њадис аст, зеро мо яќини комил 
дорем, ки њамаи ањодиси ин китоб сањењ буда (ва халале дар ривоёт ва 
санади онњо нест). 

Имом Нававї (р) дар муќаддимаи китоби худ, ки дар шарњи 
«Сањењ»-и Муслим навиштааст, мегўяд: “Ва њар чи, ки кори имом 
Бухорї (р) аст, њамаи анвоъи мухталифро дар абвоби мутафовит аз 
якдигар зикр менамояд ва бисёр ваќтњо њадисро дар бобе зикр 
мекунад, ки инсон фикр мекунад, ин њадис марбут ба он набошад ва аз 
ин љињат пайдо кардани њамаи ривоёти њадис ва итминон ба њамаи 
ривоёте, ки зикр кардааст, барои толиби он мушкил мешавад.” 

Ва мегўяд: “Ва ман мардумоне аз њуффози мутааххиринро дидам, ки 
дар чунин маворид дучори иштибоњ шуда ва вуљуди баъзе аз 
ањодисеро, ки Бухорї (р) ривоят кардааст, инкор менамуданд, њол он 
ки ин ањодис дар “Сањењу-л- Бухорї” мављуд аст, мунтањї на дар љое, 
ки инсон фикр мекунад, бояд он њадис дар он љо бошад.” Чун чунин 
чизе вуљуд дошт, хостам, то ањодиси “Сањењу-л-Бухорї”-ро бидуни 
такрор љамъоварї намоям. 

 
 

ТАРИЌАИ ИХТИСОР 
 

Барои он, ки зањмати зиёде дар расидан ба асли њадис набошад, 
санади њадисро њифз намудам 

Ањодиси такрориро дар мавзўъи аввалиаш зикр намуда ва дар 
мавозиъи дигар, агар бо зиёдат дорои фоидае омада буд, он зиёдатро 
њам зикр хоњам кард, варна ба њамон ривояти аввалї иктифо 
менамоям. Гоње мешавад, ки њадис барои аввалин бор ба шакли 
мухтасар ривоят гардида, вале дар ривояти дигаре ба таври муфассал 
зикр мегардад, ки дар ин сурат ривояти аввалро гузошта ва ривояти 
дуввумро ихтиёр менамоям. Ањодисеро зикр менамоям, ки дорои санад 
буда ва муттасил бошанд, бинобар ин аз зикри ањодисе, ки санадаш 
маќтуъ буда ва ё муъаллаќ бошад, худдорї хоњам намуд. Њамчунин аз 
зикри ањодисе, ки марбут ба ахбори сањоба ва ё ѓайри сањоба буда ва 
иртиботе ба њадис надошта ва ё дар он зикр аз Паёмбари Худо (с) 
намебошад, иљтиноб хоњам намуд. 

Масалан, хабари рафтани Абўбакр ва Умар (р) ба саќифаи бани 
Соъида ва љараёнотеро, ки дар ин ќазия гузашт ва ё ќиссаи кушта 
шудани Умар (р) ва васият кардан ба фарзандаш дар мавриди ин, ки аз 
Оиша (р) дар дафн кардани вай дар пањлўи ду ёри дигараш иљоза 
бихоњад ва ё он чиро, ки дар мавриди шўро гуфта буд ва ё ќазияи 
байъати Усмон (р) ва ё васият кардани Зубайр (р) барои фарзандаш 
дар адои ќарзи вай ва амсоли ин ќазоёро зикр нахоњам намуд. 

Дар њадис љињати он, ки ровии њадис дониста шавад, номи сањобае, 
ки он њадисро ривоят намудааст, зикр менамоям. Ѓолибан њамон 
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лафзеро зикр мекунам, ки дар асли ривоят омадааст. 
Масалан, имом Бухорї (р) гоње мегўяд аз Оиша (р) ва гоње мегўяд аз 

ибни Аббос (р) ва бори дигар мегўяд: аз Абдуллоњ ибни Аббос (р) ва 
њамчунин дар мавриди ибни Умар (р), яъне гоње мегўяд аз ибни Умар 
ва гоње мегўяд аз Абдуллоњ ибни Умар (р) дар љое мегўяд аз Анас (р) ва 
дар љои дигар мегўяд аз Анас ибни Молик (р), гоње мегўяд аз фалон 
сањоби аз Паёмбари Худо (с) ва гоње мегўяд фалонї гуфт, ки Паёмбари 
Худо (с) чунин фармуданд: Дар њамаи ин маворид аз вай пайравї 
намуда ва иборати худашро зикр хоњам намуд ва агар дар ин китоб 
чизе хилофи муќаррардоштааш ба назар ояд, шояд сабабаш ихтилофи 
нусхањо бошад. 

Ва ба фазли Худованди мутаъол аз китоби мазкур, яъне, «Сањењу-л-
Бухорї» асониди муттасили бисёреро аз чандин машоих то мусаннифи 
он доро мебошам, ки аз он љумла ривояти ман аз ин китоб дар соли 
723-и њиљрии ќамарї дар шањри Таъиз аз устодам аллома Нафисуддин 
Абўрабеъ Сулаймон ибни Иброњим Алавї (р) аст, ки баъзе аз ин 
китобро дар наздаш хонда ва аксари онро аз вай шунидам ва 
боќимондаро бароям иљоза додааст. 

Ва ў гуфт, ки ин китобро падарам ва устодам имоми бузургвор, 
ифтихори муњаддисин Мўсо ибни Мўсо ибни Алии Димашќї машњур 
ба Ѓазулї ба тариќе, ки ман њамаи онро бар вай ќироат намудам, 
бароям ривоят кардаанд. Ва ин ду, яъне падари Нафисуддин Алавї ва 
устоди вай гуфтаанд, ки ин китобро устодашон Ањмад ибни Абўтолиби 
Њаљљор, ки шахси муъаммар ва дорои санад аст, ривоят кардааст, ба 
тавре ки ин китобро барои аввалї иљоза дода ва дуввумї бар вай 
ќироат намудааст. 

Ва аз ин љумла: ривояти ман аз ин китоб аз шайхи бузургвор имом 
валиюллоњ Абулфатњ Муњаммад ибни имом Зайниддин Абўбакр ибни 
Њусайни Мадании Усмонї аст, ки аксари ин китобро аз вай шунидаам 
ва њамаи онро бароям иљоза додааст. Ва аз устод ва имоми бузургвор, 
хотимаи њуффоз, Шамсуддин Абулхайр, Муњаммади ибни Муњаммад 
Љазарии Димашќї. 

Ва аз алломаи Њофиз ќозї Таќиюддин Муњаммад ибни Ањмади 
Фосї, Сайид Њусайнии Маккї ќозии Моликия дар Маккаи мукаррама, 
ки њамаашон ба таври таъйин ва мушаххас бароям иљоза додаанд ва 
њар сеашон гуфтанд, ки ин китобро барои мо имоми муњаддисин 
Абўисњоќ Иброњим ибни Муњаммад ибни Сиддиќи Димашќї маъруф 
ба ибни Рассом ривоят карда ва ў гуфтааст, ки ин китобро барои мо 
Абулаббоси Њаљљор ривоят намудааст. 

Ва њамчунин ин китобро ба санади олї Имом Зайниддин Абўбакр 
ибни Њусайн Мадании Мароѓї, фарзанди устоди мо Абулфатњ ва 
ќозиюлќуззот Маљдуддин Муњаммад ибни Яъќуби Шерозї ба шакли 
иљозаи умумї ривоят намудааст. 
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Ва ин ду, яъне Зайнуддини Мароѓї ва Маљдуддини Шерозї 
гуфтанд, ки ин китобро барои мо Абулаббоси Њаљљор ривоят намуда 
ва гуфтааст, ки: ин китобро барои мо шайхи бузургвор Њусайн ибни 
Мубораки Зубайдї ривоят намуда ва гуфтааст, ки ин китобро барои 
мо шайхи бузургвор Абулваќт Абдулаввал ибни Исо ибни Шуъайб 
Њиравии сўфї ривоят намуд. Ва гуфтааст, ки: шайхи фаќењ 
Абдуррањмон ибни Муњаммад ибни Музаффари Довудї барои мо 
ривоят кардааст ва ў гуфтааст, ки ин китобро барои мо Абўмуњаммад 
Абдуллоњ ибни Ањмад ибни Њамавияи Сарахсї ривоят намуда ва 
гуфтааст, ки ин китобро барои мо шайхи бузургвор Муњаммад Юсуфи 
Фарабрї ривоят намуда ва гуфтааст, ки онро барои мо имоми кабир 
Абўабдуллоњ Муњаммад ибни Исмоил ибни Иброњими Бухорї (р) 
ривоят намудааст. 

Ва њар як аз ин афроди мазкур то имом Бухорї (р) асониди бисёре 
ва ба тариќи мутанаввиъе вуљуд дорад. Ва бароям бињамдуллоњ 
асониди дигаре ѓайр аз ин асонид ва аз машоихи бисёри дигаре, ки 
шумориши онњо ба дарозо мекашад, низ вуљуд дорад. Вале ман ба 
љињати кўтоњии ваќт фаќат њамин тариќро, ки машњуртар буда ва 
санади олитаре доранд, зикр намудам. Ва ин китоби муборакро ба 
«Ат-таљриду-с-сарењ ли ањодиси љомеъу-л-сањењ» мусаммо намудам. Ва 
аз Худованди мутаъол масъалат менамоям, ки ба љоњ ва манзалати 
њазрати Паёмбари Худо (с) ва олу ва асњоби ў онро сабаби манфиат ва 
холисан ли ваљњињи-л-Карим бигардонад ва инак иншоаллоњ таъоло ба 
асли китоб шурўъ менамоем. 
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БОБИ 1. Чигунагии ибтидои нузули 
вањй бар Пайѓамбари Худо (с) 

 

1. Аз Умар ибни Хаттоб (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо 
(с) шунидам, ки фармуданд:  

Њамоно савоби аъмол вобаста ба ният аст ва бо њар кас мутобиќи 
нияташ муомила мешавад, пас касе, ки њиљрати ў љињати маќосиди 
дунявї буда ва ё ѓараз издивољ бо зане бошад, пас насибаш аз њиљрат 
њамон чизест, ки ба хотири расидан ба он њиљрат намудааст. 

2. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки: Њорис ибни Њишом (р) аз Паёмбари 
Худо (с) пурсид: Ё Расулаллоњ, вањй бар шумо чї гуна нозил мешавад? 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: 

Гоње монанди наѓмаи љарас, ки ин шадидтарини он аст, то љойе, ки 
саропоям дарњам мешиканад ва ман он чиро, ки мегўяд, ба хубї дарк 
мекунам. Гоње малак ба сурати шахсе бар ман зоњир мегардад ва бо ман 
сухан гуфта ва ман он чиро, ки мегўяд, дарк мекунам. 

Оиша (р) мегўяд: ман Паёмбари Худо (с)-ро дар рўзи нињоят сарде 
дидам, ки вањй бар эшон нозил мегардид ва аз асари ин вањй ончунон 
тањти фишор ќарор гирифта буданд, ки араќ аз пешониашон сарозер 
гардида буд. 

3. Аз уммулмўъминин Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Аввалин боре, 
ки бар Паёмбари Худо (с) вањй нозил гардид, рўъёњои неке буд, ки дар 
хоб медиданд ва он чиро, ки дар хоб медиданд, монанди рўшании 
субњи содиќ ба њаќиќат мепайваст ва њамон буд, ки хилватгузиниро 
ихтиёр намуданд ва аввалин хилватнишиниашон дар ѓори Њиро буд ва 
дар он љо бидуни он, ки ба хонаводаашон баргарданд, чандин шаби 
пай дар пайро ба тафаккур ва таъаббуд (ибодат) мепардохтанд ва 
барои ин амал тўшаи лозимро бо худ мегирифтанд ва чун тўшае, ки бо 
худ доштанд, ба итмом мерасид, бори дигар назди Хадиља омада ва 
монанди мартабаи гузашта тўшаи лозимиро бо худ мебурданд, то он 
ки дар њамин ѓори Њиро бар эшон вањй нозил гардид ва бад-ин сурат 
буд ки малаке наздашон омада ва гуфт:  

- Бихон.  
Гуфтанд:  
- Ман хонанда нестам.  

-1- 
КИТОБИ ИБТИДОИ  
НУЗУЛИ ВАЊЙ БАР 

ПАЁМБАРИ ХУДО (С) 
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Паёмбари Худо (с) мегўянд:  
- Он малак маро гирифта ва то љойе, ки тањаммул доштам, фишор дод.  
Сипас маро рањо карда ва гуфт: Бихон. Гуфтам: Ман хонанда 

нестам. Боз бори саввум маро гирифта, фишор дод ва гуфт: Бихон, ба 
номи Парвардигорат, ки Офаридгор аст, инсонро аз хуни баста халќ 
намудааст, бихон ва Парвардигори ту бузургвортар аст. 

Баъд аз он Паёмбари Худо (с) бо он чи ки аз малак шунида буданд, 
дар њоле ки ќалбашон метапид, назди Хадиља бинти Хувайлид (р) 
омада ва гуфтанд:  

- Маро бипўшонед, маро бипўшонед. 
Ва эшонро пўшониданд, то он ки тарсашон аз байн рафт. 

Мољароро барои Хадиља (р) баён намуда ва гуфтанд:  
- Воќеан, бар љони худ тарсидам.  
Хадиља (р) барояшон гуфт: На, њаргиз матарс, ба Худованд ќасам 

аст,ки туро њељ гоњ хор ва забун нахоњад сохт, ту касе њастї, ки силаи 
рањмро баљо оварда, ба бечорагон ёрї расонида ва бо дармондагон 
њамнавої мекунї, аз мењмон ба гармї пазирої карда ва аз њаќ 
пуштибонї менамої. 

Хадиља (р) он касро бо худ назди писари амаки худ Варќа ибни 
Навфал ибни Асад ибни Абдулъузо бурд. Ин шахс аз љоњилият ба 
насроният гироида буд ва ба навиштани ибронї шиносої дошта ва 
чизњоеро аз Инљил менавишт ва ба синни пирї расида ва кўр шуда буд.  

Хадиља (р) барояш гуфт:  
- Эй фарзанди амакам! Аз бародарзодаат бишнав, ки чї мегўяд?  
Варќа ба Паёмбари Худо (с) гуфт:  
- Эй бародарзодаам! Бигў, чї дидї?  
Паёмбари Худо (с) он чиро, ки дида буданд, барояш њикоят 

намуданд. 
Варќа гуфт:  
- Ин њамон малакест, ки Худованд бар Мўсо (ъ) фиристодааст, эй 

кош љавон мебудам ва эй кош дар он рўзе, ки ќавмат туро берун 
мекунад, зинда мебудам.  

Паёмбари Худо (с) фармуданд:  
- Оё эшон маро берун хоњанд кард?  
Гуфт:  
- Бале! Њељ кас бо чунин чизе, ки ту омадаї, наёмадааст, магар он, 

ки мавриди душманї ќарор гирифтааст ва агар он рўзро дарёфтам, бо 
ту њамкории шоёне хоњам намуд. 

Вале дере напойид, ки Варќа вафот ёфта ва вањй ба таъхир афтод. 
4. Љобир ибни Абдуллоњи Ансорї (р), ки аз њадиси таъхири вањй 

њикоят мекунад, ба наќл аз Паёмбари Худо (с) чунин мегўяд:  
“Дар њоле, ки ба роњ мерафтам, ногањон садое аз тарафи осмон 

шунидам. Чун сари худро баланд кардам, дидам њамон малаке, ки дар 
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ѓори Њиро омада буд, байни Осмону Замин рўи тахте нишастааст. Аз 
вай тарсидам, ба хона бозгашта ва гуфтам: Маро бипўшонед, маро 
бипўшонед. Ва Худованд ин оятро нозил кард:  

“Эй шахси љома бар худ печида! Бархез, пас битарсон ва 
Парвардигори худро ба бузургї ёд кун ва љомањои худро пок соз ва 
палидиро дур кун.” (Мудассир: 1-5) 

Ва њамон буд, ки вањй дубора шурўъ шуда ва паёпай нозил гардид. 
5. Аз Ибни Аббос (р) дар тафсири ин ќавли Худованди мутаъол, ки 

мефармояд: “Эй Муњаммад, забони худро барои он, ки Ќуръонро зудтар 
фаро бигирї, њаракат мадењ”, чунин ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) аз нузули вањй ба такопў ва машаќќат меафтод ва лабњои 
худро њаракат медод. Ибни Аббос (р) мегўяд: ман њам лабњои худро 
монанди Паёмбари Худо (с) њаракат медодам ва Худованд ин оятро 
нозил кард: “Эй Муњаммад, забони худро барои он, ки Ќуръонро зудтар 
ба даст оварї, њаракат мадењ, ба тањќиќ, ки љамъ кардан ва омўхтани он 
барои ту бар ўњдаи мо аст.” (Ќиёмат: 15-18) 

Ибни Аббос (р) дар тафсири ин оят мегўяд: Љамъ кардани Ќуръон 
дар синаи ту ва ин, ки онро бихонї, бар ўњдаи мо аст, пас ваќте, ки 
онро бар ту хондем, ту њам онро дар пайравии мо бихон, яъне онро 
бишнав ва гўш фаро дењ, пас бар мост баёни он, яъне, сипас бар ўњдаи 
мост, ки ту онро бихонї. Ва њамон буд, ки чун Љабраил (ъ) мерафт, 
Паёмбари Худо (с) Ќуръонро тавре, ки Љабраил бар эшон хонда буд, 
такрор менамуданд. 

6. Ва аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
саховатмандтарини мардумон буданд ва аз он њам саховатмандтар 
њангоме буданд, ки дар моњи Рамазон Љабраил (ъ) наздашон меомад. 
Љабраил (ъ) дар моњи Рамазон њар шаб назди Паёмбари Худо (с) омада 
ва Ќуръонро бо эшон такрор мекард ва дар ин њангом буд, ки Паёмбари 
Худо (с) дар корњои хайр аз вазиши бод њам саховатмандтар буданд. 

7. Ва боз аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Абусуфён ибни 
Њарб бароям њикоят намуда гуфт:  

- Њангоме, ки бо гурўње аз тољирон дар Шом будам, Њираќл маро 
назди худ хост. 

Ибни Аббос (р) мегўяд: Ва ин замоне буд, ки Паёмбари Худо (с) бо 
Абусуфён ва куффори Ќурайш даргирї дошт. Њираќл дар њоле, ки бо 
гурўње аз бузургони Рум дар Илиё буд, Абусуфён ва њамроњонашро 
назди худ хост ва тарљумонеро њозир намуда гуфт: 

- Кадом яке аз шумо бо ин шахсе, ки иддаъои нубувват дорад, аз 
нигоњи насаб ќаробати наздиктаре доред? 

Абусуфён мегўяд: Ман барояш гуфтам, ки ман аз њама ба вай 
наздиктарам.  

Њираќл гуфт:  
- Ўро ба ман наздик кунед. 
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Ва њамон буд, ки онњоро наздик оварда ва њамроњонашро пушти 
сараш нишонданд. 

Њираќл ба тарљумонаш гуфт:  
- Ба эшон бигў, ки ман аз ин шахс суолоте мекунам, агар дар 

љавобам дурўѓ гуфт, дурўѓашро ошкор созед.  
Абусуфён мегўяд: Ќасам ба Худо, агар шарм намекардам, ки маро 

дурўѓгўй хоњанд кард, њатман дар бораи Паёмбари Худо (с) дурўѓ 
мегуфтам. 

Аввалин суоле, ки Њираќл аз ман кард, ин буд: 
- Насабаш дар байни шумоён чї гуна аст?  
Гуфтам:  
- Насабаш олї аст.  
Гуфт:  
- Оё каси дигаре аз шумоён пеш аз ў чунин даъвое кардааст?  
Гуфтам:  
- На.  
Гуфт:  
- Аз падарон ва аљдодаш касе подшоњї доштааст?  
Гуфтам:  
- На.  
Гуфт: 
- Касоне, ки аз вай итоат кардаанд, аз бузургон ва ашрофанд ва ё аз 

бечорагон?  
- Гуфтам: 
- Аз бечорагон. 
Гуфт:  
- Пайравонаш рўз ба рўз кам мешаванд ё зиёд?  
Гуфтам:  
- Зиёд.  
Гуфт:  
-Оё касе аз пайравонаш баъд аз ин, ки динашро пазируфтааст, 

дилсард гардида ва аз он бармегардад?  
Гуфтам:  
- На.  
Гуфт:  
- Пеш аз иддаъои нубувват ўро муттањам ба дурўѓ мекардед?  
Гуфтам:  
- На.  
Гуфт:  
- Оё хиёнат мекунад?  
Гуфтам:  
- На, вале муддати замонест, ки аз вай дурем ва намедонем, ки дар 

ин муддат чї кирдоре дорад.  
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Абусуфён мегўяд: Ѓайр аз њамин сухан ба чизи дигаре ўро муттањам 
карда наметавонистам.  

Гуфт:  
- Оё бо вай дар љанг даргир шудаед?  
Гуфтам:  
- Бале.  
Гуфт:  
- Натиљаи љанг байни ў ва шумоён чї гуна будааст?  
Гуфтам:  
- Натиљаи љанг мутановиб (навбат ба навбат) аст, гоње ў бар мо ва 

гоње мо бар ў ѓолиб мешавем.  
Гуфт:  
- Шуморо ба чї чиз амр мекунад?  
Гуфтам:  
- Мегўяд, Худои ягонаро парастиш кунед ва њељ чизро бо ў шарик 

насозед ва он чиро, ки падарњоятон ибодат мекарданд, тарк намоед ва 
моро ба намоз ва ростї ва иффат ва силаи рањм (пайванди хешутаборї) 
амр менамояд. 

Ба тарљумонаш гуфт:  
- Барояш бигў, ман аз ту аз насабаш пурсидам ва ту гуфтї, ки 

олинасаб аст. Ва њамин гуна пайѓамбарон аз олинасабтарини ќавми 
худ баргузида мешаванд. Пурсидам, ки касе пеш аз вай чунин иддаъое 
кардааст? Гуфтї, на. Ва агар касе пеш аз вай чунин даъвое карда буд, 
мегуфтам ин шахсе аст, ки аз дигарон пайравї кардааст. Гуфтам, оё 
касе аз падаронаш подшоњї кардааст? Гуфтї, на. Ва агар касе аз 
падаронаш подшоњї мекард, мегуфтам шахсест, ки омада ва талаби 
тољу тахти падарашро дорад. Пурсидам, пеш аз ин, ки чунин иддаъое 
бикунад, ўро ба дурўѓ гуфтан муттањам мекардед? Гуфтї, на. Ва 
албатта мумкин нест, ки аз дурўѓ гуфтан бо бандагон парњез намуда ва 
бар Худо дурўѓ бигўяд. Ва пурсидам, ки бузургон ва ашроф аз вай 
пайравї мекунанд ва ё бечорагон ва бенавоён? Гуфтї, бенавоён. Ва 
пайравони пайѓамбарон њамин бенавоёнанд. Пурсидам, рўз ба рўз кам 
мешаванд ё зиёд? Гуфтї, зиёд. Ва масъалаи имон ба њамин тариќ аст, то 
он ки фарогир шуда ва ба њама љо бирасад. Пурсидам, оё касе баъд аз ин ки 
ба динаш дохил гардид, дилсард гардида ва аз он бармегардад? Гуфтї, на. 
Ва ќонуни имон чунин аст, ваќте дурахшиши он ба дил тобид, дигар 
имкони баргашт надорад. Ва пурсидам, оё хиёнат ва фиребкорї мекунад? 
Гуфтї, на. Ва аз сифоти пайѓамбарон дурї аз хиёнат ва фиребкорї аст. Ва 
пурсидам, шуморо ба чї чиз амр мекунад? Гуфтї, ба ибодати Худованди 
ягона амр ва аз ширки бо ў ва парастиши бутон нањй мефармояд ва ба 
намоз хондан ва ростї ва иффат амр менамояд. Ва агар он чї гуфтї, рост 
бошад, ба зудї то њамин љойи пои маро њам хоњад гирифт, ман хуб 
медонистам, ки чунин пайѓамбаре зуњур мекунад, вале фикр намекардам, 
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ки аз байни шумоён бошад ва агар медонистам, ки имкони расидан ба 
њузураш бароям муяссар мегардад, ба њар ќимате, ки буд, худро ба 
мулоќоташ мерасонидам ва агар ба мулоќоташ мерасидам, худро ба 
ќадамњояш меандохтам. 

Сипас номаеро, ки Паёмбари Худо (с) тавассути Дињя барои 
сардори Бусро фиристода буд, хост ва ў номаро ба вай дод ва дар нома 
чунин омада буд:  

Бисмиллоњи-р-рањмони-р-рањим  
Аз тарафи Муњаммад, банда ва Паёмбари Худо барои Њираќл, 

сардори Рум! Салом бар пўяндагони роњи њидоят, аммо баъд, ман туро 
ба сўи Ислом даъват менамоям, мусалмон шав, дар амон хоњї буд. 

Худованд музди туро дучанд хоњад дод ва агар ибо варзидї, гуноњи 
њамаи пайравони ту бар гардани ту хоњад буд:  

“Эй ањли китоб, биёед ба сўи амре, ки байни мо ва шумо мусаллам 
аст ва он ин, ки љуз Худои ягона дигареро ибодат накарда ва чизеро ба ў 
шарик наёварем ва њељ кадоме аз мо дигареро ба ѓайр аз Худованд 
Парвардигори худ ќарор надињад ва агар ибо варзиданд, пас бигўед 
шоњид бошед, ки мо мусалмонем.” (Оли Имрон, 64) 

Абусуфён мегўяд:  
- Ваќте, ки ў чунин гуфт ва аз хондани нома фориѓ шуд, њаёњўе аз 

маљлис бархоста ва моро аз он љо берун карданд ва ман ба њамроњони 
худ гуфтам: 

- Тавре, ки маълум мешавад, кори ибни Абикабша (маќсадаш аз 
ибни Абикабша Паёмбари Худо (с) буд), то љое боло гирифтааст, ки 
подшоњи Рум њам аз вай мењаросад ва аз њамин рўз ба баъд дигар яќин 
доштам, ки Паёмбари Худо (с) муваффаќ хоњад шуд, то ин, ки 
Худованди мутаъол маро ба Ислом мушарраф сохт. 

Ибни Нотур, ки амири Илиё ва аз њамнишинони Њираќл ва рањбари 
масењиёни он љо буд, мегўяд: Њангоме, ки Њираќл ба Илиё омад, 
мањзун ва ѓамгин гардид, баъзе аз давлатмардонаш ба вай гуфтанд: 
Хеле ѓамгин ба назар мерасї. 

Ибни Нотур мегўяд, ки Њираќл коњин буда ва бар ситорањо назар 
мекард ва чун аз вай ин суолро карданд, дар љавобашон гуфт: Шаби 
гузашта, ки ба ситорањо назар кардам, дидам, ки подшоњи мардуме, ки 
худро хатна мекунанд, бар дигарон ѓолиб шудааст. 

Ва пурсид: 
- Дар ин аср ва замон кадом мардум хатна мекунанд? 
Гуфт:  
- Ѓайр аз яњуд мардуми дигаре хатна намекунанд ва аз инњо дар 

њарос мабош ва ба њамаи шањрњои давлати худ бинавис, то яњудињоеро, 
ки дар байнашон вуљуд доранд, ба ќатл бирасонанд.  

Ва њанўз дар ин мавзўъ машѓули раъй ва машварат буданд, ки 
фиристодаи подшоњи Ѓассон, ки рољеъ ба Паёмбари Худо (с) 
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маълумоти кофї ба даст дошт, назди Њираќл расид ва пас аз ин, ки 
Њираќл аз ахборе, ки ин шахс бо худ дошт, мутталеъ шуд, гуфт:  

- Ин шахсро бурда ва бубинед, ки хатна кардааст ё хайр? 
Чун диданд, гуфтанд:  
- Бале!  Хатна кардааст. 
 Њираќл аз вай пурсид: 
- Оё мардуми араб њам хатна мекунанд?  
Гуфт:  
- Бале, хатна мекунанд.  
Њираќл гуфт: 
- Њамин шахсеро, ки ман ба хоб дидам Муњаммад (с)-подшоњи ин 

мардум аст, ки зуњур кардааст. 
Сипас Њираќл ба яке аз дўстонаш дар Румия, ки монанди худаш 

шахси донишманде буд, (дар њамин мавзўъ) нома навишт ва худаш ба 
сўи Њимс равон гардид ва њанўз аз Њимс хориљ нашуда буд, ки дўсташ 
љавоби номаи Њираќлро фиристод ва дар номаи худ бо Њираќл дар 
мавзўъи зуњури Паёмбари Худо (с) тавофуќи раъй нишон дода, гуфта 
буд, ки ин шахс пайѓамбар аст. 

Баъд аз он Њираќл бузургони мардуми Румро дар ќасри худ дар 
шањри Њимс љамъ карда ва дарвозањои ќасрро баст, баъд аз он 
бархоста ва онњоро мухотаб ќарор дода, гуфт:  

- Эй мардуми Рум! Оё растагорї ва фалоњро намехоњед? Ва оё  
намехоњед, ки мулкатон барои худатон боќї бимонад? Пас биёед ва бо 
ин Пайѓамбар байъат намоед! 

Ба муљарради шунидани ин сухан ба монанди харњои вањшї аз љой 
парида, ба сўи дарњо њуљум бурданд ва медиданд, ки дарњо ќаблан 
баста шудааст ва чун Њираќл ин танаффурашонро дид ва аз имон 
оварданашон маъюс гардид, гуфт: 

- Инњоро бори дигар назди ман биёваред. 
Ва чун омаданд, гуфт: 
- Ман ин суханонро барои он гуфтам, то миќдори вобастагиатонро 

ба динатон озмоиш намоям ва воќеан он чиро, ки орзу доштам, эњсос 
намудам. (Ва чун ин суханро аз Њираќл шуниданд) ўро саљда намуда ва 
аз вай изњори ризоият намуданд. Ва ин охирин ќиссаи Њираќл бо 
пайравонаш буд. 
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БОБИ 1. Ќавли Паёмбари Худо (с), ки Ислом  
бар панљ чиз бино ёфтааст 

 

8. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: 

Ислом бар панљ чиз бино ёфтааст: гувоњї додан бар ин, ки Худои 
дигаре ѓайр аз Худои ягона вуљуд надошта ва Муњаммад (с) Паёмбари 
Худо аст ва барпо доштани намоз ва додани закот ва њаљљ (-и 
Байтуллоњи-л-њаром) ва рўза гирифтани моњи рамазон. 

БОБИ 2. Умури имон 

9. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Имон шасту чанд шўъба (шоха ва ќисм) аст ва њаё шўъбае 
аз имон аст.” 

БОБИ 3. Мусалмон касест, ки мусалмонон  аз забон ва 
дасташ дар амон бошанд 

10. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Мусалмон касест, ки мусалмонон аз забон ва дасташ дар 
амон бошанд ва муњољир касе аст, ки он чиро, ки манњиёти Худованди 
мутаъол мебошад, тарк намояд.” 

БОБИ 4. Кадом Ислом бењтар аст? 

11. Аз Абўмўсо (р) ривоят аст, ки гуфт: пурсиданд: Эй Паёмбари 
Худо, кадом ислом бењтар аст? Фармуданд: “Касе, ки мусалмонон аз 
забон ва дасташ дар амон бошанд.” 

БОБИ 5. Таъом додан аз Ислом аст 

12. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки шахсе аз Паёмбари 
Худо (с) пурсид: Кадом ислом бењтар аст? Фармуданд: “Таъом додан 
ва салом кардан бар њар касе, ки ўро мешиносї ва ё намешиносї.” 

-2- 
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БОБИ 6. Аз аломати имон он аст, ки он чиро ба худ 
мехоњї, ба бародари худ њам бихоњї 

13. Аз Анас (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки фармуданд: 
Касе аз шумоён имон надорад, то замоне, ки ба бародари худ бихоњад 
он чиро, ки барои худ мехоњад.” 

БОБИ 7. Дўст доштани Паёмбари худо (с) аз имон аст 

14. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
“Ќасам ба зоте, ки љонам дар дасти ў аст, касе аз шумоён то он ваќт 
имон нахоњад дошт, ки ман дар наздаш аз падар ва фарзандаш 
мањбубтар бошам.” 

15. Аз Анас (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
“Ќасам ба зоте, ки љонам дар дасти Ў аст, касе аз шумоён то он ваќт 
имон нахоњад дошт, ки ман дар наздаш аз падар ва фарзандаш ва 
њамаи мардумон мањбубтар бошам.” 

БОБИ 8. Лаззати имон 

16. Ва аз Анас (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки фармуданд: “Се 
чиз аст, ки агар дар касе мављуд шуд, лаззати имонро дарк менамояд: ин, 
ки Худо ва расулаш аз дигарон дар наздаш мањбубтар буда ва ин, ки 
дўстиаш нисбат ба шахсе фаќат барои Худо бошад ва ин, ки дар наздаш 
бозгаштан ба куфр монанди даромадан дар оташ бошад.” 

БОБИ 9. Дўст доштани ансор аз имон аст 

17. Ва аз Анас (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки фармуданд: 
“Аломати имон дўст доштани ансор аст ва аломати нифоќ буѓз ва 
душманї бо ансор аст.” 

18. Аз Убода ибни Сомит (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) дар 
њоле, ки иддае аз асњоб дар атрофашон нишаста буданд, фармуданд: 
“Ба ман чунин байъат кунед, ки ба Худо њељ чизро шарик наоваред, 
исроф накунед, зино накунед, фарзандони худро накушед, фарзандони 
дигаронро ба дурўѓ ба худ нисбат надињед, аз авомир мувофиќи шаръ 
сарпечї накунед. 

Касе, ки ба ин чизњо побандї кунад, муздаш бар Худост ва касе, ки 
муртакиби гуноње аз ин гуноњон шуда ва дар дунё уќубате бубинад, 
њамон уќубат барояш каффора аст ва касе, ки муртакиби гуноње аз ин 
гуноњон шуда ва Худованд онро бар вай пўшонда ва ошкор насохта 
бошад, амраш муваккал ба Худост, агар бихоњад, ўро авф карда ва 
агар бихоњад, азобаш хоњад кард.” 

Ва мо њам ба њамин чизњо бо Паёмбари Худо (с) байъат намудем. 
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БОБИ 10. Гурехтан аз фитна аз дин аст 

19. Аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Дур нест, ки бењтарин моли мусалмон гўсфандоне бошад, 
ки онњоро дар кўњу дашт чаронда ва барои њифзи дини худ аз фитна 
гурехта бошад.” 

       БОБИ 11. Ин ќавли Паёмбари Худо (с), ки:                            
“Ман аз њамаи шумо ба Худованд донотарам” 

20. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) ваќте, ки 
мардумро амр мекарданд, ба чизе амр мекарданд, ки тоќати анљом додани 
онро дошта бошанд. Мардум мегуфтанд: Ё Расулаллоњ, мо монанди шумо 
нестем, Худованд гуноњони гузашта ва ояндаи шуморо омурзидааст. Ва 
эшон (аз шунидани ин сухан) ончунон дар ѓазаб мешуданд, ки осори ѓазаб 
ба чењраи муборак намудор гардида ва мефармуданд: “Ман аз њамаи шумо 
парњезгортар ва ба Худо донотарам.” 

БОБИ 12. Бартарї байни ањли имон дар аъмол аст 

21. Аз Абўсаъиди Худрї (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “(Баъд аз ин, ки) ањли љаннат ба љаннат ва ањли дўзах ба 
дўзах дохил шуданд, Худованди мутаъол мегўяд: Касеро, ки заррае аз 
имон дар дилаш буда бошад, (аз дўзах) берун кунед ва дар њоле ки 
чунин ашхосе сиёњ гаштаанд, аз дўзах хориљ сохта мешаванд, баъд аз 
он ба нањри њаё, ё нањри њаёт (шак аз Молик, яке аз ровињои њадис аст) 
андохта шуда ва монанди донае, ки дар канори љўе мерўяд, мерўянд, 
магар надидаед, ки гиёњи канори љўй дар њангоми рўйидан зардранг ва 
мутамоил аст?” 

22. Ва аз Абўсаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) фармуданд: “Дар њолати хоб будам, дидам, ки мардумон дар њоле, 
ки пероњан ба тан доранд, наздам меоянд, баъзе пероњанњояшон то 
сина ва иддае њам кўтоњтар аз сина аст ва Умар ибни Хаттоб наздам 
омад ва дидам, пероњане пўшидааст, ки онро бо худ мекашад.” 
Гуфтанд: Ё Расулаллоњ! Инро чї таъбир мекунед? Фармуданд: 
“Диндорї.” 

БОБИ 13. Њаё аз имон аст 

23. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) бо шахсе аз 
Ансор бархурд намуданд, ки бародари худро ба сабаби шарм ва њаёе, 
ки дошт, панд медод (маломат мекард). Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
“Шарм ва њаё доштан аз имон аст.” 
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БОБИ 14. Агар тавба карданд, намоз хонданд ва закот         
доданд, ба онњо ѓараздор мабош 

24. Ва аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Маъмур гаштаам, ки бо мардум то он ваќт муќотила 
намоям, ки бигўянд: Худои дигаре љуз Худои ягона нест ва Муњаммад 
Паёмбари Худо аст ва намоз бихонанд ва закот бидињанд ва чун чунин 
карданд, љон ва моли худро аз љониби ман ба љуз дар њаќќе, ки Ислом 
таъйин кардааст, дар амон доштаанд ва њисобашон бо Худост.” 

БОБИ 15. Касе, ки мегўяд: Имон иборат аз амал аст 

25. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки касе аз Паёмбари Худо (с) 
пурсид: Кадом амал бењтар аст? Фармуданд: “Имон ба Худо ва Расули 
Ў.” Дигар шахсе пурсид: Баъд аз он кадом амал? Фармуданд: “Љињод 
дар роњи Худо.” Боз касе пурсид, ки: Баъд аз он кадом амал? 
Фармуданд: Њаљљи накў. 

БОБИ 16. Замоне, ки ислом ба њаќиќат набошад 

26. Аз Саъд ибни Абиваќќос (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) ба 
гурўње аз мардум дар њоле, ки ман (Саъд) нишаста будам, чизњое доданд, 
вале ба шахсе, ки ўро аз њама бењтар гумон мекардам, чизе надоданд, 
Гуфтам: Ё Расулаллоњ! Чаро ба фалонї чизе надодед? Ба Худованд ќасам, 
ки ўро шахси мўъмине мепиндорам. Фармуданд: Бигў, ки шахси 
мусалмоне аст. Андак замоне сокит шудам, боз маърифатам ба ин шахс 
маро бар он дошт, ки гуфтаамро дубора такрор карда ва бигўям, эй 
Расули Худо (с), чаро ба фалонї чизе надодед? 

Ба Худованд ќасам, ки ўро шахси мўъмине мепиндорам. 
Фармуданд: Бигў, ки шахси мусалмоне аст. Боз андаке сукут кардам ва 
маърифатам дар бораи ин шахс маро бар он дошт, то гуфтаамро 
такрор намоям. 

Паёмбари Худо (с) њам њамон гуфтаи худро такрор намуда ва 
фармуданд: “Эй Саъд, ман ба шахсе чизе медињам дар њоле. ки шахси 
дигаре аз вай назди ман дўст доштанитар аст ва сабабаш ин аст, ки 
метарсам мабодо Худованд ба сабаби ин чиз ўро ба дўзах сарнагун созад.” 

БОБИ 17. Ношукрї аз шавњар ва ин, ки ношукрињо                 
мутафовит аст 

27. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Дўзах ба ман нишон дода шуд, дидам, ки аксари ањли он 
занонеанд, ки куфрон (яъне ношукрї) кардаанд. Касе пурсид: Оё ба 
Худо куфрон карданд? 
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Фармуданд: (“На) ношукрии шавњарро кардаанд, ношукрии 
эњсонро кардаанд, агар тамоми умр ба яке аз инњо эњсон кунї ва чун аз 
ту андак таќсире бубинад, мегўяд: Ман њељ гоњ аз ту хубї надидаам.” 

БОБИ 18. Гуноњон аз ахлоќи љоњилият аст ва муртакиби 
гуноњ кофир намешавад, магар ба ширк 

28. Аз Абўзар (р) ривоят аст, ки гуфт: Шахсеро дашном дода ва ба 
модараш нисбати бад додам (таъна задам), Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: Эй Абўзар, ба модараш нисбати бад медињї? Њанўз ахлоќи 
љоњилият дар ту мављуд аст. 

Муздурони шумо бародарони шумо њастанд. Худованд эшонро 
зердастон ќарор додааст. Касе, ки бародараш наздаш муздур аст, аз 
таъоме, ки мехўрад, ба ў таъом бидињад ва аз либосе, ки мепўшад, ба ў 
либос бипўшонад ва ба коре болотар аз ќудраташ ўро амр накунад ва 
агар амр мекунад бо ў њамкорї намояд. 

БОБИ 19. Агар ду гурўњ аз мусалмонон бо њам љангиданд, 
байнашон сулњ кунед 

29. Аз Абўбакр (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: “Ваќте, ки ду нафар мусалмон бо аслињаи худ 
ба љони њам меафтанд, он, ки бикушад ва он, ки кушта шавад, 
њардуяшон дар дўзаханд.” 

Гуфтам: Эй Расули Худо (с), он, ки мекушад, дуруст, вале гуноњи он, 
ки кушта мешавад, чист? Фармуданд: “Ў њам ќасд дошт, то он 
дигареро бикушад.” 

БОБИ 20. Зулм маротиб ва дараљањо дорад 

30. Аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, 
ки фармуданд: Чун ин ќавли Худованд ки: “касоне, ки имон оварда ва 
имони худро ба зулм омехта накардаанд” (Анъом: 82) нозил гардид, 
ёрони Паёмбари Худо (с) гуфтанд: Кадом яке аз мост, ки зулме накарда 
бошад? Ва њамон буд, ки ин ояи карима нозил гардид: “Ба тањќиќ, ки 
ширк зулми бузурге аст”. (Луќмон: 13) 

БОБИ 21. Аломати нифоќ 

31. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
Аломати шахси мунофиќ се чиз аст, чун сухан бизанад, дурўѓ мегўяд ва 
чун ваъда бидињад, ваъдахилофї мекунад ва чун ба ў амонате дода 
шавад, хиёнат мекунад.” 
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32. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: Чор чиз аст, ки агар дар шахсе мављуд шавад, он шахс 
мунофиќи холис аст ва агар яке аз онњо дар вай мављуд шавад, ба 
хислате аз хислатњои нифоќ муттасиф гардидааст, магар он, ки он 
хислатро тарк намояд: Чун амонате ба дасташ дода шавад, дар он 
хиёнат мекунад ва ваќте, ки сухан бигўяд, дурўѓ мегўяд ва ваќте, ки ањд 
ва паймон бибандад, ањдшиканї мекунад ва дар ваќти љанг ва љидол 
фањш ва дашном медињад.” 

БОБИ 22. Ќиёми шаби ќадр  аз имон аст 

33. Аз Абўњурайра (с) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Касе, ки дар шаби ќадр хос барои Худо ќиём намояд 
(яъне дар шаби ќадр намоз бихонад), гуноњони гузаштааш бахшида 
мешаванд.” 

БОБИ 23. Љињод аз имон аст 

34. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Худованди мутаъол ба касе, ки дар роњи Ў (ба љињод) 
берун шуда бошад, ваъдаи омурзиш дода ва мегўяд: 

Касе, ки хос барои ман ва барои тасдиќи пайѓамбарони ман ба 
љињод берун шуда бошад, ўро бо ѓанимате, ки ба даст овардааст, 
саломат баргардонда ва ё љаннатро насибаш хоњам сохт ва агар сабаби 
машаќќат бар уммати ман намегардид, аз иштирок варзидан дар њељ 
гурўњи љињодї мухолифат намекардам ва дўст дорам, ки дар роњи Худо 
кушта шуда ва дубора зинда шавам ва боз кушта шуда ва дубора зинда 
шавам ва боз кушта шавам.” 

БОБИ 24. Татаввуъи ќиёми Рамазон 
 

35. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Касе, ки шабњои Рамазонро фаќат ба асоси имон ва 
талаби савоб аз Худованд ќиём намояд, гуноњони гузаштааш омурзида 
мешавад.” 

БОБИ 25. Рўза гирифтани моњи Рамазон барои Худо аз 
имон аст 

36. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Касе, ки моњи Рамазонро ба асоси имон ва талаби савоб 
аз Худованди мутаъол рўза бигирад, гуноњони гузаштааш бахшида 
мешавад.” 
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БОБИ 26. Асоси дин осонї аст 

37. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: (Масоил ва ањкоми) дин осон аст ва њаргиз касе дар дин 
ташаддуд накардааст, магар он, ки маѓлуб гардидааст, пас миёнаравї 
кунед ва он чиро, ки метавонед, анљом дињед ва ба савоби Худовандї 
башорат дињед, дар ибодати субњгоњї ва ибодати њангоми зўњр ва 
ибодати охири шаб бикўшед.” 

БОБИ 27. Намоз аз имон аст 

38. Аз Бароъ ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) аввалин бор, 
ки ба Мадина омаданд, ба хонаи яке аз аљдод ва ё хешовандони 
модарам сукунат гузиданд ва муддати шонздањ ва ё њабдањ моњ ба 
тарафи Байту-л-муќаддас намоз мехонданд ва орзу доштанд, ки ќибла 
ба тарафи Байтуллоњи-л-њаром бошад ва аввалин намозеро, ки ба 
тарафи Каъба адо намуданд, намози аср буд ва гурўње аз мардум ин 
намозро бо эшон адо намуданд, шахсе аз миёни касоне, ки бо эшон 
намоз хонда буданд, баромад. 

Ба масљиде расид, ки мардум дар он намоз мехонданд ва дар њолати 
рукўъ кардан буданд, ба эшон гуфт: Ба Худованд савганд аст, ки ман бо 
Паёмбари Худо (с) ба тарафи Макка намоз хондам. Онњо њамон тавре, ки 
дар њоли намоз хондан буданд, рўйи худро ба тарафи Каъба гардонданд. 

Яњуд ва ањли китоб аз ин, ки Паёмбари Худо (с) ба тарафи Байту-л- 
муќаддас намоз мехонданд, хушњол буданд, вале њангоме, ки ќибла ба 
тарафи Каъба таѓйир ёфт, бадашон омад. 

БОБИ 28. Исломи њаќиќии шахс 

39. Абўсаъиди Худрї (р) мегўяд: Аз Паёмбари Худо (с) шунидам, ки 
фармуданд: Ваќте, ки шахсе мусалмон гардид ва исломаш њаќиќї 
бошад, Худованд тамоми гуноњонеро, ки (пеш аз мусулмон шудан) 
муртакиб шудааст, мебахшад ва баъд аз ин давраи њисоб ва муљозот 
аст, аз њар кори неке дањ баробар то њафтсад баробар барояш савоб 
дода мешавад ва љазои кори бад ба андозаи њамон кори бад аст магар 
он, ки Худованди мутаъол он гуноњро барои вай бибахшад. 

БОБИ 29. Бењтарин ибодат он аст, ки давомдор бошад 

40. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар њоле, ки зане наздам 
нишаста буд, Паёмбари Худо (с) ба хонаам омада ва пурсиданд: Ин зан 
кист? Гуфтам: Ин фалон зан аст, ки бисёр намоз мехонад. Фармуданд: 
Сокит бош, бар шумо ибодат он ќадар лозим аст, ки тавони анљом 
додани онро дошта бошед ва Худованд малул ва хаста намешавад, то 
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он, ки шумо малул ва хаста нашавед.” Ва (Оиша (р) мегўяд: Бењтарин 
ибодат дар назди Паёмбари Худо (с) ибодате буд, ки ибодаткунанда 
бар он мудовамат мекард. 

БОБИ 30. Зиёдат ва нуќсони имон 
 

41. Аз Анас (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки фармуданд: 
Касе, ки “Ло илоња иллаллоњ” гуфта ва дар ќалбаш ба андозаи донаи 
љав хайр бошад, аз дўзах берун мешавад ва касе ки “Ло илоња 
иллаллоњ” гуфта ва дар ќалбаш ба андозаи донаи гандуме хайр бошад, 
аз дўзах берун мешавад ва касе, ки “Ло илоња иллаллоњ” гуфта ва дар 
ќалбаш ба андозаи заррае хайр бошад, аз дўзах берун мешавад.” 

42. Аз Умар ибни Хаттоб (р) ривоят аст, ки шахсе аз Яњуд барояш 
гуфт: Эй амиралмўъминин, ояте дар китобатон њаст ва онро мехонед, 
ки агар бар мо ќавми Яњуд нозил мегардид, рўзи нузули онро ид 
мегирифтем. Умар (р) пурсид, ки кадом оят аст? 

Гуфт: Ин ќавли Худованди мутаъол, ки мефармояд: “Имрўз дини 
шуморо барои шумо комил сохтам ва неъмати худро бар шумо тамом 
намуда ва Исломро барои шумо дин ќарор додам.” (Моида: 3) 

Умар (р) гуфт: Мо рўз ва маконеро, ки ин оят бар Паёмбари Худо 
(с) нозил гардид, медонем. Ин оят дар рўзи љумъа дар њоле, ки 
Паёмбари Худо (с) дар Арафа истода буданд, бар эшон нозил гардид. 

БОБИ 31. Закот додан аз ислом аст 

43. Аз Талња ибни Убайдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Шахсе аз 
ањли Наљд бо сари барањна назди Паёмбари Худо (с) омад, замзамаи 
садояшро мешунидем, вале намефањмидем, ки чї мегўяд, то ин, ки он 
шахс наздиктар омад ва пурсид, ки Ислом чист? 

Паёмбари Худо (с) фармуданд: Адо кардани панљ ваќт намоз дар 
њар шабу рўз. Он шахс гуфт: Дигар намозе њам бар ман лозим аст? 
Фармуданд: “На, магар он, ки нафл бихонї.” 

Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Ва рўза гирифтани моњи Рамазон”. 
Он шахс гуфт: Ѓайр аз рўзаи моњи Рамазон рўзаи дигаре њам бар ман 
лозим аст? Фармуданд: “На, магар он, ки рўзаи нафл бигирї”. Ва 
Паёмбари Худо (с) аз закот барояш ёдовар шуданд, он шахс пурсид: 
Ѓайр аз ин закоти дигаре њам бар ман лозим аст? Фармуданд: “На, 
магар он, ки садаќаи нофила бидињї”. Он шахс бархост ва ба роњи худ 
идома дода, мегуфт: Ба Худованд савганд! Аз ин чизњо на чизе бештар 
анљом медињам ва на камтар. Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Агар 
рост бигўяд, растагор аст.” 
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БОБИ 32. Њамроњї кардан бо љаноза аз имон аст 

44. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
Касе, ки бо љанозаи мусалмоне аз рўи имон ва талаби савоб аз 
Худованд њамроњї намояд ва то њангоме ки бар вай намоз хондашуда 
ва дафн мегардад бо он љаноза бошад, Худованди мутаъол ба ў ду 
ќирот музд медињад ва њар ќирот ба андозаи кўњи Уњуд аст ва агар 
танњо бар љаноза намоз бихонад ва пеш аз дафн баргардад, ба ў ба 
андозаи як ќирот музд дода мешавад.” 

БОБИ 33. Тарси мусалмон аз ин, ки амалаш њабата 
(ботил)  гардида ва ў мутаваљљењ набошад 

45. Аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: Дашном додани мусалмон фисќ ва љанг кардан бо вай 
куфр аст. 

46. Аз Убода ибни Сомит (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
омаданд, то аз (шаби Ќадр) барои мардум хабар бидињанд, дар ин ваќт 
ду нафар аз мусалмонон бо њам ба љанг ва муљодала пардохтанд. 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Ман омада будам, то барои шумо аз 
шаби Ќадр хабар бидињам, вале фалонї ва фалонї бо њам ба муљодала 
пардохтанд ва таъйинаш аз байн рафт ва шояд ин кор ба хайратон 
бошад ва худатон онро дар шаби бисту њафт ва бисту нўњ ва бисту панљ 
љустуљў кунед.” 

БОБИ 34. Суоли Љабраил аз Паёмбари Худо (с)  аз имон, 
Ислом ва эњсон 

47. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Рўзе Паёмбари Худо (с) 
дар байни мардум нишаста буданд, шахсе омад ва аз эшон пурсид: 
Имон чист? 

Фармуданд: “Имон иборат аз имон овардан ба Худо ва малоика ва 
дидори Худованд дар охират ва имон овардан ба пайѓамбарон ва имон 
овардан ба рўзи љазо аст.” Он шахс пурсид: Ислом чист? Фармуданд: 
“Ислом он аст, ки Худоро ибодат карда ва ба Ў шарик наёварї, 
намозро хонда ва закотеро, ки бар ту вољиб аст, адо намуда ва моњи 
Рамазонро рўза бигирї.” 

Он шахс пурсид: Эњсон чист? Фармуданд: “(Эњсон он аст), ки 
Худовандро тавре ибодат кунї, ки гўё ўро мебинї ва агар ту ўро 
намебинї, яќинан Ў туро мебинад.” Он шахс пурсид: Ќиёмат чї ваќт 
аст? Фармуданд: “Масъул (пурсидашуда) дар ин масъала аз 
суолкунанда олимтар нест, вале аломати онро бароят мегўям: ин, ваќте 
ки каниз бибии (хотуни) худро таваллуд намояд ва ин, ки сорбонони 
шутурчарон даст ба тавсиъаи имрон бизананд ва (донистани ваќти 
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ќиёмат ба таври даќиќ) яке аз панљ чизе аст, ки ба љуз Худованди 
мутаъол њељ касе онњоро намедонад”. 

Баъд аз он Паёмбари Худо (с) ин ояи каримаро тиловат намуданд: 
“Ба тањќиќ, ки Худованди мутаъол доно ба ваќти ќиёмат аст”, то охири 
оят. Баъд аз ин гуфтугў он шахс баргашт. Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Ўро биёваред”. Ва онњо дигар асари ўро надиданд. 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Ин Љабраил буд, ки омад, то дини 
мардумро барояшон биёмўзонад.” 

БОБИ 35. Фазилати эњтиёт дар мавриди дин 

48. Аз Нўъмон ибни Башир (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари 
Худо (с) шунидам, ки фармуданд: “Њалол возењ ва ошкор ва њаром 
возењ ва ошкор аст ва байни њалол ва њаром умури шубњаноке аст, ки 
бисёре аз мардум онњоро намедонанд. Касе, ки аз шубњањо бипарњезад, 
эњтиёти дин ва шарафи худро кардааст ва касе, ки дар шубањот 
даромезад, монанди чўпонест, ки гўсфандонашро дар канори минтаќаи 
мамнўъа мечаронад ва дур нест, ки дар минтаќаи мамнўъа дохил 
шавад. 

Ва бидонед, ки барои њар подшоњ минтаќаи мамнўъаест ва огоњ 
бошед, ки минтаќаи мамнўъаи Худованд чизњоест, ки онњоро њаром 
ќарор додааст ва огоњ бошед, ки дар љисми инсон порчаи гўште аст, ки 
агар хуб ва солењ шуд, њамаи љисм хуб ва солењ мегардад ва агар фосид 
шуд, њамаи љисм фосид мешавад ва бидонед, ки ин порчаи гўшт 
њамоно ќалб аст.” 

БОБИ 36. Адои хумс (ѓанимат) аз имон аст 

49. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Ваќте, ки вафди 
Абдулќайс ба њузури Паёмбари Худо (с) омад, фармуданд: “Чї 
мардуме њастед?” ва ё “Чї гурўње њастед?” Гуфтанд: (ќавми) Рабиъа. 
Фармуданд: “Хуш омадед, хасоратманд ва пушаймон набошед.” 

Онњо гуфтанд: Ё Расулаллоњ, мо љуз дар моњи њаром ба њузури 
шумо омада наметавонем ва байни мо ва шумо куффори ќабилаи 
Музар ќарор доранд, моро ба чизи ќотиъе амр фармоед, то касонеро, 
ки бо мо наёмадаанд, аз авомири шумо хабар дињем ва амал кардан ба 
он сабаби дохил шудани мо ба бињишт гардад. Ва инњо аз Паёмбари 
Худо (с) њукми нўшиданињоро њам пурсиданд. 

Паёмбари Худо (с) онњоро ба чањор чиз амр ва аз чањор чиз нањй 
(манъ) фармуданд. Амр карданд, ки ба Худои ягона имон биёваранд ва 
аз эшон пурсиданд: Оё медонед, ки маънои имон овардан ба Худои 
ягона чист? Гуфтанд: Худо ва Расули Ў донотар аст. 

Фармуданд: (Маънояш) гувоњї додан аст бар ин, ки Худое љуз 
Худои ягона вуљуд надорад ва шарике барояш нест ва ин, ки 
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Муњаммад Паёмбари Худо аст ва барпо доштани намоз ва додани 
закот ва рўза гирифтани моњи Рамазон ва ин, ки аз моли ѓанимат 
хумсро адо кунед. 

Онњоро аз чањор чиз нањй фармуданд: аз шаробе, ки дар хум, дар 
каду, дар танаи дарахти хурмо ва шаробе, ки дар зарфи љилододашуда 
ва ё зарфи ќирандуд тањияшуда бошад (инњо зарфњое буданд, ки дар он 
замон дар онњо шароб тайёр мекарданд) ва фармуданд: “Ин чизњоро 
њифз кунед ва ба касоне, ки бо шумо наёмадаанд, хабар дињед.” 

БОБИ 37. Эътибори аъмол вобаста ба ният аст 

50. Аз Умар (р) њадиси ин, ки аъмол вобаста ба ният аст, дар аввали 
китоб гузашт ва дар ин љо зиёда бар он иборати зайл њам омадааст, ки 
“ва барои њар касе мутобиќи нияташ дода мешавад, касе ки њиљраташ 
ба сўи Худо ва Расули Ў бошад, њиљраташ ба сўи Худо ва Расули Ў 
аст.” Баъд аз он баќияи њадисро зикр намуд. 

51. Аз Абўмасъуд (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Касе, ки бар ањл ва авлоди худ нафаќа медињад, агар 
нияти савоб аз Худовандро дошта бошад, ин нафаќааш садаќа њисоб 
мешавад.” 

БОБИ 38. Ин гуфтаи Паёмбари Худо (с), ки                     
дин насињат аст 

52. Аз Љарир ибни Абдуллоњи Баљалї (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо 
Паёмбари Худо (с) чунин байъат кардам, ки намозро бихонам, закотро 
адо намоям ва барои њар мусалмоне насињат кунам. 

53. Ва аз Љарир ибни Абдуллоњи Баљалї (р) ривоят аст, ки гуфт: 
Назди Паёмбари Худо (с) омадам ва гуфтам: Мехоњам, бо шумо дар 
асоси Ислом байъат намоям. Бар ман шарт карданд, ки ба њар 
мусалмоне насињат кунам ва ман бо ќабули шарти мазкур бо эшон 
байъат намудам. 
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БОБИ 1. Фазилати илм 

54. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар њоле, ки Паёмбари 
Худо (с) дар маљлисе бо мардум нишаста буда ва сўњбат мекарданд, 
шахси бодиянишине омада гуфт: Ќиёмат чї ваќт аст? Паёмбари Худо 
(с) (дар љавобаш чизе нагуфтанд) ва ба сухани худ идома доданд. 
Баъзењо бо худ гуфтанд: Паёмбари Худо (с) сухани ин шахсро 
шуниданд, вале аз суоли вай бадашон омадааст. Иддаи дигаре гуфтанд: 
На хайр, суолро нашуниданд. То ин, ки сухани худро тамом карда ва 
фармуданд: Шахсе, ки аз ќиёмат пурсид, куљост? Он шахс гуфт: Ё 
Расулаллоњ, манам. Фармуданд: Ваќте, ки амонат зойеъ гардад 
мунтазири ќиёмат бош, (он шахс) гуфт: Амонат чї гуна зойеъ 
мешавад? Фармуданд: “Ваќте, ки кор ба ѓайри ањлаш супурда шавад, 
дар он ваќт мунтазири ќиёмат бош.” 

БОБИ 2. Касе, ки љињати омўзиши илм  овози худро 
баланд намуд 

55. Аз Абдуллоњ ибни Амр (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) дар яке аз сафарњое, ки сафар карда будем, аз мо аќиб монданд ва 
ваќте ба мо расиданд, ки намоз таъхир шуда буд ва мо (аз саросемагї 
тавре поњои худро мешустем, ки гўё) ба пойњои худ масњ мекунем. 
Паёмбари Худо ба овози баланд фармуданд: “Азоби дўзах бар касоне 
аст, ки аќиби пойњои онњо хушк монда бошад.” Ва ин суханро ду ва ё 
се бор такрор намуданд. 

БОБИ 3. Имтињон намудани устод шогирдонашро 

56. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Аз љумлаи дарахтњо дарахте аст, ки баргњояш намерезад 
ва ин чиз сифати мусалмон аст, бароям бигўед, ки ин кадом дарахт аст? 
Мардумон дарахтњои дашту  сањроро ба зењни худ меоварданд. 
Абдуллоњ мегўяд: Ман фикр мекардам, ки шояд ин дарахт дарахти 
хурмо бошад, вале шарм кардам, ки чизе бигўям. Мардум гуфтанд: Ё 
Расулаллоњ! Шумо ба мо бигўед, ки ин кадом дарахт аст? Фармуданд: 
“Ин дарахти хурмо аст.” 

-3- 
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БОБИ 4. Хондани њадис бар муњаддис 

57. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар њоле, ки мо бо Паёмбари 
Худо (с) дар масљид нишаста будем, шахсе бар уштуре савор ва дохили 
масљид гардид. Шутури худро дар масљид хобонда, баст, баъд аз он 
пурсид: Муњаммад кадом як аз шумоён аст? Ва Паёмбари Худо (с) дар 
байни сањоба такя карда буданд. Гуфтем: Њамин шахси хушчењра, ки 
такя кардаанд. Он шахс гуфт: Эй фарзанди Абдулмуталлиб! 

Паёмбари Худо (с) фармуданд: Бале, барои љавоб доданат њозирам. 
Он шахс гуфт: Аз ту суолњое мекунам ва дар ин саволњо ташаддуд 
хоњам кард ва бо вуљуди ин аз он ба дилат чизе магир. Фармуданд: 
Њарчи мехоњї, бипурс.” Он шахс гуфт: Туро ба Худои ту ва ба Худои 
ононе, ки пеш аз ту будаанд, савганд медињам, ки туро Худованд ба сўи 
њамаи мардум фиристодааст? 

Фармуданд: Ба Худованд савганд аст, ки бале. Гуфт: Туро ба 
Худованд савганд медињам, ки Худо ба ту амр кардааст, ки дар як 
шабу рўз панљ ваќт намоз бихонї? Фармуданд: Ба Худованд савганд 
аст, ки бале. Гуфт: Туро ба Худованд савганд медињам, ки Худо туро 
амр кардааст, ки њамин моњи Рамазонро дар сол рўза бигирем? 

Фармуданд: Ба Худованд савганд аст, ки бале. Гуфт: Туро ба 
Худованд савганд медињам, ки туро Худованд амр кардааст, ки њамин 
закотро аз сарватмандони мо гирифта, ба фуќарои мо таќсим намої? 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: Ба Худованд савганд аст, ки бале. Он 
шахс гуфт: Ба он чї, ки ба он фиристода шудаї, имон овардам ва ман 
намояндаи ќавми худ њастам ва номам (Зимом ибни Саълаба) аст ва аз 
ќавми (бани Саъд ибни Бакр) мебошам. 

58. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) номаи 
худро ба воситаи шахсе ба сардори Бањрайн фиристоданд. Сардори 
Бањрайн он номаро барои (Кисро) дод. Чун (Кисро) онро хонд, пора-
пора кард. Ибни Аббос (р) мегўяд: Паёмбари Худо (с) бар онњо нафрин 
карданд, ки Худованд онњоро пора-пора кунад. 

59. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) нома 
навишта, ё мехостанд бинависанд, касе ба эшон гуфт: Ин мардум номаи 
бидуни мўњрро намехонанд. Њамон буд, ки мўњре аз нуќра тањия намуданд, 
ки бар рўи он (Муњаммад Расулуллоњ) наќш шуда буд ва гўё, ки њамин њоло 
ба сафедии он мўњр дар дасти Паёмбари Худо (с) нигоњ мекунам. 

60. Аз Абўвоќиди Лайсї (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар њоле, ки 
Паёмбари Худо (с) бо мардум дар масљид нишаста буданд, се нафар 
дохил шуданд, ду нафари онњо назди Паёмбари Худо (с) омаданд ва 
саввумї рафт. Он ду нафар ба њузури Паёмбари Худо (с) истоданд, яке 
аз он ду нафар љойи холї дар байни мардум барои худ пайдо карда ва 
нишаст ва дуввумї пушти сари онњо нишаст, саввумї баргашта рафт. 
Чун Паёмбари Худо (с) фориѓ шуданд, фармуданд: Оё намехоњед 
шуморо аз ањволи ин се нафар бохабар созам? Аввалї ба Худо паноњ 
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овард, Худованд њам ўро паноњ дод, дуввумї њаё кард, Худованд њам 
ба њолаш рањм кард, саввумї, ки рўй гардонид, Худованд њам бар вай 
ѓазаб кард. 

БОБИ 5. Ин гуфтаи Паёмбари Худо (с): Бисёр аст касе, ки 
хабар ба ў мерасад, аз касе, ки хабарро аз ман  шунидааст, 

фањмидатар бошад 

61. Аз Абўбакр (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) бар уштури 
худ савор  шуданд ва шахсе мањори уштурро гирифт, баъд аз он 
фармуданд: Имрўз кадом рўз аст?” Њамагї хомўш шудем ва гумон 
кардем, ки шояд ин рўзро ба номи дигаре ёд кунанд. Фармуданд: Оё 
рўзи иди Ќурбон нест? Гуфтем: Бале, њаст. Фармуданд: ин кадом моњ 
аст? 

Њамагї хомўш шудем ва гумон кардем, ки шояд ин моњро ба номи 
дигаре ёд хоњанд кард. Фармуданд: Оё моњи Зулњиљља нест? Гуфтем: 
Бале, њаст. Фармуданд: Яќинан хунњои шумо, амволи шумо, номуси 
шумо монанди њурмати имрўзи шумо, монанди њурмати ин моњи шумо, 
монанди њурмати ин шањри шумо бар шумо њаром аст ва касе, ки ин љо 
њозир аст, ин хабарро ба касе, ки њозир нест, бирасонад, чун шахси 
њозир шояд ин суханро барои касе бирасонад, ки ў ин суханро аз касе, 
ки шунидааст, бењтар бифањмад. 

БОБИ 6. Паёмбари Худо (с) ваќтњои муносиберо барои 
таълим ва мавъиза ихтиёр мекарданд 

62. Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар 
рўзњои муносиб барои мо мавъиза мекарданд, то мабодо хаста ва 
дилсард шавем. 

63. Аз Анас (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки фармуданд: 
Осонгирї кунед ва сахтгирї накунед ва мардумро дилгарм созед ва 
гурезон насозед. 

БОБИ 7. Касеро, ки Худованд барояш иродаи хайр дошта 
бошад, ба вай дар умури дин дониш медињад 

64. Аз Муъовия (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: Касе, ки Худованд барояш иродаи хайр 
дошта бошад, барои вай дар умури дин дониш медињад, ман таќсим 
мекунам ва Худованд медињад ва ин уммат то зуњури нишонањои 
ќиёмат бар амри Худованд пойбанд хоњад буд ва мухолифати дигарон 
зараре ба эшон намерасонад. 
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БОБИ 8. Заковат дар илм 

65. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар њузури Паёмбари 
Худо (с) будем, ки барояшон хўшаи хурмои наврасе оварданд. 
Фармуданд: Аз љумлаи дарахтњо дарахте аст, ки хосияти мусалмонро 
дорад. Мехостам бигўям, ки ин дарахт дарахти хурмо аст, вале чун ман 
хурдтарини фарди он маљлис будам, сукут намудам. 

БОБИ 9. Љавози рашк бурдан дар илм ва њикмат 

66. Аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: Рашк бурдан ба љуз дар ду чиз раво нест: 

Яке дар шахсе, ки Худованд барояш мол ва дорої дода ва ўро 
ќодир сохтааст, ки он молро дар роњи хайр сарф намояд. Дуввумї 
касест, ки Худованд барояш њикмат ва дониш арзонї доштааст ва ў бо 
ин њикмат ва дониш дар байни мардум ќазоват мекунад ва онро ба 
дигарон њам меомўзад. 

БОБИ 10. Ин гуфтаи Паёмбари Худо (с) ки:  Худоё, 
Ќуръонро барояш биёмўз 

67. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) маро 
дар оѓўш гирифта ва дуо карданд: Худоё, Ќуръонро барояш биёмўз. 

БОБИ 11. Шунидани њадис барои тифл чї ваќт сањењ аст? 
 
 

68. Ва аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар замоне, ки ќариб 
ба булуѓ будам, бар хари модае савор шудам ва тарафи Мино омадам 
ва Паёмбари Худо (с) бидуни он, ки деворе пеши рўяшон ќарор дошта 
бошад, намоз мехонданд. 

Ман аз пеши рўйи баъзе аз сафњо гузашта ва харро гузоштам, ки 
бичарад ва худам дар саф истодам ва (Паёмбари Худо (с) аз ин амал 
бар ман эътироз накарданд. 

69. Аз Мањмуд ибни Рабеъ (р) ривоят аст, ки гуфт: Ба ёд дорам, ки 
Паёмбари Худо (с) дар замоне, ки ман панљсола будам, оберо аз сатиле 
ба дањони худ гирифта, ба рўям пошиданд. 

БОБИ 12. Фазилати касе, ки илм омўхта ва ба дигарон 
меомўзад 

70. Аз Абўмўсо (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Њидоят ва илме, ки Худованд маро ба он мабъус сохтааст, 
монанди борони фаровоне аст, ки бар замин меборад. 
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Баъзе аз ин заминњо пок (ва зироатбоб) буда, обро љазб карда ва аз 
он сабза ва гиёњ мерўяд ва навъи дигаре аз замин обро дар худ нигањ 
дошта ва мардум аз он барои нўшидан, обёрї ва зироат истифода 
мекунанд ва навъи саввум замине аст њамвор ва сахт, на обро захира 
мекунад ва на њосиле медињад. 

Њамчунин аст мавќифи мардум, зеро дар мардум касонеанд, ки дини 
Худоро омўхта ва аз он чї, ки Худованд маро ба он мабъус сохтааст, 
манфиат мебаранд, ба тавре, ки худаш омўхта ва ба дигарон њам таълим 
медињад ва касонеанд, ки ба ин чизњо илтифоте намекунанд ва њидояти 
Худовандиро, ки ман ба он мабъус шудаам, асло ќабул накардаанд.” 

БОБИ 13. Аз байн рафтани илм ва ба миён омадани љањл 

71. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
“Аз аломати ќиёмат ин аст, ки илм аз байн меравад ва љањл љойгузини 
он мегардад, шаробхўрї ривољ ёфта ва зино мунташир мешавад.” 

72. Ва аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Ман барои шумо њадисе аз 
Паёмбари Худо (с) мегўям, ки баъд аз ман касе онро нахоњад гуфт. Аз 
Паёмбари Худо (с) шунидам, ки фармуданд: “Аз аломати ќиёмат ин 
аст, ки илм гум мешавад ва љањл ва нодонї љойгузини он мегардад. 
Зино мунташир гардида, занњо зиёд ва мардњо он ќадар кам мешаванд, 
ки сарпарастии панљоњ занро фаќат як мард ба ўњда мегирад.” 

БОБИ 14. Фазилати илм 

73. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: “Дар њоле, ки хоб будам, ќадањи шире бароям 
дода шуд, аз он шир он ќадар нўшидам, ки фикр кардам серобї аз сари 
нохунњоям сарозер гардид ва он чиро, ки зиёд омад, барои Умар ибни 
Хаттоб додам.” Пурсиданд, ки: Ин хобро чї таъбир мекунед? 
Фармуданд: “Илму дониш.” 

БОБИ 15. Фатво додан дар њангоми савор будан бар чорпо 
ва ѓайри он 

74. Аз Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят аст, ки Паёмбари 
Худо (с) дар њаљљати-л-вадоъ ба (Мино) дар љое таваќќуф намуданд, то 
ба суолњои мардум посух бигўянд. Шахсе омад ва гуфт: Мутаваљљењ 
нашудам, пеш аз ин, ки забњ кунам, сари худро тарошидам. 
Фармуданд: “Забњ кун ва боке надорад.” 

Шахси дигаре омад ва гуфт: Нафањмида, пеш аз љамра (сангча) 
задан забњ намудам. Фармуданд: “Љамраро бизан ва боке надорад.” Ва 
Паёмбари Худо (с) аз њељ чизе, ки таќдим ва таъхир шуда бошад, 
пурсида нашуданд, магар он, ки фармуданд: “Бикун ва боке надорад.” 
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БОБИ 16. Касе, ки аз фатво хостан  ба ишораи сар ва даст 
љавоб додааст 

75. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Илм аз байн меравад ва љањл ва фитнаангезї љойгузини 
он мешавад ва њараљу мараљ зиёд мегардад. Касе пурсид: Ё Расулаллоњ, 
њараљу мараљ чист? Паёмбари Худо (с) дар љавоби он шахс дасти 
мубораки худро тавре њаракат доданд, ки далолат ба ќатл ва куштор 
мекард. 

76. Аз Асмоъа бинти Абўбакри Сиддиќ (р) ривоят аст, ки гуфт: 
Назди Оиша (р) рафтам ва ў намоз мехонд. Гуфтам: Мардумро чї 
шудааст? Ба сўи осмон ишора кард, офтобгирифтагиро бароям нишон 
дод ва дидам, ки мардум намоз мехонанд. 

Оиша гуфт: Субњоналлоњ. (Асмоъа мегўяд) пурсидам: Ин аломати 
нузули азоб аст, ё аломати наздикшавии ќиёмат? Оиша (р) бо сари худ 
ишора кард, ки бале чунин аст. Пас бархостам дар њоле, ки наздик буд 
бењуш шавам, бар сари худ об рехтам ва Паёмбари Худо (с) њамд ва 
санои Худовандро гуфта ва фармуданд: Њар он чизе, ки то њоло бароям 
нишон дода нашуда буд, ин аст, ки дар њамин љо дидам, њатто бињишт 
ва дўзахро њам дидам ва бар ман вањй шуд, ки шумоён дар ќабрњои худ 
озмоиш мешавед. 

Монанди озмоише, ки бо Масењи Даљљол мешавед, аз шумо пурсида 
мешавад, ки ин шахс (яъне Паёмбари Худо (с) кист? Шахси мўъмин ва 
ё муттаяќин мегўяд: Ў Муњаммад Паёмбари Худо (с) аст, барои мо 
далоили рўшан ва асбоби њидоятро оварда буд ва моён њам ба нидояш 
лабайка гуфта аз вай пайравї намудем: ў Муњаммад аст, ў Муњаммад 
аст, ў Муњаммад аст. 

Пас ба ў гуфта мешавад, ки ором бихоб, мо медонистем, ки ту ба ин 
чиз яќин дорї. Вале мунофиќ ва ё мушаккик мегўяд, дар љавоби он 
савол: Ман чизе намедонам, аз мардум шунидам, ки чизе мегуфтанд, 
ман њам мисли онњо гуфтам. 

БОБИ 17. Сафар кардан љињати њалли мушкил 

77. Аз Уќба ибни Њорис (р) ривоят аст, ки бо яке аз духтарњои 
Абўињоб ибни Азиз издивољ намуд, зане омада ва гуфт: Ман (Уќба) ва 
он духтареро, ки бо вай издивољ кардааст, шир додаам. 

Уќба барои он зан гуфт: Фикр намекунам, ки ту маро шир дода 
бошї ва ё маро аз ин шир додан хабар дода бошї. Ва њамон буд, ки 
савор гардида ва ба Мадинаи муннавара назди Паёмбари Худо (с) 
рафт. Масъаларо аз эшон пурсид. Фармуданд: Чї гуна (бо ў издивољ 
мекунї) дар њоле, ки чунин чизе њам гуфта шудааст ва Уќба аз он зан 
људо шуд ва он зан бо шахси дигаре издивољ намуд. 
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БОБИ 18. Навбат дар тањсили илм 

78. Аз Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Ман ва яке аз њамсоягонам аз 
мардуми ансор, ки аз ќавми (бани Умайя ибни Зайд) буда ва дар 
минтаќаи (њаволии Мадинаи мунаввара) зиндагї мекард, дар мушарраф 
шудан ба њузури Паёмбари Худо (с) бо њам навбат доштем. Як рўз ў 
мерафт ва як рўз ман. Рўзе, ки ман мерафтам, агар вањй нозил мегардид ва 
ё масоили дигаре воќеъ мешуд, барояш хабар медодам ва рўзе, ки ў 
мерафт, ў њам њамин корро мекард. Як рўз, ки навбати њамсояи ансориам 
буд, омад ва дари хонаамро бо шиддат зад ва гуфт: Оё фалонї њаст? Ман 
саросема берун шудам. Гуфт: Имрўз кори муњиме рух додаст. (Умар (р) 
мегўяд:) Назди уммулмўъминин Њафса (р) рафтам, дидам, ки гиря 
мекунад. Гуфтам: Магар Паёмбари Худо (с) шумоёнро талоќ додааст? 
Гуфт: Хабар надорам. Баъд аз он назди Паёмбари Худо (с) рафтам ва 
њамон тавр, ки истода будам, пурсидам: Оё њамсарони худро талоќ 
додаед: Фармуданд: На, гуфтам (Аллоњу Акбар). 

БОБИ 19. Ѓазаб кардан дар ваќти таълим ба сабаби 
пешомади ногувор 

79. Аз Абўмасъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Шахсе ба Паёмбари Худо 
(с) гуфт: Ё Расулаллоњ! Азбаски фалонї намозро дароз мекунад, наздик 
аст ба намоз њозир нашавам. Паёмбари Худо (с) ончунон барошуфта 
шуданд, ки дар њељ мавъизае эшонро дар чунин њолате надида будам. 
Фармуданд: “Эй мардум, шумо (бо ин кори худ) мардумро гурезон 
месозед, касе, ки барои мардум намоз мехонад (имом мешавад), 
намозро сабук бихонад, чун дар байни мардум касоне вуљуд доранд, ки 
бемор ва нотавон буда ва ё кори заруре доранд.” 

80. Аз Зайд ибни Холиди Љуњанї (р) ривоят аст, ки шахсе аз 
Паёмбари Худо (с) аз њукми чизи ёфтшуда пурсид. Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: Аз нахбанд ва зарфи он ба худ маърифати комил њосил кун 
ва як сол аз он суроѓ бидењ, сипас аз он истифода кун ва агар соњибаш 
пайдо шуд, онро барояш баргардон.” Он шахс пурсид: Бо шутури 
гумшуда чї бояд кард? Паёмбари Худо (с) ончунон барошуфта 
гардиданд, ки рухсорашон гулгун шуд ва фармуданд: “Туро ба шутур 
чї кор? Ў обхўр ва кафши худро бо худ дорад, обро менўшад ва алаф 
мечарад, ўро бигзор, то соњибаш омада ва ўро дарёбад.” Он шахс гуфт: 
Гўсфанди гумшуда чї тавр? Фармуданд: “Гўсфанд ё барои ту аст (дар 
сурате, ки соњибаш пайдо нашавад), ё барои бародари ту (ки соњиби 
гўсфанд бошад) ва ё барои гург” (агар ба дасти касе наафтад). 

81. Аз Абўмўсо (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) аз 
чизњое пурсиданд, ки бадашон меомад, чун аз ин чизњо зиёд пурсиданд, 
хашмгин гардида ва фармуданд: “Њар чї мехоњед, аз ман бипурсед”. 
Шахсе пурсид, ки: Падарам кист? Фармуданд: “Падари ту Њузофа аст.” 
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Дигаре бархост ва пурсид: Ё Расулаллоњ, падари ман кист?” 
Фармуданд: Падари ту (Солим) озодшудаи (Шайба) аст.” Чун Умар 
осори (хашм ва ѓазабро) дар чењраи Пайѓамбари Худо(с) мушоњида 
намуд, гуфт: Ё Расулаллоњ! Мо (аз ин, ки сабаби озурдагии шумо 
шудем), ба Худованди азза ва љалла тавба менамоем. 

БОБИ 20. Касе, ки њадисро барои он, ки хуб бифањманд,   
се бор такрор намуд  

82. Аз Анас (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) ваќте сухан 
мегуфтанд, барои он, ки хуб фањмида шавад, он суханро се бор такрор 
мекарданд ва ваќте, ки назди мардуме меомаданд ва бар онњо салом 
медоданд, се бор салом медоданд. 

БОБИ 21. Касе каниз ва хонаводаи худро таълим медињад 

83. Аз Абўмўсо (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Се гурўњанд, ки барои онњо ду савоб аст: шахсе аз ањли 
китоб, ки ба паёмбари худ ва ба Муњаммад (с) имон овардааст. Ѓуломе, 
ки њаќќи Худо ва њаќќи мавлои худро адо кардааст. Касе, ки бо 
канизаш њамбистар мешавад, баъд аз он ба таври шоиста таълим ва 
тарбияаш мекунад ва сипас озодаш сохта, бо ў издивољ менамояд, 
барои њар кадоми аз инњо ду савоб аст.” 

БОБИ 22. Мавъиза намудани имом барои занњо 

84. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) дар њоле, 
ки Билол њамроњашон буд, (аз сафњои мардон) берун шуда, назди занњо 
омаданд ва чун фикр мекарданд, ки шояд занњо мавъизаашонро 
нашунида бошанд, онњоро ваъз ва насињат карданд ва ба додани 
садаќа амр фармуданд: Њамон буд, ки занњо гўшвор ва ангуштарињои 
худро садаќа доданд ва Билол онњоро дар домани худ љамъ мекард. 

БОБИ 23. Њирс дар омўхтани њадис 

85. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Гуфтам: Ё Расулаллоњ, 
дар ќиёмат аз њамаи мардумон кадом кас ба шафоати шумо лоиќтар 
аст? Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Эй Абўњурайра, аз њирсе, ки дар 
ту нисбат ба фаро гирифтани њадис дидам, фикр мекардам, ки шахси 
дигаре пеш аз ту аз ин мавзўъ аз ман намепурсад, лоиќтарин кас ба 
шафоати ман дар рўзи ќиёмат шахсест, ки аз самими ќалб бигўяд: «Ло 
илоња иллаллоњ». 
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БОБИ 24. Илм чї гуна аз байн меравад 

86. Аз Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз 
Паёмбари Худо (с) шунидам, ки фармуданд: «Худованд илмро аз байни 
мардум ба якборагї аз байн намебарад, балки илмро ба сабаби аз байн 
рафтани уламо аз байн мебарад, то љое, ки олиме боќї намемонад ва 
мардум раисон ва амирони худро аз ашхоси нодоне интихоб менамоянд 
ва ин ашхоси нодон чун аз масъалае пурсида шаванд, бидуни илм барои 
мардум фатво дода, сабаби гумроњии худ ва дигарон мешаванд.” 

БОБИ 25. Оё барои таълими занњо рўзи муайяне  ихтисос 
дода мешавад? 

87. Аз Абўсаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки занњо барои Паёмбари 
Худо (с) гуфтанд: Мардњо дар мушарраф шудан ба њузури шумо барои 
мо љое нагузоштаанд, (хуб аст) барои мо рўзи муайянеро ихтисос 
дињед. Паёмбари Худо (с) рўзеро љињати мулоќот бо онњо таъйин 
намуданд (ва дар он рўз) онњоро мавъиза намуда ва ба чизњое амр 
фармуданд. Аз он љумла фармуданд: “Њељ зане нест, ки се фарзандаш 
пеш аз вай мурда бошад, магар он, ки барояш пардае дар муќобили 
оташ хоњад буд.” Зане гуфт: Агар ду фарзандаш пеш аз вай мурда 
бошад, чї тавр? Фармуданд: “Њатто агар ду фарзандаш мурда бошад.” 
Ва дар ривояте аз Абўњурайра (р) омадааст ки: (он фарзандон) болиѓ 
нашуда бошанд. 

БОБИ 26. Касе, ки чизеро шунида ва барои он, ки 
бифањмад, дубора мепурсад 

88. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) фармуданд: Њар 
касе, ки (дар ќиёмат) муњосаба шавад, азоб мешавад. Оиша мегўяд: 
пурсидам: Оё Худованд нагуфтааст, ки ба зудї муњосибаи осоне хоњад 
шуд? Фармуданд: Ин марњалаи пеш шудан ба њисоб аст, вале касе, ки 
ба таври даќиќ муњосиба шавад, њалок мегардад. 

БОБИ 27. Шахси њозир бояд (хабарро ба шахси ѓоиб 
бирасонад) 

89. Аз Абўшурайњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
фардои рўзи фатњ суханеро шунидам, ки гўшњоям онро шунид, ќалбам 
њифз намуд ва чашмњоям дид, эшон баъд аз њамд ва санои Худованди 
мутаъол фармуданд: “Худованд Маккаро дорои њурмат сохт, вале 
мардум њурмати онро нигањ надоштаанд ва касе, ки ба Худо ва рўзи 
охират имон дорад, раво нест, ки дар Макка хунеро бирезонад ва ё 
дарахтеро ќатъ намояд. 
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Агар касе аз рухсате, ки (дар рўзи фатњи Макка) барои Паёмбари 
Худо (с) дода шуда буд, далел (барои љавози ќитол дар Макка) мељуст, 
барояш бигўед, ки Худованд ин рухсатро барои Пайѓамбари худ дода 
буд, на барои шумо ва њамон рухсат њам барои як соате аз рўз буд ва 
баъд аз он њурмати он рўз ба њурмати дирўзи худ баргашт ва касе, ки 
њозир аст ин суханро ба касе, ки ѓоиб аст бирасонад.” 

БОБИ 28. Гуноњи касе, ки аз забони Паёмбари Худо (с) 
дурўѓ мегўяд  

90. Аз Алї (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) шунидам, 
ки фармуданд: “Аз забони ман дурўѓ нагўед ва касе, ки аз забони ман 
дурўѓ бигўяд, љои худро дар оташ омода намояд.” 

91. Аз Салама ибни Акваъ (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари 
Худо (с) шунидам, ки фармуданд: “Касе, ки аз забонам чизе бигўяд, ки 
ман нагуфта бошам, пас љои худро дар оташ омода намояд.” 

92. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
“Номи маро барои худ ном интихоб намуда, вале ба кунияам (ки 
Абулќосим бошад), касеро ёд накунед ва касе, ки маро ба хоб бубинад, 
дар њаќиќат худамро ба хоб дидааст, зеро шайтон худро ба сурати ман 
дароварда наметавонад ва касе, ки аз забони ман дурўѓ бигўяд, љойи 
худро дар оташ омода намояд.” 

БОБИ 29. Навиштани илм 

93. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
“Худованд филро аз дохил шудан ба Макка монеъ шуд ва пайѓамбари 
худ Расулуллоњ (с) ва мусалмононро бар ањли Макка ѓолиб сохт, 
бидонед ва огоњ бошед, ки Макка на пеш аз ман барои касе њалол шуда 
буд ва на баъд аз ман барои касе њалол хоњад шуд. 

Макка барои ман як соате аз рўз њалол гардид ва огоњ бошед, ки 
акнун дар њамин соат дорои њурмат аст, на гиёњаш чида мешавад ва на 
дарахташ ќатъ мегардад, моли гумшудаашро љуз касе, ки ба соњибаш 
суроѓ медињад, набояд бардорад, касе, ки кушта мешавад (соњибони 
хун) байни яке аз ду чиз мухайяранд: ё дият бигиранд ва ё ќотилро 
ќассос намоянд.” 

Шахсе аз ањли Яман омад ва гуфт: (ин чизњоро бароям бинавис). 
Фармуданд: “Барои Абўфалон бинависед”. Шахсе аз Ќурайш гуфт: Ё 
Расулаллоњ, (изхир)-ро, (ки навъи гиёње аст), аз гиёњони Макка истисно 
фармоед, чун аз он дар хонањо ва ќабрњои худ истифода менамоем. 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: “магар изхир, магар изхир.” 

94. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки бемории 
Паёмбари Худо (с) шиддат ёфт, фармуданд: “Бароям китобе биёред, то 
бароятон чизе бинависам, ки баъд аз ман гумроњ нашавед.” 
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Умар гуфт: Дард бар Паёмбари Худо (с) ѓалаба намудааст ва 
китоби Худо назди мо мављуд буда ва барои мо кофї аст. Њамон буд, 
ки (сари ин мавзўъ) ихтилоф рух дод ва ѓавѓо ва љанљол зиёд шуд. 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Аз назди ман бархезед, дар њузури ман 
ѓавѓо ва љанљол муносиб нест.” 

БОБИ 30. Таълим додан ва мавъиза намудан дар шаб 

95. Аз Умми Салама (р) ривоят аст, ки гуфт: Шабе Паёмбари Худо 
(с) аз хоб бархоста ва фармуданд: Субњоналлоњ, имшаб чї азобњои 
зиёде ва рањматњои бешуморе нозил гардидааст. Инњоеро, ки дар 
њуљрањо хобанд (яъне уммањотулмўъмининро), бедор кунед, басо 
касоне, ки дар дунё пўшида њастанд, вале дар охират барањна хоњанд 
буд. 

БОБИ 31. Бедорхобї барои тањсили илм 

96. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) дар охирин айёми њаёти худ намози хуфтанро барои мо адо намуда 
ва баъд аз салом додан фармуданд: “Медонед, ки имшаб чї шабе аст? 
Сад сол баъд аз имшаб аз касоне, ки акнун дар рўи замин њастанд, њељ 
касе зинда намемонад.” 

97. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Шабе дар хонаи холаам 
(уммулмўъминин Маймуна бинти Њорис (р) хобидам ва Паёмбари 
Худо (с) дар ин шаб дар хонаи ў буданд, баъд аз намози хуфтан, ки ба 
хона омаданд, чањор ракаат намоз адо намуда ва хоб шуданд. 

Баъд аз он бархоста ва фармуданд: “Оё тифлак (яъне Ибни Аббос) 
хобидааст? Ё калимае мисли онро гуфтанд, сипас барои намоз 
истоданд, ман њам бархоста ва ба тарафи чапи эшон истодам. 

Маро гирифта ва ба тарафи рости худ ќарор доданд ва панљ ракаат 
намози (тањаљљуд) адо намуданд ва баъд аз он ду ракаат суннати 
намози субњро хонда хобиданд, то љое ки садои нафири он њазрат (с)-
ро шунидам, баъд аз он барои адои намоз берун шуданд. 

БОБИ 32. Њифзи илм  

98. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Мардум мегўянд 
Абўњурайра ањодиси бисёреро ривоят мекунад ва агар (хавфи) ду оят аз 
Ќуръони маљид намебуд, аслан њадисеро ривоят намекардам ва сипас 
ин оятро тиловат намуд: «Ба тањќиќ касоне, ки мепўшанд он чиро, ки 
мо аз суханони рўшан ва асбоби њидоят нозил кардем, мавриди лаънати 
Худо ва лаънаткунандагон воќеъ мешаванд…». 

Бародарони муњољирам машѓули хариду фурўш дар бозор ва 
бародарони ансори мо машѓули мол ва зиндагии худ буданд, вале 
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Абўњурайра љињати сер намудани шиками худ ба таври доимї њамроњи 
Паёмбари Худо (с) мебуд ва дар натиља дар маљолисе њозир мешуд, ки 
онњо њозир намешуданд ва чизњоеро њифз мекард, ки онњо њифз 
намекарданд. 

99. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Гуфтам: Ё Расулаллоњ! 
Ман ањодиси бисёреро аз шумо мешунавам ва боз фаромўш мекунам. 
Фармуданд: “Чодаратро њамвор кун”. Чодарамро њамвор кардам, чанд 
паймона бо ду дасти худ дар чодарам рехта ва фармуданд: “Чодаратро 
љамъ кун”. Чодарамро љамъ кардам. Баъд аз ин воќеа њељ чизеро 
фаромўш накардам (Ва ин як мўъљизаи возењ ва ошкоре аз Паёмбари 
Худо (с) мебошад). 

100. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз (ањодиси) Паёмбари 
Худо (с) ду зарфрро њифз кардам, яке аз он дуро нашр кардам ва агар 
дигареро нашр кунам, гулўям бурида хоњад шуд. 

БОБИ 33. Гўш фаро додан ба уламо 

101. Аз Љарир (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар 
(њаљљату-л-вадоъ) ба ман гуфтанд: “Мардумро бигў, хомўш бошанд ва 
гўш фаро дињанд”. Сипас фармуданд: “Баъд аз ман кофир нашавед, ба 
тавре, ки яке гардани дигареро бизанад.” 

 БОБИ 34. Агар аз олиме пурсида шавад, ки аз њама 
олимтар кист, бигўяд, ки Худо 

102. Аз Убай ибни Каъб аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Дар њоле, ки Мўсо (ъ) барои бани Исроил хутба мехонд, 
мавриди суол ќарор гирифта (ва касе аз вай пурсид:) Аз њама донотар 
кист? Гуфт: Ман аз њама донотарам. Чун нисбати илмро ба Худованд 
надод, Худованд бар вай итоб намуда, вањй фиристод, ки бандае аз 
бандагони ман дар (Маљмаъу-л-бањрайн) буда, аз ту донотар аст, 
(мурод аз ин шахс Хизр (ъ) аст). 

Мўсо (ъ) гуфт: Худоё, чї гуна метавонам назди ў бирасам? Ба ў 
гуфта шуд, ки моњиро дар занбил андохта ва бо худ њамл кун. Дар њар 
љое, ки моњї гум шуд, он шахс дар он љост. Мўсо (ъ) бо ходими худ 
(Юшаъ ибни Нун) моњиеро дар занбиле бо худ гирифта ва ба роњ 
афтоданд, то ин, ки назди сахрае (харсанг) расиданд. Дар он љо сари 
худро гузошта, хобиданд. Моњї аз занбил баромад ва хазида ба сўи 
дарё рафт ва ин кор барои Мўсо ва ходимаш тааљљубовар буд. Баъд аз 
он бархоста ва баќияи он рўз ва шабро роњ рафтанд. Чун субњ шуд, 
Мўсо ба ходими худ гуфт: Ноштои моро биёвар, чун аз ин сафар хаста 
ва монда шудаем. Ва Мўсо (ъ) то ваќте, ки аз он љойи муайян 
нагузашта буд, хаста ва монда нашуда буд. Ходимаш барояш гуфт: 
Љоеро, ки назди сахра хобидем, ба ёд дорї? Моњиро дар њамон љо 
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фаромўш кардам. Мўсо (ъ) гуфт: Ин њамон љоест, ки мо дар талаби он 
њастем. Чун назди сахра баргаштанд, шахсеро диданд, ки худро ба 
љомааш печондааст. Мўсо (ъ) салом кард. 

Хизр гуфт: Салом гуфтан дар сарзамини шумо чї гунна аст? Гуфт: 
Ман Мўсо њастам? (Хизр гуфт:) Мўсои бани Исроил? Гуфт: Бале. Ва 
гуфт: Оё (иљоза медињї), ки бо ту њамроњї кунам ва аз он чї, ки 
Худованд барои ту омўхтааст, бароям биёмўзї? 

Гуфт: Ту бо ман сабр карда наметавонї, ман дорои илме аз илми 
Худо њастам, ки он илмро ба ман омўхта ва ту онро намедонї ва ту 
дорои илме њастї, ки Худованд онро ба ту омўхта ва ман он илмро 
намедонам. 

Мўсо гуфт: Иншоаллоњ, маро шахси собире хоњї ёфт ва аз њељ амр 
ва фармони ту сарпечї нахоњам кард. Њардуяшон (Мўсо ва Хизр) дар 
соњили дарё ба роњ афтоданд. Худашон аз худ киштї надоштанд, вале 
киштї даррасид ва бо ў њарф заданд, то онњоро бо худ бардорад. 

Соњибони киштї Хизрро шинохта ва онњоро бидуни кироя бо худ 
савор карданд. Гунљишке омад ва дар канори киштї нишаст ва як ё ду 
бор нўли худро дар бањр ѓўта дод. Хизр гуфт: Эй Мўсо, илми ман ва 
илми ту нисбат ба илми Худо монанди њамин як ё ду нўли обе аст, ки 
ин гунљишк аз бањр бардошта ва чизеро кам накардааст. 

Сипас Хизр рафта ва тахтае аз тахтањои киштиро дароварда ва шикаст 
Мўсо барояш гуфт: Ин мардум моро бидуни кироя бо худ савор карданд, 
ту киштии онњоро хароб ва њамаро ѓарќ месозї? (Хизр) гуфт: Магар 
нагуфта будам, ки ту тањаммули њамроњї бо манро надорї? Мўсо (ъ) гуфт: 
Маро аз чизе, ки фаромўш кардаам, муохаза макун ва боъиси зањмат дар 
корам машав. Ва ин аввалин фаромўшии Мўсо буд. 

Боз ба роњ афтоданд ва тифлеро диданд, ки бо атфоли дигар дар 
њоли бозї кардан аст. Хизр сари он тифлро бо даст аз танаш канда, 
људо намуд. Мўсо гуфт: Оё шахси бегуноњеро бидуни ин, ки касеро 
кушта бошад, ба ќатл мерасонї? (Хизр) гуфт: Магар ба ту нагуфта 
будам, ки ту тањаммули њамроњї бо манро надорї? 

Боз ба роњ афтоданд, то ин, ки ба дењае расиданд, аз мардуми он 
дења талаби нон намуданд, вале онњо аз мењмон кардани эшон ибо 
варзиданд ва дар назди дења девореро мушоњида намуданд, ки дар њоли 
фурў рехтан аст. Хизр (чизе) ба дасти худ гуфт ва он деворро рост кард. 

Мўсо гуфт: Агар мехостї, дар муќобили ин кори худ музде 
мегирифтї. (Хизр) гуфт: Ин нуќтаи људої байни ману ту аст. Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: “Худованд Мўсоро њидоят кунад, дўст доштем, ки 
сабр мекард, то ќиссаи онњо барои мо равшан мешуд.” 
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БОБИ 35. Касе, ки дар њолати истода аз олиме,  ки 
нишаста буд, чизе пурсидааст 

103. Аз Абўмўсо (р) ривоят аст, ки гуфт: Шахсе назди Паёмбари Худо 
(с) омада гуфт: Ё Расулаллоњ, љињоди фи сабилиллоњ чї гуна аст? Чун яке аз 
мо ба асоси интиќом ва дигаре барои асабияти ќавму ќабила љанг мекунад. 
Пайѓамбари Худо (с) фармуданд: “Касе, ки барои эълои калиматуллоњ 
биљангад, љанги ў љињоди фи сабилиллоњ аст.” 

БОБИ 36. Худованди мутаъол мефармояд: “Аз илм љуз 
миќдори андаке дода нашудаед” 

104. Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар њоле, ки бо 
Паёмбари Худо (с) дар минтаќаи харобае аз Мадинаи мунаввара 
мерафтам ва Паёмбари Худо (с) бо чўби хурмое, ки дар дасташон буд, 
асо мезаданд, ба гурўње аз мардуми Яњуд расидем. Яке аз онњо ба 
дигаре гуфт: Дар бораи рўњ аз вай пурсиш намоем. Иддае гуфтанд: 
Пурсиш накунед, шояд дар љавоб чизе бигўяд, ки бароятон нохушоянд 
бошад. Иддае гуфтанд, ки: Њатман суол мекунем. Ва њамон буд, ки яке 
аз онњо бархоста гуфт: Ё Абулќосим, рўњ чист? Паёмбари Худо (с) 
хомўш шуданд. Бо худ гуфтам:  Шояд барояшон вањй нозил мегардад. 

Ман бархостам ва ваќте, ки нишонањои вањй аз эшон бартараф шуд, 
ин оятро тиловат намуданд: «Аз ту дар бораи рўњ мепурсанд, бигў, ки 
рўњ аз амри Парвардигори ман аст ва шумо аз илм љуз миќдори андаке 
дода нашудаед». (Исро: 87) 

БОБИ 37. Касе, ки ашхоси муайянеро ба тањсили илм 
ихтисос додааст, на њамагонро 

105. Аз Анас (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с), дар њоле, ки 
(Маъоз) пушти сарашон бар маркабе савор буд, фармуданд: Ё Муъоз! 
Гуфт: Бале, ё Расулаллоњ! Бифармоед ба хизмат њозирам! Фармуданд: 
Ё Муъоз! Гуфт: Бале, ё Расулаллоњ, бифармоед ба хизмат њозирам. То 
ин, ки се бор такрор намуданд ва фармуданд: “Њељ касе нест, ки аз 
сидќи дил бигўяд «Ашњаду ан ло илоња иллаллоњ ва анна Муњаммадан 
Расулуллоњ», магар он, ки Худованд ўро бар оташи дўзах њаром 
мегардонад”. Муъоз гуфт: Ё Расулаллоњ, оё аз ин чиз ба мардум хабар 
дињам, то хушњол шаванд? Фармуданд: “Дар ин сурат бар ин эътимод 
карда ва амал намекунанд.” Вале Муъоз (р) аз ин мавзўъ дар ваќти 
марги худ аз хавфи ин, ки мабодо (аз пўшидани ин њадис) гунањкор 
шавад, барои мардум хабар дод. 
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БОБИ 38. Њаё дар илм 

106. Аз Умми Салама (р) ривоят аст, ки гуфт: (Умми Сулайм) ў 
назди Паёмбари Худо (с) омада ва гуфт: Ё Расулаллоњ, Худованд аз 
баёни њаќ њаё намекунад, оё агар зан эњтилом шавад, бар вай ѓусл 
вољиб мешавад? Паёмбари Худо (с) фармуданд: Ба шарте, ки оби 
(манї)-ро бубинад.” Умми Салама (р) рўйи худро пўшонда ва гуфт: Ё 
Расулаллоњ, зан њам эњтилом мешавад? Фармуданд: “Бале, дастат ба 
хок (як навъ хушкаломї аст), вагарна чї сабаб аст, ки фарзандаш 
њамрангаш мешавад?” 

БОБИ 39. Касе, ки худаш њаё карда ва дигареро амр 
мекунад, ки бипурсед 

107. Аз Алї (р) ривоят аст, ки гуфт: Ман шахсе будам, ки мазї (обе, 
ки аз манї тунуктар аст) аз ман бисёр хориљ мегардид. Миќдодро амр 
кардам, то њукми онро аз Паёмбари Худо (с) бипурсад ва чун пурсид, 
фармуданд: “Дар (хориљ шудани) мазї вузў вољиб мешавад.” 

БОБИ 40. Таълим ва фатво дар масљид 

108. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки шахсе дар масљид 
бархоста гуфт: Ё Расулаллоњ, моро амр мефармоед ки аз куљо эњром 
бубандем. Паёмбари Худо (с) фармуданд: Мардуми Мадина аз 
Зулњулайфа, мардуми Шом аз Љуњфа ва мардуми Наљд аз Ќарни 
Манозил.” Ибни Умар (р) мегўяд: Ва мардум гумон мекунанд 
Паёмбари Худо (с) фармуданд, ки “мардуми Яман аз Яламлам эњром 
бибанданд.” Ва Ибни Умар (р) мегуфт: Вале ман ин чизро аз Паёмбари 
Худо (с) нафањмидам. 

БОБИ 41. Касе, ки суолкунандаро ба бештар аз он чї, ки 
суол кардааст,  љавоб додааст  

109. Ва аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки шахсе аз Паёмбари Худо (с) 
пурсид: Муњрим чї либосе бояд бипўшад? Фармуданд: “Пероњан 
напўшад, дастор набандад, изор напўшад, ъабо напўшад ва либосе, ки 
муаттар ба хушбўї ва заъфарон бошад, напўшад, агар кафшро наёфт, 
мўза бипўшад, вале бояд онро тавре ќатъ намояд, ки аз зери каъбайн 
(буљулак) поёнтар бошад.” 
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БОБИ 1. Њељ намозе бидуни вузў ќабул намешавад 

110. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Намози касе, ки бевузў шавад, то аз сари нав вузў 
насозад, ќабул намешавад.” Шахсе аз (мардуми Њазрамавт) гуфт: Ё 
Абўњурайра, бевузўї чї гуна аст? Абўњурайра (р) љавоб дод: Хориљ 
шудани бод аз маќъад чи бо савт бошад, чи бидуни савт. 

БОБИ 2. Фазилати вузў 

111. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: “Уммати ман рўзи ќиёмат дар њоле, ки аз 
асари вузў нур аз сарупояшон медурахшад, нидо мешаванд ва касе, ки 
мехоњад ин нуроният ва дурахшиши худро зиёд кунад, бикунад.” 

БОБИ 3. Аз машкук шудан вузў лозим намегардад,  магар 
он, ки яќин кунад 

112. Аз Абдуллоњ ибни Язиди Ансорї (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз 
Паёмбари Худо (с) пурсидам: Агар касе дар ваќти намоз хондан ба шак 
меафтад, ки аз вай чизе хориљ шудааст, ё на, чї бояд бикунад? 
Фармуданд: “То ваќте, ки овозеро нашунида бошад ва ё эњсоси бўйро 
накардааст, аз намози худ хориљ нагардад.” 

БОБИ 4. Тахфиф дар вузў 

113. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) хоб 
шуданд, то љое, ки нафирашон баланд гардид, баъд аз он бидуни он, ки 
вузў бисозанд, намоз хонданд. Ва ё чунин гуфт, ки ба пањлў хобиданд, то 
ин, ки нафирашон баланд гардид, баъд аз он бархоста ва намоз хонданд. 

БОБИ 5. Комил намудани вузў 

114. Аз Усома ибни Зайд (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
њангоми бозгаштан аз (Арафа) омаданд, то ба водї расиданд, дар он водї 
бавл намуда, вале вузўи комиле насохтанд. Гуфтам: Ё Расулаллоњ, ваќти 
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намоз аст. Фармуданд: “Намоз пеши рўйи ту аст.” Ва савор шуданд ва ба 
(Муздалифа) омаданд, дар Муздалифа вузўи комиле сохтанд. 

Барои намози шом иќомат гуфта шуд, намози шомро хонданд, баъд 
аз он њар кас шутурашро дар манзилаш хобонд, баъд аз он иќомати 
намози хуфтан гуфта шуд, он намозро њам адо карданд ва байни ин ду 
намоз кадом намози дигареро нахонданд. 

БОБИ 6. Шустани рўй ба њар ду даст 

115. Ривоят аст, ки Ибни Аббос (р) чунин вузў намуд: рўи худро 
шуст, кафи оберо гирифта ва ба он мазмаза ва истиншоќ намуд, кафи 
оби дигаре гирифт ва бо њарду даст рўйи худро шуст. Боз кафи оби 
дигаре гирифт ва ба он дасти рости худро ва ба кафи оби дигаре дасти 
чапи худро шуст, баъд аз он сарашро мањс намуд, баъд аз он бо кафи 
оби дигаре пойи рости худро ва ба каф оби дигаре пойи чапи худро 
шуст ва гуфт: Паёмбари Худо (с)-ро дидам, ки чунин вузў намуданд. 

БОБИ 7. Дар ваќти дохил шудан  ба байтулхалоъ 
(њољатхона) чї бояд гуфт:? 

116. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) њангоми 
дохил шудан ба байтулхалоъ чунин мегуфтанд: Аллоњумма иннї аъузу 
бика мина-л-хубси ва-л-хабоис. Яъне: Худоё, аз њар навъ палидї ба ту 
паноњ мељўям.” 

БОБИ 8. Нињодани об дар байтулхалоъ 

117. Аз ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) ба байту-
л-халоъ дохил гардиданд ва оберо, ки ман барояшон дар он љо тањия 
карда будам, дида пурсиданд: “Ин обро кї ин љо гузоштааст?” 
Гуфтанд: Ибни Аббос. Гуфтанд “Худоё, донишро дар умури дин 
насибаш фармо.” 

БОБИ 9. Дар ваќти бавл ва ѓоит набояд рўйи худро  ба 
тарафи ќибла намуд 

118. Аз Абўаюби Ансорї (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Касе, ки ба ќазои њољат меравад, рўй ва ё пушташро ба 
тарафи ќибла накунад, балки дар ин ваќт рўйи худро ба тарафи шарќ 
ва ё ѓарб намояд.” 

БОБИ 10. Касе, ки дар болои ду хишт ќазои њољат намуд 

119. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Мардуме 
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мегўянд: Ваќте, ки ба ќазои њољат нишастї, рўйи худро ба тарафи 
ќибла ва Байту-л-муќаддас макун. Ман рўзе рўйи боми хонаам боло 
шудам ва Паёмбари Худо (с)-ро дидам, ки бар рўи ду хишт, дар њоле, 
ки рўяшон ба тарафи Байту-л-муќаддас буд, ќазои њољат мекарданд. 

БОБИ 11. Берун шудани занњо љињати ќазои њољат 

120. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки занњои Паёмбари Худо (с) шабњо 
барои ќазои њољат ба тарафи Маносеъ, ки майдонњои фарохе буд, берун 
мешуданд ва Умар барои Паёмбари Худо (с) мегуфт: Занњои худро аз 
берун шудан манъ фармоед, вале Паёмбари Худо (с) манъ намекарданд. 

Шабе дар ваќти намози хуфтан (Савда бинти Замъа) яке аз занњои 
Паёмбари Худо (с), ки зани баландќомате буд (љињати ќазои њољат) 
берун шуда буд, Умар (р) ўро дида гуфт: Эй Савда, туро шинохтам. Ва 
маќсади Умар аз ин сухан ин буд, ки њукми њиљоб нозил гардад ва 
њамон буд, ки Худованд њукми њиљобро нозил фармуд. 

БОБИ 12. Истинљо кардан ба об 

121. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) ваќте, ки ба 
ќазои њољат берун мешуданд, ман ва як баччаи дигаре зарфи оберо 
њозир мекардем. 

БОБИ 13. Бардоштани найза ва об дар ваќти истинљо 

122. Ва дар ривояти дигаре аз Анас (р) омадааст, ки зарфе аз об ва 
найзаи кўчакеро њозир мекардем ва Паёмбари Худо (с) ба об истинљо 
мекарданд. 

БОБИ 14. Ба дасти рост набояд истинљо кард 

123. Аз Абўќатода (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Њангоми нўшидан набояд дар зарфи об нафас кашид ва 
дар ваќти дохил шудан ба байту-л-халоъ набояд олати худро бо дасти 
рост мисос намуд ва бо дасти рост истинљо кард». 

БОБИ 15. Истинљо кардан ба санг 

124. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) ба 
ќазои њољат берун шуда буданд, таъќиб намудам ва эшон мултафит 
набуданд, то ин, ки ба эшон наздик шудам ва фармуданд: “Бароям 
сангњоеро пайдо кун, ки ба онњо истинљо кунам ва устухон ва ё 
фузалоти њайвонотро наёварї”. Сангњоеро дар домани худ оварда ва 
дар канорашон гузошта ва худам дур шудам ва баъд аз ќазои њољат 
худро ба он сангњо пок намуданд. 
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БОБИ 16. Ба фузалоти њайвонот набояд истинљо кард 

125. Аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) ба ќазои њољат баромаданд ва ба ман амр карданд, ки се адад 
санг барояшон њозир созам. Ду дона санг ёфтам ва санги саввумиро 
пайдо карда натавонистам, (дар иваз) фузлаи њайвонеро гирифта 
овардам. (Паёмбари Худо (с) он ду сангро гирифта ва фузлаи њайвонро 
дур андохта ва фармуданд: “Ин наљас аст.” 

БОБИ 17. Як бор шустани аъзо дар вузў  

126. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) вузў 
сохта ва аъзои вузўро як бор-як бор шустанд. 

БОБИ 18. Ду бор шустани аъзо дар вузў 

127. Аз Абдуллоњ ибни Зайди Ансорї (р) ривоят аст, ки гуфт: 
Паёмбари Худо (с) вузў сохтанд ва аъзои вузўро ду бор-ду бор 
шустанд. 

БОБИ 19. Се бор шустани аъзо дар вузў 

128. Ривоят аст, ки Усмон ибни Аффон (р) зарфи оберо хост ва 
дастњои худро се бор шуст, баъд аз он дасти рости худро дар зарф 
дохил карда мазмаза ва истиншоќ намуд, баъд аз он рўи худро се бор 
ва дастњои худро то оринљњо се бор шуст. 

Баъд аз он сарашро масњ кард ва пойњояшро то буљулак се бор шуст 
ва гуфт: Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Касе, ки монанди њамин вузўи 
ман вузў бисозад ва ду ракаат намоз, ки дар он бо худ сухан нагўяд, 
адо намояд, гуноњони гузаштааш омурзида мешавад.” 

129. Дар ривояти дигаре аз Усмон ибни Аффон (р) омадааст, ки 
гуфт: Оё мехоњед њадисеро аз Паёмбари Худо (с) барои шумо бигўям? 
Ва агар тарси яке аз оёти Ќуръон намебуд, он њадисро баён 
намекардам. 

Аз Паёмбари Худо (с) шунидам, ки фармуданд: “Касе нест, ки вузў 
бисозад ва он вузўро ба таври шоиста анљом дода ва намози (фарз)-ро 
адо намояд, магар он, ки гуноњони байни ин намоз ва намозе, ки баъд 
аз ин меояд, барояш бахшида мешавад. (Урва) мегўяд: Он оят ин ќавли 
Худованди мутаъол аст, ки мефармояд: «Касоне, ки оёти равшан ва 
њидояткунандаро, ки мо дар китоб барои мардум фиристодаем, 
мепўшонанд, мавриди лаънати Худо ва лаънати њар лаънаткунандае 
воќеъ мешаванд». (Баќара: 159) 
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БОБИ 20. Истиншоќ дар вузў 

130. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Касе, ки вузў месозад, обро дар  биниаш намуда ва онро 
хуб пок намояд ва касе, ки ба санг истинљо мекунад, ба адади тоќ (як, 
се, панљ) истинљо бикунад.” 

БОБИ 21. Истинљо кардан ба санг, ба адади тоќ 

131. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Касе, ки аз шумо вузў месозад, обро дар биниаш карда ва 
онро хуб бишўяд ва касе, ки ба санг истинљо мекунад, ба адади тоќ 
истинљо кунад ва касе, ки аз хоб бедор мешавад, дасти худро пеш аз он, 
ки дар зарфи оби вузў дохил мекунад, бишўяд, зеро намедонад, ки шаб 
дасташро дар куљо гузошта буд?” 

БОБИ 22. Бар болои кафш набояд масњ кард 

132. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки шахсе ба вай гуфт: 
Туро дидам, ки ба ѓайр аз ду рукни ямонї (яъне рукни ямонї ва рукни 
Њаљаруласвад) дигар аркони (Каъбаи мушаррафа)-ро истилом 
намекунї ва мебинам, ки кафшњои чармї мепўшї ва либосњои худро 
ба заъфарон ранг медињї ва ваќте, ки дар Макка њастї, мардум дар 
аввали моњи Зулњиљља эњром мебанданд, вале ту рўзи њаштумми 
Зулњиљља эњром мебандї. Ибни Умар (р) дар љавоб гуфт: Дар мавзўи 
истиломи аркони Каъбаи мушаррафа Паёмбари Худо (с)-ро надидам, 
ки љуз њамин ду рукн рукни дигареро истилом намоянд ва рољеъ ба 
кафшњои чармї, худам Паёмбари Худо (с)-ро дидам, ки кафшњое 
мепўшиданд, ки дар он мўе набуд ва бо онњо вузў месохтанд ва (аз ин 
љињат аст) дўст дорам, ки чунин кафшњоеро бипўшам. Ва рољеъ ба ранг 
кардани либосњо, ман худам Паёмбари Худо (с)-ро дидам, ки либосњои 
худро (бо заъфарон) ранг мекарданд, (аз ин љињат) дўст дорам 
либосњои худро бо заъфарон ранг бикунам. Дар мавзўъи эњром бастан, 
ман Паёмбари Худо (с)-ро надидам, ки пеш аз он, ки роњилаашон ба 
тарафи њаљ њаракат мекард, эњром баста бошанд. 

БОБИ 23. Дар вузў ва ѓусл бояд аз тарафи рост шурўъ 
намуд 

133. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дўст 
доштанд, ки дар њамаи чиз аз тарафи рост шурўъ намоянд, дар 
пўшидани кафш, дар шона задани сар, дар вузў сохтан ва дар њамаи 
умури зиндагияшон. 
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БОБИ 24. Њангоми фаро расидани ваќти намоз бояд оберо 
барои вузў љустуљў намуд  

134. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с)-ро њангоми наздик шудани намози аср дидам. Мардум дар ин ваќт 
ба љустуљўи оби вузў баромаданд, вале обро пайдо карда 
натавонистанд, то билохира оберо пайдо карда оварданд. Паёмбари 
Худо (с) дасти худро дар он об нињода ва ба мардум амр фармуданд, то 
аз он об вузў бисозанд. Анас (р) мегўяд: Худам мушоњида намудам, аз 
сари ангуштони Паёмбари Худо (с) об фаввора мезад ва њамаи мардум 
то охирин нафар аз он об вузў сохтанд. 

БОБИ 25. Њукми обе, ки мўйи инсон ба он шуста шавад 

135. Ва аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки чун Паёмбари Худо 
(с) сари худро тарошиданд, (Абўталња) аввалин касе буд, ки аз мўйи 
Паёмбари Худо (с) барои худ гирифт. 

БОБИ 26. Њукми пасхўрдаи саг 

136. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Агар саг аз зарфи кадом яке аз шумоён нўшид, бояд он 
(зарф)-ро њафт бор бишўед.” 

137. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар замони 
Паёмбари Худо (с) сагњо дар масљид бавл намуда ва рафту омад 
мекарданд, рўйи њељ чизе аз инњо об намерехтанд. 

БОБИ 27. Касе, ки вузўро ба љуз аз хориљ шудани чизе аз 
сабилайн лозим намедонад 

138. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Шахсе, ки дар масљид барои интизори намоз менишинад, 
дар њолати намоз хондан њисобида мешавад, магар он, ки бевузў гардад.” 

139. Аз Зайд ибни Холид (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Усмон ибни 
Аффон (р) пурсидам, ки назари ту дар бораи шахсе, ки љимоъ кунад ва 
инзол нашавад, чист? Усмон (р) гуфт: Монанди ин, ки барои намоз 
вузў месозад, вузў бисозад ва олаташро бишўяд. 

Усмон (р) гуфт: Ин чизро аз Паёмбари Худо (с) шунидаам. Зайд 
мегўяд: Аз ин масъала аз Алї, Зубайр, Талња ва Убай ибни Каъб (р) 
низ пурсидам, онњо маро ба њамин чиз амр карданд (Њукми ин њадис 
мансух аст). 

140. Аз Абўсаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
касеро ба талаби шахсе аз ансор фиристоданд, чун он шахс њозир шуд, 
об аз мўйњояш мечакид. Паёмбари Худо (с) барояш гуфтанд: “Шояд 
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сабаби аљала (аз муљомиат бо њамсарат) шудем?” Гуфт: Бале. 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Агар чунин аљала рух дод ва ё инзол 
нашудї, бар ту фаќат вузў лозим аст” (Њукми ин њадис монанди њадиси 
гузашта мансух аст). 

БОБИ 28. Шахсе, ки дигареро вузў медињад 

141. Аз Муѓира ибни Шуъба (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар сафаре бо 
Паёмбари Худо (с) будам. Эшон ба ќазои њољат рафтанд (ва њангоми 
вузў сохтан) Муѓира об мерехт ва эшон вузў месохтанд, рўй ва дастњои 
худро шустанд ва бар сар ва мўзањои худ масњ карданд. 

БОБИ 29. Хондани Ќуръон баъд аз бевузўї ва ѓайри он 

142. Аз Абдуллоњ ибни Аббос (р) ривоят аст, ки шабе назди 
уммулмўъминин Маймуна, ки холааш буд, хобид. (Ибни Аббос мегўяд) 
Ман дар пањнои болишт ва Паёмбари Худо (с) бо њамсарашон дар 
дарозии болишт хобиданд. Ними шаб чизе беш ва ё кам буд, ки 
Паёмбари Худо (с) аз хоб бедор шуданд ва дастњои худро ба рўи худ 
мекашиданд, то хоб аз чашмашон биравад. 

Сипас дањ ояти охири сураи «Оли Имрон»-ро тиловат намуданд ва 
баъд аз он аз машки кўњнае, ки дар он љо овезон буд, вузўи комил 
намуданд, баъд аз он ба намоз бархостанд. (Ибни Аббос (р) мегўяд): 
Ман њам чунин намудам ва дар пањлўи Паёмбари Худо (с) барои намоз 
истодам, он њазрат (с) дасти худро ба сарам кашида ва гўши рости 
маро гирифта ва тобиданд. 

Баъд аз он дањ ракаат намоз, ду ракаатї ва баъд аз он витрро хонда 
ва ба пањлў хобиданд, то ин, ки муаззин наздашон омад, боз бархоста 
ду ракаат намози дигар хонданд ва баъд аз он берун шуданд ва намози 
субњро адо намуданд (ќисматњое аз ин њадис ќаблан гузашт, вале дар 
њар ќисми он чизњое аст, ки дар ќисмати дигари он нест). 

БОБИ 30. Масњ кардани тамоми сар 

143. Аз Абдуллоњ ибни Зайд (р) ривоят аст, ки шахсе ба ў гуфт: Оё 
метавонї ба ман нишон дињї, ки Паёмбари Худо (с) чї гуна вузў 
месохтанд? Гуфт: Бале. Обе хост ва дастњои худро ду бор шуст, баъд аз 
он се бор мазмаза ва истиншоќ намуд. Сипас рўйи худро се мартаба ва 
дастњои худро то оринљ ду мартаба шуст, баъд аз он сари худро ба ду 
даст, тавре, ки онњоро ба аќиби сар ва пеши рўйи худ овард, масњ 
намуд, яъне дастњоро аз пеши рўйи сар ба аќиби сар бурд ва боз ба 
сўйи пеши рўйи сар то љое, ки аз он љо шурўъ карда буд, пас овард, 
баъд аз он пойњои худро шуст. 



 

                              Мухтасари Саҳеҳи Бухорӣ 

 58 

БОБИ 31. Њукми обе, ки аз вузў зиёд меояд 

144. Аз Абўљуњайфа (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар 
сафар њангоми гармии нимрўз назди мо омаданд ва барояшон обе 
барои вузў тањия гардид, Паёмбари Худо (с) аз он об вузў сохтанд. 

Мардум аз обе, ки аз вузўяшон зиёд омада буд, гирифта ва ба 
баданњои худ мемолиданд. Паёмбари Худо (с) дар њоле, ки пеши рўйи 
худ найзаеро насб карда буданд, намози пешинро ду ракаат ва намози 
асрро ду ракаат адо намуданд. 

145. Аз Соиб ибни Язид (р) ривоят аст, ки гуфт: Маро холаам назди 
Паёмбари Худо (с) бурд ва гуфт: Ё Расулаллоњ, хоњарзодаам бемор аст: 
Он њазрат (с) дасташонро бар сарам кашиданд ва дар њаќи ман дуо 
карданд, баъд аз он вузў сохтанд ва ман аз оби вузўяшон нўшидам, 
баъд аз он аќиби сарашон рафта ва ба хотами нубувват, ки байни ду 
шонаашон ба шакли тухми кабке буд, назар андохтам. 

БОБИ 32. Вузў сохтани мард бо њамроњии зан 

146. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар замони 
Паёмбари Худо (с) мардњо ва занњо бо њам вузў месохтанд. 

БОБИ 33. Паёмбари Худо (с) оби вузўи худро бар болои 
шахсе, ки бењуш шуда буд, рехтанд 

147. Аз Љобир (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) ба аёдатам 
омаданд ва ман ончунон бемор шудам, ки бењуш гардида будам. (Он 
њазрат (с) вузў сохта ва аз оби вузўи худ болоям рехтанд ва ман ба њуш 
омадам. Гуфтам: Ё Расулаллоњ, мероси ман аз кист, чун ман падар ва ё 
фарзанд меросбаре надорам? Ва ояи мерос нозил гардид. 

БОБИ 34. Ѓусл ва вузў аз ташт 

148. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Ваќти намоз дохил шуд, 
касоне, ки хонаашон наздик буд, (барои вузў сохтан) ба хонањои худ 
рафтанд ва дигарон њамон љо монданд. 

Барои Паёмбари Худо (с) зарфи кўчаки сангиеро, ки дар он об буд, 
оварданд ва ин зарф он ќадар кўчак буд, ки дасти Паёмбари Худо (с) 
дар он дохил шуда натавонист. 

Бо вуљуди ин њамагї аз он вузў сохтанд. Гуфтам: Касоне, ки аз он 
об вузў сохтед, чанд нафар будед? Гуфт: Беш аз њаштод нафар (ва ин 
мўъљизаи дигаре аз мўъљизоти он њазрат (с) мебошад). 

149. Аз Абўмўсо (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) ќадањеро, ки 
дар он обе буд, талаб намуданд ва дасту рўйи худро дар он шуста ва 
оби дањани худро дар он андохтанд. 
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150. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Ваќте, ки Паёмбари Худо (с) 
бемор гардида ва дард бар эшон ѓалаба ёфт, аз њамсарони хеш иљоза 
хостанд, то айёми бемории худро дар хонаи ман бошанд ва онњо њам 
барояшон иљоза доданд. 

Паёмбари Худо (с) дар васати ду нафар байни Аббос ва шахси 
дигаре, дар њоле, ки пойњояшон ба замин кашида мешуд, барои намоз 
хориљ гардиданд. Ва Оиша (р) ќисса мекунад, ки Паёмбари Худо (с) 
баъд аз ин, ки ба хонаам омаданд ва дардашон шадид гардид, 
фармуданд: “Аз њафт машке, ки дањанбандњояшон боз нашуда бошад, 
бар болои ман об бирезед, шояд битавонам барои мардум васият 
намоям.” 

Ва дар таште, ки аз Њафса, њамсари Паёмбари Худо (с) буд, ўро 
шинонданд ва ба рехтани об аз он машкњо бар болояшон шурўъ 
намудем, то ин, ки ба тарафи мо ишора намуда фармуданд: “Кори 
матлубро анљом додед.” Сипас назди мардум рафтанд. 

151. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) зарфи 
оберо талаб намуданд ва барояшон ќадањи дањонњамворе, ки дар он 
андаке об буд, оварданд, эшон ангуштони худро дар он нињоданд. 
Анас (р) мегўяд: Касонеро, ки аз он ќадањ вузў сохтанд, тахмин 
намудам, байни њафтод то њаштод нафар буданд. 

БОБИ 35. Вузў сохтан аз як ратл об 

152. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) ба як соъ об 
(ва гоње) то панљ мад (об) ѓусл мекарданд ва аз миќдори як мад об вузў 
месохтанд  (Як соъ баробари чор мад ва њар мад баробари 910 грамм аст). 

БОБИ 36. Масњ кардан бар мўза 

153. Аз Саъд ибни Абўваќќос (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
бар болои мўзањои худ масњ намуданд. Абдуллоњ ибни Умар аз Умар 
(р) аз ин мавзўъ пурсид, Умар (р) гуфт: Бале, чунин будааст. Агар Саъд 
чизе бароят аз Паёмбари Худо (с) ривоят кард, аз дигаре дар бораи он 
њадис мапурс. 

154. Ривоят аст, ки Амр ибни Умаяи Замрї (р) Паёмбари Худо (с)-
ро дидааст, ки бар мўзањои худ масњ мекарданд. 

155. Ва аз Умар ибни Умаяи Замрї (р) ривоят аст, ки гуфт: 
Паёмбари Худо (с)-ро дидам, ки бар аммома ва мўзањои худ масњ 
мекарданд. 

БОБИ 37. Пўшидани мўза бояд дар њоли тањорат бошад 

156. Аз Муѓира ибни Шуъба (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар сафаре бо 
Паёмбари Худо (с) будам. Хостам мўзањояшонро аз пояшон барорам, 
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фармуданд: “Мўзањоямро набарор, ман пойњоямро дар њоли тањорат 
дар мўзањо дохил намуда будам.” 

БОБИ 38. Касе, ки аз хўрдани гўшти гўсфанд ва талќон 
вузў насохтааст 

157. Аз Амр ибни Умайя (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с)-
ро дидааст, ки аз шонаи гўсфанде гўштеро мебуриданд (ва мехўрданд). 
Ба намоз даъват шуданд, кордро андохта ва бидуни он, ки вузў 
бисозанд, намозро адо намуданд. 

БОБИ 39. Касе, ки аз хўрдани талќон дањани худро шуста 
ва вузў насохтааст  

158. Аз Сувайд ибни Нўъмон (р) ривоят аст, ки ў бо Паёмбари Худо 
(с) дар соли Хайбар аз Мадина хориљ гардида, то ба Сањбо, ки 
минтаќае дар сарњади Хайбар аст, расиданд. Намози асрро Хонда, аз 
мардум хостанд, то тўшаеро, ки бо худ доранд, њозир намоянд. Ба љуз 
талќон чизи дигаре наёварданд (талќон гандуме аст, ки нимкўбида).   

Амр намуданд, то он талќонро ба об тар намоянд. Паёмбари Худо (с) 
ва моён аз он хўрдем, баъд аз он барои адои намози шом бархостем, мо ва 
эшон мазмаза намудем, баъд аз он барои адои намози шом бархостем, 
Паёмбари Худо (с) мазмаза намуданд ва мо низ мазмаза намудем, баъд аз 
он Паёмбари Худо (с) намозро хонда ва вузў насохтанд. 

159. Аз Маймуна (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар 
наздаш шонаи (гўсфанде)-ро тановул намуданд, баъд аз он намоз хонда 
ва вузў насохтанд. 

БОБИ 40. Оё аз нўшидани шир бояд мазмаза кард? 

160. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) миќдори 
ширеро нўшиданд, баъд аз он мазмаза намуда ва фармуданд: “Шир 
чарбї дорад.” 

БОБИ 41. Вузў ба сабаби хоб шудан 

161. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
“Касе, ки дар њолати намоз хобаш омад, (намозро гузошта), истироњат 
намуда ва бихобад, зеро касе, ки дар њолати хоболудагї намоз 
мехонад, чизе надониста ва шояд ба ивази истиѓфор худро дашном 
бидињад.” 

162. Аз Анас (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки фармуданд: 
“Касе, ки дар ваќти намоз хондан хобаш омад, (намозро гузошта) 
бихобад, то он, ки бидонад, ки чї мехонад.” 
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БОБИ 42. Вузў сохтан бидуни бевузў будан 

163. Ва аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) барои 
њар намозе (аз љињати истењбоб), яъне бо вуљуди он, ки вузў доштанд, 
вузў месохтанд, дар њоле, ки барои моён то ваќте, ки бевузў 
намешудем, намоз хондан раво буд. 

БОБИ 43. Парњез накардан аз бавл аз гуноњони кабира аст 

164. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) ба 
бўстоне аз бўстонњои Мадинаи мунаввара ё Маккаи мукаррама 
гузаштанд, овози ду шахсеро, ки дар ќабрњои худ таъзиб мешуданд, 
шуниданд ва фармуданд: “Ин ду шахс азоб дода мешаванд ва сабаби 
таъзибашон кори бузурге нест.” Баъд аз он фармуданд: “Яке аз инњо аз 
бавл парњез накарда ва дигаре суханчинї мекардааст”. 

Баъд аз он шохаи хурмои тозаро талабида ва онро ду ќисм 
намуданд ва њар ќисмати онро ба сари яке аз он ду ќабр гузоштанд. 
Касе гуфт: Ё Расулаллоњ, чаро чунин кардед? Фармуданд: “То ваќте, ки 
ин ду шоха хушк нашудааст, аз азобашон сабук карда мешавад.” 

БОБИ 44. Он чї, ки дар шустани бавл омадааст 

165. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) ваќте, ки ба ќазои њољат берун мешуданд, барояшон обе њозир 
мекардам ва ба он истинљо мекарданд. 

БОБИ 45. Иљоза додани Паёмбари Худо (с) ва мардум ба 
бавл намудани шахси бодиянишин дар масљид 

166. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Шахси бодиянишине 
бархост ва дар масљид бавл намуд, мардум ўро сарзаниш намуданд. 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Чизе нагўед, сатили обе ва ё миќдори 
обе оварда ва болои бавлњояш бирезед, вазифаи шумо осонгирї аст, на 
сахтгирї.” 

БОБИ 46. Бавли атфол 

167. Аз Умми Ќайс бинти Мињсан (р) ривоят аст, ки вай тифли 
хурдсолашро, ки њанўз нонхўра нашуда буд, назди Паёмбари Худо (с) 
овард. Эшон ўро дар оѓўши худ нишонданд, тифл болои либосњои 
Паёмбари Худо (с) бавл намуд, он њазрат (с) оберо талаб намуданд, он 
обро рўи либосњои худ пошида ва онро нашустанд. 
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БОБИ 47. Бавл намудан дар њолати истода ва нишаста 

168. Аз Њузайфа (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар 
мазбалаи (ахлотљой) мардуме дохил гардида ва истода бавл намуданд, 
баъд аз он обе талаб намуданд, обро њозир сохтам ва эшон ба он об 
вузў сохтанд. 

БОБИ 48. Бавл намудан дар назди рафиќи худ ва паноњ 
гирифтан ба девор 

169. Дар ривояти дигаре аз Њузайфа (р) дар идомаи њадиси гузашта 
гуфт: Баъд аз он аз эшон дур шудам ва эшон ба ман ишора намуданд ва 
ман омада, аќиби сарашон ќарор гирифтам, то он, ки фориѓ шуданд 
(вазифаи Њузайфа (р) посбонии он њазрат (с) буд). 

БОБИ 49. Шустани хун 

170. Аз Асмоъа (р) ривоят аст, ки гуфт: Зане назди паёмбари Худо 
омада гуфт: Агар касе аз моён болои либосаш њайз шавад, чї бояд 
бикунад? Фармуданд: “Онро бихарошад, баъд аз он онро дар об ба њам 
молад ва обро бар он бипошад (яъне онро об кашад) ва дар он намоз 
бихонад.  

171. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Фотима бинти Абўњубайш 
назди Паёмбари Худо (с) омада ва гуфт: Ё Расулаллоњ, ман зане 
њастам, одати моњонаам  ќатъ намегардад, оё намозро тарк намоям? 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: На, ин таровиши рагњо аст ва одати 
моњона нест,  дар њангоми ибтило ба одати моњонагї намозро тарк кун 
ва баъд аз он хунро аз худ шуста ва намозро адо кун. Ва фармуданд: 
“Баъд аз он барои њар намозе вузў бисоз, то он, ки дубора ваќти одати 
моњонагиат фаро расад.” 

БОБИ 50. Шустани (манї) ва харошидани он 

172. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Асари љанобатро аз либосњои 
Паёмбари Худо (с) мешустам ва эшон барои намоз хондан аз хона 
берун мешуданд ва асари об њанўз дар либосашон ошкор буд. 

БОБИ 51. Њукми бавли шутур, гўсфанд                                  
ва чорпоёни дигар 

173. Аз Анас  (р) ривоят аст, ки гуфт: Мардуме аз ќабилаи Ъукал ё 
Ъурайна ба Мадинаи мунаввара омаданд. Обу њавои Мадина 
барояшон созгор наомад. Паёмбари Худо (с) эшонро амр фармуданд, 
то ба чарогоњи шутурњо рафта, аз бавл ва шири онњо бинўшанд. Онњо 
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он љо рафтанд ва чун сињат ёфтанд, чўпонони Паёмбари Худо (с)-ро 
кушта ва њайвонотеро, ки он љо буд, дуздида бо худ бурданд. 

Ин хабар дар ибтидои њамон рўз ба Мадина расид, Паёмбари Худо 
(с) ашхосеро ба таъќибашон фиристоданд. Њангоме, ки офтоб баланд 
шуда буд, онњоро оварданд ва бо амри Паёмбари Худо (с) дасту   
пояшонро ќатъ намуданд, сипас ба чашмњояшон мили оташин кашида 
ва онњоро ба офтоб андохтанд, њар ќадар талаби об мекарданд, ба 
онњо об намедоданд. 

174. Ва аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) пеш аз 
он, ки масљид бино шавад, дар хобгоњи гўсфандон намоз мехонданд. 

БОБИ 52. Афтодани наљосат дар равѓан ва ё об 

175. Аз Маймуна (р) ривоят аст, ки гуфт: Касе аз Паёмбари Худо (с) 
аз њукми муше, ки дар равѓани [яхкарда] меафтод, пурсид. Гуфт: “Муш 
ва равѓани атрофи мушро гирифта, дур бияндозед ва равѓани худро 
бихўред.” 

176. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Њар захм ва љароњатеро, ки шахси мусалмон дар роњи 
Худо бармедорад, (дар ќиёмат) ба њамон шакли худ дар њолати хунрезї 
боќї мемонад, рангаш ранги хун ва бўяш бўйи мушк аст.” 

БОБИ 53. Бавл кардан дар оби истода 

177. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Дар оби истода, ки мехоњед дар он ѓусл намоед, бавл 
накунед.” 

БОБИ 54. Агар ба болои шахси намозгузор наљосате 
андохта шавад,  намозаш фосид намегардад  

178. Аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) дар канори Каъба намоз мехонданд. Абўљањл ва ёронаш он љо 
нишаста буданд, бо худ гуфтанд: Касе њаст, ки рафта ва дунболаи 
(баччадони) уштури фалониро оварда ва њангоме, ки Муњаммад ба 
саљда рафт, бар болои камараш бигузорад? 

Бадтарин ва шариртарини онњо Уќба ибни Абўмуъайт рафт ва он 
чизро овард ва њангоме, ки Паёмбари Худо (с) ба саљда рафтанд, онро 
байни шонањои он њазрат (с) гузошт. Ибни Масъуд (р) гўяд: Ман ин 
мољароро медидам ва коре карда наметавонистам ва агар пуштибоне 
медоштам, аз ин кор љилавгирї менамудам. Ва гуфт: Ёрони Абўљањл 
ќањќања механдиданд ва њар кадом барои истењзо ин амалро ба дигаре 
нисбат медод. Ва Паёмбари Худо (с) њамон тавр дар њолати саљда 
буданд ва сари худро боло намекарданд, то ин, ки Фотима (р) омада ва 
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онро аз болои шонањои Паёмбари Худо (с) дур кард. Паёмбари Худо 
(с) сари худро аз саљда баланд намуда ва гуфтанд “Худоё, ба њисоби 
куффори Ќурайш бирас.” Ва ин гуфтаи худро се бор такрор намуданд, 
(Абўљањл ва ёронаш) аз ин нафрин тарсида, ба худ омаданд, зеро 
медонистанд, ки дуо дар (шањри Макка) иљобат мегардад. 

Баъд аз он Паёмбари Худо (с) онњоро бо номњояшон дуо намуданд: 
“Худоё, њалоки Абўљањл, њалоки Утба ибни Рабиа ва Шайба ибни 
Рабиа ва Валид ибни Утба ва Умайя ибни Халаф ва Уќба ибни 
Абўмуъайт бар ту аст.” Њафтуминро њам ном бурданд, вале ровї онро 
фаромўш кардааст. Абдуллоњ ибни Масъуд (р) мегўяд: Савганд ба 
зоте, ки љонам дар дасти ўст, њамин ашхосеро, ки Паёмбари Худо (с) 
ном бурданд, дидам, ки дар гудоли (чоњи) Бадр сарнагун шуданд. 

БОБИ 55. Њукми оби дањан ва оби бинї бар рўи либос 

179. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) оби дањани 
худро ба либоси худ пок мекарданд. 

БОБИ 56. Зане, ки хунро аз рўи падараш шуст 

180. Ривоят аст, ки мардум аз Сањл ибни Саъди Соъидї (р) 
пурсиданд: љароњати Паёмбари Худо (с) чї гуна дармон гардид? Ў 
гуфт: Касе, ки аз ин воќеа аз ман бењтар хабар дошта бошад, боќї 
намондааст. Алї дар сипари худ об овард ва Фотима хунро аз рўйи он 
њазрат (с) мешуст ва бўрёеро сўзонида, љароњати Паёмбари Худо (с)-ро 
аз он пур карданд. 

БОБИ 57. Мисвок 

181. Аз Абўмўсо (р) ривоят аст, ки гуфт: Назди Паёмбари Худо (с) 
омадам ва дидам, ки ба мисвоке, ки дар даст доранд, мисвок мезаданд 
ва дар њоле, ки мисвок ба дањонашон буд, ба шакле, ки бихоњанд, 
истифроѓ намоянд, (уъ-уъ) мекарданд. 

182. Аз Њузайфа (р) ривоят аст, ки гуфт: Чун Паёмбари Худо (с) шаб 
(барои намоз хондан) бармехостанд, дањони худро мисвок мезаданд. 

БОБИ 58. Додани мисвок ба шахси бузургтар 

183. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Дар хоб дидам, ки ба мисвоке дањони худро мисвок 
мезанам, ду нафар наздам омада, яке аз дигаре бузургтар буд, 
мисвокро ба он, ки хурдтар буд, додам, бароям гуфта шуд (гўянда 
Љабраил (ъ) буд), ки барои он, ки бузургтар аст, бидењ, ман њам онро 
барои шахси бузургтар додам. 
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БОБИ 59. Фазилати хоб шудан бо вузў 

184. Аз Бароъ ибни Озиб (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Њангоме, ки ба бистари хобат меравї, монанд вузўи 
намоз вузў бисоз, баъд аз он ба тарафи ростат хобида ва бигў: 
«(Аллоњумма асламту ваљњи илайка ва фаввазту амрї илайка ва алљаъту 
зањрї илайка раѓбатан ва рањбатан илайка, ло малљаъа ва ло манљаъа 
минка, илло илайка. Аллоњумма оманту бикитобика-л-лазї анзалта ва 
набийика-л-лази арсалта)». Агар дар ин шаб бимирї, монанди он аст, 
ки дар аввалин шаби вилодати худ мурда бошї ва ин дуоро охирин 
каломи худ бигардон.” Бароъ ибни Ъозиб (р) мегўяд: Ман ин дуоро 
назди Паёмбари Худо (с) такрор намудам ва чун ба ин љумла расидам 
ки: Аллоњумма оманту бикитобика-л-лазї анзалта, гуфтам: ва расулака-
л-лазї арсалта. Фармуданд: “На! Бояд бигўї, ки: ва набийика-л-лазї 
арсалта.” 
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БОБИ 1. Вузў пеш аз ѓусл 

185. Аз Оиша (р), њамсари Паёмбари Худо ривоят аст, ки гуфт: 
Паёмбари Худо (с) чун аз љанобат ѓусл мекарданд, аввал дастњои худро 
мешустанд, баъд аз он монанде, ки барои намоз вузў месозанд, вузў 
месохтанд, баъд аз он ангуштони худро дар об ѓўта дода ва бехи 
мўйњои худро хилол мекарданд, баъд аз он бо даст се бор ба сари худ 
об мерехтанд ва сипас њамаи бадани худро мешустанд. 

186. Аз Маймуна (р), њамсари Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
гуфт: Паёмбари Худо (с) монанди вузўи намоз вузў сохтанд, вале 
пойњои худро нашустанд ва аврати худро шуста, пок намуданд, баъд аз 
он бар бадани худ об рехта ва шустанд ва дар ахир пойњои худро њам 
шустанд. Ѓусл намуданашон аз љанобат ба ин сурат буд. 

БОБИ 2. Ѓусл намудани зан бо њамроњии мард 

187. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Ман ва Паёмбари Худо (с) аз 
зарфе, ки ба номи фараќ ёд мешуд, бо њам ѓусл мекардем. 

БОБИ 3. Ѓусл намудан бо соъ ва амсоли он 

188. Ривоят аст, ки шахсе аз Оиша (р) аз кайфияти ѓусли Паёмбари 
Худо (с) пурсид (пурсанда бародари разоъии Оиша (р) буд. Оиша (р) 
зарфи соъмонандеро (паймона) хост ва дар њоле, ки байни ў ва байни 
шахси суолкунанда њиљобе буд, ѓусл намуд ва аз он соъ бар сари худ об 
мерехт. 

189. Ривоят аст, ки шахсе аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) аз кайфияти 
ѓусл пурсид. Дар љавоб гуфт: Як соъ (як соъ баробари 3,640 литр аст) 
бароят кифоят мекунад. Шахси дигаре гуфт: Барои ман кифоят 
намекунад. Љобир гуфт: барои касе, ки мўйњояш аз мўйњоят бештар ва 
худаш аз ту бењтар буд, кифоят мекард (маќсадаш Паёмбари Худо (с) 
буд). Баъд аз он Љобир дар њоле, ки як љома ба тан дошт, барои онњо 
имоматї кард. 
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БОБИ 4. Касе, ки се бор ба сараш об рехт 

190. Аз Љубайр ибни Мутъим (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: “Вале ман ба сари худ се бор об мерезам” ва ба 
њарду дасти худ ишора ба рехтани об намуданд. 

БОБИ 5. Касе, ки пеш аз ѓусл намудан  зарфи об ва 
хушбўиро омода мекард 

191. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки Паёмбари Худо 
(с) аз љанобат ѓусл мекарданд, зарфи (њилоб) монандеро (зарфи 
говдўшї) хоста ва онро ба дасти худ мегирифтанд, аввал ба тарафи 
рост ва баъд аз он ба тарафи чап ва сипас бар сари худ об мерехтанд. 

БОБИ 6. Такрори њамбистарї 

192. Ва аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с)-ро атр 
мезадам ва эшон бо њамсарони худ њамбистар мешуданд ва субњ дар 
њоле, ки эњром доштанд, аз эшон бўи атр ба машом мерасид. 

193. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар ќисмате аз 
рўз ва ё ќисмате аз шаб бо њамаи њамсарони худ њамбистар мешуданд ва 
дорои (ёздањ) ва дар ривояте (нўњ) њамсар буданд. Касе аз Анас (р) пурсид: 
Оё ин ќадар ќудрат доштанд? Гуфт: Мо бо якдигари худ ин тавр сўњбат 
мекардем, ки Паёмбари Худо (с) тавоноии сї мардро доранд. 

БОБИ 7. Касе, ки баъди истеъмоли хушбўї ѓусл намуд 

194. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Гўё њамин њоло ба дурахшиши 
атре, ки бар сари Паёмбари Худо (с) истеъмол шуда буд, нигоњ 
мекунам ва ин дар њоле буд, ки эшон муњрим буданд. 

БОБИ 8. Хилол кардани мўйи сар њангоми ѓусл кардан 

195. Ва аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) њангоме, 
ки аз љанобат ѓусл мекарданд, дастњои худро шуста, монанди вузўи 
намоз вузў месохтанд, баъд аз он ѓусл менамуданд ва ба дасти худ 
мўйњои худро хилол менамуданд ва чун яќинашон њосил мешуд, ки об 
ба зери мўйњо хуб расидааст, се бор ба сари худ об мерехтанд ва баъд 
аз он боќимондаи љисми худро мешустанд. 

БОБИ 9. Агар дар масљид ба ёдаш омад, ки љунуб аст, 
бояд њамон тавр хориљ гардида ва таяммум накунад 

196. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Намоз барпо гардид ва 
сафњо баробар шуд, Паёмбари Худо (с) омаданд ва чун дар љойнамози 
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худ ќарор гирифтанд, ба ёдашон омад, ки љунуб њастанд, ба мо 
гуфтанд, ки “Шумо дар љойи худ ќарор биистед,” худи эшон баргашта, 
ѓусл намуданд ва дар њоле, ки аз мўйњояшон об мечакид, омада такбир 
гуфтанд ва њамроњашон намоз хондем. 

БОБИ 10. Касе, ки дар њолати танњої барањна ѓусл намуд 

197. Ва аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Ќавми бани Исроил барањна ѓусл намуда, якдигарро 
медиданд, вале Мўсо (ъ) танњо ѓусл мекард, бани Исроил гуфтанд, ки 
Мўсо бо мо ѓусл намекунад, сабабаш ин аст, ки мояњои ў варам 
кардаанд (чура аст). Бори дигар Мўсо барои ѓусл намудан рафт ва 
либосњояшро рўи санге гузошт. 

Санг аз наздаш гурехт, (ин яке аз мўъљизањои марбут ба паёмбар Мўсо 
(ъ) аст). Мўсо (ъ) аз аќибаш давида ва мегуфт: (Эй санг, либосам, эй санг, 
либосам), то љое расид, ки бани Исроил ба њамон њолат ўро дида гуфтанд: 
Ба Худованд савганд аст, ки Мўсо дард ва маразе надорад ва Мўсо (ъ) 
либосњояшро гирифт ва сангро зад.” Абўњурайра (р) мегўяд: Ба Худованд 
ќасам, ки асари шаш ё њафт зарба њанўз бар он санг мављуд аст. 

198. Ва аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Рўзе Аюб (ъ) барањна ѓусл мекард, ки малахе аз тилло 
наздаш афтод ва Аюб (ъ) онро бардошта, дар љомааш меандохт, дар ин 
ваќт Худованд барояш нидо кард ва гуфт: “Эй Аюб, оё ман туро аз ин 
чизњо ѓанї насохтаам?» Гуфт: Чаро на, ба иззатат ќасам аст, ки ѓанї 
сохтаї, вале маро аз алтоф ва баракоти ту бениёзї нест.” 

БОБИ 11. Њангоми ѓусл намудан  бояд худро аз мардум 
њиљоб намуд 

199. Аз Умми Њониъ бинти Абўтолиб (р) ривоят аст, ки гуфт: Соли 
фатњи Макка назди Паёмбари Худо (с) рафтам. Дидам, ки ѓусл 
мекунанд ва Фотима (р) эшонро њиљоб мекард. Паёмбари Худо (с) 
пурсиданд: “Ин кист?” Гуфтам: Ман Умми Њониъ њастам. 

БОБИ 12. Њукми араќи шахси љунуб  ва ин, ки мўъмин 
наљис намешавад 

200. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) ўро дар 
яке аз роњњои Мадина дар њоле, ки љунуб буд, мулоќот намуданд. 
Абўњурайра (р) мегўяд: Худро аз назари Паёмбари Худо (с) пинњон 
кардам, сипас рафта ѓусл намуда омадам. Фармуданд: “Эй 
Абўњурайра, куљо будї?” Гуфтам: Љунуб будам ва аз ин, ки дар њолати 
љанобат бо шумо биншинам, худдорї намудам. Фармуданд: 
“Субњоналлоњ, мўъмин њаргиз наљис намешавад.” 
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БОБИ 13. Шаб хобидан дар њолати љанобат баъд аз вузў 
сохтан 

201. Аз Умар ибни Хаттоб (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари 
Худо (с) пурсидам, оё равост, ки дар њоли љанобат бихобем? 
Фармуданд: “Бале, агар касе аз шумо вузў сохта метавонад, дар њоли 
љанобат бихобад.” 

БОБИ 14. Илтиќои хатонайн 

202. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: Ваќте, ки (шахс) байни поњои зан нишаст ва бо ў даромехт, 
ѓусл вољиб мегардад.” 
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БОБИ 1. Ањкоми мутааллиќ ба занњо  дар њолати нифос 
ва одати моњонагї 

203. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Ба сафар баромада будем ва 
нияте љуз њаљ надоштем. Чун ба Сариф (минтаќаест дар дањ милии 
Макка) расидем, дучори одати моњонагї гардидам. Паёмбари Худо (с) 
наздам омаданд ва ман гиря мекардам, фармуданд: “Туро чї шудааст, 
магар ба одати моњона дучор шудаї?” 

Гуфтам: Бале: Фармуданд: “Ин чизест, ки Худованд њамаи 
духтарони бани Одамро ба он мубтало сохтааст, њар кореро, ки њуљљољ 
мекунанд, ту њам анљом бидењ, магар тавоф кардан ба хонаро.” Оиша 
(р) гуфт: Ва Паёмбари Худо (с) аз тарафи њамсарони худ як говеро 
ќурбонї намуданд. 

БОБИ 2. Шустан ва мураттаб намудани зани њоиз  сари 
шавњарашро 

204. Ва аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар њоле, ки дучори одати мо-
њонагї будам, сари Паёмбари Худо (с)-ро шона зада, мураттаб мекардам. 

205. Ва дар ривояти дигаре дар идомаи њадиси гузашта омадааст, ки 
Паёмбари Худо (с) дар њоле, ки дар масљид буданд, сари худро ба 
Оиша (р) наздик намуданд ва дар њоле, ки Оиша (р) дохили хонааш 
буда ва ба одати моњонагї гирифтор буд, сари Паёмбари Худо (с)-ро 
шона зада, мураттаб мекард. 

БОБИ 3. Хондани Ќуръон дар пањлўи њамсари њоизи худ 

206. Ва аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар њоле, ки ба одати 
моњонагї гирифтор будам, Паёмбари Худо (с) сари худро ба ман такя 
дода ва Ќуръон мехонданд. 

БОБИ 4. Касе, ки њайзро нифос номид  

207. Аз Умми Салама (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо Паёмбари Худо (с) 
дар њоле, ки либоси абрешимине ба тан доштам, хобида будам, дучори 
одати моњонагї гардидам, оњиста дур шудам ва либосњои одати 
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моњонагии худро гирифтам. Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Магар ба 
одати моњонагї дучор шудаї?” Гуфтам: Бале. Маро хостанд ва боз дар 
пањлўяшон зери ќатифа (чодар) истироњат намудам. 

БОБИ 5. Њамоѓўшї бо њоиз 

208. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Ман бо Паёмбари Худо (с) 
дар њоле, ки њардуи мо љунуб будем, аз як зарф ѓусл мекардем ва маро 
дар ваќти одати моњонагї амр мекарданд, ки изорамро бипўшам, 
сипас бо ман њамбистар мешуданд ва дар њоле, ки муътакиф буданд, 
сари худро ба сўям наздик мекарданд ва ман дар њоле, ки ба одати 
моњонагї гирифтор будам, сари эшонро мешустам. 

209. Ва дар њадиси дигаре аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Ваќте, ки 
касе аз мо дучори одати моњонагї мешуд ва Паёмбари Худо (с) 
мехостанд бо ў њамоѓўш шаванд, амр мекарданд, то изорашро дар љои 
хуруљи њайз мањкам намояд, сипас бо ў њамоѓўш мешуданд.  

Ва Оиша (р) мегўяд: Кадом як аз шумо метавонед ба монанди 
Паёмбари Худо (с) зимоми шањвати худро бигиред? 

БОБИ 6. Њоиз набояд рўза бигирад 

210. Аз Абўсаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар рўзи иди 
Ќурбон ё иди Фитр Паёмбари Худо (с) ба идгоњ омаданд, назди занњо 
рафта ва фармуданд: “Эй занњо! Садаќа бидињед, зеро ман дидам, ки 
бештарини ањли дўзах аз шумоён њастанд.” 

Гуфтанд: Чаро, ё Расулаллоњ? Фармуданд: “Бисёр лаънат ва 
дашном медињед, некињои шавњарро инкор менамоед ва њељ ноќисаќл 
ва ноќис динеро, ки монанди шумо аќли шахси доно ва фањмидаро 
бирабояд, надидам.” 

Гуфтанд: Сабаби нуќсони аќл ва дини мо чист? Фармуданд: “Оё 
шањодати зан баробари нисфи шањодати мард нест?” Гуфтанд: Бале, 
њаст. Фармуданд: “Ин аз нуќсони аќли вай. Ва оё дар њангоми одати 
моњонагї намоз ва рўзаро тарк намекунад?” Гуфтанд: Бале, тарк 
мекунад. Фармуданд: “Ин њам сабаби нуќсони дини вай.” 

БОБИ 7. Эътикоф нишастани зан дар њолати њайз 

211. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Яке аз њамсарони Паёмбари 
Худо (с) дар њоле, ки дучори одати моњонагї буда ва њанўз хун медид, 
бо Паёмбари Худо (с) ба эътикоф нишаст ва шиддати хунрезиаш ба 
њадде буд, ки таштро (таѓораро) зери пойи худ мегузошт. 
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БОБИ 8. Истеъмоли хушбўї барои зан баъд аз ѓусли њайз 

212. Аз Умми Атийя (р) ривоят аст, ки гуфт: Мо занњо аз ин, ки 
барои мурда беш аз се рўз ба мотам бинишинем, нањй мешудем, магар 
барои шавњар, ки чањор моњу дањ рўз ба мотам менишастем, на сурма 
ба чашм мекардем ва на хушбўї истеъмол мекардем ва ба љуз аз либоси 
хашин либоси ранга њам намепўшидем ва ваќте, ки аз одати моњона 
пок гардида ва ѓусл мекардем, барои мо рухсат буд, ки аз хушбўии 
Зифор (минтаќаест дар Яман) истеъмол намоем ва њамчунин аз 
иштирок дар љаноза њам мамнўъ будем. 

БОБИ 9. Молидани зан сар ва љасади худро  баъд аз пок 
шудан аз њайз 

213. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Зане аз Паёмбари Худо (с) 
аз кайфияти ѓусл ва покї аз одати моњонаи худ пурсид. Фармуданд: 
“Порчаи атрогинеро гирифта ва худро ба он пок кун.” Он зан гуфт: 
Бо ин порча чї гуна худро пок намоям? Фармуданд: “Ба он порча 
худро пок кун”. Гуфт: Чї гуна? Фармуданд: “Субњоналлоњ, пок кун.” 
Оиша (р) мегўяд: Он занро ба тарафи худ кашида гуфтам: Ба он 
порча осори хунро пок кун. 

 

БОБИ 10. Шона задани сар њангоми ѓусл намудан аз љанобат 

214. Ва аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо Паёмбари Худо (с) дар 
њаљљату-л-вадоъ эњром бастам ва аз касоне будам, ки њадяро 
нафиристода ва нияти њаљљи таматтуъ карда будам. Ва Оиша (р) 
мегуфт, ки аз одати моњонагии худ то шаби Арафот пок нашуда буд, 
лизо аз Паёмбари Худо (с) пурсид, ё Расулаллоњ имшаб Арафот аст ва 
ман љињати таматтуъ нияти умра кардаам (чї бояд бикунам?). 

Паёмбари Худо (с) ба ў гуфтанд: “Гесўњоятро боз кун, саратро шона 
кун ва аз умра кардан худдорї намо.” Оиша (р) мегўяд: Мутобиќи 
њидояти Паёмбари Худо (с) амал намудам ва чун њаљро анљом додам, 
шабе, ки аз Мино ба тарафи Макка меомадем, дар минтаќаи Муњассаб 
ба бародарам Абдуррањмон амр карданд, то маро аз Танъим ба ивази 
умрае, ки нияти онро карда будам, умра дињад. 

БОБИ 11. Њангоми ѓусл намудан аз њайз зан бояд 
мўйњояшро бикшояд 

215. Ва аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Касе, ки мехоњад умра намояд, метавонад  барои адои 
умра ният намояд ва агар ман њадяро нафиристода будам, барои 
анљоми умра эњром мебастам.” 
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Баъзе аз асњоб нияти умра ва иддае њам нияти њаљ карданд ва 
њадисро зикр карда ва дар мавзўъи дучор шуданаш ба одати моњонагї 
гуфт: Паёмбари Худо (с) бародарам Абдуррањмонро њамроњам ба 
Танъим фиристоданд, аз он љо барои умра эњром бастам ва дар њељ 
кадом аз ин пешомадњо бар ман њадяи рўза ва садаќа лозим нагардид. 

БОБИ 12. Ќазои намоз бар њоиз лозим нест 

216. Ривоят аст, ки зане аз Оиша (р) пурсид: Оё зан баъд аз пок 
шудан аз одати моњонагї бояд намози худро ќазо бидорад? Оиша (р) 
ба вай гуфт: Магар ту аз хавориљ њастї? Мо дар замони Паёмбари 
Худо (с) ба одати моњонагї гирифтор мешудем ва моро ба ќазо 
доштани намоз амр намефармуданд. Ва ё гуфт: Мо намозро ќазо 
намедоштем. 

БОБИ 13. Хоб шудан бо њоиз дар бистараш 

217. Аз Умми Салама (р) дар њадисе, ки рољеъ ба одати моњонагиаш 
ривоят мекунад ва ин, ки ў дар ин њолат бо Паёмбари Худо (с) дар як 
ќатифа хобидааст, мегўяд, Паёмбари Худо (с) дар њоле, ки рўза 
доштанд, ўро бўсиданд. 

БОБИ 14. Њозир шудани занњои њоиз ба намози ид 

218. Аз Умми Атийя (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: Занњои нављавон, духтарњои бокира ё занњои 
болиѓи бокира ва занњои њоиз берун шаванд ва ба корњои нек ва дуои 
мусалмонон иштирок намоянд, вале занњои њоиз аз омадан ба идгоњ 
худдорї намоянд.” Аз (Умми Атийя) пурсиданд: Занњои њоиз? Гуфт: 
Магар занњои њоиз ба Арафот ва фалон ва фалон љоњо њозир 
намешаванд? 

БОБИ 15. Дидани зан зардоб ва тирагиро дар ѓайри 
рўзњои њайз 

219. Ва аз Умми Атийя (р) ривоят аст, ки гуфт: Моён зардоб ва 
тирагиро аз одати моњонагї њисоб намекардем. 

БОБИ 16. Зане, ки баъд аз бозгашт аз тавофи ифоза њайз 
мешавад 

220. Аз Оиша (р) њамсари Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки ба   
Паёмбари Худо (с) гуфт: Ё Расулаллоњ, (Сафия бинти Њуяй) ба одати 
моњонагї гирифтор шудааст. Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Шояд ў 
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монеъи рафтани мо шавад, оё ў бо шумо тавоф накардааст?” Гуфтанд: 
Тавоф кардааст. Фармуданд: «Пас барояш бигў, ки аз Макка хориљ 
шавад». 

БОБИ 17. Намози (љаноза) бар зане,  ки дар њолати нифос 
вафот ёфтааст 

221. Аз Самура ибни Љундуб (р) ривоят аст, ки зане аз асари 
вилодат мурд, Паёмбари Худо (с) дар васати љанозааш истоданд ва бар 
вай намоз хонданд. 

БОБИ 18.  

222. Аз Маймуна (р) њамсари Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки: вай 
дар одати моњонагї буд ва намоз намехонд, вале дар канори љойе, ки 
Паёмбари Худо (с) намоз мехонданд, хобида буд ва эшон рўйи 
љойнамози худ намоз мехонданд ва њангоми саљда кардан гўшањое аз 
либоси Паёмбари Худо (с) ба бадани Сафия (р) мерасид. 
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БОБИ 1. Пас агар обе наёфтед... 

223. Аз Оиша (р) њамсари Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки гуфт: 
Дар яке аз сафарњои Паёмбари Худо (с) бо эшон њамсафар будем. Чун 
ба минтаќаи Байдо ё минтаќаи Зоту-л-Љайш расидем, гулўбандам 
афтод ва гум шуд. 

Паёмбари Худо (с) бо дигар њамроњонашон барои љустуљўи 
гулўбанд таваќќуф намуданд ва дар ин мањал об њам пайдо намешуд. 
Касоне назди Абўбакр (р) омада гуфтанд: Хабар надорї, ки Оиша чї 
кардааст, сабаби таваќќуфи Паёмбари Худо (с) ва дигарон гардидааст 
ва ин дар њолест, ки бо худ обе надоранд ва ин љо обе њам пайдо 
намешавад. 

Абўбакр (р) дар њоле, ки сари Паёмбари Худо (с) рўи зонуям буд ва 
ба хоб рафта буданд, омад ва гуфт: Сабаби таваќќуфи Паёмбари Худо 
(с) ва дигар мардум шудаї, дар њоле, ки ин љо на обе њаст ва на њам 
онњо бо худ обе доранд. Оиша (р) мегўяд: Абўбакр маро мавриди итоб 
ќарор дод ва он чї, ки дилаш мехост, гуфт. Ва ба дасти худ ба пањлўям 
мезад ва аз ин, ки сари Паёмбари Худо (с) ба зонуям нињода буд, 
њаракате карда наметавонистам. 

Чун Паёмбари Худо (с) субњ аз хоб бедор шуданд, обе вуљуд надошт 
ва Худованд ояи таяммумро нозил фармуд ва мардум таяммум 
карданд. Усайд ибни Њузайр (р) гуфт: Эй хонадони Абўбакр, ин 
аввалин баракати шумо нест. Оиша мегўяд: Чун шутуреро, ки ман бар 
ў савор будам, аз љояш њаракат додем, гулўбандро аз зери пояш ёфтем. 

224. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: “Бароям панљ чиз дода шудааст, ки барои њељ касе 
пеш аз ман дода нашудааст-ин, ки аз масофати якмоња роњ ба дили 
душманонам хавф ва руъб меафтад, ин, ки замин бароям масљид ва 
василаи тањорат ќарор дода шудааст, пас њар касе аз уммати ман, ки 
намозро дарёфт (ва оберо надид, таяммум кунад) ва намозро адо 
намояд ва ин, ки амволи ѓанимат бароям њалол гардида ва барои њељ 
каси дигаре пеш аз ман њалол нагардида буд ва ин, ки бароям иљозаи 
шафоат дода шудааст ва ин, ки пайѓамбарони пеш аз ман хос барои 
ќавми худ мабъус мешуданд ва ман барои њамаи мардумон мабъус 
гардидаам. 
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БОБИ 2. Таяммум дар њоли муќим будан  дар сурати 
набудани об ва хавфи фавти намоз 

225. Аз Абўљуњайм ибни Њориси Ансорї (р) ривоят аст, ки гуфт: 
Паёмбари Худо (с) аз тарафи мањаллаи Биъри Љамал меомаданд, ки 
шахсе эшонро дида, салом гуфт. 

Паёмбари Худо (с) саломашро (алайк) надоданд, то ин, ки наздики 
девор омаданд ва аз он девор бар рўй ва дастњои худ масњ намуданд (яъне, 
таяммум карданд) ва баъд аз он љавоби саломи он шахсро доданд. 

БОБИ 3. Оё љавоз дорад, ки шахси таяммумкунанда дар 
дастњои худ пуф намояд 

226. Аз Аммор ибни Ёсир (р) ривоят аст, ки ба  Умар ибни Хаттоб 
(р) гуфт: Оё ба ёдат њаст, ки ман ва ту дар сафаре бо њам будем ва ту 
намоз нахондї ва ман дар (хок) ѓалт зада ва намози худро хондам. 

Чун ин воќеаро барои Паёмбари Худо (с) гуфтем, фармуданд: 
“Агар чунин мекардї, бароят кофї буд.” Ва Паёмбари Худо (с) њар ду 
кафи дасти худро бар замин заданд ва дар онњо пуф карданд ва сипас 
рўй ва дастњои худро бо онњо масњ намуданд. 

БОБИ 4. Хоки пок барои мусалмон вузў буда ва љойи обро мегирад 

227. Аз Имрон ибни Њусайни Хузоъї ривоят аст, ки гуфт: Дар яке 
аз сафарњо њамроњи Паёмбари Худо (с) будам. Њамаи шаб роњ 
паймудем ва чун охири шаб шуд, дар љое ором гирифтем ва албатта 
барои мусофир њељ чизе ширинтар аз истироњати охири шаб нест ва то 
офтоб бар мо натобид, аз хоб бедор нашудем ва аввалин касе, ки аз хоб 
бедор шуд, фалон кас буд. 

Баъд аз вай фалон каси дигар ва баъд аз вай фалонї ва 
чањорумашон Умар ибни Хаттоб (р) буд. Паёмбари Худо (с), ки хоб 
мешуданд, то худашон бедор намешуданд, мо эшонро аз хоб бедор 
намекардем, чун намедонистем, ки дар њолати хоб ба эшон чї рух 
медињад ва чун Умар (р) аз хоб бедор шуд ва њолати мардумро дид ва 
дар айни њол шахси боњайбате буд, бо садои баланд такбир гуфт ва ба 
такбир гуфтани худ то љое идома дод, ки Паёмбари Худо (с) аз садои 
такбири ў аз хоб бедор шуданд. 

Дар ин ваќт мардум назди Паёмбари Худо (с) омада, аз мусибати 
фавт шудани намоз барояшон шикоят намуданд, эшон фармуданд: 
“Мушкиле нест! Њаракат кунед!” Аз он љо њаракат кардем ва њанўз 
роњи зиёдеро напаймуда будем, ки Паёмбари Худо (с) таваќќуф 
намуданд, об  хостанд ва вузў сохтанд, баъд аз он намозро барои 
мардум адо намуданд ва чун аз намоз фориѓ шуданд, шахсеро диданд, 
ки дар гўшае нишаста ва бо мардум намоз нахондааст, аз вай 
пурсиданд: “Чї чиз монеъи намоз хонданат бо мардум шудааст?” 
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Гуфт: Љунуб шудаам ва обе нест. Фармуданд: “Аз хок истифода 
мекардї ва хок барои тањорат кофї аст”. Сипас Паёмбари Худо (с) 
њаракат карда ва ба роњ афтоданд, мардуме омада ва аз ташнагї 
шикоят намуданд. Паёмбари Худо (с) таваќќуф намуданд, Алї (р) ва 
яке аз асњобро назди худ хоста фармуданд: “Биравед ва об пайдо 
кунед”. Он ду нафар рафта ва занеро диданд, ки байни ду машки об 
болои шутураш нишастааст. Аз он зан пурсиданд, ки об дар куљост? 

Он зан гуфт: Ман дирўз њамин ваќт бар сари об будам ва мардуми 
мо ба талаби об баромадаанд. Барояш гуфтанд: Пас биё, биравем. 
Гуфт: Куљо биравам? Гуфтанд: Назди Паёмбари Худо (с). Гуфт: Назди 
он, ки аз дини обояш баргаштааст? Гуфтанд: Бале! Ин њамон кас аст. 
Биё, ки биравем.  

Ва ўро назди Паёмбари Худо (с) оварда ва мољароро њикоят 
намуданд. 

Ровї мегўяд: Паёмбари Худо (с) фармуданд: Ўро аз шутураш пиёда 
кунед. Ва Паёмбари Худо (с) зарферо талаб карданд ва аз он ду машк 
миќдори оберо дар он зарф рехтанд ва дањани машкњоро баста ва 
ќисмати поёни онњоро боз намуданд ва мардумро садо заданд, то аз он 
об худ нўшида ва њайвоноти худро низ об дињанд. Њар кас мехост 
худаш ва њар кас мехост њайвонашро об дод ва охирин шахс њамон 
шахси љунуб буд, ки ба вай  зарфе аз об доданд ва фармуданд: “Ин 
обро бигир ва ба сари худ бирез”. 

Он зан њамон тавр истода буд ва нигоњ мекард, ки ба обњояш чї 
мекунанд ва ба Худованд ќасам, ки он об комилан халос шуд ва боз 
дидем, ки он машкњо нисбат ба аввал пуртар шудааст ва Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: “Барои ин зан чизе љамъоварї намоед”. Барояш 
хурмо, орд ва талќон љамъ намуда, дар љомае нињоданд ва он занро бар 
шутураш савор намуда, он љомаро пеши рўяш гузоштанд. 

Ва Паёмбари Худо (с) барои он зан гуфтанд “Бидон, ки мо аз оби ту 
чизе кам накардаем ва Худованди мутаъол буд, ки моро сероб сохт”. 

Он зан дертар аз мавъиди муайян ба хонаводааш расид, 
вобастагонаш аз вай пурсиданд, ки сабаби таъхири ту чї буд? Гуфт: 
Ќисаам тааљљубовар аст, маро ду нафар гирифта ва назди њамон касе, 
ки ўро (собиъї) мегўянд бурданд (собиъї касест, ки дини аслиашро 
тарк намуда ва ба дини дигаре гароида бошад) ва ў чунин ва чунон 
кард ва ба Худованд ќасам аст, ки ў ё соњиртарини мардумони байни 
осмону замин аст ва ё пайѓамбари барњаќќи Худо аст. 

Мусалмонон баъд аз ин воќеа бар мушрикине, ки дар атрофи диёри 
он зан буданд, њамла намуданд, вале ба мардум ва хонањое, ки он зан 
мутааллиќ ба онњо буд, коре надоштанд. Он зан рўзе ба ќавмаш гуфт: 
Фикр мекунам, ки ин мардум (мусалмонон) ќасдан шуморо мавриди 
таарруз ќарор намедињанд, оё намехоњед мусалмон шавед? Ва онњо 
пешнињодашро пазируфта, мусалмон шуданд. 
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БОБИ 1. Кайфияти фарз гардидани намоз дар шаби Исро 

228. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Абўзар (р) аз 
Паёмбари Худо (с) ривоят мекард, ки фармуданд: “Њангоме, ки ба Макка 
будам, саќфи хонаам шикофта шуда ва Љабраил (ъ) дохил гардид, 
синаамро кушуда ва ба оби Замзам шуст. Баъд аз он таштеро, ки пур аз 
њикмат ва имон буд, оварда ва дар синаам холї кард ва синаамро баст. 

Баъд аз он дастамро гирифт ва ба сўи осмон уруљ намуд. Чун ба 
осмони аввал омадам, Љабраил ба дарбони осмон гуфт: Боз кун. 
Дарбон гуфт: Кист? Љабраил гуфт: Ман Љабраил њастам. Гуфт: Касе 
њамроњат њаст. Гуфт: Бале! Муњаммад (с) њамроњам мебошад. Гуфт: Оё 
ў мабъус шудааст? Гуфт: Бале. Ва дарбон дарро кушуд. 

Чун ба Осмони Дунё боло шудем, дидем, шахсе нишаста ва 
мардумоне дар тарафи росташ ва мардумоне дар тарафи чапаш ќарор 
доранд, чун ба тарафи росташ нигоњ мекунад, механдад ва чун ба 
тарафи чапаш нигоњ мекунад, мегиряд. (Ў моро мухотаб ќарор дода) 
гуфт: Эй Пайѓамбари некўкор ва фарзанди некўкор, хуш омадед. 

Аз Љабраил пурсидам: Ин шахс кист? Гуфт: Ин (Одам) (ъ) аст ва ин 
чизњое, ки дар тарафи рост ва чапаш ќарор доранд, арвоњи авлодаш 
мебошанд. Онњое, ки дар тарафи росташ њастанд, ањли љаннат ва 
онњое, ки дар тарафи чапаш мебошанд, ањли дўзах њастанд, чун ба 
тарафи росташ мебинад, механдад ва чун ба тарафи чапаш нигоњ 
мекунад, мегиряд. 

Баъд аз он маро ба сўи осмони дуввум бурда ва ба дарбон гуфт: Боз 
кун. Дарбон њамон чизеро, ки дарбони осмони аввал гуфта буд, такрор 
намуд ва дарро кушод. Анас (р) мегўяд, ки Абўзар (р) барояш 
гуфтааст, ки Паёмбари Худо (с) дар осмонњо Одам, Идрис, Мўсо, Исо 
ва Иброњим салавотуллоњи алайњимро дидааст. Вале Абўзар (р) 
маконњои онњоро мушаххас карда натавонист, фаќат њамин ќадар ба 
хотир дошт, ки Паёмбари Худо (с) Одам (ъ)-ро дар осмони дунё ва 
Иброњим (ъ)-ро дар осмони шашум дидаанд. 

Анас (р) мегўяд: Чун Љабраил бо Паёмбари Худо (с) назди Идрис 
(ъ) расиданд, гуфт: Пайѓамбари некўкор ва бародари некўкорам, хуш 
омадед. Паёмбари Худо (с) мегўянд, ки аз Љабраил (ъ) пурсидам: “Ин 
шахс кист?” Гуфт: Ин Идрис аст. 
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Баъд аз он назди Мўсо (ъ) расидем ва ў њам гуфт: Пайѓамбари 
некўкор ва бародари накўкорам, хуш омадед. Пурсидам: “Ин кист?” 
Гуфт: Ин Мўсо (ъ) аст. Баъд аз он назди Исо (ъ) расидем ва ў њам гуфт: 
Пайѓамбари некўкор ва бародари некўкорам, хуш омадед: Пурсидам: 
“Ин кист?” Гуфт: Ин Исо (ъ) аст. 

Баъд аз он назди Иброњим (ъ) расидем ва ў гуфт: Пайѓамбари некўкор 
ва фарзанди некўкорам, хуш омадед. Пурсидам: “Ин кист?” Гуфт: Иброњим 
(ъ) аст. Анас (р) мегўяд: Ибни Аббос (р) ва Абўњаббаи Ансорї (р) 
мегуфтанд, ки Паёмбари Худо (с) фармуданд, ки “баъд аз он то љое бурда 
шудам, ки овози аќломи (ќаламњои) (малоика)-ро мешунидам.” 

Анас ибни Молик (р) мегўяд: Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
“Худованд бар уммати ман панљоњ намоз фарз гардонид, бо њамин 
њукм баргаштам, то он, ки назди Мўсо (ъ) расидам. Пурсид: Худованд 
бар уммати ту чї фарз намуд? Гуфтам: Панљоњ ваќт намоз. Гуфт: Ба 
назди Парвардигорат баргард, чун уммати ту тоќати инро надоранд. 

Баргаштам ва Худованди мутаъол ќисмате аз онро соќит намуд, боз 
баргаштам ва назди Мўсо омада, гуфтам: Худованди мутаъол ќисмате 
аз онро соќит намуд. Гуфт: Назди Парвардигорат баргард, чун уммати 
ту тоќати онро надоранд. Баргаштам ва боз Худованди мутаъол 
ќисмате аз онро соќит намуд, боз назди Мўсо омадам ва боз бароям 
гуфт: Назди Парвардигорат баргард, зеро уммати ту тоќати онро 
надоранд. Боз баргаштам ва Парвардигорам бароям гуфт: Ин панљ аст 
(дар адад) ва панљоњ аст (дар савоб) ва ин гуфтаам таѓйирпазир нест. 
Боз назди Мўсо омадам ва ў ба ман гуфт: Назди Парвардигорат 
баргард. Гуфтам: Аз Парвардигорам њаё мекунам. 

Баъд аз он Љабраил (ъ) њамроњам рафт, то маро ба Сидрату-л-
мунтањо расонид ва ин маќом чунон рангњои гуногуне дошт, ки онњоро 
васф карда наметавонам, баъд аз он маро ба љаннат бурданд ва дар он 
љо риштањое буд аз марворид ва хоки он аз мушк буд.” 

229. Аз Оиша, умму-л-мўъминин (р) ривоят аст, ки гуфт: Худованд 
њангоме, ки намозро фарз гардонид, дар њазар ва сафар (ду ракаат) 
фарз гардонид, намози сафар ба њамон њоли худ боќї монд ва бар 
намози њазар афзуда шуд. 

БОБИ 2. Намоз бояд бо либос хонда шавад 

230. Аз Умар ибни Абўсалама (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
боре танњо дар як љома намоз хонданд ва ду тарафи љомаро ба тарафи 
муќобил давр дода буданд. 

БОБИ 3. Намоз хондан дар љомае,  ки ба љасад печида шудааст 

231. Аз Умми Њониъ бинти Абўтолиб (р) дар зимни њадиси намози 
Паёмбари Худо (с) дар рўзи фатњи Макка ривоят аст. Ва њадиси намоз 
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хондани Паёмбари Худо (с) дар рўзи фатњи Макка ќаблан гузашт. 
232. Ва дар ин ривоят омадааст, ки Умми Њониъ гуфт: Баъд аз он  њашт 

ракаат намоз, дар њоле, ки худашонро ба љома печонда буданд, хонданд, 
чун аз намоз фориѓ шуданд, гуфтам: Ё Расулаллоњ, баччаи модарам, яъне 
бародарам Алї ибни Абўтолиб (р) мехоњад шахсеро, ки ман паноњ додаам 
ва он (фалон ибни Њубайра) аст, ба ќатл бирасонад. Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Эй умми Њониъ! Мо паноњ додем касеро, ки ту паноњ додаї,” 
Умми Њониъ мегўяд: Ин (воќеа) њангоми чошт буд. 

233. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки шахсе аз Паёмбари Худо (с) 
аз њукми намоз хондан дар як љома пурсиш намуд. Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Оё њар кадоми шумо ду љома доред?” 

БОБИ 4. Агар касе дар як љома намоз мехонад, онро ба 
шонањояш биандозад 

234. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Набояд касе аз шумо дар як љома, ки бар шонањояш аз он 
чизе набошад, намоз бихонад.” 

235. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Касе, ки дар як љома намоз мехонад, ду тарафи онро ба ду 
љониби мухолиф бияндозад». 

БОБИ 5. Ваќте, ки љома танг бошад 

236. Аз Љобир (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар сафаре аз сафарњои 
Паёмбари Худо (с) бо эшон њамроњ будам. Шабе љињати иљрои коре 
наздашон омадам, дидам, ки намоз мехонанд ва ман танњо як љома 
доштам ва худро ба он печонда ва дар пањлўяшон ба намоз истодам. 
Чун аз намоз фориѓ шуданд, пурсиданд: “Эй Љобир, сабаби берун 
шудани ту дар ин ваќти шаб чї буд?” 

Эшонро аз њољати худ бохабар сохтам, чун суханам тамом шуд, 
фармуданд: “Ин чї навъ љома печиданиест, ки мебинам?” Гуфтам: 
Њамин як љома буд. Фармуданд: “Агар љома калон ва фарох буд, онро 
ба худ печон ва агар танг ва хурд буд (ба камарат бибанд)». 

237. Аз Сањл (р) ривоят аст, ки гуфт: Мардум бо Паёмбари Худо (с) 
намоз мехонданд ва монанди атфол лунгињои худро ба гарданашон 
мебастанд ва барои занњо чунин гуфта мешуд, ки “то ваќте, ки мардњо 
комилан наменишинанд, сарњои худро боло накунед.” 

БОБИ 6. Намоз хондан дар ќабои шомї 

238. Аз Муѓира ибни Шуъба (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар яке аз 
сафарњо бо Паёмбари Худо (с) њамроњ будам. Фармуданд: “Эй Муѓира! 
Ин зарфро бо худ бигир.” Он зарфро бо худ гирифтам ва Паёмбари 
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Худо (с) љињати ќазои њољат хориљ гардида ва то љое рафтанд, ки аз 
ман пинњон шуданд, дар ин ваќт ќабои шомиро пўшида буданд, 
мехостанд дасти худро аз остини он берун кунанд, тангї кард, аз ин 
љињат дасти худро аз ќисмати поёни он берун намуданд, ман ба 
(дастњо)-яшон об рехтам ва эшон барои намоз хондан вузў сохтанд ва 
бар мўзањои худ масњ намуда ва сипас намоз хонданд. 

БОБИ 7. Худро барањна намудан дар намоз макрўњ аст 

239. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки мегуфт: Паёмбари 
Худо (с) дар њоле, ки лунгї пўшида буданд, бо Ќурайш сангњоро 
љињати бинои Каъба њамл мекарданд. Амакашон Аббос (р) ба эшон 
гуфт: Бародарзодаам! Агар лунгиро аз камари худ боз карда ва рўи 
шонањоят, зери сангњо ќарор медодї, бењтар буд. Љобир (р) мегўяд: 
Паёмбари Худо (с) лунгиро боз карда, рўи шонањои худ гузоштанд ва 
њамон буд, ки аз шиддати њаё ва шарм бењуш афтоданд ва баъд аз ин 
рўз њаргиз Паёмбари Худо (с) барањна дида нашуданд. 

БОБИ 8. Он чї, ки аз аврат бояд пўшида шавад 

240. Аз Абўсаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) аз печидани љома ба бадан ва аз нишастан ба тавре, ки аврат зоњир 
гардад, нањй фармуданд. 

241. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) аз ду 
аќди хариду фурўш дар як аќд ва аз лимос ва нибоз ва аз пўшидани 
љома, ба тавре, ки аврат намоён шавад ва аз нишастане, ки аврат зоњир 
гардад, нањй фармуданд. (Лимос иборат аз он буд, ки шахс ба 
муљарради даст задан ба чизи мавриди назар бояд њатман онро 
мехарид ва нибоз иборат аз он буд, ки фурўшанда молро ва харидор 
пулро ба тарафи љониби муќобил меандохт ва байъ лозим гардида ва 
барои њељ кадом ихтиёри радди он набуд). 

242. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Абўбакр (р) маро 
њамроњи ду шахси дигар дар он њаљље, ки амири њаљ буд, маъмурият 
дод, то дар рўзи иди Ќурбон дар Мино эълон намоем, ки баъд аз имсол 
мушрике набояд њаљ кунад ва набояд касе ба хонаи Каъба барањна 
тавоф намояд. Баъд аз он Паёмбари Худо (с) Алї (р)-ро фиристода ва 
ба ў амр карданд, то бароати аз мушрикинро эълон намояд. Алї (р) 
њамроњи мо дар Мино эълон мекард, ки баъд аз имсол набояд мушрике 
ба њаљ биёяд ва набояд касе ба хонаи Каъба барањна тавоф намояд. 

БОБИ 9. Он чї, ки дар мавриди аврат будани рон омадааст 

234. Аз Анас (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) ба ѓазваи Хайбар 
рафтанд ва намози субњро бо эшон дар наздикии Хайбар ба торикї адо 
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намудем. Паёмбари Худо (с) савор гардиданд ва Абўталња низ савор 
шуд ва ман пушти сари Абўталња савор шудам. 

Паёмбари Худо (с) (маркабашонро) ба тарафи кўчањои Хайбар пеш 
ронданд ва зонуњоям ба рони Паёмбари Худо (с) мерасид, баъд аз он 
эшон чодарро аз рўи рони худ дур карданд, то љое, ки сафедии рони 
Паёмбари Худо (с)-ро дидам. Чун ба дењаи Хайбар дохил гардиданд, 
фармуданд: “Аллоњу акбар, Хайбар хароб шуд. Ваќте, ки мо ба диёри 
мардуме биёем, пас вой ба рўзи бимдодашудагон” (яъне касоне, ки 
даъвати Худоро напазируфтаанд). Ин суханро се бор такрор намуданд. 
Анас (р) мегўяд: (Дар ин ваќт) мардуми Хайбар љињати анљом додани 
корњояшон берун шуда буданд ва бо худ гуфтанд: Муњаммад бо 
лашкараш расид! Анас (р) мегўяд: Хайбарро ба зўр ё ба сулњ фатњ 
кардем, чун асиронро љамъ карданд, Дењя омада ва гуфт: Ё Расулаллоњ! 
Аз ин асирон як канизеро ба ман бидињед. Фармуданд: “Бирав, барои 
худ канизеро интихоб кун.” 

Дењя (р) Сафия бинти Њуяйро интихоб намуд. Шахсе назди 
Паёмбари Худо (с) омад ва гуфт: Ё Расулаллоњ, Сафия бинти Њуяй 
сардори ќавми Ќурайза ва Назирро ба Дењя бахшиш намудед, ў љуз бар 
шумо барои шахси дигаре муносиб нест. Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Дењяро бо он зан талаб кунед.” Чун Паёмбари Худо (с) ба 
тарафи он каниз нигаристанд, фармуданд: “Канизи дигаре аз байни 
асирон интихоб кун.” 

Анас (р) мегўяд: Паёмбари Худо (с) [Сафия (p)]-ро озод карданд ва 
бо ў издивољ намуданд ва њамон озодиашро барояш мањр ќарор 
доданд. Ва њанўз дар роњ будем, ки (Умми Сулайм) (Сафия)-ро таљњиз 
ва омода намуд ва шаб назди Паёмбари Худо (с) фиристод ва 
Паёмбари Худо (с) субњи он рўз домод гардиданд ва фармуданд: “Касе, 
ки чизе дорад, њозир намояд.” Ва матоъи чармиро пањн намуданд, касе 
хурмо овард ва касе равѓан овард. Ва фикр мекунам, ки Анас (р) гуфт: 
Ва касе талќон, сипас ин чизњоро бо њам омехтанд ва ин тўйи арўсии 
Паёмбари Худо (с) буд. 

БОБИ 10. Зан дар чанд љома бояд намоз бихонад 

244. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с), ки намози 
фаљрро мехонданд, занњое аз мусалмонон низ дар њоле, ки худро ба 
љомањояшон печида буданд, ба намоз њозир мешуданд, баъд аз намоз 
ба хонањояшон бармегаштанд ва касе онњоро намешинохт. 

БОБИ 11. Намоз хондан дар љомае, ки дорои наќш аст 

245. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар љомае, 
ки дорои наќшњо буд, намоз хонданд. Њангоми намоз хондан чашми 
эшон ба он наќшњо афтод. Баъд аз намоз хондан фармуданд: Ин 
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љомаамро бурда ва ба Абўљањм бидињед ва љомаи хашини Абўљањмро 
барои ман биёваред, зеро ин љома сабаби аз байн рафтани њузури 
ќалбиам дар намоз шуд. 

БОБИ 12. Оё агар касе дар љомаи салибдор ва ё аксдор 
намоз бихонад, намозаш фосид мешавад? 

246. Аз Анас (р) ривоят аст, ки Оиша (р) пардаи бонаќшунигоре 
дошт, ки ба он як тарафи хонаашро парда мекард Паёмбари Худо (с) 
(ба ў) гуфтанд: “Ин пардаатро дур кун, чун аксњои он дар намоз ба 
хотирам меояд.” 

БОБИ 13. Касе, ки дар ќабои абрешимин намоз хонда ва 
сипас онро аз бадани худ дур кардааст 

247. Аз Уќба ибни Омир (р) ривоят аст, ки гуфт: Барои Паёмбари 
Худо (с) ќабои абрешиминеро бахшиш доданд. Паёмбари Худо (с) он 
ќаборо пўшиданд ва ба он намоз хонданд, чун аз намоз фориѓ шуданд, 
онро монанди касе, ки аз чизе бадаш биёяд, аз бадани худ дур карда ва 
фармуданд: “Ин барои ањли таќво муносиб нест.” 

БОБИ 14. Намоз хондан дар љомаи сурх 

 248. Аз Абўљуњайфа (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с)-ро 
дар хаймаи кўчаки сурхранге, ки аз пўст сохта шуда буд, дидам ва 
Билол (р) оби вузўи он њазратро бо худ гирифта буд ва мардумро 
мушоњида намудам, ки љињати ба даст овардани оби вузўи Паёмбари 
Худо (с) бар якдигар сабќат мељустанд, касе, ки аз он об чизе ба даст 
меовард, ба сар ва танааш мемолид ва касе, ки ба даст намеовард, аз 
рутубати дасти рафиќи худ истифода мекард. Баъд аз он Билолро 
дидам, ки асои найзамонандеро ба замин кўбид ва Паёмбари Худо (с) 
бо либосњои сурхранге, дар њоле, ки остинњои худро боло зада буданд, 
омаданд ва он асоро пеши рўи худ ќарор дода ва бо мардум ду ракаат 
намоз адо намуданд, дар ин ваќт медидам, ки мардум ва њайвонот аз 
пушти он асо убур мекарданд. 

БОБИ 15. Намоз хондан бар болои баландї ва  минбар ва 
лавњаи чўбин 

249. Ривоят аст, ки касе аз Сањл ибни Саъд (р) пурсид: Минбари 
Паёмбари Худо (с) аз чї сохта шуда буд? Гуфт: Касе, ки (ин чизро) аз 
ман бењтар бидонад, дар ќайди њаёт нест. Минбар аз дарахти гази Ѓаба 
сохта шуда аст, онро фалонї, ки озодшудаи фалон зан аст, барои 
Паёмбари Худо (с) сохтааст ва њангоме, ки минбар сохта шуд ва ба 
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љояш нињода шуд, Паёмбари Худо (с) болояш рў ба ќибла истода ва 
такбир гуфтанд, мардум њам пушти сарашон истоданд, ќироатро 
хонданд ва рукўъ карданд ва мардум њам рукўъ карданд, баъд аз он 
сарашонро баланд намуданд ва аќиб-аќиб рафта ва ба рўи замин саљда 
намуданд. 

Баъд аз он дубора болои минбар рафта, ќироатро хонда ва рукўъ 
намуданд ва чун сари худро аз рукўъ баланд карданд, боз аќиб-аќиб 
омаданд, то ин, ки бар рўи замин саљда карданд ва ба ин тариќ 
намозро адо намуданд. 

БОБИ 16. Намоз хондан дар болои бўрё 

250. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки модаркалонаш 
[Мулайка (р)] Паёмбари Худо (с)-ро ба таъоме, ки омода карда буд, 
даъват намуд. Паёмбари Худо (с) аз он таъом хўрда ва фармуданд: 
“Бархезед, то барои шумо намоз бихонам.” Анас (р) мегўяд: Бўрёеро, 
ки аз истеъмоли зиёд сиёњ шуда буд, обе пошонда овардам. Паёмбари 
Худо (с) истода ва ман ва ятиме (ки он љо буд) пушти сарашон саф 
бастем ва он пиразан пушти сари мо истод ва Паёмбари Худо (с) барои 
мо ду ракаат намоз хонда ва рафтанд. 

БОБИ 17. Намоз хондан бар болои фарш 

251. Аз Оиша (р) њамсари Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки гуфт: 
Бисёр ваќтњо пеши рўи Паёмбари Худо (с) тавре мехобидам, ки 
пойњоям ба тарафи ќиблаи эшон ќарор мегирифт. Њангоми саљда 
кардан ба дасташон маро танбењ мекарданд ва ман пойњои худро пас 
мекашидам ва њангоме, ки меистоданд, дубора пойњоямро дароз 
мекардам, Оиша (р) мегўяд. Ва дар он ваќт дар хонањо чароѓе набуд. 

252. Ва аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки Паёмбари 
Худо (с) намоз мехонданд, ман дар пеши рўяшон, дар рўи бистар ба 
шакли љанозае ќарор мегирифтам. 

БОБИ 18. Саљда кардан бар љома аз шиддати гармї 

253. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо Паёмбари 
Худо (с) намоз хондам ва њар кадоми мо аз шиддати гармї љомаашро 
ба љои саљдагоњаш мегузошт. 

БОБИ 19 Намоз хондан бо кафш 

254. Ривоят аст, ки касе аз Анас (р) пурсид: Оё Паёмбари Худо (с) 
бо кафш намоз мехонданд? Гуфт: Бале. 
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БОБИ 20. Намоз хондан бо мўза 

255. Ривоят аст, ки Љарир ибни Абдуллоњ (р) бавл кард ва баъд аз 
он вузў намуд ва бар мўзањояш масњ карда, намоз хонд ва чун аз вай 
пурсиданд, гуфт: Паёмбари Худо (с)-ро дидам, ки чунин карданд. Ва ин 
њадис мавриди таваљљўњи сањоба (р) ќарор гирифт, зеро Љарир (р) аз 
охирин касоне буд, ки мусалмон шуда буд. 

БОБИ 21. Дур нигоњ доштани бозуњо дар њолати саљда кардан 

256. Аз Абдуллоњ ибни Молик ибни Буњайна (р) ривоят аст, ки 
гуфт: Паёмбари Худо (с) њангоми намоз хондан (њангоми саљда кардан) 
ончунон дастњояшонро аз якдигар дур нигањ медоштанд, ки сафедии 
зери баѓалашон маълум мешуд. 

БОБИ 22. Фазилати рўй овардан ба ќибла 

257. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) фармуданд: “Касе, ки монанди мо намоз бихонад ва ба ќиблаи мо 
рўй биёварад ва забњи дасти моро бихўрад, мусалмоне аст, ки дар ањд 
ва амони Худо ва Расули Ў аст, пас ањд ва амони Худоро дар бораи вай 
поймол накунед». 

БОБИ 23. Ин ќавли Худованди мутаъол, ки (ва маќоми 
Иброњимро намозгоњ ќарор дињед) 

258. Ривоят аст, ки шахсе аз Ибни Умар (р) пурсид: Агар касе 
љињати адои умра хонаро тавоф намояд, оё љавоз дорад, ки пеш аз саъй 
намудан байни Сафо ва Марва бо њамсараш њамбистар гардад? 

Дар љавоб гуфт: Паёмбари Худо (с) баъд аз ин, ки њафт шавт (давр) 
ба хона тавоф намуданд, ду ракаат намоз дар маќоми Иброњим (р) адо 
карданд ва баъд аз он байни Сафо ва Марва саъй намуданд ва 
бењтарин кор барои шумоён пайравї намудан аз Паёмбари Худо (с) аст 
(яъне то ваќте, ки байни Сафо ва Марва саъй накардаед, набояд бо 
њамсари худ њамбистар шавед). 

259. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки Паёмбари 
Худо (с) ба хонаи Каъба дохил шуданд, дар њамаи атрофаш дуъо 
намуданд, вале дар дохили хона намоз нахонданд ва чун аз хона хориљ 
шуданд, ду ракаат намоз ба тарафи Каъба хонда ва фармуданд: “Ќибла 
ин аст.” 

БОБИ 24. Дар њар љое бояд рўй ба ќибла бувад 

260. Аз Бароъ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) шонздањ ё 
њабдањ моњ ба тарафи (Байтулмуќаддас) намоз хонданд (байни ин 
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њадис ва њадисе, ки ќаблан дар ин маврид гузашт, аз нигоњи лафз 
ихтилоф аст). 

261. Аз Љобир (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки Паёмбари Худо 
(с) бар болои маркаб намоз мехонданд, ба њар тарафе, ки маркаб 
мерафт, ба њамон тараф намоз мехонданд, вале њангоме, ки иродаи 
намози фарзро доштанд, аз маркаб пиёда шуда ва ба тарафи ќибла 
намоз мехонданд. 

262. Аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) намозро адо намуданд, гарчи ман худам мутаваљљењ нашудам, 
ки Паёмбари Худо (с) бар намоз чизеро афзуда ва ё чизеро аз он кам 
карда бошанд, вале баъд аз ин, ки салом доданд, касе гуфт: Ё 
Расулаллоњ! Дар бораи намоз кадом чизи наве нозил гардидааст? 
Фармуданд: “Чї шудааст?” Гуфтанд: Чунин ва чунон намоз хондед. 
Њамон буд, ки ба ду зону нишастанд ва рўй ба ќибла оварда ва саљдаи 
сањв ба љо оварданд ва баъд аз он салом доданд. 

Ва чун рўйи худро ба тарафи мо карданд, фармуданд: “Агар дар 
бораи намоз кадом чизе њодис шавад, ба шумо хабар хоњам дод, вале 
ман њам монанди шумо як башар њастам, мисле, ки шумо фаромўш 
мекунед, ман њам фаромўш мекунам ва ваќте, ки фаромўш кардам, ба 
ёдам биёред. 

Агар кадом яке аз шумоён дар намозаш ба шак афтод, кўшиш 
кунад, ки савобро дарёбад ва намози худро тамом намуда, салом дињад 
ва баъд аз он барои сањв ду бор саљда намояд. ” 

БОБИ 25. Он чї, ки дар бораи ќибла омадааст 

263. Аз Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар се воќеа назарам бо вањйи 
Парвардигорам мувофиќ афтод, гуфтам: Ё Расулаллоњ! Агар маќоми 
Иброњим (ъ)-ро љое барои намоз хондан ќарор дињем ва ин ояи карима 
нозил гардид: «Ва аз маќоми Иброњим љое барои намоз хондан ќарор 
дињед» (Баќара:125) ва њамчунин ояи њиљоб. Гуфтам: Ё Расулаллоњ, 
агар њамсарони худро амр ба њиљоб намоед (бењтар аст). 

Зеро ашхоси нек ва бад ба онњо сухан мезананд ва ояи њиљоб нозил 
гардид. Ва њамсарони Паёмбари Худо (с) љињати муљодала ва 
муноќаша назди Паёмбари Худо (с) омада буданд, барояшон гуфтам: 
«Агар шумоёнро талоќ дињад, ивази шумо Худованд барояш занони 
бењтаре хоњад дод» ва њамин оят нозил гардид. (Тањрим: 5) 

БОБИ 26. Харошидани оби бинї аз масљид бо даст 

264. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) оби биниро 
ба тарафи ќиблаи (масљид) мушоњида намуданд ва сахт бадашон омад, 
то љое, ки аломати нохушнудї дар чењраашон ошкор гардид ва баъд аз 
он истода, онро ба дасти худ харошида ва фармуданд: “Ваќте касе аз 
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шумо ба намоз меистад, дар воќеъ ў бо Парвардигораш мунољот 
мекунад ва Парвардигораш байни ў ва байни ќибла ќарор мегирад. 

Пас набояд касе аз шумо оби биниашро ба тарафи ќибла 
биандозад, балки ба тарафи чап ва ё зери пояш (пинњон намояд). 
«Сипас оби дањони худро дар гўшаи ридои худ андохтанд ва онро ба 
њам молида ва фармуданд: “Ва ё ки чунин кунад.” 

БОБИ 27. Касе набояд оби биниашро дар ваќти намоз 
хондан ба тарафи росташ биандозад 

265. Аз Абўњурайра ва Абўсаъид (р) дар њадисе, ки дар мавриди оби 
бинї омадааст, ин лафз њам ривоят шудааст ки: “... ва на њам оби 
бинии худро ба тарафи рости худ бияндозад.” 

БОБИ 28. Кафораи андохтани оби бинї дар масљид 

266. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
“Андохтани оби бинї дар масљид иштибоњ аст ва кафораи он 
пўшидани (яъне аз байн бурдани) он аст. 

БОБИ 29. Панд додани имом барои мардумон дар итмоми 
намоз ва баёни ќибла 

267. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
«Шумо фикр мекунед, ки ман фаќат пеши рўи худро мебинам? Вале ба 
Худованд ќасам аст, ки хушўъ ва рукўъи шумо бар ман пўшида нест, ман 
шуморо аз пушти сари худ ба таври мушаххас мебинам». 

БОБИ 30. Оё равост,  ки масљиди фалонї гуфта шавад? 

268. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар 
байни аспњое, ки барои мусобиќа омода шуда буданд, аз Њафё (љоест 
дар љануби шањри Мадинаи мунаввара) то Санийятулвадоъ (љоест дар 
шимоли шањри Мадина) мусобиќа доданд ва байни аспњое, ки барои 
давидан омода набуданд, аз Санийяту-л-вадоъ то масљиди бани Зурайќ 
мусобиќа доданд ва Абдуллоњ ибни Умар (р) аз касоне буд, ки дар ин 
мусобиќа иштирок варзид. 

БОБИ 31. Таќсим кардани мол ва овезон кардани хўшаи 
хурмо дар масљид 

269. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Барои Паёмбари Худо (с) 
молеро аз Бањрайн оварданд, Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Он 
молро дар масљид бирезед.” Ва ин бештарин моле буд, ки барои 
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Паёмбари Худо (с) оварда шуда буд. Паёмбари Худо (с) барои намоз 
хондан аз хонаи худ берун шуданд ва ба он молњо илтифоте накарданд 
ва чун намоз хонда шуд, омаданд ва назди он молњо нишастанд ва њељ 
касе набуд, ки онро дида бошанд ва аз он мол барояш надода бошанд, 
то ин, ки Аббос омад ва гуфт: Ё Расулаллоњ, барои ман њам бидињед, 
зеро ман барои халосии худ ва Аќил пул додаам. Паёмбари Худо (с) 
барояш гуфтанд: “Худат бигир.” Ва ў бо њарду даст дар љомааш рехт, 
чун хост онњоро бардорад, натавонист, гуфт: Ё Расулаллоњ, касеро 
бигўед, ки инњоро бо ман бардорад. Фармуданд: “На, намегўям.” Гуфт: 
Пас худи шумо онро бо ман бардоред. Фармуданд: “На, 
барнамедорам”. Њамон буд, ки Аббос (р) миќдоре аз онро бар замин 
рехт ва баќияро бо худ бардошта, бар шонааш андохт ва рафт ва то 
ваќте ки аз назар пинњон шуд, Паёмбари Худо (с) аз ќафои ў 
менигаристанд ва аљаб њирсе дошт ва Паёмбари Худо (с) то ваќте, ки 
як дирњам аз он мол боќї монда буд (ва тавзеъ нашуда буд), аз љойи 
худ барнахостанд. 

БОБИ 32. Дар хона бояд љойеро барои намоз хондан 
таъйин намуд 

270. Аз Мањмуд ибни Рабеъи Ансорї (р) ривоят аст, ки Итбон ибни 
Молик, ки яке аз сањобањои ансорї аст ва дар ѓазваи Бадр иштирок 
намуда буд, назди Паёмбари Худо (с) омада ва гуфт: Ё Расулаллоњ! 
Чашмњоям камбин шуда ва ман барои ќавми худ имоматї мекунам ва 
чун њангоми борон дар шалаи (шаршараи) рўде, ки байни ман ва байни 
эшон аст, сел равон мешавад, наметавонам ба масљидашон рафта ва 
барояшон имоматї кунам. Ё Расулаллоњ, хоњишам ин аст, ки омада ва 
дар (љое аз) хонаам намоз бихонед, то ман он љоро барои намоз 
хондани худ ихтисос дињам. 

Ровии њадис мегўяд, ки Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
“Иншоаллоњ, ба зудї ин корро хоњам кард.” (Итбон гуфт, ки фардои 
он рўз пеш аз чошт Паёмбари Худо (с) бо Абўбакр (р) ба хонаам 
омаданд ва иљозаи дохил шудан хостанд, барояшон иљоза додам, ба 
хона дохил гардида ва пеш аз он, ки биншинанд, фармуданд: “Дар 
кадом љое аз хонаат мехоњї, ки намоз бихонам?” 

Гуфт, ки ба гўшае аз хонаам ишора кардам, Паёмбари Худо (с) дар 
он љо истоданд ва барои намоз хондан такбир гуфтанд, мо њам 
бархоста ва пушти сарашон саф бастем, ду ракаат намоз хонда ва 
салом доданд ва чун барояшон таъоме омода карда будем, аз 
рафтанашон монеъ шудем. 

Чандин нафар дар хона љамъ шуданд, яке аз онњо гуфт: (Молик 
ибни Духайшин ё ибни Духшун) куљост? Дигаре гуфт: Ў мунофиќ аст, 
ки Худо ва Расулашро дўст намедорад. Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
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«Чунин сухане магў!» Магар ўро надидї, ки Ло иллоња иллаллоњ 
гуфтааст ва бо ин гуфтааш љуз ризои Худованд ѓарази дигаре надошт?” 
Он шахс гуфт: Худо ва Расулаш бењтар медонад, мо њамкорї ва 
рањнамоињояшро барои мунофиќин мебинем. Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Касе, ки хос барои Худо «Ло илоња иллаллоњ» гуфта 
бошад, Худованд ўро бар дўзах њаром мегардонад.” 

БОБИ 33. Оё равост, ки љойи ќабрњои мушрикин  масљид 
сохта шавад? 

271. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Умми Њабиба ва Умми Салама (р) 
аз калисои Њабаша, ки дар он аксњое вуљуд доштааст, ёд карда ва ин 
мавзўъро ба Паёмбари Худо (с) гуфтанд. Эшон фармуданд: “Инњо 
(насоро) мардуме буданд, ки чун шахси неке аз онњо вафот меёфт, бар 
болои ќабраш масљиде бино мекарданд ва сурати он шахси некро дар 
он расм мекарданд, инњо дар рўзи ќиёмат аз бадтарин мардумон дар 
назди Худованди мутаъол њастанд.” 

272. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки Паёмбари Худо 
(с) ба Мадина омаданд, дар ќисмати болои Мадина аз ќабилае, ки ба 
номи (бани Амр ибни Авф) ёд мешуд, маскан интихоб намуданд ва 
Паёмбари Худо (с) чањордањ шаб он љо монданд, баъд аз он мардуми 
бани Наљорро талаб намуданд, онњо дар њоле, ки шамшерњояшон ба 
гарданашон овезон буд, омаданд, гўё њамин њоло Паёмбари Худо (с)-
ро, ки бар шутурашон савор буданд ва Абўбакр (р) пушти сарашон 
савор аст ва аъёни бани Наљор ба атрофашон ќарор доранд, мушоњида 
мекунам. 

Ва ба њамин њолат рафтанд, то он, ки ба наздики хонаи Абўаюб (р) 
пиёда шуданд ва чун дўст доштанд, дар њар љое, ки ваќти намоз дохил 
мешавад, дар њамон љо намозро адо намоянд (аз ин сабаб гоње) дар 
хобгоњи гўсфандон намоз мехонданд ва ба сохтани масљид амр 
фармуда буданд. Лизо гурўње аз мардуми бани Наљорро хостанд ва ба 
онњо гуфтанд: “Эй мардуми бани Наљор! Ин чордевориатонро барои 
мо бифрўшед”. Онњо гуфтанд: Ба Худованд ќасам аст, ки нахоњем 
фурўхт, мо ќимати онро љуз аз Худованд аз каси дигаре намехоњем. 
Анас (р) мегўяд: Дар байни ин чањордеворї чизњое буд, ки ман барои 
шумо мегўям: ќабрњои мушрикин, харобањо ва дарахтњои хурмо. 
Паёмбари Худо (с) амр намуданд, то ќабрњои мушрикинро аз байн 
бурда, харобањоро њамвор кунанд ва дарахтњои хурморо ќатъ намоянд. 

Дарахтони хурморо ќатъ намуда ва ба ќиблаи масљид ќарор доданд 
ва ду тарафи масљидро аз санг бино намуданд ва сањоба, дар њоле, ки 
Паёмбари Худо (с) бо онњо буданд, сангњоро наќл медоданд ва 
раљазхонї мекарданд ва Паёмбари Худо (с) чунин мегуфтанд: “Хубї 
љуз хубии охират нест, пас Худоё, муњољирин ва ансорро биёмурз.” 
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БОБИ 34. Намоз хондан дар хобгоњи шутурон 

273. Ривоят аст, ки Ибни Умар (р) бар болои шутури худ намоз 
хонда ва мегуфт: Паёмбари Худо (с)-ро дидам, ки чунин мекарданд. 

БОБИ 35. Касе, ки њангоми намоз хондан дар пеши рўяш танўр ё 
оташ ќарор дошта, вале ќасди ў ибодати Худо бошад 

274. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) фармуданд: “Дар њоле, ки намоз мехондам, оташи (дўзах) бароям 
нишон дода шуд». 

БОБИ 36. Кароњияти намоз хондан дар ќабристон 

275. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Чизе аз намозњоро дар хонаи худ бихонед ва хонаи худро 
ќабристон ќарор надињед.” 

БОБИ 37 

276. Аз Оиша (р) ва Абдуллоњ ибни Аббос (р) ривоят аст, ки 
гуфтанд: Њангоми назъ Паёмбари Худо (с) чодареро ба рўи худ 
андохтанд ва чун гармашон мешуд, онро аз болои рўи худ дур 
мекарданд ва дар њамин њолат фармуданд: “Лаънати Худо бар яњуд ва 
насоро, ки ќабрњои анбиёи худро масљид ќарор доданд.” 

БОБИ 38. Хоб шудани зан дар масљид 

277. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Ќабилае аз араб канизаки 
сиёње доштанд ва онро озод карданд ва ин канизаки озодшуда бо онњо 
зиндагї мекард. Он канизак мегўяд: (Рўзе) духтари хурдсоле аз њамин 
ќабила аз хона баромада ва бар гарданаш њамоили чармї буд, ки рўи 
он зевароте дўхта шуда буд, тифлак он њамоилро гузошт ва ё аз наздаш 
афтод, кулоѓе омад ва ба гумони он, ки гўште аст, онро гирифта рафт. 

Вобастагони он духтар омада њар ќадар љустуљў карданд, он 
зеварро наёфтанд, билохира маро (ба дуздидани он) муттањам 
намуданд, шурўъ карда, маро кофтуков намуданд, то љойе, ки фарљи 
маро низ љустуљў карданд. Он канизак мегўяд: Ба Худованд ќасам, ки 
ман њамон тавр истода будам, ки кулоѓ омада ва он зеварро дар байни 
онњо андохт. Канизак мегўяд: (Барояшон) гуфтам, ин њамон зеварест, 
ки маро дар њоле, ки бегуноњ будам, ба дуздидани он муттањам карда 
будед ва инак онро кулоѓ овард. Оиша (р) мегўяд: Он канизак баъд аз 
ин воќеа назди Паёмбари Худо (с) омад ва имон овард. 

Ва Оиша (р) мегўяд: Ин канизак дар масљид хайма ва ё кўхе (як навъ 
хайма) дошт ва гоње наздам омада, ќисса мекард ва њељ ваќт набуд, ки 
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наздам омада ва ин байтро нахонад: “Рўзи гум шудани зевар аз аљоиби 
Парвардигори мост, вале ў маро аз диёри куфр наљот бахшид.” Оиша 
(р) мегўяд: Ба он канизак гуфтам: Чї сабаб аст, ки њар ваќт бо ман 
менишинї, њамин байтро мехонї? Ў саргузашти худро бароям ќисса 
мекард. 

БОБИ 39. Хоб шудани мардњо дар масљид 

278. Аз Сањл ибни Саъд (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
ба хонаи Фотима (р) омаданд ва чун Алї (р)-ро надиданд, пурсиданд: 
“Писари амакат куљост?” Фотима (р) гуфт: Байни ману ў чизе 
гуфтушунид воќеъ шуд, ў бар ман ѓазаб карда, аз хона берун шуд ва 
чошт наздам нахобид, Паёмбари Худо (с) ба шахсе гуфтанд: “Бирав, 
бубин Алї дар куљост?” Он шахс омада ва гуфт: Ё Расулаллоњ, ў дар 
масљид хоб аст. Паёмбари Худо (с) омада (ва диданд), ки ў ба пањлў 
хобида ва чодараш аз болояш афтода ва либосњояш хоколуд шудааст. 
Паёмбари Худо (с) дар њоле, ки хокњоро аз либосњояш пок мекарданд, 
мегуфтанд: “Эй хоколуд, бархез, эй хоколуд, бархез!” 

(Баъд аз ин воќеа Алї (р) дўст дошт, ки ўро Абўтуроб бигуянд). 

БОБИ 40. Касе, ки ба масљид дохил мешавад,  ду ракаат 
намоз бихонад 

279. Аз Абўќатодаи Суламї (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Агар касе аз шумо ба масљид дохил шавад, пеш аз он, ки 
менишинад, бояд ду ракаат намоз бихонад” (Ин ду ракаат намоз ба 
номи тањийяи масљид ёд мешавад). 

БОБИ 41. Сохтани масљид 

280. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Масљиди (набавї) дар 
замони Паёмбари Худо (с) аз хишт сохта шуда буд ва саќфи он аз 
шохањои дарахти хурмо пўшида шуда буд ва сутунњои он аз танањои 
дарахти хурмо буд. 

Абўбакр (р) чизе ба он наафзуд, вале Умар (р) дар он чизе афзуда ва 
ба њамон шакли замони Паёмбари Худо (с) аз хишт ва лифи дарахт 
истифода намуд ва пояњои онро дубора аз танаи дарахт сохт. 

Баъд аз он Усмон (р) дар он таѓйироте ворид карда, онро ба шакли 
зиёде тавсиъа дод, девори онро аз сангњои наќќошишуда ва гаљ ва 
пояњои онро низ аз сангњои наќќошишуда ва саќфи онро аз чўби 
дарахти сољ, яъне шамшод мусаттањ намуд. 
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БОБИ 42. Њамкорї кардан дар сохтани масљид 

281. Ривоят аст, ки Абўсаъиди Худрї (р) рўзе ќисса мекард, то ин, ки 
ба мавзўъи сохтани масљиди (набавї) пардохт ва гуфт: Моён як-як хишт 
бармедоштем ва Аммор (р) ду-ду хишт. Паёмбари Худо (с) ўро диданд, 
хокро аз вай дур карда ва фармуданд: “Афсўс бар Аммор, ўро гурўњи 
баѓоватгаре (таљовузгаре) хоњанд кушт, Аммор онњоро ба сўи љаннат ва 
онњо Амморро ба сўи дўзах даъват менамоянд.” Абўсаъид (р) мегўяд: 
Аммор (р) мегуфт: Аз фитна ва даргирї ба Худо паноњ мебарам. 

БОБИ 43. Касе, ки масљиде бино кард 

282. Аз Усмон ибни Аффон (р) ривоят аст, ки чун мардум нисбат ба 
сохтани масљиди Паёмбари Худо (с) бар вай эътироз карданд, дар 
љавоби онњо гуфт: Шумо зиёдаравї мекунед ва ман аз Паёмбари Худо 
(с) шунидам, ки фармуданд: «Касе, ки масљидеро хос барои ризои Худо 
бино намояд, Худованд монанди онро дар бињишт барояш хоњад сохт». 

БОБИ 44. Берун кардани сари найзањо њангоми дохил 
шудан ба масљид 

283. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Шахсе ба 
масљид дохил шуд ва тирњое бо худ дошт. Паёмбари Худо (с) барояш 
гуфтанд: “Пайконањои онњоро бардор!” 

БОБИ 45. Убур кардан аз дохили масљид 

284. Аз Абўмўсои Ашъарї (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Касе, ки бо худ тирњоеро њамл мекунад, аз масољиди мо ва 
ё аз бозорњои мо мегузарад, бояд сари найзањоро бардошта ва ба даст 
бигирад, то мусалмонеро захмї насозад». 

БОБИ 46. Њукми сурудани шеър дар масљид 

285. Ривоят аст, ки Њасан ибни Собити ансорї (р) аз Абўњурайра (р) 
фатво хоста ва гуфт: Туро ба Худованд ќасам медињам, ки оё аз 
Паёмбари Худо (с) шунидаї, ки фармуданд: “Эй Њассон, дар ивази 
Паёмбари Худо (с) љавоби (куфорро, ки он њазрат (с)-ро њаљв 
мекарданд, бо шеъри худ) бидењ ва Худоё, ўро ба воситаи Љабраил (ъ) 
муайяд бигардон.” Абўњурайра (р) гуфт: Бале, шунидам. 

БОБИ 47. Дохил шудан бо найза дар масљид 

286. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с)-ро дидам, 
ки ба дари њуљраам истода буданд ва мардуми Њабаша дар дохили 
масљид бозї мекарданд ва дар њоле, ки ман бозии онњоро тамошо 
мекардам, Паёмбари Худо (с) маро бо ридои худ њиљоб мекарданд. Ва 
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дар ривояти дигаре омадааст, ки мардуми Њабаша найзабозї 
мекарданд. 

БОБИ 48. Талаби ќарз ва таъќиби ќарздор дар масљид 

287. Аз Каъб ибни Молик (р) ривоят аст, ки аз Ибни Абўњадрад, ки 
ќарздори ў буд, дар дохили масљид мутолибаи ќарзи худро намуд ва 
гуфтугўяшон ба љое расид, ки Паёмбари Худо (с) дар хонаи худ овози 
онњоро шуниданд. Аз хона баромада ва гўшаи пардаи њуљраашонро 
боло намуда ва фармуданд: “Эй Каъб!” гуфт: Бале, ё Расулаллоњ! 
Фармуданд: “Аз ин ќарзи худ бигзар”, яъне ќисмате аз ќарзи худро ба ў 
бибахш. Гуфт: Ё Расулаллоњ, бахшидам. Баъд аз он Паёмбари Худо (с) 
ба он шахс гуфтанд “Бирав ва боќимондаи ќарзашро бидењ.” 

БОБИ 49. Љорўб кардан ва чидани тикапорањо ва хору 
хошок аз масљид 

288. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки мард ё зани сиёњпўсте 
масљидро љорўб мекард, он шахс вафот намуд. Паёмбари Худо (с) дар 
мавриди ў пурсиданд, мардум гуфтанд, вафот намудааст, фармуданд: 
“Чаро маро хабар накардед? Ќабри он мард ва ё он занро ба ман 
нишон дињед.” Паёмбари Худо (с) ба сари ќабраш омада ва бар вай 
намоз хонданд. 

БОБИ 50. Њаром гардидани тиљорати шароб дар масљид 

289. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Чун оёти мутааллиќ ба 
судхорї дар сураи «Баќара» нозил гардид, Паёмбари Худо (с) ба 
масљид омаданд ва он оятњоро барои мардум тиловат намуданд ва 
баъд аз он тиљорати шаробро њаром сохтанд. 

БОБИ 51. Бастани асир ва ё ќарздор дар масљид 

290. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Дишаб ногањон деве бар ман зоњир гардид, ё чизи дигаре 
ба њамин маънї гуфтанд ва мехост намози маро ќатъ кунад, вале 
Худованд маро бар ў пирўз сохт. Мехостам ўро ба пояе аз пояњои 
масљид бибандам, то он, ки субњ биёед ва њамаи шумо онро бубинед. 
Вале ин гуфтаи бародарам Сулаймон (ъ)-ро ба хотир овардам, ки гуфта 
буд: «Парвардигоро, маро биёмурз ва ба ман мулк (ва ќудрате) бидењ, ки 
барои њељ каси дигаре баъд аз ман набошад». (Сод: 35) 
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БОБИ 52. Насб кардани хайма барои маризон дар масљид 

291. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Шоњраги дасти (Саъд) (р) дар 
љанги Хандаќ маљрўњ гардид, Паёмбари Худо (с) дар масљид хаймае 
(барои ў) барпо намуданд, то аз наздик муроќиби ањволи ў бошанд ва 
хайма њам аз мардуми (бани Ѓифор) дар масљид барпо буд ва хуне, ки 
(аз дасти Саъд) ба роњ афтода буд, сабаби хавф ва ташвиши мардуми 
(бани Ѓифор) шуда ва аз касоне, ки дар хаймаи Саъд (р) буданд, 
пурсиданд ин хуне, ки аз хаймаи шумо ба тарафи хаймаи мо меояд, аз 
чист? Ва дар ин ваќт буд, ки хуни захми (Саъд) бештар ба роњ афтода, 
дар он хайма фавт намуд. 

БОБИ 53. Дохил кардани шутурон дар масљид барои зарурат 

292. Аз Умми Салама (р) ривоят аст, ки гуфт: Назди Паёмбари Худо 
(с) рафта ва гуфтам: Ман беморам (ва наметавонам пиёда тавоф 
кунам). Фармуданд: “Њамон тавр савора аз пушти сари мардум тавоф 
кун.” Ман (савора) тавоф кардам ва Паёмбари Худо (с) дар канори 
хонаи (Каъба) дар намози худ сураи «Ваттур ва китобин мастур»-ро 
мехонданд. (Тур: 1-2) 

БОБИ 54 

293. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Ду нафар аз сањобаи Паёмбари 
Худо (с) дар шаби торике аз назди он њазрат (с) хориљ гардиданд ва ба 
монанди ин, ки бо эшон ду чароѓ бошад, пеши рўяшонро равшан мекард 
ва њангоме, ки аз якдигар људо шуданд, ба њамроњии њар кадоме аз онњо 
яке аз он ду нур њамроњ гардид, то ин, ки ба хонаводаи худ расиданд. 

БОБИ 55. Рахна ва роњрав дар масљид 

294. Аз Абўсаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Рўзе Паёмбари 
Худо (с) зимни хутбаи худ фармуданд: “Худованд бандае аз бандагони 
худро байни дунё ва байни он чї, ки назди ўст, мухайяр сохт, (он 
банда) он чиро, ки назди Худованд буд, ихтиёр намуд.” 

Абўбакр (р) (аз шунидани ин сухан) ба гиря афтод. Бо худ гуфтам: 
Сабаби гиряи ин шайх чист? Сухани Паёмбари Худо (с) ин аст, ки: 
Худованд бандаеро байни дунё ва охират мухайяр сохтааст ва он банда 
он чиро, ки назди Худованд буд, ихтиёр намудааст (ва аз ин чиз набояд 
гиря кард). Вале баъд аз он ки Абўбакр (р) барои мо тавзењ дод, 
донистем, ки маќсуд аз он банда Паёмбари Худо (с) будаанд. 

Ва Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Эй Абўбакр (р), гиря макун ва 
фидокортарини мардумон бароям дар љон ва моли худ Абўбакр аст ва 
агар аз уммати худ бароям дўсти хосе интихоб мекардам, њамоно 
Абўбакрро интихоб менамудам, вале бародарї ва дўстии исломї аз њар 
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(робитае) бењтар аст. Дарвозаи њељ хонаро дар масљид боз магзоред, 
магар дарвозаи (хонаи) Абўбакрро.” 

295. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар 
беморие, ки аз он вафот намуданд, дар њоле ки сарашон ба дастмоле 
баста буданд, аз хона баромада, бар болои минбар нишастанд, баъд аз 
њамд ва санои Худованд фармуданд: 

“Њељ кас фидокортар ба љон ва моли худ барои ман аз Абўбакр 
ибни Абўќуњофа нест ва агар касеро аз мардум бароям дўсти хос 
интихоб мекардам, њамоно Абўбакр буд, вале дўстї (ва ё робитаи) 
исломї аз њар дўстї бењтар аст, њар даричаеро, ки дар масљид боз аст, 
ба љуз аз даричаи (хонаи) Абўбакр), бубандед. 

БОБИ 56. Сохтани дарвоза ва ќуфл дар Каъба ва 
масољиди дигар 

296. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
ба Макка омаданд ва (Усмон ибни Талња)-ро (ки масъули калиди 
Каъба буд) талаб намуданд. Усмон омад ва дарвозаи Каъбаро гушуд. 
Паёмбари Худо (с) бо Билол, Усома ибни Зайд ва Усмон ибни Талња 
(р) дохили хонаи Каъба шуданд ва дарвоза баста шуд. 

Ба андозаи як соат он љо монданд ва сипас берун шуданд. Ибни 
Умар (р) мегўяд: ман мубодират намуда ва аз Билол (р) пурсидам: 
Паёмбари Худо (с) дар дохили хона чї карданд? Гуфт: Намоз хонданд. 
Гуфтам: Дар кадом љойи хона? Гуфт: Байни ду сутун. Ибни Умар 
мегўяд: Аз ёдам рафт, ки бипурсам чанд ракаат намоз хонданд. 

БОБИ 57. Њалќањои дарс ва нишастан дар масљид 

297. Ва аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки шахсе аз Паёмбари Худо (с) 
дар њоле, ки болои минбар буданд, пурсид: Намози шабро чї хел бояд 
Хонд? Фармуданд: “Ду ракаат-ду ракаат ва агар касе аз тулўъи субњ 
метарсид, як ракаат бихонад ва он як ракаат намозњои дигар-ро, ки дар 
шаб хондааст, витр месозад.” 

Ва Ибни Умар њамеша мегуфт, ки бояд охирин намози шумо дар 
шаб витр бошад, чун Паёмбари Худо (с) ба ин чиз амр мефармуданд. 

БОБИ 58. Ба пушт хобидан дар масљид 

298. Аз Абдуллоњ ибни Зайди Ансорї (р) ривоят аст, ки ў Паёмбари 
Худо (с)-ро дидааст, ки дар масљид ба пушт хобида буданд ва як 
пояшонро рўи пойи дигар гузошта. 

БОБИ 59. Намоз хондан дар масљиди бозор 

299. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Намози љамоат аз намози дар хона ва намози дар бозор 
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бисту панљ дараља фазилат дорад. Агар касе аз шумо вузў сохта ва 
вузўяш комил бошад ва ба масљид биёяд ва ѓарази дигаре љуз намоз 
хондан надошта бошад, «Дар њар ќадаме, ки бармедорад, Худованд як 
дараља мартабаашро баланд мекунад ва яке аз гуноњони (саѓира)-ашро 
мебахшад, то ин, ки ба масљид бирасад ва чун ба масљид дохил гардид, 
дар њолати намоз хондан мањсуб мегардад ва то њангоме, ки дар љои 
намози худ ќарор дорад, малоика барои ў дуо карда ва мегўянд: 
Илоњо, гуноњонашро биёмурз, Илоњо, бар ў рањмат кун! Ва ин кор то 
ваќте, ки бевузў нашавад, идома меёбад.” 

 
 

БОБИ 60. Дохил кардани ангуштон дар якдигар дар дохили 
масљид ва ѓайри масљид 

300. Аз Абўмўсоњ (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Мусалмон бо мусалмони дигар монанди сохтмоне аст, ки 
як ќисмати он ќисмати дигари онро мањкам нигањ медорад.” Ва дар ин 
ваќт (барои тамсил) ангуштони худро дохили якдигар карданд. 

301. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
барои мо яке аз ду намози пешин ва асрро ду ракаат хонда, салом 
доданд, баъд аз он бархоста ва худро ба чўби бузурге, ки дар гўшаи 
масљид афтода буд, ба тавре, ки гўё дар њоли ѓазаб њастанд, такя 
доданд ва дасти рости худро бар болои дасти чап гузоштанд ва 
ангуштони худро байни якдигар дохил намуда ва рухсори рости худро 
ба пушти дасти чапи худ нињоданд ва мардуме, ки шитоб доштанд, аз 
масљид баромада ва гуфтанд ки: Намоз кўтоњ шудааст. Ва дар байни 
мардум Абўбакр ва Умар (р) низ вуљуд доштанд, вале аз тарс (дар ин 
мавзўъ) бо Паёмбари Худо (с) сухане назаданд. 

Ва аз касоне, ки он љо буданд, касе буд, ки соњиби дастњои дарозе 
буд ва ба номи (Зулядайн) ёд мешуд, гуфт: Ё Расулаллоњ, фаромўш 
кардед, ё намоз кўтоњ шудааст? Фармуданд: “На фаромўш кардам ва 
на намоз кўтоњ шудааст.” Ва аз мардум пурсиданд: “Оё ќазия њамчунон 
аст, ки Зулядайн мегўяд?” Гуфтанд: Бале! 

Ва њамон буд, ки пеш шуданд ва он чиро, ки тарк карда буданд, 
комил карданд, баъд аз салом додан такбир гуфта ва монанди саљдаи 
оддї ва ё дарозтар аз он саљда намуданд, баъд аз он сарашонро баланд 
намуда ва такбир гуфтанд ва боз такбир гуфта ва мисли аввал ва ё 
дарозтар аз он саљда намуданд, баъд аз он сарашонро боло намуда ва 
такбир гуфта, салом доданд. 

БОБИ 61. Масољиде, ки дар роњи Мадина ќарор дорад ва 
љойњое, ки Паёмбари Худо (с) дар онњо намоз хондаанд 

302. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки ў дар љойњои 
муайяне аз роњ намоз хонда мегуфт, ки Паёмбари Худо (с)-ро дидааст, 
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ки дар њамин љоњо намоз мехонданд. 
303. Ва аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) дар 

њангоми (нияти) умра ва њаљ дар минтаќаи (Зулњулайфа) дар зери 
дарахти хордоре, дар њамон љое, ки масљиди Зулњулайфа ќарор дорад, 
таваќќуф мекарданд ва ваќте, ки аз кадом ѓазва бармегаштанд ва аз 
њамон роњ меомаданд, ё аз њаљ ва ё умра бармегаштанд, дар домани 
дашт истироњат мекарданд ва агар роњашон аз пушти дашт буд, дар 
масири водие, ки ба љониби шарќ ќарор дошт, таваќќуф менамуданд ва 
дар њамон љо то субњ истироњат мекарданд, на дар наздикии масљиде, 
ки аз санг сохта шуда ва на њам бар болои баландие, ки масљид рўи он 
бино ёфта буд. 

Дар он љо водии амиќе буд, ки Абдуллоњ ибни Умар (р) дар он љо 
намоз мехонд. Ва дар дохили он (водии амиќ) теппањои регї буд, ки 
Паёмбари Худо (с) рўйи онњо намоз хонда буданд. Ва сел он теппањоро 
ба дохили водї оварда буд, он љоеро, ки Абдуллоњ (р) дар он намоз 
мехонд, мадфун сохта буд. (Осоре, ки Абдуллоњ ибни Умар дар ин 
њадис ва ањодиси њаштгонаи баъдї аз онњо ном мебарад, мурури замон 
ва њаводиси дањр аз байн бурдааст. 

304. Ва Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят мекунад, ки Паёмбари Худо 
(с) дар љое, ки масљиди кўчак ќарор дорад, намоз хонданд ва мавќеияти 
ин масљиди кўчак дар поёни он масљиде аст, ки дар канори (Равњо) 
(номи минтаќае) ќарор дорад ва Абдуллоњ (р) он љоеро, ки Паёмбари 
Худо (с) дар он намоз хонда буданд, ба хубї медонист ва ин тавр 
нишонї медод, ки он љо њангоме, ки дар масљид намоз мехонї, ба 
тарафи рости ту воќеъ мешавад. 

Он масљид дар канори роњ ба тарафи рости шахсе, ки ба тарафи 
Макка меравад, ќарор мегирад, байни он масљид ва масљиди калон ба 
андозаи як сангандоз, ё чизе каму беш фосила аст. 

305. Ва Абдуллоњ (р) дар водие, ки ба охирин ќисмати (Равњо) ќарор 
дорад, намоз мехонд ва ин водї охирин ќисмати он љо ба канори роњ 
ва дар поёни масљиде аст, ки байни он ва байни охирин ќисмати он 
минтаќа ќарор дорад ва дар он љо масљиде бино ёфтааст ва Абдуллоњ 
(р) дар он масљид намоз намехонд, балки он масљидро ба тарафи чап ва 
пушти сари худ ќарор дода ва пеши рўйи водї намоз мехонд. 

Ва њар ваќт, ки вай аз минтаќаи (Равњо) берун мешуд, намози 
пешинро, то ба њамон љо намерасид, намехонд ва намози пешинро 
фаќат дар њамон љо адо мекард ва њангоме, ки аз Макка меомад, агар 
соате пеш аз субњ ва ё сањаргоњ дар он љо мерасид, њамон љо таваќќуф 
мекард, то ин, ки намози субњро дар њамон љо адо намояд. 

306. Ва Абдуллоњ (р) ривоят мекунад, ки Паёмбари Худо (с) дар зери 
дарахти бузурге, ки дар поёни дењаи (Рувайса) ќарор дошт, намоз 
мехонданд ва ин дарахт дар тарафи рост ва пеши рўи роњ дар макони васеъ 
ва њамворе дар домани теппае, ки дар ду милии дењаи (Рувайса) буд, 
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мавќеъият дошт, ќисмати болои он дарахт шикаста шуда буд ва ба тарафи 
дохили он тамоюл намуда, сарозер шуда буд. Бо вуљуди он њам он дарахт 
ба як соќ истода ва дар пойи дарахт он баромадагињои реги фаровоне буд. 

307. Ва Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят мекунад, ки Паёмбари Худо 
(с) дар сарошеби дењаи (Арљ) дар ноњияе, ки шахс ба тарафи пушта 
боло мешавад, намоз хонданд, дар наздикии он масљид ду ва ё се ќабр 
аст, болои он ќабрњо сангњои калоне ќарор дошта ва ба тарафи рости 
роњ, дар ќисмате, ки роњњои фаръї ва борик аз он роњи аслї људо 
мешаванд, ин ќабрњо воќеъ гардидаанд. 

Абдуллоњ (р) аз дењаи (Арљ) дар шидати гармии рўз баъд аз истивои 
офтоб берун мешуд ва дар берун шудани худ њамон роњњои борик ва 
фаръиро интихоб мекард ва намози пешинро дар њамон масљид адо 
менамуд. 

308. Ва Абдуллоњ (р) мегўяд: Паёмбари Худо (с) дар зери дарахтони 
бузурге, ки ба тарафи чапи роњ дар сарошеби дењаи (Њаршо) мебошад, 
истироњат намуданд ва ин сарошеб дар канори дењаи (Њаршо) ќарор 
дорад, байни ин минтаќа ва роњи аслї њудуди як тирандоз фосила аст 
ва Абдуллоњ (р) назди дарахте, ки наздиктарин дарахтон ба роњ буда 
ва дарозтарини онњо буд, намоз мехонд. 

309. Ва Абдуллоњ (р) мегуфт, ки Паёмбари Худо (с) дар рўдхонае, ки 
дар охирин ќисмати дашти (Марризањрон), дар ќисмате, ки ба тарафи 
Мадина воќеъ аст, намоз мехонданд ва њангоме, ки аз минтаќаи 
(Сафровот) пойин мешуданд, дар поёни ин рўдхона ба тарафи чапи 
роње, ки ба тарафи Макка меравад, истироњат мекарданд, байни љое, 
ки Паёмбари Худо (с) истироњат мекарданд ва байни роњи аслї 
фосилаи як сангандози даст бештар набуд. 

310. Ва Абдуллоњ (р) мегўяд, ки Паёмбари Худо (с) њангоме, ки ба 
минтаќаи (Зитуво) (љое аст наздики Маккаи мукаррама) мерасиданд, 
дар он љо манзил карда, шаб мехобиданд, чун субњ мешуд, њангоми 
омадан ба Макка намози субњро адо мекарданд ва љое, ки Паёмбари 
Худо (с) дар он љо намоз хонданд, иборат аз теппаи реги бисёр сахте 
аст ва масљиде, ки дар инљо бино ёфтааст, дар он мавзеъе, ки Паёмбари 
Худо (с) намоз хондаанд, нест, балки дар поёни он мавзеъ рўи теппаи 
регии сахти дигаре аст. 

311. Ва Абдуллоњ (р) ривоят мекунад, ки Паёмбари Худо (с) дар 
дањанаи кўње, ки байни он кўњ ва кўњи дароз ќарор дорад, рўй ба ќибла 
истоданд, масљидеро, ки дар он љо бино ёфтааст, ба тарафи чапи 
масљид, ба тарафи теппаи сангї ќарор доданд ва љоеро, ки Паёмбари 
Худо (с) намоз хонданд, поёнтар аз он масљид, болои теппаи сиёње аст 
(ва агар мехоњї он љо намоз бихонї), аз он теппа њудуди дањ заръ 
бигзар, рўи худро ба тарафи дањанаи кўње бикун, ки байни ту ва байни 
Каъба ќарор мегирад ва намоз бихон. 
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КИТОБИ АБВОБИ (СУТРА) 
 БАРОИ НАМОЗГУЗОР 

БОБИ 1. Сутраи имом сутраи касоне аст, ки ба ў иќтидо 
кардаанд 

(Сутра иборат аз чизе аст, ки намозгузор њангоми намоз хондан 
пеши рўи худ ба фосилаи ќади худ мегузорад, то касе аз макони 
саљдагоњаш убур накунад.) 

312. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) њангоме, 
ки рўзи ид ба тарафи идгоњ мерафтанд, ба мо амр мекарданд, то 
сарнайзаро оварда ва пеши рўяшон ба замин насб намоем ва эшон ба 
тарафи он сарнайза намоз мехонданд ва мардум пушти сарашон 
буданд ва ин корро дар сафар њам анљом медоданд ва аз њамин љо буд, 
ки умаро њам ба ин кор иќдом намуданд. 

313. Аз Абўљуњайфа (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) барояшон 
дар (Батњо) имоматї карданд ва пеши рўяшон сарнайза ќарор дошта 
(ва дар ин љо) намози пешинро ду ракаат ва намози асрро ду ракаат 
адо намуданд ва дар ин ваќт занњо ва улоѓњо аз пеши рўяшон 
мегузаштанд. 

БОБИ 2. Фосила  байни  намозгузор ва  сутрааш  чї 
андоза бояд бошад? 

314. Аз Сањл (р) ривоят аст, ки гуфт: Фосила байни љое, ки 
Паёмбари Худо (с) намоз мехонданд ва байни девор ба андозаи 
роњрави як гўсфанд буд. 

БОБИ 3. Намоз хондан ба тарафи сарнайза 

315. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) ваќте, ки барои ќазои њољат берун мешуданд, ман ва љавони дигаре 
бо эшон рафта ва бо худ асо ё чўбдасте ва ё сарнайзаро њамроњи зарфи 
обе бармедоштем ва чун аз ќазои њољат фориѓ мешуданд, он зарфро ба 
дасташон медодем. 

БОБИ 4. Намоз хондан ба тарафи сутун 

316. Аз Салама ибни Акваъ (р) ривоят аст, ки ў дар наздикии 
сутуне, ки дар назди Ќуръони карим буд, намоз мехонд. Касе гуфт: Эй 
Абўмуслим, чаро доимо мекўшї, ки дар назди ин сутун намоз бихонї? 
Гуфт: Чун Паёмбари Худо (с)-ро дидам, аксари авќот дар њамин љо 
намоз мехонданд. 
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БОБИ 5. Намоз хондан дар байни сутунњо дар ѓайри 
намози љамоат 

317. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) дар њадиси дохил шудани 
Паёмбари Худо (с) ба хонаи Каъба ривоят аст, ки гуфт: Чун Билол аз 
хона берун шуд, аз вай пурсидам, ки Паёмбари Худо (с) дар дохили 
хона чї карданд? 

Гуфт: (Тавре истоданд, ки) як сутунро ба тарафи чапи худ ва як 
сутунро ба тарафи рости худ ва се сутунро ба аќиби сари худ ќарор 
доданд ва хонаи Каъба дар ин ваќт дорои шаш сутун буд ва дар 
ривояте омадааст, ки ду сутунро ба тарафи рости худ ќарор доданд. 

БОБИ 6. Намоз хондан ба тарафи шутур ва амсоли он 

318. Ва аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо 
(с) шутури худро пеши рўйи худ хобонда ва ба сўи он намоз мехонданд. 
(Яке аз ривояткунандањои њадис мегўяд) пурсидам: Агар шутур 
бармехост, чї мекарданд? 

Гуфт: Бори онро пеши рўйи худ ќарор дода ва ба сўи он намоз 
мехонданд ва Ибни Умар (р) њам ин корро мекард. 

БОБИ 7. Намоз хондан ба сўи тахти хоб 

319. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Магар шумоён мо (занњо)-ро 
бо саг ва хар баробар ќарор додаед? Ман худам дидам, ки болои тахти 
хоб ѓалтида будам ва Паёмбари Худо (с) омада ва тахти хобро пеши 
рўйи худ ќарор дода ва намоз мехонданд ва чун муносиб надидам, ки 
дар пеши рўяшон ќарор гирам, аз тарафи дупояи он тахт пойин 
мехазидам, то ин, ки аз зери лињофам берун мешудам. 

БОБИ 8. Намозгузор бояд монеъи убури дигарон аз пеши 
рўяш шавад 

320. Аз Абўсаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки ў рўзи љумъа ба љониби 
чизе, ки монеъи убури мардумон аз пеши рўяш гардад, намоз мехонд. 
Љавоне аз мардуми (бани Абўмуъайт) мехост аз пеши рўяш убур намояд, 
Абўсаъид (р) бо даст ба синаи он љавон зада ва ўро ба аќиб ронд, он 
љавон ба атрофаш нигоњ карда ва чун роњи дигареро љуз убур кардан аз 
пеши рўйи Абўсаъид (р) надид, боз мехост, то аз он љо убур намояд. 

Абўсаъид (р) ўро аз мартабаи аввал ба шидати бештаре ба аќиб ронд, 
он љавон Абўсаъидро дашном дод ва назди (Марвон) (амири Мадина) 
омад ва аз он чї, ки аз Абўсаъид (р) дида буд, ба ў шикоят намуд ва 
Абўсаъид њам пушти сари он љавон назди (Марвон) омад. Марвон гуфт: Ё 
Абўсаъид, байни ту ва бародарзодаат чї воќеъ шудааст? 
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Абўсаъид (р) гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) шунидам, ки фармуданд: 
“Агар ба сўи чизе, ки шуморо аз (убур ва мурури) мардум љилавгирї 
мекард, намоз мехондед ва дар ин њолат касе мехост, ки аз пеши рўятон 
убур кунад, ўро нагузоред ва агар аз убур кардан худдорї накард, бо ў 
муќотала кунед, зеро ки (амали) ў (амали) шайтон аст.” 

БОБИ 9. Гуноњи убур кардан аз пеши рўйи намозгузор 

321. Аз Абўљуњайм (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
“Касе, ки аз пеши рўйи намозгузор мегузарад, агар бидонад, ки бар вай 
чї ќадар гуноњ мешавад, чињил (сол) истоданро бар убур намудан аз 
пеши рўи намозгузор тарљењ медињад.” 

БОБИ 10. Намоз хондан ба тарафи шахси хобида 

322. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар њоле 
намоз мехонданд, ки ман пеши рўяшон хобида будам ва њангоме, ки 
мехостанд витр бихонанд, маро бедор намуда ва ман бо эшон витр 
мехондам. 

БОБИ 11. Касе, ки њангоми намоз хондан духтари 
хурдсолеро бо худ њамл кард 

323. Аз Абўќатодаи Ансорї (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
намоз мехонданд ва (Умома) духтари Зайнабро, ки духтари Паёмбари 
Худо (с) буд, бо худ њамл мекарданд. Ва падари (Умома) Абулъос ибни 
Рабеъ ибни Абдушамс буд. Њангоме, ки Паёмбари Худо (с) саљда 
мекарданд, он тифлро ба замин гузошта ва чун бармехостанд, дубора 
ўро бо худ бармедоштанд. 

БОБИ 12. Зане, ки касофатро аз намозгузор бармедорад 

324. Њадиси Ибни Масъуд (р) дар мавриди нафрини Паёмбари Худо 
(с) бар Ќурайш њангоме, ки касофатњоро бар рўйи шонањои он њазрат 
(с) нињода буданд, каблан гузашт ва дар ин љо аз Ибни Масъуд (р) 
ривоят аст, ки мегўяд: “...ба Худованд ќасам аст, ки Ќурайшро дидам, 
ки рўзи Бадр сарнагун гардида ва кашон-кашон ба гудоле аз гудолњои 
Бадр андохта шуданд ва Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Касоне, ки ба 
ин гудол андохта шудаанд, дар охират низ ба лаънати Худо гирифтор 
њастанд.” 



 102 

 
 

БОБИ 1. Ваќтњои намоз ва фазилати онњо 

325. Аз Абўсаъиди Ансорї (р) ривоят аст, ки ў рўзе дар Ироќ назди 
Муѓира ибни Шуъба рафт, дид, ки ў намозро таъхир кард, гуфт: Эй 
Муѓира, ин чї кор аст? Магар хабар надорї, ки Љабраил барои 
таъйини ваќтњои намоз омад ва намоз хонд ва Паёмбари Худо (с) 
мисли ў намоз хонданд, боз Љабраил намоз хонд ва Паёмбари Худо (с) 
мисли ў намоз хонданд, боз Љабраил намоз хонд ва Паёмбари Худо (с) 
мисли ў намоз хонданд, боз Љабраил (ъ) намоз хонд ва Паёмбари Худо 
(с) мисли ў намоз хонданд ва Љабраил (ъ) гуфт: Ба ин гуна (намоз 
хондан аз тарафи Худованд) маъмур шудаам. 

БОБИ 2. Намоз сабаби омурзиши гуноњон аст 

326. Аз Њузайфа (р) ривоят аст, ки гуфт: Назди Умар (р) нишаста 
будам, ки гуфт: Кадом яки аз шумо гуфтаи Паёмбари Худо (с)-ро дар 
мавриди фитна ба хотир доред? Гуфтам: Њамон тавре, ки фармудаанд, 
ман ба хотир дорам. Гуфт: Ту бар ањодиси Паёмбари Худо (с) мусаллат 
њастї? Гуфтам: Намоз ва рўза ва закот ва амри ба маъруф ва нањйи аз 
мункар, кафораи гуноњон ва кафораи иштибоњоте аст, ки шахс нисбат 
ба хонаводааш, нисбат ба молаш, нисбат ба фарзандаш ва нисбат ба 
њамсояаш муртакиб мегардад. 

Умар (р) гуфт: Ин фитнаро намегуфтам, маќсудам фитнае аст, ки 
монанди дарё мављ мезанад. Њузайфа (р) гуфт: Ё амирал-мўъминин! 
Бар ту аз онњо зараре нест, чун дарвозаи байни ту ва байни он фитнањо 
бастааст.  Умар (р) пурсид: Он дарвоза шикаста мешавад ва ё боз карда 
мешавад? Њузайфа (р) гуфт: Шикаста хоњад шуд. 

Умар (р) гуфт: Пас дар ин сурат дигар њаргиз баста нахоњад шуд. 
Касе аз Њузайфа (р) пурсид: Оё Умар (р) медонист, ки мурод аз он 
дарвоза чист? Гуфт: Бале! Чунон медонист, мисле, медонист, ки имшаб 
пеш аз фардо аст. Ман ба ў сухане гуфтам, ки дар ў пўшидагї ва 
муѓолита набуд. Шахси дигаре аз Њузайфа (р) пурсид: Мурод аз он 
дарвоза (ки монеъи фитна буд) чист? Гуфт: Худи Умар (р) аст. 

327. Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки шахсе рўйи занеро бўсид ва 
назди Паёмбари Худо (с) омад ва ќазияро баён дошт. Худованд ин 
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ояро нозил фармуд, ки: «Намозро њарду тарафи рўз (субњ ва шом) барпо 
доред, зеро корњои нек лаѓзишњоро аз байн мебаранд», (Њуд: 114). Он 
шахс гуфт: Ё Расулаллоњ, ин чиз хос барои ман аст? Фармуданд: 
“Барои њамаи уммати ман аст.” 

328. Ва дар ривояти дигаре аз Ибни Масъуд (р) дар њадиси гузашта 
ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Барои њар кас аз 
уммати ман, ки ба ин оят амал намояд.” 

БОБИ 3. Фазилати адои намоз дар ваќти он 

329. Ва аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо 
(с) пурсидам, ки кадом кор дар назди Худованд (аз њама корњо) 
мањбубтар аст? Фармуданд: “Адои намоз дар ваќти он.” Гуфтам: Баъд 
аз он кадом кор? Фармуданд: “Некї кардан ба падару модар.” Гуфтам: 
Баъд аз он кадом кор? Фармуданд: «Љињод дар роњи Худо [Ибни 
Масъуд (р)] мегўяд: Ин чизњоро Паёмбари Худо (с) ба ман гуфтанд ва 
агар бештар аз ин мепурсидам, бештар мегуфтанд. 

БОБИ 4. Намозњои панљгона кафора аст 

330. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки аз Паёмбари Худо (с) 
шунидааст, ки фармуданд: “Ба ман бигўед, агар љўйи оби равоне ба 
дарвозаи хонаи кадом як аз шумо бошад ва он шахс рўзе панљ бор дар 
он ѓусл намояд, оё чизе аз ифлосї ба танаш боќї мемонад?” Гуфтанд: 
(Ин панљ бор ѓусл) чизе аз он ифлосиро ба танаш боќї намегузорад. 
Фармуданд: «Ин монанди намозњои панљгона аст, ки Худованд ба 
сабаби онњо лаѓжишњоро аз байн мебарад». 

БОБИ 5. Намозгузор бо парвардигораш мунољот мекунад 

331. Аз Анас (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки фармуданд: 
“Дар саљда ором бигиред, дастњои худро монанди саг фарш накунед ва 
агар туф кардед, пеши рўй ва ба тарафи рости худ туф накунед, зеро 
намозгузор бо Парвардигораш мунољот мекунад.” 

БОБИ 6. Намози пешин дар ваќти шиддати гармї андаке 
ба таъхир меафтад 

332. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Њангоме, ки њаво гарм мешавад, намозро дар ваќти 
сардии њаво бихонед, чун гармии њаво аз вазиши дўзах аст. Оташ ба 
назди Парвардигораш шикоят кард ва гуфт: Парвардигоро! Аъзоям 
якдигарро хўрданд. Худованд барояш иљозаи ду бор танаффусро дод, 
танаффусе дар тобистон ва танаффусе дар зимистон (ва ин њамон) 



 

                              Мухтасари Саҳеҳи Бухорӣ 

 104 

шиддати гармии тобистон ва шиддати яхбандии зимистон аст.” 
333. Ва аз Абўзар (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар сафаре бо Паёмбари 

Худо (с) будам. Муаззин мехост барои намози пешин азон бидињад, 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Сабр кун, то њаво сардтар шавад”, боз 
муаззин мехост азон бидињад, боз ба вай гуфтанд: “Сабр кун, то њаво 
сардтар шавад” ва њамин тавр идома ёфт, то он, ки сояи теппањоро 
дидем. 

БОБИ 7. Ваќти намози пешин њангоми завол аст 

334. Аз Анас (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) њангоме, ки 
Офтоб майл намуд, аз хона хориљ гардида ва намози пешинро адо 
намуданд, баъд аз он болои минбар баромаданд ва дар бораи ќиёмат 
сухан зада ва гуфтанд: «Дар ќиёмат корњои бузурге воќеъ хоњад шуд». 
Ва фармуданд: “Агар касе мехоњад рољеъ ба чизе пурсиш намояд, 
бипурсад, аз њар чизе, ки мехоњед, пурсиш кунед, то ваќте, ки њамин љо 
ќарор дорам, ба суолњои шумо посух хоњам дод.” 

Мардум бисёр гиря намуданд ва эшон мукарраран мегуфтанд: 
“Бипурсед.” Абдуллоњ ибни Њузофаи Сањамї (р) бархост ва пурсид: 
Падари ман кист? Фармуданд: “Падари ту Њузофа аст.” Боз њам 
фармуданд: “Бипурсед.” Умар (р) ба дузону нишаста гуфт: Худоро ба 
рубубият, Исломро ба њайси дин ва Муњаммадро ба њайси пайѓамбар 
ќабул дорем. Паёмбари Худо (с) сукут намуда, сипас фармуданд: 
«Њамин њоло бињишт нишон дода шуд ва њељ хубиро (монанди хубии 
бињишт) ва њељ бадиро (монанди бадии дўзах) надидам. 

335. Аз Абўбарза (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) намози 
субњро дар (ваќте) адо мекарданд, ки њар кас нафари пањлўи худро 
шинохта метавонист ва дар намози субњ байни шаст то сад оятро 
мехонданд ва намози пешинро њангоме мехонданд, ки офтоб завол 
мекард. 

Асрро ваќте мехонданд, ки агар касе аз мо ба охирин ќисмати 
Мадина рафта ва бозмегашт, офтоб њанўз ба дурахшиши худ боќї буд. 
Ва ровї он чиро, ки (Абўбарза) дар мавриди ваќти шом гуфта буд, 
фаромўш кардааст ва дар таъхири намози хуфтан њатто то сеяки шаб 
ва ё то ќисмате аз шаб њам боке надоштанд. 

БОБИ 8. Таъхир кардани намози пешин                               
то ваќти намози аср 

336. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) дар 
Мадина њафт ракаатро бо њам ва њашт ракаатро бо њам хонданд. Њашт 
ракаатеро, ки бо њам хонданд, намози пешин ва аср ва њафт ракаатеро, 
ки бо њам хонданд, намози шом ва хуфтан буд. 
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БОБИ 9.  Ваќти намози аср 

337. Дар њадиси Абубарза дар мавриди ваќти намозњо, ки њамин 
њоло гузашт, ин иборат низ омадааст, ки Паёмбари Худо (с) аз хоб 
шудани пеш аз намози хуфтан ва аз сўњбат кардан баъд аз он бадашон 
меомад. 

338. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Мо намози асрро 
дар ваќте адо мекардем, ки агар касе аз мо берун мешуд ва ба ќабилаи 
(бани Амр ибни Авф) мерафт, медид ки онњо њанўз намози асрро 
мехонанд. 

339. Ва аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) намози асрро адо мекарданд ва офтоб баланд ва дурахшон буд. 
Шахсе, ки (Аволї) мерафт ва чун ба он љо мерасид, медид, ки офтоб 
њанўз баланд аст, баъзе аз ќисматњои (Аволї) аз Мадина њудуди чањор 
мил ва ё чизе мисли он фосила дорад. 

БОБИ 10. Касе, ки намози асраш фавт мегардад 

340. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Касе, ки намози асраш фавт мешавад, монанди касе аст, 
ки хонавода ва амволаш аз байн рафта ва танњо мондааст.” 

БОБИ 11. Њукми касе, ки намози асрро тарк мекунад 

341. Ривоят аст, ки Бурайда (р) дар рўзи абролуде гуфт: Намози 
асрро (ба зудї) дар аввали ваќти он бихонед, зеро Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Касе, ки намози асрро тарк намояд, амалан њабата 
гардида, аз байн меравад.” 

БОБИ 12. Фазилати намози аср 

342. Аз Љарир (р) ривоят аст, ки шабе гуфт: Бо Паёмбари Худо (с) 
будем, эшон ба тарафи моњтоб нигоњ карда ва фармуданд: “Шумо 
Парвардигоратонро мисле, ки њамин моњтобро мебинед, хоњед дид ва 
дар дидани Худованди мутаъол ба мушкилии издињом дучор нахоњед 
шуд ва агар имкон буд, ки барои адои намози бомдод ва намози аср 
тањти фишори гирифторї ќарор нагиред, ин ду намозро адо намоед.” 
Сипас ин ояи каримаро тиловат намуданд: «Пеш аз тулўъ ва пеш аз 
ѓуруби офтоб ба ситоиши Парвардигорат тасбењ бигўй». (Ќоф: 49) 

343. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Малоика дар рўз ва малоика дар шаб ба таври навбатї бо 
шумо њастанд (ва ин малоика) дар намози субњ ва намози аср бо њам 
љамъ мешаванд. Баъд аз он малоикае, ки шаб бо шумо буданд, боло 
мераванд ва (Њаќтаъоло) дар њоле, ки худаш ба њоли бандагони худ аз 
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њама воќифтар аст, аз эшон мепурсад: Бандагони маро дар чї њоле 
тарк намудед? Онњо мегўянд: Онњоро дар њоле тарк намудем, ки намоз 
мехонданд ва дар њоле наздашон рафтем, ки намоз мехонданд.” 

БОБИ 13. Њукми касе, ки як ракаат аз намози асрро пеш 
аз ѓуруб дарёбад  

344. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Агар касе як саљдаро аз намози аср пеш аз он, ки офтоб 
ѓуруб намояд, дарёфт, намози худро тамом намояд ва агар як саљда аз 
намози субњро пеш аз тулўъи офтоб дарёфт, намози худро тамом 
намояд.” (Мурод аз як саљда дар ин њадис ба иттифоќи уламо як ракаат 
аст). 

345. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Ў аз Паёмбари 
Худо (с) шунидааст, ки фармуданд: “Муддати баќои шумо нисбат ба 
умматњои гузашта монанди нисбат байни намози аср то ѓуруби офтоб 
аст. Таврот барои ањли Таврот дода шуд ва онњо то нисфи рўз ба он 
амал намуданд, сипас (аз амал кардан ба он) ољиз гаштанд, аз ин љињат 
барои њар кадомашон як-як ќирот музд дода шуд. Ва Инљил барои 
ањли Инљил дода шавад ва онњо то намози аср ба он амал намуданд, 
баъд аз он (аз амал кардан ба он) ољиз гаштанд, аз ин љињат барояшон 
як-як ќирот музд дода шуд. Ва барои мо Ќуръон дода шуд ва мо ба он 
то ѓуруби офтоб амал намудем, пас барои мо ду-ду ќирот музд дода 
шуд. Яњуд ва насоро гуфтанд: Парвардигоро! Барои мусалмонон ду-ду 
ќирот ва барои мо як-як ќирот музд додї, њол он, ки мо аз онњо ваќти 
бештаре кор карда будем. Худованд љалла-љалолуњу мефармояд: 
Магар дар мавриди музд додан ба шумо зулм кардам? Мегўянд: На. 
Худованди мутаъол мефармояд. Пас ин муздеро, ки барои мусалмонон 
додаам, фазл ва мењрубонии ман аст ва фазл ва марњамати худро бо 
њар касе, ки хоста бошам, мебахшам. 

БОБИ 14. Ваќти намози шом 

346. Аз Рофеъ ибни Худайљ (р) ривоят аст, ки гуфт: Намози шомро 
бо Паёмбари Худо (с) адо менамудем ва касе, ки аз намоз бармегашт, 
љои тирњои худро (ба рўи девор) медид. 

347. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) намози пешинро дар ваќти завол ва намози асрро ваќте, ки 
њанўз офтоб дурахшон буд ва намози шомро њангоме, ки офтоб ѓуруб 
мекард, адо менамуданд. 

Вале намози хуфтанро гоње ба таъхир ва гоње ба аљала мехонданд, 
агар медиданд, ки мардум љамъ шудаанд, таъљил мекарданд ва агар 
медиданд, ки дертар омадаанд, онро ба таъхир меандохтанд ва намози 
субњро ба торикї адо мекарданд. 
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БОБИ 15. Касе, ки намехост шомро намози  
хуфтан гуфта шавад 

348. Аз Абдуллоњ ибни Музаннї (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо 
(с) фармуданд: “Дар мавриди адои намози шом худ тањти таъсири 
мардуми бодиянишин ќарор нагиред.” Ва Абдуллоњи Музаннї (р) 
гуфт: Мардуми бодиянишин (намози шомро) хуфтан меномиданд. 

БОБИ 16. Фазилати намози хуфтан 

349. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Шабе пеш аз ин, ки ислом 
интишор пайдо карда бошад, Паёмбари Худо (с) намози хуфтанро ба 
торикї адо намуданд ва аз хона то он ваќт берун нашуданд, ки Умар 
(р) гуфт: Занњо ва атфол хоб шудаанд. Ва њангоми берун шудан ба 
мардуме, ки дар масљид буданд, гуфтанд: “Дар тамоми рўи замин ѓайр 
аз шумо њељ каси дигаре ин ќадар ба интизори намози хуфтан 
намемонд.” 

350. Аз Абўмўсо (р) ривоят аст, ки гуфт: Ман ва њамроњонам (р), ки 
бо ман дар киштї омада буданд, ба (Баќеъи-Бутњон) манзил гузидем ва 
Паёмбари Худо (с) дар Мадина буданд. 

Њар шаб иддае сањоба ба навбат назди Паёмбари Худо (с) 
мерафтанд. Шабе навбати рафтан ба ман ва њамроњонам расид. Дар ин 
шаб Паёмбари Худо (с) машѓули баъзе корњо буданд, аз ин сабаб 
намози хуфтанро то ваќте, ки осмон пурситора шуд, ба таъхир 
андохтанд. 

Баъд аз он омада, намозро бо мардум адо намуданд, чун аз адои 
намоз фориѓ шуданд, ба ашхоси њозири он љо фармуданд: “Ором 
бошед ва барои шумо башорат медињам, ки аз љумлаи неъматњои 
Худованд бар шумо ин аст, ки дар ин соат њељ мардуми дигаре ѓайр аз 
шумо намоз намехонанд.” Ва ё чунин фармуданд, ки “Дар ин соат њељ 
касе ѓайр аз шумо намоз нахондааст.” 

Ровї намедонад, ки Паёмбари Худо (с) кадом як аз ин ду иборатро 
гуфтанд. Абўмўсо мегўяд, ки: Мо баргаштем ва аз он чї, ки аз 
Паёмбари Худо (с) шунида будем, хушњол будем. 

БОБИ 17. Хоб шудан пеш аз намози хуфтан барои касе, 
ки хобаш бигирад 

351. Дар њадисе, ки Паёмбари Худо (с) намози хуфтанро дар торикие 
адо намуданд ва Умар (р) барояшон гуфта буд, ки «Занњо ва тифлњо 
хобидаанд», ин иборат низ омадааст, ки “(намози хуфтан)-ро байни ѓуруби 
шафаќи офтоб ва байни њиссаи (се як) аввали шаб мехонданд». 

Дар ривояте аз Ибни Аббос омадааст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
баромаданд ва гўё, ки ман њамин њоло ба тарафашон нигоњ мекунам, об аз 
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сарашон мечакид ва дар њоле, ки дасти худро рўйи сарашон гузошта 
буданд, фармуданд: “Агар бар уммати ман машаќќат намебуд, ба онњо амр 
мекардам, ки намози хуфтанро дар чунин ваќте бихонанд.” 

352. Ва Ибни Аббос (р) аз чї гуна гузоштани Паёмбари Худо (с) 
дасти худро болои сари худ њикоят намуда (ва мегўяд): Ангуштони 
худро то андозае кушода ва сипас сари ангуштони худро бар фарќи 
сари худ гузоштанд. 

Баъд аз он ангуштони худро ба њам наздик намуда ва њамон тавр 
онњоро рўйи сари худ њаракат медоданд, то ин, ки ангушташон ба 
канори гўшашон аз ноњияе, ки ба тарафи рўй ва риш наздик аст, тамос 
намуд. Ва (Ибни Аббос) гуфт: Паёмбари Худо (с) ин корро на аз ин 
оромтар ва на њам шитобонтар анљом медоданд. 

БОБИ 18. Ваќти намози хуфтан то нимаи шаб аст 

353. Ва Анас (р) (дар њадисе, ки Паёмбари Худо (с) намози хуфтанро 
таъхир намуданд, мегўяд: Гўё, ки њамин њоло њамон шаб аст ва ман ба 
дурахшиши ангуштари Паёмбари Худо (с) нигоњ мекунам. 

БОБИ 19. Фазилати намози субњ 

354. Аз Абўмўсо (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
“Агар касе ду намозеро, ки дар сардии рўз воќеъ аст (яъне намози субњ 
ва намози асрро), бихонад, ба бињишт дохил мешавад.” 

БОБИ 20. Ваќти намози субњ 

355. Аз Анас (р) ривоят аст, ки Зайд ибни Собит (р) ба ў гуфт, ки 
онњо (сањоба) бо Паёмбари Худо (с) хўроки сањарї хўдем (дар 
Рамазон), баъд аз он намози фаљрро хонданд. Пурсидам: Байни 
сањарихўрї ва намоз хондан чї ќадар ваќт буд? Гуфт: Ба андозае, ки 
панљоњ ё шаст оятро тиловат намоед. 

356. Аз Сањл ибни Саъд (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо хонаводаам 
хўроки сањарї мехўрдам ва ба шитоб меомадам, то намозро бо 
Паёмбари Худо (с) дарёбам. 

БОБИ 21. Њукми намоз хондан  баъд аз намози субњ            
то тулўъи офтоб 

357. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Мардуми маќбулсухан 
ва аз њамаашон маќбултар Умар (р) назди ман шањодат доданд, ки 
Паёмбари Худо (с) аз намоз хондан баъд аз адои намози субњ то 
баромадани офтоб ва (аз намоз хондан) баъд аз намози аср то ѓуруби 
офтоб нањй намудаанд. 

358. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
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фармуданд: “Ќасд накунед, ки намоз хонданатон њангоми тулўъ ва 
ѓуруби офтоб воќеъ гардад.” 

359. Ибни Умар (р) гуфт, ки Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Ваќте, 
ки гўшаи офтоб баромад, то њангоме, ки комилан баланд мешавад, 
намозро ба таъхир биандозед ва ваќте, ки гўшаи офтоб ѓуруб кард, то 
њангоме, ки комилан ѓуруб мекунад, намозро ба таъхир биандозед.” 

360. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) аз ду байъ 
ва аз ду либос нањй фармуданд. Ва ин њадис ќаблан гузашт ва дар ин 
ривоят омадааст, ки аз ду намоз низ нањй фармудаанд: аз намоз хондан 
баъд аз намози фаљр то тулўъи офтоб ва аз намоз хондан баъд аз аср то 
ѓуруби офтоб. 

БОБИ 22. Набояд пеш аз ѓуруби офтоб ќасди намоз 
хонданро намуд 

361. Аз Муовия (р) ривоят аст, ки гуфт: Шумоён тавре намоз 
мехонед, ки моён, ки бо Паёмбари Худо (с) њамсўњбат будем, надидем, 
ки чунин намоз хонда бошанд, балки аз ин навъ намоз хондан нањй 
фармудаанд, яъне аз хондани ду ракаат намоз баъд аз аср. 

БОБИ 23. Намозњои ќазоиеро, ки метавон баъд аз аср адо намуд 

362. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Ќасам ба зоте, ки рўњи он 
њазрат (с)-ро ќабз намуд, Паёмбари Худо (с) то њангоми рењлати худ 
хондани ду ракаат намоз баъд аз асрро тарк накарданд ва то ваќте, ки 
намоз хондан барояшон мушкил нагардид, ба лиќои Аллоњ 
напайвастанд ва бисёр ваќтњо намозњои худро ба таври нишаста адо 
менамуданд. Ва муроди Оиша (р) аз ин намозњо ду ракаат намози баъд 
аз аср аст ва Паёмбари Худо (с) ин ду ракаат намозро дар масљид адо 
намекарданд, то мабодо сабаби зањмати умматашон гардад дар њоле, 
ки њамеша дўст доштанд, то сабаби тахфиф бар уммати худ бошанд. 

363. Ва аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Ду намоз буд, ки Паёмбари 
Худо (с) њељ гоњ онњоро чи дар њолати пинњон ва чи дар њолати ошкоро 
тарк намекарданд: ду ракаат пеш аз намози субњ ва ду ракаат баъд аз 
намози аср. 

БОБИ 24. Азон додан баъд аз хориљ шудани ваќт 

364. Аз Абўќатода (р) ривоят аст, ки гуфт: Шабе бо Паёмбари Худо 
(с) дар сафар будем, баъзе аз мардум гуфтанд: Ё Расулаллоњ, чї 
мешавад, ки шабро њамин љо бихобем. Фармуданд: “Метарсам, ки 
ваќти намоз ба хоб бимонед.” 

Билол (р) гуфт: Шумо бихобед, ман шуморо бедор мекунам. (Њамон 
буд), ки хобиданд ва Билол (р) пушти худро ба шутураш такя дод ва 
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чун хоб бар вай ѓалаба кард, хобид. Паёмбари Худо (с) њангоме бедор 
шуданд, ки офтоб баромада буд, фармуданд: “Эй Билол, чизе, ки гуфта 
будї, куљо шуд?” 

Гуфт: Њељ ваќт чунин хобе ба сарам наёмада буд. Фармуданд: 
“Худованд то замоне, ки хост, арвоњи шуморо ќабз намуд ва боз 
замоне, ки хост, дубора барои шумо баргардонид. Эй Билол! Бархез ва 
барои намоз хондан азон бидењ.” 

Баъд аз он Паёмбари Худо (с) вузў намуданд ва њангоме, офтоб 
баланд гардида, хуб сафед шуда буд, намозро адо намуданд. 

БОБИ 25. Касе, ки барои мардум баъд аз хориљ шудани 
ваќт ба љамоат намоз хондааст  

365. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки: Умар ибни Хаттоб (р) 
рўзи љанги Хандаќ баъд аз ин, ки офтоб ѓуруб намуда буд, омад ва шурўъ 
ба дашном додани куфори Ќурайш намуд ва гуфт: Ё Расулаллоњ, наздик 
буд, ки намози асрро то ѓуруби офтоб хонда натавонам. 

Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Ба Худо ќасам, ман то њоло намози 
асрро нахондаам.” Ва моён бо Паёмбари Худо (с) бархоста ва ба 
тарафи (Бутњон) рафтем. Дар он љо вузў сохтанд ва моён њам вузў 
сохтем ва баъд аз ин, ки офтоб ѓуруб намуда буд, аввал намози аср ва 
баъд аз он намози шомро адо намудем. 

БОБИ 26. Касе, ки намозеро фаромўш кард, њар ваќт, ки 
ба ёдаш омад, бояд онро адо намояд 

366. Аз Анас ибни Молик (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Касе, ки намозеро фаромўш мекунад, њар ваќт, ки ба ёдаш 
омад, он намозро адо намояд, кафорааш љуз ин чизи дигаре нест, 
Худованд мефармояд «Ба ёди ман намозро барпой дор.” (Тоњо:14) 

БОБИ 27 

367. Ва аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “То ваќте, ки интизори намозро дошта бошед, дар њолати 
намоз хондан мањсуб мешавед.” 

БОБИ 28 

368. Њадиси ибни Умар (р) дар мавриди ин, ки баъд аз сад сол аз ин 
мардумон њељ касе зинда нахоњад монд, ќаблан гузашт ва дар ривояти 
дигаре аз Ибни Умар (р) омадааст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Аз касоне, ки имрўз дар рўи замин вуљуд доранд, њељ касе 
боќї намемонад.” Ва ќасдашон ин буд, ки дар ин муддати сад сол 
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тамоми ањли ин ќарн аз байн рафта ва мемиранд. 
369. Аз Абдуррањмон ибни Абўбакр (р) ривоят аст, ки ањли (суфа) 

мардуми фаќире буданд ва Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Касе, ки 
нони ду нафарро дошта бошад, шахси саввумиро (аз асњоби суфа) бо 
худ бурда ва хўрок бидињад ва касе, ки нони чањор нафарро дошта 
бошад, шахси панљум ё шашумро.” 

Ва њамон буд, ки Абўбакр (р) се нафар ва Паёмбари Худо (с) дањ 
нафарро бо худ бурданд.  

Абдуррањмон ибни Абўбакр (р) мегўяд (хонаводаи мо аз ин афрод 
ташкил мешуд): ман, падарам, модарам, њамсарам ва ходиме, ки байни 
мо ва байни хонаи Абўбакр (р) муштарак буд. 

Дар он шаб Абўбакр (р) хўроки шабро назди Паёмбари Худо (с) 
тановул намуд ва баъд аз тановули таъом то њангоме, ки намози 
хуфтан хонда шуд, дар њамон љо монд, баъд аз адои намоз дубора ба 
хонаи Паёмбари Худо (с) рафт ва то ваќте, ки Паёмбари Худо (с) 
таъоми шабро сарф намуданд, дар њамон љо боќї монд ва чун посе аз 
шаб гузашт, ба хонаи худаш баргашт. Њамсараш аз вай пурсид: Сабаб 
чї буд, ки назди мењмонњоят наомадї? Абўбакр (р) гуфт: Магар то 
њоло барои мењмонњо таъом надодаед? 

Њамсараш гуфт: Мо таъомро барояшон таќдим намудем, вале 
худашон то омадани ту аз хўрдани таъом ибо варзиданд. Абдуррањмон 
ибни Абўбакр (р) мегўяд: Ман (аз тарс) рафта ва дар љое пинњон 
гардидам ва Абўбакр (р) маро садо зада гуфт: Эй бењиммат, биниат 
бурида шавад! Ва баъд аз мухосама ва дашном гуфт: Шумо бихўред, 
барои шумо гуворо набошад ва ба Худованд ќасам аст, ки ман њаргиз 
аз ин таъом нахоњам хўрд. 

Абдуррањмон (р) мегўяд: Мо ба таъом хўрдан шурўъ намудем ва ба 
Худованд ќасам, њар луќмаеро, ки бармедоштем, ба љояш таъоми 
бештаре намоён мешуд, њамон буд, ки њамагон сер гардиданд ва таъом 
аз андозаи аввал бештар шуда буд. Чун Абўбакр (р) назар кард ва дид, 
ки таъом њамон тавр ба њолати худ боќї монда ва њатто бештар њам 
шудааст, ба њамсари худ гуфт: Эй хоњари бани Фирос! Чї кардаї? 

Њамсараш гуфт: Ба сари фарзандам савганд, ки коре накардаам ва 
таъом се чанд зиёд шудааст. Ва њамон буд, ки Абўбакр (р) аз он таъом 
хўрда, гуфт: Ќасам хўрданам аз таъсири шайтон буд. Ва луќмаи дигаре 
аз он таъом бардошта ва баќияро назди Паёмбари Худо (с) бурд ва 
таъом то субњ њамон љо монд. 

Абдуррањмон мегўяд: Байни мо (мусулмонон) ва байни ќавме 
муоњада буд ва мўњлати он муоњада ба сар расида буд. 

(Онњо омаданд) ва мо онњоро ба дувоздањ гурўњ, ки дувоздањ нафар 
(аз худашон онњоро сарпарастї мекард), таќсим намудем ва ин, ки бо 
њар яке аз он дувоздањ нафар чанд нафар буд, Худо бењтар медонад, 
тамоми онњо аз он таъом хўрданд. 
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БОБИ 1. Ибтидои машруъияти азон 

370. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки мегуфт: Мусалмонон њангоме, 
ки ба Мадина омаданд, дар љое љамъ мешуданд ва мунтазири намоз 
боќї мемонданд ва азоне барои намоз дода намешуд. Рўзе дар ин 
маврид табодули назар намуданд, баъзе гуфтанд, ки аз ноќусе монанди 
ноќуси насоро истифода мекунем ва иддае гуфтанд, ки монанди яњуд 
буќе аз шох тањия мекунем. Умар (р) гуфт: Оё намешавад шахсеро 
муваззаф намоем, то мардумро ба намоз даъват намояд? Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: “Эй Билол! Бархез ва мардумро ба намоз даъват 
кун.” 

      БОБИ 2. Алфози азон ду бор-ду бор гуфта мешавад 

371. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Ба Билол амр шуд, ки азонро 
ду бор ду бор ва иќоматро як-як бор бигўяд, магар лафзи иќомат (яъне 
ќад ќомати-с-cалот)-ро. 

БОБИ 3. Фазилати азон додан 

372. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Ваќте, ки барои азон нидо мешавад, шайтон барои он, ки 
садои азонро нашнавад, дар њоле, ки бод аз вай хориљ мегардад, 
мегурезад ва чун азон тамом шуд, дубора бармегардад ва боз дар ваќти 
иќомат гуфтан мегурезад ва чун иќомат тамом шуд, дубора 
бармегардад, дар дили (шахси намозгузор) мухотира андохта ва 
чизњоеро, ки аз ёдаш рафта буд, дубора ба ёдаш оварда мегўяд: Ин 
чизро ба ёд биёвар, он чизро ба ёд биёвар. Ба ин кор то љое идома 
медињад, ки шахси намозгузор намедонад чанд ракаат намоз хондааст. 

БОБИ 4. Муаззин бояд овозашро баланд намояд 

373. Аз Абўсаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари 
Худо (с) шунидам, ки фармуданд: “Њар инс ва љин ва махлуќи дигаре 
(аз санг ва чўб ва дарахт ва ѓайра), ки садои муаззинро бишнавад, дар 
рўзи ќиёмат барояш шањодат медињад.” 
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БОБИ 5. Азон монеъи хунрезї мегардад 

374 - Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Ваќте, ки бо Паёмбари Худо 
(с) барои љињод кардан бо мардуме мерафтем, ба љанг шурўъ 
намекардем, балки то субњ интизор мекашидем, њангоми субњ агар 
садои азонро мешуниданд, аз љанг даст кашида ва бармегаштанд, 
варна бар онњо њамла мекарданд. 

БОБИ 6. Дар ваќти шунидани азон чї бояд гуфт 

375. Аз Абўсаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Ваќте, ки азонро шунидед, њамон чизеро, ки муаззин 
мегўяд, шумо њам бигўед.” 

376. Аз Муовия (р) низ монанди њадиси собиќ ривоят шудааст: То ин, 
ки муаззин “ва ашњаду анна Муњаммадан Расуллуллоњ” бигўяд ва чун 
“њайя алас салот” гуфт, шумо бигўед, ки: “Ло њавла вало ќуввата илло 
биллоњ.” Ва Муовия (р) гуфт: Ин чизро аз Пайѓамбари шумо шунидаам. 

БОБИ 7. Дуо кардан дар ваќти азон 

377. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Касе, ки азонро шунида ва бигўяд (Аллоњумма рабба 
њозињї даъвати-т-томати ва-с-cалоти-л-ќоимати оти Муњаммадани-л-
василата вал фазилата ваб ъасњу маќоман мањмудани-л-лазї 
ваъадтању) шафоъатам дар рўзи ќиёмат барояш вољиб мегардад.” 

БОБИ 8. Ќуръакашї љињати азон додан 

378. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Агар мардум бидонанд, ки дар азон додан ва намоз 
хондан дар сафи аввал чї фазилате аст, агар чораи дигаре љуз 
ќуръакашї наёбанд, бар сари он ќуръакашї хоњанд кард ва агар 
медонистанд, ки дар намози пешин чї ќадар савоб аст, дар омадани он 
аз якдигар сабќат мељустанд ва агар медонистанд, ки дар намози 
хуфтан ва намози субњ чї ќадар хайру баракат аст, агар ба таври 
хазида њам мебуд, њатман ба он њозир мешуданд.” 

БОБИ 9. Агар шахси нобино касеро дошта бошад, ки ўро 
аз ваќти азон бохабар созад, азон доданаш љавоз дорад 

379. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Билол дар шаб азон медињад, пас то ваќти азон додани 
(Ибни Умми Мактум) (дар ваќти сањар) бихўред ва биёшомед.” Ва 
Ибни Умар (р) мегўяд: Ибни Умми Мактум (р) шахси нобиное буд, ки 
агар чандин бор барояш намегуфтанд, ки субњ шудааст, азон намедод. 
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БОБИ 10. Азон додан баъд аз дохил шудани  
ваќти намози субњ 

380. Аз Њафса (р) ривоят аст, ки гуфт: Агар муаззин азони субњро 
намедод ва субњ рўшан мешуд, Паёмбари Худо (с) пеш аз барпо 
шудани љамоат ду ракаат намоз ба таври сабук ва кўтоњ адо 
мекарданд. 

БОБИ 11. Азон додан пеш аз дохил шудани  
ваќти намози субњ 

381. Аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, 
ки фармуданд: “Азони Билол монеъи сањарї кардани шумо нашавад, 
зеро ў ба шаб азон медињад, то шахсеро, ки истодааст ва тањаљљуд 
мехонад, барои истироњат кардан ва ё сањарї кардан ба хонааш 
баргардонад ва касеро, ки хоб аст, бедор намояд ва агар рўшанї аз 
тарафи боло ба поин бувад, касе фикр накунад, ки субњ тулўъ 
кардааст.” 

Ва бо ангуштони худ (барои нишон додани субњи козиб) ба тарафи 
боло ва пойин ишора намуда ва фармуданд: “Магар он, ки равшанї 
чунин бошад». Ва дар њоле, ки ангушти сабобаи худро болои ангушти 
дигари худ ќарор дода буданд, ба тарафи чап ва рости худ ишора 
намуданд (ин амал барои нишон додани субњи содиќ буд). 

БОБИ 12. Касе, ки бихоњад, метавонад байни азон ва 
иќомат намоз бихонад 

382. Аз Абдуллоњ ибни Муѓаффали Музанї (р) ривоят аст, ки 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Байни азон ва иќомат намоз хондан 
лозим аст.” Ин каломро се бор такрор намуда (ва гуфтанд): “касе, ки 
бихоњад.” Ва дар ривояти дигар омадааст, ки фармуданд: “Байни азон 
ва иќомат бояд намоз хонд, байни ду азон бояд намоз хонд.” Ва дар 
мартабаи саввум фармуданд: “касе, ки бихоњад.” 

БОБИ 13. Касе, ки гуфт: Дар њолати сафар бояд танњо як 
муаззин азон бидињад 

383. Аз Молик ибни Њувайрис (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо мардуме 
аз аќвоми худ назди Паёмбари Худо (с) омадам ва муддати бист рўз 
наздашон мондем, аз ин љо, ки эшон мењрубон ва бошафќат буданд ва 
иштиёќи моро нисбат ба ањлу авлоди мо эњсос намуданд, фармуданд: 
“Баргардед ва дар байни хонаводаи худ бошед, ба онњо таълим 
бидињед ва намозро адо намоед, чун ваќти намоз дохил шуд, яке аз 
шумоён азон дода ва бузургтарини шумо барои шумо имоматї кунад.” 
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384. Ва аз Молик ибни Њувайрис (р) дар ривояти дигар омадааст, ки 
ду нафар ќасди сафарро доштанд, назди Паёмбари Худо (с) омаданд, 
Паёмбари Худо (с) барояшон фармуданд: “Њангоме, ки ба (сафар) 
берун шудед, азон дода ва иќомат бигўед, баъд аз он бузургтари шумо 
ба дигаре имоматї кунад.” 

БОБИ 14. Агар мусофирин љамоате буданд, бояд азон дода 
ва иќомат бигўянд 

385. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) дар 
шабњои сард ва шабњои боронї дар њангоми сафар муаззинеро амр 
мекарданд, ки азон бидињад ва дар пайи он мефармуданд: “Намозро 
дар канори бор ва ва матоъи худ бихонед.” 

БОБИ 15. Ин гуфтаи шахс, ки намози мо фавт шудааст 

386. Аз Абўќатода (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар њоле, ки бо 
Паёмбари Худо (с) намоз мехондем, эшон садои (пой) ва њаракати 
мардумеро, ки роњ мерафтанд, шуниданд, баъд аз намоз хондан 
пурсиданд: “Шуморо чї шуда буд?” Гуфтанд: Љињати расидан ба намоз 
шитоб мекардем. Фармуданд: “Чунин накунед, ваќте ки ба тарафи 
намоз меоед, ором ва бовиќор биёед, он чиро ки аз намоз дарёфтед, 
бихонед ва он чиро, ки фавт шуда буд, тамом кунед.” 

БОБИ 16. Мардум агар имомро диданд, дар ваќти иќомат 
гуфтан чї ваќт бархезанд? 

387. Ва аз Абўќатода (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Ваќте, ки иќомат гуфта мешавад, то маро набинед, 
барнахезед.” (Зеро он њазрат (с) ба сабаби анљом додани кори заруре 
баъд аз иќомат гуфтан таъхир мекарданд). 

БОБИ 17. Агар барои имом баъд аз иќомат гуфтан коре пеш ояд 

388. Аз Анас (р) ривоят аст, ки (дар яке аз намозњо) дар њоле иќомат 
гуфта шуд, ки Паёмбари Худо (с) бо шахсе дар гўшаи масљид машѓули 
сўњбат буданд ва ваќте барои намоз хондан омаданд, ки мардумро хоб 
бурда буд. 

БОБИ 18. Вољиб будани намози љамоат 

389. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Ќасам ба зоте, ки љонам дар дасти ўст, тасмим гирифта 
будам, то амр намоям, ки њезумеро омода созанд, баъд аз он амр 
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намоям, ки барои намоз азон дода шавад, сипас шахсеро амр намоям, 
ки барои мардум имом шавад ва худам ба таъќиби мардуме, ки (ба 
намоз њозир намешаванд) рафта, онњоро бо хонањояшон бисўзонам ва 
ќасам ба зоте, ки љонам дар дасти ў аст, агар инњо бифањманд (ки дар 
њозир шудан ба намоз ќитъаи гўшти фарбењ ва ё лоѓаре насибашон 
хоњад шуд, њатман ба намози хуфтан њозир мешаванд.” 

БОБИ 19. Фазилати намози љамоат 

390. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Намози љамоат бар намозе, ки танњо хонда мешавад, 
бисту њафт дараља фазилат дорад.” 

БОБИ 20. Фазилати адои намози субњ бо љамоат 

391. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: “Намози шумо бо љамоат нисбат ба намозе, 
ки танњо мехонед, бисту панљ бор фазилат дорад ва малоикаи шаб ва 
малоикаи рўз дар намози субњ бо њам љамъ мешаванд.” Сипас 
Абўњурайра (р) гуфт: Ва агар мехоњед, ин ояро бихонед: Инна Ќуръона-
л-фаљри кона машњудо. (Яќинан дар Ќуръоне, ки ба ваќти фаљр хонда 
мешавад, фариштагон њозир мешаванд.) (Исро, ояи 78). 

392. Аз Абўмўсо (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Бештарини савоб дар намоз барои касоне аст, ки роњашон 
дуртар ва дуртар аст ва савоби касе, ки интизор мекашад, то бо имом 
намоз бихонад, аз савоби касе, ки намозро хонда мехобад, бештар аст.” 

БОБИ 21. Фазилати њозир шудан ба намози пешин дар 
шиддати гармї 

939. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Шахсе дар роњ мерафт, дид, ки буттаи хоре афтодааст, 
онро бардошт ва аз роњ дур кард, ин амалро Худованд аз вай ќабул 
карда, ўро омурзид.” Баъд аз он Паёмбари Худо (с) гуфтанд: “Шуњадо 
панљ гурўњанд: касе, ки захмї гардидааст, касе, ки аз марази шикам 
(монанди исњол ва амсоли он) мурдааст, касе, ки ѓарќ шудааст, касе, ки 
зери девор ва ё хона мондааст ва касе, ки дар роњи Худо ба шањодат 
расидааст.” 

БОБИ 22. Рафтан ба масљид ба талаби ризои Худованд 

394. Аз Анас (р) ривоят аст, ки мардуми (бани Салима) мехостанд 
хонањои худро тарк намуда ва наздики Паёмбари Худо (с) барои худ 
хона бигиранд. Чун Паёмбари Худо (с) намехостанд, ки атрофи 
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Мадина аз мардум холї гардад, ба онњо гуфтанд: “Оё намехоњед, ки ба 
ин рафтуомади худ ризои Худовандро касб намоед?» 

БОБИ 23. Фазилати адои намози хуфтан бо љамоат 

395. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Њељ намозе бар мунофиќин аз намози субњ ва намози 
хуфтан душвортар нест ва агар медонистанд, ки дар ин ду намоз чї 
ќадар савоб аст, агар ба таври хазида њам мебуд, ба ин ду намоз њозир 
мешуданд.” 

БОБИ 24. Савоби касе, ки дар масљид нишаста ва 
интизори намозро дорад ва фазилати масољид 

396. Ва аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Њафт гурўњанд, ки Худованди мутаъол онњоро дар сояи 
худ, дар рўзе, ки сояи дигаре љуз сояи Ў вуљуд надорад, љой медињад: 
имоми одил, љавоне, ки дар ибодати Парвардигораш бузург шуда 
бошад, шахсе, ки дилаш гаравидаи масољид аст, ду шахсе, ки 
дўстиашон хос барои Худо бошад, ба њамин сабаб бо њам љамъ 
мешаванд ва ба њамин сабаб аз якдигар људо мешаванд ва шахсе, ки 
зани бошахсият ва зебое аз вай хоњиши кори бадро намуда ва ў дар 
љавоб мегўяд: «Ман аз Худо метарсам». Ва шахсе, ки садаќаро тавре 
медињад, дасти чапаш аз дасти росташ хабар намешавад ва шахсе, ки 
дар танњої Худоро ба ёд оварда ва ашк аз чашмонаш мерезад». 

 
БОБИ 25. Фазилати рафтуомад ба масљид 

 

397. Ва аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Касе, ки ба масљид меравад ва бармегардад, Худованд 
барояш дар њар рафтуомад манзиле дар бињишт омода мекунад.” 

БОБИ 26. Ваќте, ки намоз барпо гардид, намози дигаре 
ѓайр аз намози фарзро набояд хонд 

398. Аз Абдуллоњ ибни Молик ибни Буњайна (р), ки аз мардуми 
(Азд) буд, ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) шахсеро диданд, ки 
баъд аз барпо шудани намоз ду ракаат намоз мехонд, баъд аз ин, ки 
Паёмбари Худо (с) аз намоз фориѓ шуданд, мардум дар атрофашон 
љамъ шуданд, Паёмбари Худо (с) ба он шахс фармуданд: “Магар 
намози субњ чањор ракаат аст?  Магар намози субњ чањор ракаат аст?” 
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БОБИ 27. Шахси бемор то чї ваќт бояд ба љамоат њозир шавад 

399. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки Паёмбари Худо 
(с) ба беморие, ки аз он вафот ёфтанд, гирифтор шуданд, ваќти намоз 
дохил гардид ва азон дода шуд, фармуданд: “Абўбакрро амр кунед, ки 
барои мардум намоз бихонад”. Касе гуфт, ки (гўянда Оиша (р) буд) 
Абўбакр (р) шахси дилнозук аст, агар ба љои шумо истода шавад, (аз 
шиддати гиря) наметавонад барои мардум намоз бихонад. 

Боз Паёмбари Худо (с) њамон гуфтаи худро такрор намуданд, онњо 
њам њамон чизро дубора гуфтанд. Барои бори саввум њамин сухан 
такрор гардид ва Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Шумоён њам 
монанди занњои њамнишини Юсуф (ъ) њастед. Абўбакрро амр кунед, ки 
барои мардум намоз бихонад.” 

Абўбакр (р) бархост ва барои мардум намоз хонд ва Паёмбари 
Худо (с) дар худ сабукї эњсос намуда ва ба кўмаки ду нафар, дар њоле, 
ки ба тарафи чап ва рост мутамоил мешуданд, (аз хона) берун шуда (ва 
ба тарафи намоз рафтанд).  

Оиша (р) мегўяд: Гўё њамин њоло ба тарафи пойњои Паёмбари Худо 
(с), ки аз шиддати дард ба замин кашида мешуд, нигоњ мекунам. 

Абўбакр (р) мехост аз љойи худ аќиб биёяд, вале Паёмбари Худо (с) 
ба вай ишора намуданд, ки дар љойи худ бош, баъд аз он Паёмбари 
Худо (с)-ро оварданд, то ин ки дар пањлўи Абўбакр (р) шинонданд, 
Паёмбари Худо (с) намозро адо намуданд. 

Абўбакр (р) ба Паёмбари Худо (с) ва мардум ба Абўбакр (р) иќтидо 
намуданд. Дар ривояти дигаре омадааст, ки Паёмбари Худо (с) ба тарафи 
чапи Абўбакр (р) нишастанд ва Абўбакр (р) намозро истода адо намуд. 

400. Ва аз Оиша (р) дар ривояти дигаре омадааст, ки гуфт: Њангоме, 
ки Паёмбари Худо (с) вазнин шуда ва бемориашон шиддат ёфт, аз 
њамсарони худ иљоза хостанд, то бемории худро дар хонаи ман 
бигзаронанд, онњо барои Паёмбари Худо (с) иљоза доданд. 

БОБИ 28. Оё бояд имом ба касоне, ки њозир шудаанд, 
намозро адо намояд ва оё бояд дар рўзи љумъа агар борон 

њам меборад, хутба хонда шавад? 

401. Аз Абдуллоњ ибни Њорис (р) ривоят аст, ки Ибни Аббос (р) дар 
яке аз рўзњое, ки бисёр гил ва лой буд, хутбаро хонд ва њангоме, ки 
муаззин азон дода ва ба (Њайя ъалас салот) расид, ба муаззин амр кард, 
ки ба мардум бигўй, то намозњои худро дар хонањои худ адо намоянд. 

Мардум яке ба тарафи дигаре нигоњ карда ва гўё, ки аз ин сухан 
бадашон омад, Ибни Аббос (р) барои онњо гуфт: Гўё, ки аз ин сухан 
бадатон омад, ин корро касе кардааст, ки аз ман бењтар аст, яъне 
Паёмбари Худо (с), ин як амри машруъе аст ва ман нахостам шуморо 
ба машаќќат бияндозам. 
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402. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Шахсе аз Ансор [ба Паёмбари 
Худо (с)] гуфт: Ман бо шумо (дар љамоат) намоз хонда наметавонам. 
Ин шахс хеле чоќ ва фарбењ буд, рўзе барои Паёмбари Худо (с) 
таъомеро тањия намуда ва эшонро ба хонаи худ даъват намуд, бўрёро 
андохт ва як тарафи онро обпошї кард. [Паёмбари Худо (с)] болои он 
бўрё ду ракаат намоз адо намуданд. 

Шахсе аз (оли Љоруд) аз Анас (р) пурсид: Оё Паёмбари Худо (с) 
њангоми чошт намози (зуњо) мехонданд? [Ибни Аббос (р)] гуфт: Ѓайр аз 
њамин рўз надидам, ки намози чоштро хонда бошанд. 

БОБИ 29. Агар таъом њозир гардид ва иќомат гуфта шуд 
(чї бояд кард?) 

403. Аз Анас (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Ваќте, 
ки таъоми шоми шумо њозир шуд, пеш аз ин, ки намози шомро бихонед, 
таъоми худро тановул намоед ва таъоми шоми худро ба аљала нахўред.” 

БОБИ 30. Касе, ки машѓули кори хона буд ва дар ваќти 
иќомат ба намоз рафтааст 

404. Касе аз Оиша (р) пурсид: Паёмбари Худо (с) дар хонаи худ чї 
мекарданд? Гуфт: Дар хизмати ањли байти худ буданд ва чун иќомат 
гуфта мешуд, ба тарафи намоз мерафтанд. 

БОБИ 31. Касе, ки барои мардум намоз хонда ва ирода доштааст, 
ки барояшон намоз ва суннати Паёмбари Худоро биомўзад 

405. Аз Молик ибни Њувайрис (р) ривоят аст, ки гуфт: Барои шумо 
намоз мехонам, гарчї ќасди намоз хонданро надорам (вале мехоњам), 
то намоз хонданеро, ки аз Паёмбари Худо (с) дидаам (барои шумо 
нишон бидињам). 

БОБИ 32. Ањли илм ва фазл аз дигарон ба имомат додан 
мустањиќтаранд 

406. Аз Оиша (р) дар њадисе, ки Паёмбари Худо (с) амр намуданд, 
то Абўбакр (р) ба мардум намоз бихонад, ривоят аст, ки гуфт: Гуфтам: 
Абўбакр (р) чун дар љойи шумо биистад, наметавонад аз шиддати гиря 
садояшро ба мардум бишнавонад, (бењтар аст) Умар (р)-ро амр намоед, 
то барои мардум намоз бихонад. 

Оиша (р) мегўяд: Ба Њафса (р) гуфтам: Ту барои Паёмбари Худо (с) 
бигў, ки Абўбакр (р) агар дар љойи шумо биистад, аз шиддати гиря 
наметавонад садояшро ба мардум бишнавонад. Њафса (р) ин суханро 
ба Паёмбари Худо (с) гуфт, эшон фармуданд: “Бас кунед! Шумоён 
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њамчун занон ќазияи Юсуф (ъ) њастед, Абўбакрро амр кунед, ки барои 
мардум намоз бихонад” (баъд аз ин воќеа).  

Њафса ба Оиша гуфт: Ман аз ту хайре надидам. 
407. Аз Анас (р) ривоят аст, ки Абўбакр (р) дар маразе, ки 

Паёмбари Худо (с) аз он вафот намуданд, барои мардум имоматї 
мекард, то ин, ки рўзи душанбе дар њоле, ки мардум ба намоз истода 
буданд, Паёмбари Худо (с) пардаи њуљраро ба як тараф карданд ва дар 
њоле, ки истода буданд, ба тарафи мо нигоњ мекарданд, рўяшон 
монанди вараќе аз Ќуръон буд. Дар ин ваќт табассум намуда ва 
хандиданд, моён аз шиддати хуш дидани Паёмбари Худо (с) мехостем 
аз намоз хориљ шавем. Абўбакр (р) бо ин фикр, ки шояд Паёмбари 
Худо (с) љињати намоз хондан берун шудаанд, аз љояшон аќиб омада, 
то ба сари сафи (муќтадиён) расид, Паёмбари Худо (с) ба тарафи мо 
ишора намуданд, ки “намози худро тамом кунед.” Пардаро дубора 
кашида ва дар њамон рўз вафот намуданд. 

БОБИ 33. Касе, ки мехост имоматї кунад, вале имоми аслї омад 

408. Аз Сањл ибни Саъди Соъидї (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) љињати сулњ ва оштї додани мардум ба ќабилаи (бани Амр 
ибни Авф) рафтанд. Ваќти намоз дохил гардид, муаззин азон дода, 
назди Абўбакр (р) омад ва гуфт: Оё барои мардум имоматї мекунї, ки 
иќомат бигўям? Гуфт: Бале! Абўбакр барои мардум имом шуд. Дар ин 
ваќт Паёмбари Худо (с) дар њоле, ки мардум ба намоз буданд, омада, 
ба сари саф истоданд, мардум каф заданд ва Абўбакр (р) дар намоз ба 
ин тарафу  он тараф наменигарист, вале чун зиёд каф заданд, нигарист 
ва Паёмбари Худо (с)-ро дид ва Паёмбари Худо (с) барояш ишора 
намуданд, ки “дар љойи худ бош.” 

Абўбакр (р) аз ин, ки Паёмбари Худо (с) ўро бо ин чиз амр намуданд, 
дастњояшро баланд карда ва њамд ва санои Худовандро ба љой овард, бо 
вуљуди ин њам аз љойи худ пас омад, то ба сари саффи (муќтадиён) расид 
ва Паёмбари Худо (с) пеш шуда, намозро хонданд, чун аз намоз фориѓ 
шуданд, фармуданд: “Эй Абўбакр, чї чиз монеъ шуд, ки бо вуљуди амри 
ман дар љойи худ наистодї?” Абўбакр (р) гуфт: Њељ гоњ ба (Ибни 
Абўќањофа) (яъне Абўбакр) муносиб нест, ки дар њузури Паёмбари Худо 
(с) имоматї кунад. Паёмбари Худо (с) (хитоб ба мардум) фармуданд: 
“Чаро ин ќадар зиёд каф задед, касе, ки дар намоз бо мушкилие дучор 
мешавад, субњоналлоњ бигўяд, зеро ваќте, ки субњоналлоњ бигўяд, ба 
тарафи ў менигаранд ва каф задан хос барои занњо аст.” 

БОБИ 34. Имом барои ин аст, ки ба вай иќтидо шавад 

409. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Чун Паёмбари Худо (с) 
вазнин шуданд, пурсиданд: “Оё мардум намозро хондаанд?” Гуфтем: 
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На! Ё Расулаллоњ, онњо интизории шуморо мекашанд. Фармуданд: 
“Барои ман обе дар ташт омода кунед». (Оиша (р) мегўяд) чунин 
кардем, аз он об ѓусл намуда ва чун мехостанд њаракат намоянд, бењуш 
шуданд, баъд аз он ба њуш омада ва пурсиданд: “Оё мардум намозро 
хондаанд?” 

Гуфтем: На, ё Расулаллоњ, онњо интизории шуморо мекашанд. 
Фармуданд: “Бароям обе дар ташт омода кунед”. Оиша (р) мегўяд: 
Паёмбари Худо (с) дар он зарф нишаста ва ѓусл намуданд ва чун 
хостанд бархезанд, бењуш гардиданд, баъд аз он ба њуш омада ва 
пурсиданд: “Оё мардум намозро хондаанд?” 

Гуфтем: На, ё Расулаллоњ, онњо интизории шуморо мекашанд. 
Гуфтанд: «Обе дар ташт бароям омода намоед.” Ва нишастанд ва аз он 
об иѓтисол намуданд ва чун мехостанд бархезанд, бењуш гардиданд. 

Баъд аз он ба њуш омаданд ва пурсиданд: “Оё мардум намозро 
хондаанд?” Гуфтем: На, ё Расулаллоњ, онњо интизории шуморо 
мекашанд. Дар ин ваќт мардум дар масљид љамъ шуда ва интизории 
Паёмбари Худо (с)-ро мекашиданд, ки омада ва намози хуфтанро 
барои онњо бихонанд ва Паёмбари Худо (с) шахсеро назди Абўбакр (р) 
фиристоданд, ки намозро барои мардум бихонад. 

Он шахс назди Абўбакр (р) омада гуфт: Паёмбари Худо (с) амр 
карданд, ки омада барои мардум намоз бихонї. Ва чун Абўбакр (р) 
шахси дилнозуке буд, ба Умар (р) гуфт: Ту барои мардум намоз бихон. 
Умар (р) гуфт: Ту ба ин кор аз ман сазовортарї. Ва њамон буд, ки 
Абўбакр (р) чанд рўзе барои мардум имоматї кард (ва баќияи ин њадис 
ќаблан гузашт). 

410. Ва аз Оиша (р) дар мавзўъи њадиси намоз хондани Паёмбари 
Худо (с) дар њоли бемориашон чунин омадааст, ки фармуданд: “Агар 
(имом) нишаста намоз мехонад, шумо њам нишаста намоз бихонед” 
(Ин њадис мансух аст). 

БОБИ 35. Муќтадї чї ваќт бояд саљда намояд? 

411. Аз Бароъ (р) ривоят аст, ки гуфт: Чун Паёмбари Худо (с) 
мегуфтанд “самиъалллоњу ли ман њамида”, то ваќте, ки он њазрат (с) ба 
саљда намерафтанд, касе аз мо пушти худро хам намекард (ва чун ба 
саљда мерафтанд) мо њам баъд аз эшон ба саљда мерафтем. 

БОБИ 36. Гуноњи касе, ки сари худро пеш аз имом                
боло мекунад 

412. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Касе, ки сари худро пеш аз имом боло мекунад, оё аз ин 
наметарсад, ки Худованд сарашро монанди сари хар ва ё сураташро ба 
сурати хар дароварад?» 
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БОБИ 37. Имоматї кардани ѓулом ва тифли ноболиѓ 

413. Аз Анас (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки фармуданд: 
“Бишнавед ва итоат кунед ва гарчи шахси њабашие, ки сараш ба 
монанди мавизе бошад, бар шумо амир муќаррар гардад.” 

БОБИ 38. Агар имом намозро комил адо накард, вале 
муќтадиён ба таври комил адо намуданд 

414. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “(Имомњо) барои шумо имоматї мекунанд, агар намозро 
комил адо намуданд, савоби он намоз барои шумо ва барои онњост ва 
агар хато намуданд, савоби он намоз барои шумо ва гуноњи он бар 
худи онњост.” 

БОБИ 39. Агар ду нафар буданд, муќтадї бояд ба пањлўи 
имом биистад 

415. Њадиси Ибни Аббос (р), ки вай шаб дар хонаи холааш хобида 
буд, ќаблан гузашт ва дар ин ривоят чунин омадааст, ки: “Баъд аз он 
Паёмбари Худо (с) ба хоб рафтанд, то ин, ки садои нафирашон баланд 
шуд, сипас муаззин наздашон омад ва эшон аз хона баромаданд ва 
бидуни он, ки вузў бисозанд, намоз хонданд». 

БОБИ 40. Агар имом намозро тўлонї намуд ва шахсе, ки 
зарурат дошт, аз намоз баромад 

416. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки Муъоз ибни Љабал 
(р) бо Паёмбари Худо (с) намоз мехонд, баъд аз он баргашта, барои 
ќавми худ имоматї мекард, (шабе) дар намози хуфтан сураи Баќараро 
тиловат намуд. 

Шахсе аз намоз баромад ва Муъоз (р) гўё ўро бад гуфт. (Чун) ин 
хабар ба Паёмбари Худо (с) расид, фармуданд: “Фитнагар аст, 
фитнагар аст, фитнагар аст.” Ё фармуданд: “Фитнаандоз аст, 
фитнаандоз аст, фитнаандоз аст” (яъне, мардумро аз дин мутанаффир 
месозад). Ва ўро амр карданд, ки ду сураи миёна аз сурањои 
муфассалро бихонад. Ва сурањои муфассал аз сураи “Ва-с-самои зоти-л-
буруљ”, то сураи “Лам якуни-л-лазина кафару” мебошад). 

БОБИ 41. Имом ќироатро кўтоњ, вале рукўъ ва суљудро ба 
таври комил адо намояд 

417. Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки шахсе гуфт: Ё Расулаллоњ, 
ба Худованд ќасам аст, ки ман аз ин, ки фалонї намозро тўлонї 
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месозад, намози субњро ба таъхир меандозам. Ибни Масъуд (р) мегўяд: 
Ман дар њељ мавъизае Паёмбари Худо (с)-ро монанди он рўз ѓазабнок 
надида будам, фармуданд: “Баъзе аз шумоён мардумро аз дин 
мегурезонад  њар касе, ки аз шумо барои мардум имом шавад, аз дароз 
хондан сарфи назар намояд, зеро дар байни намозгузорон касонеанд, 
ки заъиф ва ё калонсол буда ва ё кори заруре доранд.” 

418. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) дар њадиси Муъоз (р) омадааст, ки 
Паёмбари Худо (с) барояш фармуданд: “Чаро дар намоз Саббињисма 
раббика, Ва-ш-шамси вазуњоњо, Ва-л-лайли изо яѓшо-ро нахондї?” 

БОБИ 42. Кўтоњ хондан ва комил кардани намоз 

419. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) намозро 
кўтоњ, вале ба таври комил адо мекарданд. 

БОБИ 43. Касе, ки намозро дар ваќти шунидани гиряи 
кўдак кўтоњ сохт 

420. Аз  Абўќатода  (р)  аз  Паёмбари Худо  (с)  ривоят  аст,  ки  
фармуданд:  “Ман дар ваќти намоз тасмим мегирам, ки намозро 
тўлонї бихонам, вале гиряи тифлеро мешунавам ва аз тарси ин, ки 
мабодо модараш парешон гардад, он намозро кўтоњ месозам.” 

БОБИ 44. Баробар кардани сафњо дар ваќти иќомат гуфтан 

421. Аз  Нўъмон  ибни  Башир  (р)  ривоят  аст,  ки  гуфт:  Паёмбари  
Худо (с) фармуданд: “Ё сафњои худро баробар кунед, ё ин, ки Худованд 
байни шумоён ихтилоф хоњад андохт.” 

БОБИ 45. Рўй овардани имом ба муќтадиён дар ваќти 
баробар кардани сафњо 

422. Аз Анас (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
“Сафњои худро рост кунед ва наздики якдигар биистед, зеро ман 
шумоёнро аз пушти сари худ мебинам.” 

БОБИ 46. Ваќте ки байни имом ва байни мардум девор ва 
ё пардае ќарор дошта бошад 

423. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) шаб дар 
њуљраи худ намоз мехонданд ва девори њуљра кўтоњ буд. Мардум 
Паёмбари Худо (с)-ро (дар њоли намоз хондан) диданд ва гурўње аз 
мардум ба эшон иќтидо намуда ва намоз хонданд. Чун субњ шуд, ин 
њодисаро ба дигарон гуфтанд. 
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Шаби дуввум Паёмбари Худо (с) ба намоз истода ва мардуме омада 
ва ба эшон иќтидо намуданд.  

Ин кор ду ё се шаб идома ёфт ва њамон буд, ки Паёмбари Худо (с) 
дар хона нишаста, барои намоз хондан берун нашуданд. Чун субњ шуд, 
мардум сабабро љўё шуданд, Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
“Тарсидам, ки мабодо намози шаб бар шумо фарз гардад.” 

БОБИ 47. Намози шаб (намози тањаљљуд) 

424. Ва дар њамин њадис аз ривояти Зайд ибни Собит (р) илова бар 
ривояти [Оиша (р)] омадааст, ки [Паёмбари Худо (с)] фармуданд: “Он 
чиро, ки шумо кардед, донистам, пас эй мардум, шумо дар хонањои худ 
намоз бихонед, зеро бењтарин намоз ба истиснои намози фарз 
намозест, ки шахс дар хонаи худ мехонад.” 
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КИТОБИ  
АБВОБИ СИФАТИ НАМОЗ 

БОБИ 1. Боло кардани дастњо дар такбири аввал дар 
ваќти шурўъи намоз 

425. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
њангоми оѓози намоз ва њангоми такбир гуфтан барои рукўъ дастњои 
худро то баробари шонањои худ боло мекарданд. 

Чун сари худро аз рукўъ боло мекарданд, низ дастњои худро боло 
карда ва мегуфтанд: “Самиъаллоњу лиман њамида, раббано лакал њамд”, 
вале дар ваќти саљда кардан дастњои худро боло намекарданд. 

БОБИ 2. Нињодани дасти рост бар болои дасти чап 

426. Аз Сањл ибни Саъд (р) ривоят аст, ки гуфт: Ба мардум амр 
мешуд, ки њангоми намоз хондан дасти рости худро бар болои банди 
дасти чапи худ бигзоранд. 

БОБИ 3. Баъд аз такбири тањрима чї бояд хонд? 

427. Аз Анас (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) ва Абўбакр ва Умар 
(р) намозро ба (Алњамду лиллоњи раббил ъоламин) шурўъ мекарданд. 

428. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
байни такбири (тањрима) ва байни ќироат як каме сукут мекарданд. 
Гуфтам: Ё Расулаллоњ, падар ва модари ман фидои шумо, дар сукут 
байни ќироат ва такбир чї мехонед? 

Фармуданд: “Мегўям: Аллоњумма боъид байни ва байна хатоёя камо 
боъадта байна-л-машриќи ва-л-маѓриб, Аллоњумма наќќини мина-л-хатоё 
камо юнаќќа-с-савбу-л-абязу мина-д-данас, Аллоњумаѓси-л-хатоёя би-л-
моъи ва-с-салљи ва-л-барад». 

 
429. Њадиси Асмоъа бинти Абўбакр (р) рољеъ ба кусуф, ки ќаблан 

гузашт. 
430. Дар ин ривоят омадааст, ки [Асмоъа бинти Абўбакр (р)] гуфт: 

Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Бињишт ба ман наздик шуд, то љое, ки 
агар љуръат мекардам, мевае аз мевањои онро барои шумо меовардам 
ва дўзах то љое бароям наздик шуд, ки гуфтам: Парвардигоро! Оё ман 
бо дўзахиён хоњам буд? 

Дар ин лањза занеро (дидам, ки) гурбае рўйи ўро мехарошид. 
Пурсидам: Ин зан чї кардааст? Гуфтанд: Ин гурбаро он ќадар њабс 
намуда, то мурдааст, на худаш ўро таъом додааст ва на рањояш сохта, 
то худаш аз њашароти рўйи замин чизе бихўрад.” 
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БОБИ 5. Нигоњ кардан ба тарафи имом дар намоз 

431. Шахсе аз Хаббоб (р) пурсид: Оё Паёмбари Худо (с) дар намози 
пешин ва аср ќироат мекарданд? Гуфт: Бале. Пурсид: Ќироат кардани   
эшонро чї гуна медонистед? Гуфт: Аз такон хўрдани риши 
муборакашон. 

БОБИ 6. Нигоњ кардан ба сўи осмон дар ваќти намоз 

432. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) фармуданд: “Чаро баъзе аз мардум дар ваќти намоз хондан ба 
тарафи осмон нигоњ мекунанд?” Лањљаашон дар ин маврид то љое 
шадид шуд, ки фармуданд: “Ё аз ин кор худдорї намоянд ва ё он, ки 
биноии онњо рабуда хоњад шуд.” 

БОБИ 7. Илтифот намудан дар ваќти намоз 

433. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) дар 
бораи илтифот намудан (яъне ин тарафу он тараф нигоњ кардан) дар 
ваќти намоз хондан пурсидам. Фармуданд: “Ин чизе аст, ки шайтон аз 
намози банда барои худ мерабояд.” 

БОБИ 8. Вуљуби ќироат кардан бар имом ва муќтадиён 
дар њамаи намозњо 

434. Аз Љобир ибни Самура (р) ривоят аст, ки гуфт: Ањли Куфа аз 
дасти (Саъд) (р) дар назди Умар (р) шикоят намуданд. Умар (р) ўро азл 
намуда ва Аммор (р)-ро ба љояш муќаррар намуд ва дар чандин 
маврид аз вай шикоят намуданд, то љое, ки гуфтанд: Саъд (р) намоз 
хонданро хуб намедонад. 

Умар (р) ўро талаб намуда гуфт: Ё Абўисњоќ, инњо мегўянд, ки ту 
намоз хонданро хуб намедонї. Гуфт: Ба Худованд ќасам, ки ман 
барояшон намози Паёмбари Худо (с)-ро мехонам ва чизеро аз он кам 
намекунам, намози хуфтанро, ки мехонам, ду ракаати аввалро дароз ва 
ду ракаати ахирро сабук мехонам.  Умар (р) ба вай гуфт: Гумони ман 
њам нисбати ту њамин чиз буд. 

Умар (р) шахс ва ё ашхосеро бо вай ба Куфа фиристод, то рољеъ ба 
ў аз ањли Куфа пурсиш намояд. Он шахс дар бораи ў аз ањли Куфа 
пурсон намуд ва њељ масљидеро дар мавриди пурсиш ва истифсор аз 
мардум нисбат ба вай фурўгузор нанамуд, њамагї аз вай таъриф ва 
тавсиф намуданд, то ин, ки ба масљиди бани Абс рафт. Дар он масљид 
шахсе ба номи Усома ибни Ќатода, ки кунияаш Абўсаъда буд, бархост 
ва гуфт: Њоло, ки дар бораи ў мепурсї, бояд бигўям, ки Саъд бо 
муљоњидин ба љињод намерафт, амволро баробар таќсим наменамуд ва 
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дар ќазоё адолат намекард. 
Саъд (р) гуфт: Ба Худованд савганд, ки дар муќобили ин се тўњмате, 

ки бар ман задааст, ба се чиз дар борааш дуо хоњам кард ва мегўям: 
Илоњо, агар ин бандаат дурўѓ гуфта ва барои риё ва худнамої чунин 
гуфта бошад, умрашро дароз, фаќрашро зиёд ва дар фитнааш дучор 
бигардон. Ва њамон буд, ки дар оянда чун касе аз њолаш мепурсид, 
мегуфт: Пирамардеам, ки дар фитна дучор шуда ва дуои Саъд 
бечораам кардааст. 

Ровї аз Љобир (р) ривоят мекунад, ки ман он шахсро баъд аз 
муддате дидам, ки аз пирї абрўвонаш рўи чашмаш афтода буд, бо 
вуљуди он њам сари роњи духтарони љавонро мегирифт ва ба тарафи 
онњо чашмак зада, ба онњо шўхї мекард. 

435. Аз Убода ибни Сомит (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Касе, ки Алњамду лиллоњ-ро нахонад, намозаш намоз 
нест.” 

436. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) ба масљид 
дохил гардида ва шахси дигаре њам ба масљид омад ва намоз хонд, 
баъд аз он назди Паёмбари Худо (с) омада ва салом кард, љавоби 
саломашро гуфта ва фармуданд: “Бирав ва бори дигар намоз бихон, 
чун ту намоз нахондї.” Он шахс рафт ва монанди бори гузашта 
намозро хонд, бозпас омад ва ба Паёмбари Худо (с) салом дод. 

Эшон фармуданд: “Бирав ва аз нав намоз бихон, чун ту намоз 
нахондї.” Он шахс баргашт ва монанди ду бори гузашта намозро хонд, 
боз баргашта, бар Паёмбари Худо (с) салом дод, фармуданд: “Бирав ва 
дубора намоз бихон, чун ту намоз нахондї.” Ва чун ин сухан се бор 
такрор шуд, он шахс гуфт: Ќасам ба зоте, ки шуморо ба њаќ 
фиристодааст, намозеро аз ин бењтар ёд надорам, шумо барои ман ёд 
бидињед. Фармуданд: “Ваќте, ки барои намоз хондан бархостї, такбир 
гуфта ва он чиро аз Ќуръон бароят муяссар бошад, бихон. Баъд аз он 
рукўъ намуда, дар рукўъ ором бигир, баъд аз он сари худро аз рукўъ 
боло кун ва рост биист, баъд аз он саљда кун ва дар саљда ором бигир, 
сипас саратро аз саљда бардошта, ором бинишин ва њамин корро дар 
тамоми намозат муроот кун.” 

БОБИ 9. Ќироат кардан дар намози пешин 

437. Аз Абўќатода (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар ду 
ракаати аввали намози пешин Алњамду лиллоњ ва ду сураи дигареро 
мехонданд, ракаати аввалро дароз намуда ва ракаати дуввумро кўтоњ 
мехонданд. 

Гоње ояеро (ки тиловат мекарданд) тавре тиловат мекарданд, ки 
бишнавем ва дар намози аср њам Алњамду лиллоњ ва ду сураро хонда, 
ракаати аввалро дароз ва ракаати дуввумро кўтоњ мехонданд ва 
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њамчунин ракаати аввали намози субњро дароз намуда, ракаати 
дуввумро кўтоњ мекарданд. 

БОБИ 10. Ќироат кардан дар намози шом 

438. Ривоят аст, ки Абдуллоњ ибни Аббос (р) рўзе сураи 
Валмурсалоти урфан-ро тиловат менамуд. Умми Фазл (р) онро шунид 
ва гуфт: Эй фарзандам, ба Худованд ќасам аст, ки тиловати ин сураро 
[аз Паёмбари Худо (с)] ба ёдам овардї ва ин охирин сурае буд, ки   
тиловати  онро дар намози шом аз Паёмбари Худо (с) шунидам. 

439. Аз Зайд ибни Собит (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с)-ро шунидам, ки дар намози шом яке аз ду сураи дарозро мехонданд 
(мурод аз ду сураи дароз сураи Моида ва Аъроф ва ё сураи Анъом ва 
Аъроф аст). 

БОБИ 11. Баланд хондан дар намози шом 

440. Аз Љубайр ибни Мутъим (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с)-ро шунидам, ки дар намози шом сураи Ват-тур-ро мехонданд. 

БОБИ 12. Ќироат намудани сураи саљдадор                            
дар намози хуфтан 

441. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Намози хуфтанро 
пушти сари Абулќосим (с) хондам ва эшон сураи Иза-с-самоун шаќќат-
ро хонда ва саљдаи тиловатро баљо оварданд ва ман њам то рўзе, ки 
зинда бошам, аз хондани ин сура саљдаи тиловатро ба љо хоњам овард. 

БОБИ 13. Ќироат намудан дар намози хуфтан 

442. Аз Бароъ (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) дар яке аз 
сафарњо дар намози хуфтан сураи Ва-т-тини ва зайтун-ро хонданд ва 
дар ривояти дигаре ин њам омадааст, ки њељ касро хушовозтар ё 
хушќироаттар аз Паёмбари Худо (с) надида будам. 

БОБИ 14. Ќироат кардан дар намози субњ 

443. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар њар намозе бояд 
ќироат кард ва он чиро, ки Паёмбари Худо (с) ба мо шунавондаанд, ба 
шумо мешунавонем ва он чиро, ки аз мо пинњон намудаанд, аз шумо 
пинњон хоњем дошт, агар зиёдтар аз Алњамдулиллоњ чизи дигареро 
нахонї, бароят раво аст, вале агар чизеро бештар аз Алњамдулиллоњ 
бихонї, бароят бењтар аст. 
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БОБИ 15. Баланд хондани ќироат намудан                         
дар намози субњ 

444. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) бо 
чанд нафар аз сањоба ба сўи бозори  (Укоз) рафтанд ва ин дар ваќте 
буд, ки шаётин аз хабари осмонї (итлоъе) њосил карда 
наметавонистанд ва дурахшиш ва барќи ситорагон монеъи наздик 
шудани онњо ба осмон шуда буд. Чун шаётин назди ќавми худ 
баргаштанд, ќавмашон аз онњо пурсиданд: Шуморо чї шудааст? 

Гуфтанд: Байни мо ва байни хабари осмон монеъ воќеъ гардида ва 
барќ ва дурахшиши ситорагон бар мо гумошта шудааст.  

Онњо гуфтанд: Бидуни сабаб байни шумо ва байни хабари осмон 
монеъ воќеъ нагардидааст, балки кадом њодисаи наве пайдо шудааст. 
Биравед, шарќ ва ѓарби заминро бигардед, то бубинед сабаби 
мамониати шумо аз хабари осмон чист? 

Онњо баргаштанд ва ба тарафи Тањома ба сўи Паёмбари Худо (с) 
омаданд. Эшон дар ин ваќт дар роњи бозори Уккоз дар нахлистоне бо 
сањоба (р) дар њоли адои намози бомдод буданд. Чун шаётин садои 
Ќуръонро шуниданд, ба он гўш дода ва гуфтанд: Ба Худованд ќасам, 
ин њамон чизе аст, ки байни шумо ва байни хабари осмон монеъ 
гардидааст. Ва њамон буд, ки баъд аз омадан ба сўи ќавми худ гуфтанд: 
«Мо аљаб Ќуръоне шунидем, (ин Ќуръон) ба корњои нек рањнамої 
менамояд ва мо њам ба он имон овардем». 

Ва Худованди мутаъол сураи Љин-ро, ки ибтидояш ин оят аст: Бигў, 
бар ман вањй шудааст, бар Паёмбари Худо (с) нозил гардонид ва дар 
воќеъ њамон ќавли “љинниёт” ро нозил намуд. 

445. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар 
(намозе, ки амр шуда буд, ќироатро бо овози баланд) бихонад, 
мехонданд ва дар (намозе, ки амр шуда буд, ки ќироатро ба овози 
баланд) нахонад, хомўш буданд (яъне, ќироатро бо овози баланд 
намехонданд) ва Парвардигори ту фаромўшкор нест, (пайравї 
намудан аз Паёмбари Худо (с) барои шумо бењтарин коре аст). 

БОБИ 16. Кайфияти ќироат кардан дар намоз 

446. Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки шахсе наздаш омад ва гуфт: 
Шаби гузашта яке аз сурањои муфассалро дар як ракаат хондам. Гуфт: 
Ин гуна Ќуръон хондан шеър хондан аст. Ман сурањои ба якдигар 
монандро, ки Паёмбари Худо (с) бо њам мехонданд, ба хубї медонам 
ва аз ин љумла бист сураро зикр намуда (ва гуфт: аз инњо) ду сураро бо 
њам дар як ракаат мехонданд. 
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БОБИ 17. Дар ду ракаати ахир танњо  «Алњамду лиллоњ» 
хонда мешавад 

447. Аз Абўќатода (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар 
намози пешин дар ду ракаати аввал Алњамду лиллоњ ва ду сура ва дар 
ду ракаати ахир танњо Алњамду лиллоњ-ро мехонданд ва баъзе оётро 
барои мо мешунавониданд ва ракаати аввалро аз ракаати дуввум 
дарозтар менамуданд ва дар намози аср ва субњ низ чунин мекарданд. 

БОБИ 18. Баланд гуфтани имом (омин)-ро 

 448. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Ваќте, ки имом омин мегўяд, шумо њам омин бигўед, зеро 
касе, ки омин гуфтанаш ба омин гуфтани малоика мувофиќат намояд, 
гуноњони гузаштааш бахшида мешавад.” 

БОБИ 19. Фазилати омин гуфтан 

449. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармудаанд: “Ваќте, ки касе аз шумоён омин бигўяд ва малоика дар 
осмон омин бигўянд ва омини яке бо дигаре мувофиќат намояд, 
гуноњони гузаштаи касе, ки омин гуфтааст, бахшида мешавад.” 

БОБИ 20. Агар касе пеш аз расидан ба саф рукўъ намуд 

450. Аз Абўбакра (р) ривоят аст, ки вай ваќте ба намоз расид, ки 
Паёмбари Худо (с) дар њоли рукўъ кардан буданд, ў пеш аз он, ки ба 
сари саф бирасад, ба рукўъ рафт. Ин воќеаро ба Паёмбари Худо (с) 
гуфт. Фармуданд: “Худованд њирси туро зиёдтар намояд, вале дигар 
бор чунин коре макун.” 

БОБИ 21. Тамом кардани такбир дар рукўъ 

  451. Аз Имрон ибни Њусайн (р) ривоят аст, ки ў бо Алї (р) дар 
Басра намоз хонд ва гуфт: Ин шахс моро ба ёди намозе андохт, ки бо 
Паёмбари Худо (с) мехондем. Ва гуфт, ки Паёмбари Худо (с) дар њар 
боре, ки сарашонро боло ва поён мекарданд, такбир мегуфтанд. 

БОБИ 22. Такбир гуфтан њангоми баланд шудан аз саљда 

452. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) чун 
ба намоз шурўъ мекарданд, њангоми истодан ба намоз такбир 
мегуфтанд ва чун ба рукўъ мерафтанд, боз такбир мегуфтанд ва 
њангоми боло кардани сарашон аз рукўъ самиъаллоњу ли ман њамида ва 
дар њоле, ки њанўз истода буданд, раббано лакалњамд мегуфтанд. 
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БОБИ 23. Нињодани кафи даст бар зону дар ваќти рукўъ 
кардан 

453. Аз Мусъаб ибни Саъд (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар пањлўи 
падарам намоз хондам ва (њангоми рукўъ кардан) ду кафи дастамро бо 
њам пайваст карда, байни њарду ронам гузоштам. Падарам маро аз ин 
кор манъ кард ва гуфт: Мо низ чунин мекардем, вале аз он нањй шудем 
ва ба мо амр гардид, то дастњои худро ба зонуњои худ бигирем. 

БОБИ 24. Дар рукўъ бояд пушти худро њамвор намуда ва 
ором гирифт 

454. Аз Бароъ (р) ривоят аст, ки гуфт: Андозаи рукўъ ва саљдаи 
Паёмбари Худо (с) ва андозаи нишастанашон байни ду саљда ва 
андозаи истодан баъд аз рукўъ намудан таќрибан бо њам баробар буд, 
вале ќиём ва ќуъудашон чунин набуд. 

БОБИ 25. Дуо кардан дар рукўъ 

455. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар рукўъ 
ва саљдаи худ чунин мегуфтанд: “Субњонакалоњумма раббано ва 
бињамдикаллоњуммаѓфирлї.” 

456. Ва аз Оиша (р) дар ривояти дигаре омадааст, ки гуфт: 
Паёмбари Худо (с) он чизеро дар њолати рукўъ ва саљда мегуфтанд, ки 
дар Ќуръони карим маъмур ба гуфтани он шуда буданд. 

   БОБИ 26. Фазилати алоњумма раббано лакалњамд 

457. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Ваќте, ки имом самиъаллоњу ли ман њамида гуфт, шумо 
бигўед Аллоњумма раббано лакалњамд, зеро ќавли њар кас, ки бо ќавли 
малоика мувофиќ шавад, гуноњони гузаштааш омурзида мешавад.” 

458. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Намози Паёмбари 
Худо (с)-ро (барои шумо) наздик месозам (яъне тавзењ медињам). 
Паёмбари Худо (с) дар ракаати ахири намози пешин ва намози хуфтан 
ва намози субњ баъд аз ин, ки самиъаллоњу ли ман њамида мегуфтанд, 
дуои ќунутро мехонданд (ва дар дуои худ) барои мусалмонон дуо 
намуда ва бар куффор лаънат мефиристоданд. 

459. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: (Дар аввали амр) дуои ќунут 
дар шом ва намози субњ хонда мешуд. 

460. Аз Рифоа ибни Рофеъи Зураќї (р) ривоят аст, ки гуфт: Рўзе 
пушти сари Паёмбари Худо (с) намоз мехондем. Чун сари худро аз 
рукўъ боло намуданд, гуфтанд: “Самиъаллоњу ли ман њамида. Шахсе аз 
пушти сарашон гуфт: Раббано ва лакалњамд, њамдан тайибан муборакан 
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фињи. Чун аз намоз фориѓ шуданд, пурсиданд: “Гўянда кї буд?” 
Он шахс гуфт: Ман будам. Фармуданд: “Сию чанд малакро дидам, 

ки дар навиштани савоби он чї, ки гуфтї, бар якдигар сабќат 
мељустанд ва њар яке мекўшид, ки аз дигаре пештар бинависад.” 

БОБИ 28. Ором гирифтан баъд аз баланд кардани сар аз 
рукўъ 

461. Аз Анас (р) ривоят аст, ки ў тарзи намоз хондани Паёмбари 
Худо (с)-ро васф мекард ва чун њангоми намоз сари худро аз рукўъ 
баланд мекард, њамон тавр меистод, то љое, ки инсон бо худ мегуфт: 
Шояд (ба саљда рафтанро) фаромўш кардааст. 

БОБИ 29. Ба муљарради такбир гуфтан бояд саљда намуд 

462. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
њангоми баланд кардани сари худ аз рукўъ мегуфтанд: Самиъаллоњу ли 
ман њамида, рабано ва лакалњамд (ва дар ин ваќт) мардумеро ном бурда, 
барояшон дуо мекарданд ва мегуфтанд “Илоњо Валид ибни Валид, 
Салама ибни Њишом, Ъайёш ибни Абўрабеъа ва мусалмонони 
мустазъафро наљот бидењ. 

Худоё, азоби худро бар ќавми Музар шадид бисоз ва эшонро ба 
ќањтї, монанди ќањтии замони Юсуф (ъ) дучор бигардон.” Ва дар ин 
ваќт ањли машриќ аз ќавми Музар бо Паёмбари Худо (с) мухолиф 
буданд. 

БОБИ 30. Фазилати саљда 

463. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки мардум гуфтанд: Эй 
Пайѓамбари Худо, оё Парвардигори худро дар рўзи ќиёмат хоњем дид? 
Фармуданд: “Оё дар дидани моњи шаби чордањ, ки абре њам набошад, 
дучори шак ва иштибоњ мешавед?” Гуфтанд: На, ё Расулаллоњ! 

Фармуданд: “Оё аз офтоб дар рўзе, ки абр набошад, дучори шак ва 
иштибоњ мешавед?” Гуфтанд: На. Фармуданд: Шумо њам 
(Парвардигори худро) ба њамин гуна хоњед дид, мардумон дар рўзи 
ќиёмат њашр ва љамъ мешаванд. Худованди мутаъол ба онњо мегўяд, 
њар касе пайрави маъбуди худ бошад. 

Дар ин љост, ки иддае пайрави офтоб, гурўње пайрави моњтоб ва 
иддае њам пайрави тоѓутњо мешаванд ва уммати Ислом, дар њоле, ки 
гурўње аз мунофиќин бо онњо њастанд, боќї мемонанд. Худованди 
мутаъол наздашон омада ва мегўяд: Ман Парвардигори шумо њастам. 
Мардум мегўянд: То Парвардигори мо наёяд ва Ўро набинем, њамин 
љо љои мо аст ва њангоме, ки Парвардигори мо биёяд, ўро хоњем 
шинохт. Худованди мутаъол мутаљалї гардида мегўяд: Ман 
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Парвардигори шумо њастам. Мардум мегўянд: Ту Парвардигори мо 
њастї. Ва Худованд онњоро ба тарафи худ даъват мекунад. 

Дар ин ваќт пуле бар рўи дўзах нињода мешавад ва ман аввалин 
касе њастам, ки бо уммати худ аз он пул мегузарам ва дар имрўз ѓайр аз 
пайѓамбарон каси дигаре сухан намезанад ва сухани пайѓамбарон њам 
дар ин рўз ин аст, ки: Илоњо, ту худ њифз кун, Илоњо, ту худ њифз кун. 
Ва дар дўзах чангакњоест, монанди хори маѓелон ва оё хори маѓелонро 
дидаед? Гуфтанд: Бале. 

Фармуданд: “Ин чангакњо њам монанди хори маѓелон аст, вале 
бузургии онњоро љуз Худованд каси дигаре намедонад, ин чангакњо 
мардумонро мувофиќи аъмолашон мерабоянд, мардуме ба сабаби 
аъмоли худ њалок мешаванд ва мардуме сарнагун мегарданд, вале баъд 
аз муддате наљот меёбанд. 

Ва чун Худованди мутаъол бихоњад, касонеро аз дўзахиён мавриди 
рањмати худ ќарор дињад, ба малоика амр намуда мефармояд: Онњое, 
ки Худоро ибодат мекардаанд, аз дўзах берун кунед. Малоика онњоро аз 
асари саљдаи пешониашон шинохта ва аз дўзах берун мекунанд. 

Ва Худованди мутаъол бар дўзах хўрдани осори саљдаро њаром 
гардонидааст ва инњо аз дўзах берун мешаванд ва оташ њамаи вуљуди 
бани Одам ба истиснои саљдагоњи ўро хўрда ва аз байн мебарад ва 
онњое, ки мавриди рањмати Худованд ќарор гирифта ва аз дўзах берун 
мешаванд, оташи дўзах гўшт ва пўсташонро сўзонидааст. 

Дар ин ваќт оби њаётро бар онњо мерезанд ва онњо бори дигар 
монанди донае, ки дар маљрои сел мерўяд, тоза шуда ва мерўянд. Баъд 
аз он, ки Худованд аз ќазоват дар байни бандагон фориѓ мегарданд, 
охирин касе, ки аз дўзахиён ба бињишт дохил мегардад, шахсе аст, ки 
байни дўзах ва бињишт боќї мондааст ва ба тарафи дўзах равона аст. 

Дар ин ваќт дуо мекунад, ки: Худоё, маро аз оташи дўзах наљот 
бидењ, бўйи дўзах маро сахт азият намуда ва шўълааш маро 
сўзондааст. Худованди мутаъол барояш мегўяд: Оё агар дуоят ќабул 
гардад, чизи дигарро њам талаб хоњї кард? 

Мегўяд: Ба иззат ва љалолат савганд, ки чизи дигареро талаб 
нахоњам кард. Ва ба илова аз ин ќасам ањду паймонњои дигареро низ 
дар ин замина бо Худованд мебандад, Худованд ўро аз оташи дўзах 
наљот медињад. Он шахс чун ба тарафи бињишт меравад ва шодобї ва 
хуррамии онро мебинад, лањзае хомўш мемонад ва баъд аз он мегўяд: 
Худовандо, маро ба дарвозаи бињишт бирасон! 

Худованди мутаъол мефармояд: Магар ањду паймон накарда будї, 
ки чизи дигареро љуз наљот ёфтан аз дўзах талаб нанамої? Мегўяд: 
Худоё, маро бадбахттарини махлуќоти худ магардон! Худованди 
мутаъол  мефармояд: Оё агар ин хостаат бароварда шавад, чизи 
дигареро њам талаб хоњї намуд? 
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Он шахс мегўяд: Ба иззат ва љалолат савганд, ки чизи дигареро 
талаб нахоњам кард. Ва ба илова аз ин ќасам ањду паймонњои дигареро 
низ дар ин замина бо Худованди мутаъол мебандад ва Худованди 
мутаъол ўро ба дарвозаи бињишт мерасонад. Њангоме, ки ба дарвозаи 
бињишт расид ва гул ва раёњин ва сабзї ва хуррамии бињиштро 
мушоњида намуд, лањзае сукут менамояд ва сипас мегўяд: Илоњо, маро 
дохили бињишт бигардон. 

Худованди мутаъол мефармояд: Эй фарзанди Одам, вой бар ту! 
Дигар чї узр дорї, магар ањду паймон накарда будї, ки ѓайр аз он чї, 
ки бароят додаам, чизи дигареро аз ман нахоњї? Мегўяд: Илоњо, маро 
бадбахттарини бандагони худ магардон! Худованд аз ин суханаш 
механдад (било кайф) ва барояш иљозаи дохил шудан ба бињиштро 
дода мегўяд: Њарчи мехоњї, бихоњ! Он шахс њама чизњоеро, ки орзу 
доштааст, аз Худованд мехоњад ва баъд аз ин, ки њамаи орзуњояш 
бароварда мешавад ва Худованди мутаъол барояш мегўяд: Фалон чиз 
ва фалон чизро њам бихоњ! Худованди бузург орзуњояшро ба ёдаш 
меорад, вай он орзуњоро низ мехоњад ва чун њамаи он хоњишот тамом 
шуд, Худованди мутаъол мефармояд: Њамаи инњо ва монанди онњоро 
ба ту бахшидам. 

Абўсаъиди Худрї (р) ба Абўњурайра (р) гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд, ки “Худованди мутаъол барояш мегўяд: Он чиро, ки хостї 
ва дањ баробари онро ба ту бахшидам.” Абўњурайра (р) гуфт: Ман аз 
Паёмбари Худо (с) чизи дигаре љуз ин гуфтаашон, ки (Худованд) 
мефармояд, њамаи инњо ва монанди онњоро барои ту бахшидам,” ба 
хотир надорам. Абўсаид (р) гуфт: (Вале) ман аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: (Худованди мутаъол мефармояд): Њамаи инњо 
ва дањчанди онро ба ту бахшидам.” 

БОБИ 31. Саљда кардан бар њафт устухон 

464. Аз Ибни Аббос (р) дар яке аз ривоёт омадааст, ки гуфт: 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Амр шудаам, ки бар њафт устухон 
саљда намоям, бар пешонї ва бо дасти худ ба бинии худ ишора 
намуданд ва ду даст ва ду зону ва сари ангуштони по, вале набояд 
либосњо ва ё мўйи сари худро љамъ намуда ва ба њам бипечем.” 

БОБИ 32. Ором гирифтани байни ду саљда 

465. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Ман аз ин, ки ба шумоён 
намозеро монанди намози Паёмбари Худо (с) бихонам, дареѓ 
намекунам (ва баќияи њадис ќаблан гузашт). 



 

                                                         Китоби  абвоби сифати намоз   

 135 

БОБИ 33. Намозгузор бозуњояшро набояд дар саљда фарш 
намояд 

466. Ва аз Анас (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
“Дар саљда ором бигиред ва мўътадил бошед ва бозуњои худро 
монанди бозуи саг (бар замин) фарш накунед.” 

БОБИ 34. Касе, ки дар ракаати аввал нишаст ва баъд аз 
он бархостааст 

467. Аз Молик ибни Њувайрис (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с)-
ро дидааст, ки дар ракаати аввали намоз то ваќте, ки ба таври комил 
наменишастанд, барнамехостанд. 

БОБИ 35. Њангоми боло шудан аз саљда бояд такбир гуфт 

468. Аз Абўсаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки вай њангоми намоз 
хондан дар анљом додани ин аъмол бо садои баланд такбир мегуфт: 
дар ваќти саљда кардан, дар ваќти боло кардани сараш аз саљда, дар 
ваќти бархостан аз сари дуракаатї. Ва мегуфт: Паёмбари Худо (с)-ро 
дидаам, ки чунин кардаанд. 

БОБИ 36. Суннати нишастан барои ташањњуд 

469. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки вай дар намоз 
њангоми нишастан чорзону мезад, вале чун писарашро дид, ки чунин 
мекунад, ўро аз ин кор нањй намуд ва гуфт: Суннати намоз ин аст, ки 
(њангоми нишастан) пойи ростро истода карда ва пойи чапро бипечї 
(ва бар рўи он биншинї). Писараш гуфт: Пас ту чаро чунин намекунї 
ва чорзону мезанї? Ибни Умар (р) гуфт: Пойњоям тањаммули 
нишастани маро надоранд. 

470. Аз Абўњумайди Соъидї (р) ривоят аст, ки гуфт: Ман аз њамаи 
шумоён тарзи намоз хондани Паёмбари Худо (с)-ро бењтар ба хотир 
дорам. 

Ман Паёмбари Худо (с)-ро дидам, ки њангоми такбир гуфтан 
дастњои худро то шонањои худ боло мекарданд, дар рукўъ дастњои 
худро ба зонуњо мегирифтанд ва пушти худро њамвор мекарданд. 

Чун сари худро аз рукўъ баланд мекарданд, тавре рост меистоданд, 
ки мўњрањои камар љо ба љо мешуд ва њангоми саљда кардан дастњои 
худро на ба рўи замин фарш карда ва на њам ба пањлўи худ 
мечаспонданд. 

Дар ин ваќт сари ангуштони пойи худро ба тарафи ќибла 
мекарданд ва чун дар ду ракаат менишастанд, бар болои пойи чапи худ 
нишаста ва пойи рости худро истода мекарданд, вале њангоми 
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нишастан дар ракаати ахир пойи чапи худро пеш намуда ва пойи 
дигарро истода мекарданд ва бар рўйи сурини худ менишастанд. 

БОБИ 37. Касе, ки ташањњуди аввалро вољиб намедонад 

471. Аз Абдуллоњ ибни Буњайна (р), ки сањобаи Паёмбари Худо (с) 
ва аз ќабилаи (Аздишнуа) њампаймони авлоди Абдуманоф буд, ривоят 
аст, ки Паёмбари Худо (с) намози пешинро бо эшон хонда ва дар сари 
дуракаатї нанишастанд ва бархостаанд. 

Чун намозро тамом намуданд, мардум мунтазири салом доданашон 
буданд ва дар њоле, ки нишаста буданд, такбир гуфта ва ќабл аз салом 
додан дубора саљда намуданд ва сипас салом доданд. 

БОБИ 38. Ташањњуд дар љалсаи ахир 

472. Аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: (Дар аввали 
амр) ваќте,  ки пушти сари Паёмбари Худо (с) намоз мехондем, чунин 
мегуфтем: Салом бар Худо, салом бар Љабраил ва Микоил, салом бар 
фалон ва фалон. Паёмбари Худо (с) ба ин чиз ањамият дода фармуданд: 
“салом, худи Худованди мутаъол аст. 

Ваќте ки касе аз шумо дар намозаш (ба ташањњуд нишаст) бигўяд: 
Ат-тањийёту лиллоњи вас-салавоту ва-т-тайибот, а-с-салому ъалайка 
айюњан набийю ва рањматуллоњи ва баракотуњу, а-с-салому ъалайно ва 
ъало ибодиллоњи-с-солињина ва ин дуои шумо њамаи бандагони солињи 
Худованди мутаъолро дар замин ва осмон шомил мешавад (ва баъд аз 
он бигўед) Ашњаду ал-ло илоња иллаллоњ ва ашњаду анна Муњаммадан 
абдуњу ва расулуњу.” 

БОБИ 39. Дуо кардан пеш аз салом додан 

473. Аз Оиша (р) њамсари Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
Паёмбари Худо (с) дар намоз чунин дуо мекарданд: Аллоњумма ини 
аъузу бика мин азобил ќабри ва аъузу бика мин фитнати-л-масењи-д-
Даљљоли ва аъузу бика мин фитнатил мањё ва фитнатил мамот, 
Аллоњумма иннї аъузу бика минал маъсами вал маѓрами. Касе барои 
(Паёмбари Худо (с) гуфт: Чї сабаб аст, ки аз ќарздорї њамеша ба 
Худованд мутаъол паноњ мељўед? Фармуданд: “Чун шахси ќарздор дар 
ваќти сухан задан дурўѓ мегўяд ва ваъдаашро хилоф мекунад.” 

474. Аз Абўбакри Сидиќ (р) ривоят аст, ки рўзе ба  Паёмбари Худо 
(с) гуфт: Ба ман  дуое ёд бидињед, ки дар намози худ онро бихонам. 
Фармуданд: “Бигў «Аллоњумма иннї заламту нафси зулман касиро, ва ло 
яѓфиру-з-зунуба илло анта, фаѓфирлї маѓфиратан мин ъиндика варњамнї 
иннака антал ѓафуру-р-рањим.” 
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БОБИ 40. Дуое, ки хонданаш баъд аз ташањњуд ихтиёрї аст 

475. Аз Ибни Масъуд (р) дар њадиси ташањњуд, ки пештар гузашт, 
дар ривояте чунин омадааст, ки: Ва ашњаду анна Муњаммадан абдуњу ва 
расулуњу. (Ва фармуданд:) “Баъд аз гуфтани ин калима шахс ихтиёр 
дорад, њар дуоеро, ки мехоњад, бихонад.” 

БОБИ 41. Салом додан дар ваќти берун шудан аз намоз 

476. Аз Умми Салама (р) ривоят аст, ки гуфт: Чун Паёмбари Худо 
(с) салом медоданд, занњо бармехостанд (ва ба тарафи хонањои худ 
мерафтанд), вале худи Паёмбари Худо (с) пеш аз бархостан андаке 
меистоданд. 

БОБИ 42. (Муќтадї) ваќте салом медињад, ки имом салом 
бидињад 

477. Аз Итбон (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо Паёмбари Худо (с) намоз 
хондем ва њангоме салом додем, ки эшон салом доданд. 

БОБИ 43. Зикр кардан баъд аз намоз хондан 

478. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Зикр кардан бо садои 
баланд баъд аз намози фарз аз одоти замони Паёмбари Худо (с) буд ва 
ман агар дар хориљи масљид мебудам, аз шунидани овози зикри 
мардум медонистам, ки намоз хонда шудааст. 

479. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Фуќаро назди 
Паёмбари Худо (с) омада гуфтанд: Мардуми сарватманд њамаи 
дараљоти аъло ва неъматњои комили љаннатро насиб шудаанд, ба 
монанди мо намоз хонда ва рўза мегиранд, вале сарвати онњо сабаби 
фазилат бар моён шудааст, зеро бо моле, ки доранд, њаљ ва умра 
мекунанд, дар љињод иштирок намуда ва закот ва хайрот медињанд. 

Фармуданд: “Оё намехоњед барои шумо сухане ёд бидињам, ки агар 
бо он амал кунед, савоби гузаштагонро дарёфта ва аз ояндагон касе ба 
шумо нарасад ва шумо бењтарин мардумони асру замони худ бошед, 
магар касе, ки ба мисли он чї ки шумо амал мекунед, амал кунад. 

Баъд аз њар намозе сиву се мартаба Субњоналлоњ ва Алњамдулиллоњ 
ва Аллоњу акбар бигўед.”  

Ровї мегўяд: Мо дар байни худ ихтилоф намудем, баъзе аз мо гуфт, 
ки бояд сиву се мартаба Субњоналлоњ, сиву се мартаба Алњамдулиллоњ 
ва сивусе мартаба Аллоњу акбар бигўем. Ман назди Паёмбари Худо (с) 
рафта (ва мавзўъро ба арз расондам). Фармуданд: “Бигў Субњоналлоњ 
ва Алњамду лиллоњ ва Аллоњу акбар ва маљмўъи инњоро сиву се мартаба 
бигў.” 
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480. Аз Муѓира ибни Шўъба (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
баъд аз њар намози фарз чунин мегуфтанд: “Ло илоња иллаллоњу вањдању 
ло шарика лањ, лањул њукму ва лањул њамд ва њува ъало кулли шайъин 
ќадир, Аллоњумма ло монеъа лимо аътайта ва ло муътия лимо манаъта 
ва ло янфаъу зал љадди минкалљад.” 

БОБИ 44. Имом баъд аз салом додан бояд рўи худро ба 
тарафи мардумон бигардонад 

481. Аз Самура ибни Љундуб (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) ваќте, ки намозеро адо мекарданд, (баъд аз адои намоз) ба 
тарафи мо рўй меоварданд. 

482. Аз Зайд ибни Холиди Љуњнї (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) намози субњро дар  Њудайбия баъди бороне, ки дар шаб 
борида буд, барои мо имоматї карданд ва баъд аз фориѓ шудан аз 
намоз рўйи худро ба тарафи мо намуда ва фармуданд: “Оё медонед, ки 
Худованди азза ва љала чї фармуд?” (Мардумон) гуфтанд: Худо ва 
расулаш донотар аст. Фармуданд: Худованд мефармояд: 

«Баъзе аз бандагонам ба ман имон оварда ва баъзењо кофир шуданд, 
касоне ки гуфтанд аз фазл ва рањмати Худованд борон борид, инњо ба 
ман имон оварданд ва ба ситорагон кофир шудаанд ва касоне, ки 
гуфтанд аз таъсири фалон ва фалон ситора борон борид, инњо касонеанд, 
ки ба ман кофир гардиданд ва ба ситорагон имон овардаанд». 

БОБИ 45. Касе, ки дар ваќти имоматї кардани мардум 
чизе ба ёдаш омадааст 

483. Аз Уќба (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар Мадина пушти сари 
Паёмбари Худо (с) намоз хондем. Паёмбари Худо (с) баъд аз салом 
додан шитобон бархостанд ва дар њоле, ки аз рўи шонањои мардумон 
мегузаштанд, ба хонаи яке аз њамсарони худ дохил шуданд. Мардумон 
аз ин шитобашон ба тааљљуб афтоданд, чун пас омада ва мутаваљљењ 
шуданд, ки мардум аз шитобашон ба тааљљуб афтодаанд, фармуданд: 
“Аз тиллоњое, ки наздам буд, ба ёдам омад, нахостам, ки ёди тилло ёди 
Худоро аз ман бибарад, аз ин љињат (ба суръат рафта) ва амр ба 
тавзеъи онњо додам.” 

БОБИ 46. Баргаштан аз тарафи рост ва ё чап 

484. Аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Набояд касе 
чизе аз намози худро барои шайтон бидињад. Яъне, ба ин аќида бошад, 
ки бояд њатман аз тарафи дасти рост (аз масљид хориљ) шавад. Ман 
худам Паёмбари Худо (с)-ро дидам, ки бисёр ваќтњо аз тарафи дасти 
чапи худ (аз масљид) хориљ мешуданд. 
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БОБИ 47. Он чї, ки дар мавриди сири хом,  пиёз ва 
гандана омадааст  

485. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: “Касе, ки аз ин гиёњ, яъне сир хўрда бошад, дар 
масољиди мо, назди мо наёяд”.  

Ровї  мегўяд: Барои Љобир (р) гуфтам, ки маќсадашон (аз ин гиёњ) 
чї буд? Гуфт: Фикр намекунам, ки љуз (сири) хом ва дар ривояте љуз 
бўи бади сир чизи дигаре буда бошад. 

486. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Касе, ки сир ё пиёз хўрдааст, аз мо канорагирї намояд” ва ё 
фармуданд, ки “аз масљиди мо канора гирифта ва дар хонаи худ 
бинишинад.” Барои Паёмбари Худо (с) дегеро, ки дар он сабзиљоте пухта 
шуда буд, оварданд, чун бўяшро эњсос намуданд, пурсиданд: «Дар дег 
чист?» Ва чун аз мўњтавиёти он барояшон хабар доданд, ба шахсе, ки 
наздикашон буд, гуфтанд: “Онро наздик кунед.” Чун мўњтавиёти дегро 
диданд, аз хўрдани онњо хушашон наёмад ва ба он шахс гуфтанд. “Ту 
бихўр, зеро ман бо касе мунољот мекунам, ки ту намекунї.” 

487. Ва дар ривоят омадааст, ки дар минтаќаи Бадр барои Паёмбари 
Худо (с) табаќеро, ки дар он сабзаљоте буд, таќдим намуданд. 

БОБИ 48. Вузўи атфол 

488. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) аз канори 
ќабри дурафтода ва танњое гузаштанд, барои мардум имоматї карданд 
ва онњо пушти сарашон бар болои он ќабр саф бастанд. 

489. Аз Абўсаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Ѓусли рўзи љумъа бар њар шахси болиѓе вољиб аст.” 

490. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки дар љавоби шахсе, ки аз вай 
пурсид, оё бо Паёмбари Худо (с) ба кадом љое берун баромадї? Гуфт: 
Бале, вале агар манзилате, ки наздашон доштам, намебуд, имкони 
рафтанам бо эшон муяссар намешуд, яъне аз сабаби хурдсолї. 
Паёмбари Худо (с) дар баландие, ки назди хонаи Ибни Салт аст, омада 
ва хутба хонданд. Баъд аз он занњо омаданд, барои занњо њам ваъзу  
насињат карда, онњоро ба додани садаќа амр фармуданд.  

Зан буд, ки дасташро ба гўшвораш бурда ва дар домани Билол 
меандохт. Баъд аз он Паёмбари Худо (с) њамроњи Билол (р) ба хона 
омаданд. 

БОБИ 49. Берун шудани занњо  њангоми шаб ва торикї ба 
сўи масљид 

491. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Агар занњои шумо дар шаб иљозаи рафтан ба масљидро 
хостанд, барояшон иљоза бидињед.” 
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БОБИ 1. Фарзияти намози љумъа 

492. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки аз Паёмбари Худо (с) 
шунидааст, ки фармуданд: “Мо (мусулмонон) дар охир омада, вале дар 
рўзи ќиёмат аз њама пештарем, бо вуљуди ин, ки барои онњо пеш аз мо 
китобе фиристода шуда буд ва таъзими ин рўз (яъне, рўзи љумъа) бар 
онњо фарз гардида буд. 

Вале онњо дар (таъзими он рўз) ихтилоф намуданд ва Худованди 
мутаъол моро дар (ихтиёр ва таъзими) ин рўз муваффаќ намуд, 
мардумони дигар (дар таъзими) ин рўз аз мо пайравї хоњанд кард, яњуд 
фардои рўзи љумъа (рўзи шанбе)-ро ва насоро пасфардои онро (рўзи 
якшанберо)». 

БОБИ 2. Истеъмоли хушбўї барои рўзи љумъа 

493. Аз Абўсаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Шањодат 
медињам, ки Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Ѓусли рўзи љумъа ва 
мисвок задан ва истеъмоли хушбўї, агар мављуд бошад, бар њар 
мусалмони болиѓ вољиб аст.” 

БОБИ 3. Фазилати рўзи љумъа 

494. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Касе, ки рўзи љумъа монанди ѓусли љанобат ѓусл 
намуда ва сипас ба тарафи масљид биравад, монанди касест, ки 
шутуре хайрот кардааст ва касе, ки дар соати дуввум биравад, 
монанди касест, ки гове хайрот карда бошад ва касе, ки дар соати 
саввум биравад, монанди касест, ки ќўчќори шохдореро хайрот 
намудааст ва касе, ки дар соати чорум биравад, монанди касест, ки 
мурѓеро хайрот кардааст ва касе, ки дар соати панљум биравад, 
монанди касест, ки тухми мурѓеро хайрот кардааст. 

Њангоме, ки имом (барои хутба хондан) берун мешавад, малоика 
(авроќи навиштани  савоби аъмолро баста намуда) ва машѓули 
шунидани хутба мегарданд.” 

-11- 
КИТОБИ   

НАМОЗИ ЉУМЪА 
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БОБИ 4. Истеъмоли равѓани                                                  
хушбўй дар рўзи љумъа 

495. Аз Салмони Форсї (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Касе, ки рўзи љумъа ѓусл намуда ва то љое, ки барояш 
муяссар аст, худашро пок ва назиф намояд ва аз равѓани хушбўе, ки 
дар ихтиёр дорад, ба танаш равѓан бизанад ва ё аз хушбўие, ки дар 
хона дорад, ба танаш истеъмол намояд, баъд аз он аз хона барояд ва 
бидуни он, ки (дар дохили масљид) аз рўйи шонањои касе бигузарад, он 
чї, ки барояш муќаддар аст, намоз бихонад ва сипас њангоми хутба ба 
суханони имом гўш бидињад, гуноњони байни ин љумъа ва љумъаи 
ояндааш бахшида мешавад». 

496. Ривоят аст, ки касе аз Ибни Аббос (р) пурсид: (Оё сањењ аст, ки) 
мегўянд, Паёмбари Худо (с) фармудаанд: “Рўзи љумъа агарчї љунуб 
њам набошед, ѓусл намоед ва сари худро шуста ва хушбўї истеъмол 
намоед?” Дар љавоб гуфт: Ѓусл, бале! Вале хушбўиро намедонам. 

БОБИ 5. Бењтарин либоси худро бипўшед 

497. Ривоят аст, ки Умар ибни Хаттоб (р) дид, ки дар дарвозаи 
масљид љомаи абрешиминеро мефурўшанд, гуфт: Ё Расулаллоњ (чї 
мешавад), агар ин љомаро харида ва рўзи љумъа ва рўзњое, ки мардум 
ба мулоќоти шумо меоянд, бипўшед? Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
«Ин љомаро касоне мепўшанд, ки барояшон насиб ва бањрае аз охират 
нест.” 

Баъд аз муддате љомањои абрешиминеро барои Паёмбари Худо (с) 
оварданд ва эшон яке аз он љомањоро ба Умар ибни Хаттоб (р) доданд. 
Умар (р) гуфт: Ё Расулаллоњ, шумо дар мавриди љомаи Аторид 
(Аторид исми соњиби он љомаи абрешимине буд, ки дар рўзи љумъа дар 
дарвозаи масљид мефурўхт), чунин ва чунон гуфтед. Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Ман инро ба ту надодам, ки бипўшї, балки барои он 
додам, ки ба дигаре бипўшонї.” Ва Умар ибни Хаттоб (р) он љомаро 
барои бародараш, ки мушрик буд ва дар Макка мезист, фиристод. 

БОБИ 6. Мисвок задан дар рўзи љумъа 

498. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Агар бар умматам ё бар мардум душвор намешуд, 
эшонро амр мекардам, то дар ваќти њар намозе (дандонњояшонро) 
мисвок бизананд». 

499. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
“Дар мавриди мисвок барои шумо бисёр тавсия намудам.” 
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БОБИ 7. Сурањое, ки дар намози субњи рўзи љумъа  хонда 
мешаванд 

500. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар 
намози субњи рўзи љумъа сураи Алиф, лом-мим, танзил, Саљда ва сураи 
Њал ато ъалал инсон-ро ќироъат мекарданд. 

БОБИ 8. Намози љумъа дар дењот ва шањрњо 

501. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: (Эй мардум, њамаи шумо нигањбон њастед ва 
њамаи шумо аз раъияти худ масъул њастед, имом (яъне халифа) нигањбон 
буда, аз раъияти худ масъул аст, шахс дар дохили хонааш нигањбон буда, 
аз афроди зердасти худ масъул аст, зан дар хонаи шавњараш нигањбон 
буда ва аз он чї, ки наздаш мебошад, масъул аст, ходим нигањбон аст ва 
аз он чї, ки тањти тасарруфаш мебошад, масъул аст.” 

Ровї мегўяд: Фикр мекунам, инро њам гуфтанд, ки “шахс дар моли 
падари худ нигањбон буда ва аз он он чї, ки зери дасташ мебошад, 
масъул аст ва њамаи шумо нигањбон њастед ва аз он чї, ки зердасти 
шумоён аст, масъул њастед.” 

БОБИ 9. Оё бар касе, ки намози љумъа вољиб нест, ѓусли 
рўзи љумъа вољиб аст? 

502. Њадиси Абўњурайра (р), ки (Паёмбари Худо (с) фармуда 
буданд: “Мо охир омадем ва аз њама пештар мебошем...” ќаблан 
гузашт ва дар ин ривоят ин њам омадааст, ки фармуданд: “Бар њар 
мусалмоне лозим аст, ки дар њар њафт рўзе як рўз ѓусл намуда, сар ва 
тани худро бишўяд». 

БОБИ 10. Намоз аз куљо собит шуда ва бар кадом шахс 
вољиб аст 

503. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Мардум аз манозили худ ва аз 
Аволї ба таври навбатї ба намози љумъа меомаданд, дар гарду хок 
меомаданд, ки ѓубор ва араќ ба танашон нишаста ва аз эшон бўи араќ 
меомад. Шахсе аз ин афрод дар њоле, ки Паёмбари Худо (с) дар хонаам 
буданд, наздашон омад. Паёмбари Худо (с) ба вай гуфтанд “Чї 
мешавад, агар барои имрўз (яъне рўзи љумъа) худро шуста, пок 
намоед?” 

504. Ва аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Мардумон ба корњои 
рўзмарраи худ машѓул буданд ва ба њамон либосњои кории худ ба 
намози љумъа мерафтанд. Барояшон гуфта шуд, ки “чї мешавад, агар 
ѓусл кунед.” 
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505. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
намози љумъаро њангоми заволи офтоб мехонданд. 

БОБИ 11. Агар гармї дар рўзи љумъа зиёд шуд 

506. Ва аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Замоне, ки њаво ба шиддат 
сард мешуд, намози љумъаро дар аввали ваќт адо мекарданд ва 
њангоме, ки њаво ба шиддат гарм мешуд, намози љумъаро ваќте 
мехонданд, ки њаво каме сард мешуд. 

БОБИ 12. Рафтан ба сўи намози љумъа 

507. Ривоят аст, ки Абўабс (р) дар њоле, ки ба сўи намози љумъа 
равон буд, гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) шунидам, ки фармуданд: “Касе, 
ки ќадамњояш дар роњи Худо ѓуборолуд шавад, Худованд оташи 
дўзахро бар вай њаром мегардонад.” 

БОБИ 13. Набояд касе бародари мусалмонашро аз љояш 
дур карда ва худаш ба љои ў биншинад 

508. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) аз ин 
ки шахс бародарашро аз љояш дур карда ва худаш ба љои вай 
биншинад, нањй намудаанд.  

Пурсиданд: Дар рўзи љумъа?  
Гуфт: Дар рўзи љумъа ва ѓайри љумъа. 

БОБИ 14. Азон дар рўзи љумъа 

509. Аз Соиб ибни Язид (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар замони 
Паёмбари Худо (с) ва Абўбакр ва Умар (р) азони аввал њангоме буд, ки 
имом бар рўи минбар менишаст. Чун хилофат ба Усмон (р) расид ва 
мардум зиёд шуданд, азони саввумиро зиёд намуд ва дар љое, ки ба 
номи Завро ёд мешуд, азон медоданд. 

БОБИ 15. Азон додани як муаззин дар рўзи љумъа 

510. Ва аз Соиб ибни Язид (р) дар ривояти дигаре омадааст, ки 
гуфт: Барои Паёмбари Худо (с) љуз як муаззин муаззини дигаре набуд 
ва азон дар рўзи љумъа њангоме буд, ки имом рўйи минбар менишаст. 

БОБИ 16. Вољиб аст, ки имом бар рўи минбар љавоби 
муаззинро бигўяд 

511. Ривоят аст, ки Муовия ибни Абўсуфён (р) дар рўзи љумъа 
болои минбар нишаст. Чун муаззин гуфт: Аллоњу акбар, Аллоњу акбар, 
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Муовия (р) њам гуфт: Аллоњу акбар, Аллоњу акбар. Чун муаззин гуфт:  
Ашњаду ал ло илоња иллаллоњ. Муовия (р) гуфт: Ашњаду ал ло илоња 
иллаллоњ. Чун муаззин азонро тамом кард, Муовия (р) гуфт: Эй 
мардум, ман аз Паёмбари Худо (с), дар њоле, ки дар њамин љо нишаста 
буданд, шунидаам, ки њангоми азон додан он чиро мегуфтанд, ки шумо 
аз ман шунидед. 

БОБИ 17. Хутба додан бар болои минбар 

512. Њадиси Сањл ибни Саъд (р) дар мавзўъи минбар ва кайфияти 
намоз хондани он њазрат (с) ва ба аќиб омаданашон њангоми саљда 
кардан ќаблан гузашт ва дар ин ривоят омадааст, ки чун Паёмбари 
Худо (с) аз намоз фориѓ шуданд, рўй ба мардум намуда ва фармуданд: 
“Эй мардум, аз ин љињат чунин кардам, то ба ман ба иќтидо кунед ва 
кайфияти намоз хондани маро ёд бигиред.” 

513. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) (њангоми хутба хондан) рўйи танаи дарахте, ки дар он љо буд, 
меистоданд ва чун барояшон минбаре сохтанд, аз он танаи дарахт 
овозњое монанди овози шутурњои њомиладорро мешунидем, то љое, ки 
Паёмбари Худо (с) аз минбар фаромада ва дасти худро бар он танаи 
дарахт нињоданд. 

БОБИ 18. Хутба додан дар њолати истода 

514. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) монанде, ки шумо имрўз хутба мехонед, хутба мехонданд, дар 
њолати истода хутба хонда ва баъд аз он менишастанд, боз дубора 
бархоста ва хутба мехонданд. 

БОБИ 19. Гуфтани «аммо баъд» дар хутба баъд аз њамд ва 
санои Худованди мутаъол 

515. Аз Амр ибни Таѓлиб (р) ривоят аст, ки гуфт: Мол ва ё 
асиронеро назди Паёмбари Худо (с) оварданд. Эшон он чизњоро 
таќсим намуданд, вале барои мардуме аз онњо дода ва ба мардуме 
надоданд. Чун ба Паёмбари Худо (с) хабар расид, ки мардумоне, ки ба 
онњо чизе дода нашудааст, мутаассир гардида, хашмгин шуданд, 
бархостанд ва баъд аз њамд ва санои Парвардигор гуфтанд: “Аммо 
баъд, ба Худованд ќасам  ман барои мардуме чизе медињам ва ба 
мардуми дигаре чизе намедињам, вале онњоеро, ки чизе намедињам, дар 
наздам мањбубтар аз касонеанд, ки барояшон чизе додаам. Ба касоне, 
ки чизе медињам, назар ба њирсе аст, ки дар онњо мушоњида менамоям. 

Ва касонеро, ки чизе намедињам, аз љињати ќаноат ва сабре аст, ки 
Худованди мутаъол дар дили онњо нињодааст, аз он љумла Амр ибни 
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Таѓлиб аст.” (Амр ибни Таѓлиб) мегўяд: Ба Худованд ќасам, ин сухани 
Паёмбари Худо (с)-ро ба њамаи неъматњои љањон баробар намекунам. 

516. Аз Абўњумайди Соъидї (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) шабе баъд аз намоз бархоста ва баъд аз њамд ва саное, ки сазовори 
Худованди мутаъол аст, гуфтанд: “Аммо баъд...” 

517. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
болои минбар баромаданд ва ин охирин боре буд, ки рўйи минбар 
нишастанд ва дар њоле, ки љомаро ба шонањои худ печонда ва 
дастмоли бузургеро ба сари худ баста буданд, баъд аз њамд ва санои 
Парвардигор гуфтанд: “Эй мардум, назди ман биёед.” 

Мардум назди эшон љамъ шуданд. Баъди он фармуданд: “Аммо 
баъд (бидонед), ки мардуми Ансори ин дења (Мадина) кам мегарданд 
ва дигарон зиёд мешаванд. Агар касе аз уммати Муњаммад (с) ба 
мансабе расид, ки метавонист ба мардум нафъ ва зарар бирасонад, 
бояд накўкори (мардуми Ансор)-ро навозиш намояд ва хатокорашонро 
мавриди бахшоиш ќарор дињад.” 

БОБИ 20. Имом дар њоли хутба хондан шахсеро мебинад, 
ки ба масљид дохил мегардад ва ўро амр менамояд, то ду 

ракаат намоз бихонад 

518. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар њоле, ки 
Паёмбари Худо (с) машѓули хутба хондан буданд, шахсе дохили 
масљид гардид. Паёмбари Худо (с) ба ў  гуфтанд: “Эй фалон, оё намоз 
хондї?” Гуфт: На. Фармуданд: “Бархез ва ду ракаат намоз бихон!” 

БОБИ 21. Талаби борон дар хутбаи рўзи љумъа 

519. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар замони 
Паёмбари Худо (с) мардум ба хушксолї дучор гардиданд Дар яке аз 
рўзњои љумъа њангоме, ки Паёмбари Худо (с) машѓули хутба додан 
буданд, шахси бодиянишине бархост ва гуфт: Ё Расулаллоњ! Амволи мо 
њалок ва ањлу авлоди мо ба ќањтї дучор шудаанд, барои мо дар назди 
Худованд дуо кун. (Паёмбари Худо (с) даст ба дуо баланд намуданд ва 
дар њоле, ки асареро аз абр дар осмон намедидем, ќасам ба зоте, ки љонам 
дар дасти ўст, њанўз дасти худро поён накарда буданд, ки абрњое монанди 
кўњ баланд гардид ва њанўз аз минбар поён нашуда буданд, ки дидам, 
борон аз риши муборакашон сарозер шудааст. 

 

Њамон рўз ва фардои он ва пасфардои он ва рўзњои дигар то рўзи 
љумъаи оянда борон борид. (Дар рўзи љумъаи оянда) њамон шахси 
бодиянишин ё шахси дигаре бархост ва гуфт: Ё Расулаллоњ, хонањо 
хароб ва амвол ѓарќ гардид, барои мо дар назди Худованд дуо кун. 
(Паёмбари Худо (с) дуо намуданд, ки “Илоњо, боронро дар атрофи 
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хонањои мо бибор, на бар хонањои мо!” 
(Баъд аз ин дуо) абре набуд, ки Паёмбари Худо (с) ба дасти худ ба 

тарафи он ишора намоянд ва он абр пароканда нашавад ва шањри 
Мадинаи мунаввара монанди њавзи обе шуда буд, дашту сањро дар 
муддати як моњ монанди њавзи обе гардида буд ва њар касе, ки аз хориљи 
шањри Мадина меомад, љуз аз мавзўъи борон сухани дигаре намегуфт. 

БОБИ 22. Гўш додан ба хутбаи имом дар рўзи љумъа 

520. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Агар дар рўзи љумъа њангоме, ки хатиб хутба мехонад, ба 
њамнишини худ гуфтї, ки (хомўш бош) фазилати намози љумъаатро аз 
байн бурдї” (Бинобар ин, сухан гуфтан дар ваќти хутба хондани имом 
барои њар маќсаде, ки бошад, њаром аст). 

БОБИ 23. Соати иљобати дуо дар рўзи љумъа 

521. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) дар 
рўзи љумъа хутба хонда фармуданд: “Дар рўзи љумъа соате аст, ки агар 
бандаи мусалмон дар он соат намоз бихонад ва чизеро аз Худованд 
бихоњад, дуояш рад намешавад.” 

БОБИ 24. Агар мардум дар рўзи љумъа аз назди имом рафтанд 

522. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар њоле, ки 
бо Паёмбари Худо (с) намоз мехондем, ќофилае, ки озуќаворї дошт, 
расид. Мардум ба тарафи ќофила рафтанд, то љое, ки бо Паёмбари 
Худо (с) ба љуз аз дувоздањ нафар каси дигаре боќї намонд ва ин оя 
нозил гардид: «Агар корвони тиљоратї ва ё бозиро бубинанд, ба сўи 
онњо сарозер мешаванд ва туро истода тарк мекунанд». (Љумъа: 11) 

БОБИ 25. Намоз хондан баъд аз намози љумъа ва пеш аз он 

523. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) пеш 
аз намози пешин ду ракаат ва баъд аз он ду ракаат ва баъд аз намози 
шом дар хонаи худ ду ракаат ва баъд аз намози хуфтан ду ракаат намоз 
мехонданд ва баъд аз намози љумъа то ваќте,  ки барнамегаштанд, 
намозе намехонданд, вале баъд аз баргаштан ба хона ду ракаат намоз 
адо мекарданд. 
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БОБИ 1 
524. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо Паёмбари 

Худо (с) дар яке аз ѓазоњои атрофи Наљд иштирок намуда Будам. Бо 
душман рў ба рў шуда ва дар муќобили онњо сафорої намудем. 

Паёмбари Худо (с) бархостанд ва барои мо намоз хонданд, гурўње 
бо эшон ба намоз истоданд ва гурўње дар муќобили душман ќарор 
гирифтанд, Паёмбари Худо (с) бо касоне, ки бо эшон намоз мехонданд, 
рукўъ намуданд ва дубора саљда карданд. 

Онњое, ки намоз хонда буданд, баргаштанд ва ба љои гурўње, ки 
намоз нахонда буданд, истоданд, (гурўњи аввал) омаданд ва Паёмбари 
Худо (с) бо онњо як ракаат намозро бо ду саљда адо намуда, салом 
доданд, баъд аз он њар кадом аз он ду гурўњ бархостанд ва ба танњої як 
ракаатро бо як рукўъ ва ду саљда адо намуданд. 

БОБИ 2. Адои намози хавф дар њолати савора ва пиёда 
525. Ва аз Абдуллоњ ибни Умар (р) дар ривояти дигаре омадааст, ки гуфт: 

Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Ва агар (тавре ва даргирї бо душман) 
бештар аз ин буд (метавонанд) истода ва ё савора намоз бихонанд.” 

БОБИ 3. Дар њолати њуљум ва дифоъ метавон намозро 
савора ва ё бо ишора адо намуд 

526. Ва аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
баъд аз мурољиат аз ѓазваи Ањзоб ба мо фармуданд: “Њељ кас набояд 
намози асрро љуз дар (бани Ќурайза) дар љои дигаре адо намояд.” 

Дар роњ бар иддае ваќти намози аср дохил гардид, баъзе аз онњо 
гуфтанд: То ваќте, ки ба (бани Ќурайза) нарасидем, набояд намозро адо 
намоем. Гурўњи дигаре гуфтанд: На, намозро мехонем, зеро ќасди 
Паёмбари Худо (с) таъхири намози мо набудааст. Ин воќеаро ба Паёмбари 
Худо (с) њикоят намуданд ва эшон њељ кадомро сарзаниш накарданд.
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БОБИ 1. (Бозї кардан) ба найза ва сипар дар рўзи ид 

527. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) наздам 
омаданд ва дар ин ваќт ду духтарак наздам нишаста ва аз воќеањои 
љанги Буъос њамосахонї мекарданд. (Паёмбари Худо (с) рўи болин 
ѓалтиданд ва рўи худро ба љониби дигаре намуданд. 

Баъд аз он Абўбакр (р) дохил гардид, маро сарзаниш намуда гуфт: 
Дар њузури Паёмбари Худо (с) овози шайтонро баланд мекунї? 
Паёмбари Худо (с) ўро мухотаб ќарор дода ва фармуданд: “Ба онњо 
(яъне ба он ду духтар) чизе магў”. Вале њангоме, ки (Паёмбари Худо (с) 
ба чизи дигаре машѓул шуданд, ба он ду духтар ишора намудам (ки 
берун шавед) ва онњо берун шуда рафтанд. 

БОБИ 2. Хўрдани чизе дар рўзи иди фитр пеш аз рафтан 
ба сўи намоз 

528. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар рўзи 
иди Фитр то чанд хурмое намехўрданд, берун намешуданд. Ва дар 
ривояти дигаре аз вай наќл аст, ки гуфт: Ва (адади) хурмоњое, ки 
мехўрданд, тоќ буд. 

БОБИ 3. Хўрдан дар рўзи иди Ќурбон 

529. Аз Бароъ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар њоле, 
ки хутба мехонданд, шунидам, ки фармуданд: “Аввалин кореро, ки 
имрўз (яъне рўзи иди Ќурбон) анљом медињем, ин аст, ки намозро адо 
намуда, баъд аз он бармегардем ва ќурбонї мекунем. Касе, ки чунин 
кунад, ба суннати мо амал кардааст.” 

530. Ва аз Бароъ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар 
рўзи иди Ќурбон баъд аз намоз барои мо хутба хонда ва фармуданд: 
“Касе, ки намози моро хонда бошад ва монанди мо ќурбонї намуда 
бошад, ќурбониаш дар ваќти муносибаш воќеъ шудааст ва касе, ки 
пеш аз намоз ќурбонї кардааст, забњи пеш аз намоз аз ќурбонї њисоб 
намешавад.” 

Абўбурда ибни Ниёр таѓои (Бароъ) (р) гуфт: Ё Расулаллоњ, ман 
гўсфандамро пеш аз намоз ќурбонї кардам ва фикр мекардам, ки чун 
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имрўз рўзи хўрдану нўшидан аст, бењтар аст, ки гўсфандам аввалин 
гўсфанде бошад, ки дар хонаам забњ мегардад, аз ин љињат онро забњ 
намудам ва пеш аз он, ки ба намоз биёям, хўроки субњона хўрдам. 

Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Гўсфанди ту гўсфанди гўшт аст? 
Гуфт: Ё Расулаллоњ, барраи хурдсоле дорем, ки дар наздам аз ду буз 
боарзиштар аст, оё барои ќурбониам раво аст? Фармуданд: “Бале, вале 
барои шахси дигаре баъд аз ту раво нест.” 

БОБИ 4. Рафтан ба идгоње, ки минбар надошт 

531. Аз Абўсаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) рўзи иди Фитр, рўзи иди Ќурбон ба идгоњ мерафтанд ва аввалин 
коре, ки мекарданд, адои намоз буд, баъд аз он бармегаштанд ва дар 
њоле, ки мардум дар сафњо нишаста буданд, рў ба рўяшон истода ва 
барои онњо ваъзу  насињат ва амр мекарданд ва агар мехостанд, 
гурўњеро ба кадом тарафе ба љињод бифиристанд, онњоро људо 
мекарданд ва агар мехостанд онњоро ба чизе амр намоянд, амр 
мекарданд ва баъд аз он бармегаштанд. 

Абўсаъид (р) мегўяд: Мардум ба њамин тариќ намози идро адо 
мекарданд, то ин, ки дар иди Ќурбон ва ё иди Фитр бо Марвон, ки дар он 
ваќт амири Мадина буд, ба тарафи идгоњ рафтам ва дидам, ки Касир ибни 
Салт минбаре сохтааст. Чун Марвон мехост, ки болои минбар барояд, аз 
либосаш гирифтам ва ўро ба тарафи худ кашидам, ў маро ба аќиб ронд ва 
болои минбар баромад ва пеш аз намоз хутба хонд. 

Барояш гуфтам: Ба Худованд савганд, ки (суннати Паёмбари Худо 
(с)-ро таѓйир додед, (зеро Паёмбари Худо (с) хутбаро баъд аз намоз 
мехонданд). Гуфт: Эй Абўсаид, он чиро, ки ту медонистї, акнун аз 
байн рафтааст. Гуфтам: Ба Худованд ќасам, он чиро, ки медонам, 
бењтар аст аз он чї, ки намедонам. Гуфт: Мардум баъд аз намоз барои 
шунидани хутбаи мо наменишинанд, аз ин љињат пеш аз намоз хутба 
хондам. 

БОБИ 5. Пиёда ва савора ба тарафи идгоњ рафтан ва 
намоз хондан пеш аз хутба 

532. Аз Ибни Аббос ва Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки 
гуфтанд: Дар њељ кадоме аз намози иди Ќурбон ва иди Фитр азон дода 
намешуд. 

БОБИ 6. Хутба хондан баъд аз намози ид 

533. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Намози идро бо 
Паёмбари Худо (с) ва Абўбакр ва Умар ва Усмон (р) хондам, њамаи 
эшон пеш аз хутба намоз мехонданд. 
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БОБИ 7. Фазилати кори нек дар айёми ташриќ 

534. Ва аз Ибни Аббос (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Савоби аъмоли нек дар њељ ваќте бештар аз анљом додани 
он дар њамин дањ рўз нест.” Гуфтанд: Њатто љињод њам бењтар нест? 
Фармуданд: “Њатто љињод њам бењтар нест, магар љињоди касе, ки бо 
љон ва молаш ба ќасди аз байн бурдани душман баромада бошад ва 
молаш аз байн рафта ва худаш шањид шуда бошад». 

БОБИ 8. Такбир гуфтан дар рўзњои Мино ва њангоми 
рафтан ба сўи Арафот 

535. Ривоят аст, ки касе аз Анас (р) пурсид: Шумо (њангоми эњром 
бастан барои њаљ) талбияро дар замони Расули акрам (с) чї гуна 
мегуфтед? Гуфт: Баъзе талбия мегуфтанд ва касе ба вай эътироз 
намекард ва иддаи дигаре такбир мегуфтанд ва касе ба ў эътироз 
намекард. 

БОБИ 9. Куштани шутур ва гўсфанд дар идгоњ 

536. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) шутур ва ё 
гўсфандро дар идгоњ забњ мекарданд. 

БОБИ 10. Таѓйир додани роњи рафтуомад дар намози ид 

537. Аз Љобир (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар рўзи 
ид роњи баргаштан аз идгоњро таѓйир медоданд (яъне, аз роњи дигаре 
ѓайр аз роње, ки рафта буданд, бармегаштанд). 

538. Њадиси Оиша (р) дар мавзўъи њабашињо ва бозї кардани онњо 
дар дохили масљид ќаблан гузашт ва дар ривояти дигар омадааст, ки... 
Умар (р) онњоро сарзаниш намуда ва Паёмбари Худо (с) ба ў гуфтанд 
“Бани Арфидаро ба њоли худашон бигзор.” (Мурод аз бани Арфида 
мардуми Њабаша аст). 
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БОБИ 1. Он чї, ки дар бораи витр омадааст 

539. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки шахсе аз Паёмбари Худо (с) 
дар мавриди намози шаб пурсид. Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
“Намози шаб ду ракаат-ду ракаат аст, агар касе аз шумо хавфи тулўъ 
намудани субњро дошт, танњо як ракаат адо намояд ва намозњоеро, ки 
хондааст, бо ин як ракаат витр бисозад.” 

540. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки намози Паёмбари Худо (с) дар шаб 
ёздањ ракаат буд. Ба саљда, ки мерафтанд, то андозае, ки шумо панљоњ 
оят тиловат кунед, сари худро боло намекарданд ва пеш аз намози субњ 
ду ракаат намоз адо менамуданд ва баъд аз он то њангоме, ки муаззин 
барои намоз меомад, ба пањлўи рости худ истироњат мекарданд. 

БОБИ 2. Ваќтњои намози витр 

541. Ва аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) намози 
витрро дар њар ваќти шаб мехонданд, вале дар охири амр (пеш аз 
вафоти худ) намози витрро дар ваќти сањар адо мекарданд. 

БОБИ 3. Намози витр бояд охирин намоз бошад 

542. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Охирин намози худро дар шаб витр бигардонед.” 

БОБИ 4. Витр хондан бар болои чорпо 

543. Ва аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
гоње витрро бар болои шутур мехонданд. 

БОБИ 5. Ќунут хондан пеш аз рукўъ ва баъд аз он 

544. Ривоят аст, ки касе аз Анас (р) пурсид: Оё Паёмбари Худо (с) 
дар намози субњ ќунут хондаанд? Гуфт: Бале! Каси дигаре пурсид: Оё 
пеш аз рукўъ ќунут хондаанд? Гуфт: Баъд аз рукўъ андак ваќте ќунут 
хонданд. 
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545. Ривоят аст, ки касе аз Анас (р) дар мавриди ќунут пурсиш 
намуд. Дар љавоб гуфт: Ќунут (дар он замон) хонда мешуд. Пурсид: 
Пеш аз рукўъ ё баъд аз рукўъ? Гуфт: Пеш аз рукўъ. Пурсид: Фалонї аз 
забони ту мегўяд, ки гуфта будї, баъд аз рукўъ. Гуфт: Ў дурўѓ 
гуфтааст. Паёмбари Худо (с) баъд аз рукўъ танњо як моњ ќунут 
хондаанд, фикр мекунам, ин дар замоне буд, ки Паёмбари Худо (с) 
њудуди њафтод нафар аз касонеро, ки ба номи (ќорињо) ёд мешуданд, 
дар байни гурўње аз мушрикин, ки бо Паёмбари Худо (с) ањду паймон 
баста буданд, фиристоданд (мушрикин хиёнат карда он (ќорињо)-ро 
куштанд). Паёмбари Худо (с) як моњ ќунут хонда ва бар онњо нафрин 
мекарданд. Ва дар ривояти дигаре аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: 
Паёмбари Худо (с) як моњ ќунут мехонданд ва бар ќабилаи Реъл ва 
Заквон нафрин мекарданд. 

546. Ва аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Дуои ќунут дар намози шом 
ва намози субњ буд. 
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БОБИ 1. Талаби борон 

547. Аз Абдуллоњ ибни Зайд (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) ба талаби борон баромаданд ва ридои худро сарчаппа намуданд. Ва 
дар ривояти дигаре гуфтааст, ки (ридои худро сарчаппа намуда) ва ду 
ракаат намоз адо намуданд. 

БОБИ 2. Ин дуои Паёмбари Худо (с) ки “онњоро ба 
ќањтии замони Юсуф дучор бигардон” 

548. Њадиси Абўњурайра (р) дар мавриди дуои Паёмбари Худо (с) 
барои мустазъафин ва нафринашон бар ќабилаи Музар ќаблан гузашт 
ва дар охири ин ривоят омадааст, ки Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
“Ќабилаи Ѓифорро Худованд маѓфират намояд ва ќабилаи Асламро 
солим нигањ дорад.” 

549. Аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Чун 
Паёмбари Худо (с) рўйгардонии Ќурайшро аз Ислом диданд, бар онњо 
нафрин карда ва гуфтанд: “Худоё, онњоро ба ќањтии њафтсола монанди 
ќањтии њафтсолаи замони Юсуф (ъ) дучор бигардон.” 

Ва Ќурайш ба чунон ќањтї дучор шуданд, ки њамаи чизашон аз 
байн рафт, то љое, ки пўсти њайвоноти худмурда ва мурдорњоро 
мехўрданд ва аз шиддати гуруснагї агар касе ба тарафи осмон назар 
мекард, њаво ба назараш монанди дуд менамуд. 

Абўсуфён назди Паёмбари Худо (с) омада гуфт: Эй Муњаммад, ту 
худат мардумро ба тоати Худо ва силаи рањм даъват мекунї (ва тавре, 
ки мебинї), ќавми худат ба њалокат расиданд, барояшон назди 
Худованд дуо кун, Худованди мутаъол фармуд: «Дар интизори рўзе 
бош, ки осмон дуди ошкореро падид оварад».  То ин ќавли Худованди 
мутаъол:  «Шумо дубора ба куфр бархоњед гашт, рўзе, ки шуморо сахт 
дарњам хоњем кўбид». (Духон: 10-15) Ровї мегўяд: Њамаи он чиро, ки 
Худованд ба мушрикин аз (дарњам кўбидан) ва (дуд) ва ѓайра ваъда 
дода буд, ба вуќўъ пайваст. 

550. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Бисёр ваќтњо 
Паёмбари Худо (с) талаби борон менамуданд ва ман ба тарафи рўяшон 
медидам ва њанўз аз минбар пойин нашуда буданд, ки новадонњо ба 
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рехтан шурўъ мекард ва ин ќавли шоир, ки гўяндаи он Абўтолиб аст, 
дар зењнам хутур мекард: 

Дурахшанда рўе аст, ки ба баракати рўи ў аз абр талаби борон карда 
мешавад, ёрирасоне барои ятимон ва паноњгоње барои бевазанон аст. 

551. Ривоят аст, ки њангоми ќањтї Умар ибни Хаттоб (р) ба василаи 
Аббос ибни Абдулмуталиб аз Худованд талаби борон намуда мегуфт: 
“Худоё, мо ба набии ту васила мељустем ва талаби борон мекардем ва 
акнун ба амаки Пайѓамбари ту васила мељўем ва талаби борон 
менамоем. Худоё, ба мо борон бифирист. Ва њамон буд, ки барои онњо 
борон меборид. 

БОБИ 3. Истисќо дар масљиди љомеъ 

552. Њадиси Анас (р) дар мавриди шахсе, ки ба масљид дохил гардид 
ва Паёмбари Худо (с) хутба мехонданд ва аз эшон хост, то талаби 
борон намоянд, ба ривоятњои мухталиф ривоят шудааст ва дар яке аз 
ривоятњо омадааст, ки: ... шаш рўз офтобро надидем, баъд аз шаш рўз 
дар љумъаи оянда шахсе аз њамон дарвоза дохили масљид гардид ва дар 
њоле, ки Паёмбари Худо (с) хутба медоданд, муќобили рўяшон истода 
гуфт: Ё Расулаллоњ! Молњо њалок шуд ва роњњо банд гардид, аз Худо 
бихоњ, ки борон биистад.  

Ровї мегўяд: Паёмбари Худо (с) дастњояшонро боло карда гуфтанд: 
“Худоё, боронро ба атрофи хонањои мо биборон, на бар болои 
хонањои мо. Худоё, боронро бар теппањо ва пуштањо, дар домани 
сањро ва дар љангалзорњо биборон.”  

Ровї мегўяд: Њамон буд, ки борон таваќќуф намуд ва њангоме, ки 
(аз масљид) берун шудем, дар офтоб роњ мерафтем. 

БОБИ 4. Истисќо дар хутбаи љумъа бидуни рўй овардан 
ба тарафи ќибла 

553. Ва аз Анас (р) (дар мавзўи истисќо) ривоят аст, ки Паёмбари 
Худо (с) дастњояшонро баланд карда ва гуфтанд “Худоё, ба фарёди мо 
бирас, Худоё, ба фарёди мо бирас, Худоё, ба фарёди мо бирас.” 

БОБИ 5. Паёмбари худо (с) чї гуна пушти худро ба 
тарафи мардум карданд 

554. Њадиси Абдуллоњ ибни Зайд (р) дар мавриди истисќо ќаблан 
гузашт ва дар ин ривоят омадааст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) пушти 
худро ба тарафи мардум карда ва рўй ба ќибла истоданд ва дар њоле, 
ки дуо мекарданд, ридои худро чаппа намуда ва ду ракаат намоз бо 
ќироати баланд барои мо адо намуданд. 
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БОБИ 6. Боло кардани имом  дастњои худро дар истисќо 

555. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) дар њељ дуое ба љуз истисќо дастњои худро боло намекарданд ва дар 
истисќо то њадде дастњои худро баланд мекарданд, ки сафедии зери 
баѓалашон маълум мешуд. 

БОБИ 7. Њангоми боридани борон чї бояд гуфт? 

556. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) њангоми дидани 
борон мегуфтанд: Худоё, онро борони боманфиате бигардон.” 

БОБИ 8. Њангоми вазиши бод 

557. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Алоими вазиши бодњои тунд ва 
шадид аз таѓйири рўи Паёмбари Худо (с) дониста мешуд. 

БОБИ 9. Ин ќавли Паёмбари Худо (с), ки «ба василаи бод 
нусрат дода шудам» 

558. Аз Ибни Аббос (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Ман ба василаи боди Сабо нусрат дода шудам ва ќавми 
Од ба василаи боди Дабур њалок гардиданд.” 

БОБИ 10. Он чї, ки њангоми зилзила ва дигар аломати 
ќудрати Худовандї гуфта мешавад 

559. Аз Ибни Умар (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Худоё! Ба Шом ва Ямани мо баракат бидењ.” Мардум 
гуфтанд: Ва дар Наљди мо. Фармуданд: “Худоё, ба Шоми мо ва ба 
Ямани мо баракат бидењ.” Ровї мегўяд: Мардум гуфтанд: Дар Наљди 
мо. Фармуданд: “Он љо сарзамини залзилањо ва фитнањо аст ва аз он љо 
аст, ки шарорати шайтон (ва ё пайравони шайтон) зуњур мекунад.” 

БОБИ 11. Љуз Худованди мутаъол њељ кас ваќти омадани 
боронро намедонад 

560 - Ва аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Калидњои ѓайб панљ чиз аст, ки љуз Худованди мутаъол 
дигаре онњоро намедонад. Касе намедонад, ки фардо чї хоњад шуд ва 
касе намедонад, ки дар рањми модар чист ва касе намедонад, ки фардо 
чї хоњад кард ва касе намедонад, ки дар кадом сарзамин хоњад мурд ва 
касе намедонад, ки борон чї ваќт хоњад омад.” 
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БОБИ 1. Намоз хондан дар ваќти хуршедгирифтагї 

561. Аз Абўбакра (р) ривоят аст, ки гуфт: Назди Паёмбари Худо (с) 
будем, ки офтоб гирифта шуд. Паёмбари Худо (с) бархостанд ва дар 
њоле, ки ридои худро бо худ мекашиданд, ба масљид дохил шуданд, мо 
њам ба масљид омадем, бо мо ду ракаат намоз хонданд (ва намозро он 
ќадар тўлонї намуданд), ки офтобгирї бартараф гардид. 

Баъд аз он фармуданд: «Гирифтагии офтоб ва моњтоб ба сабаби 
марги кадом касе нест, чун гирифтагии офтоб ва моњтобро мушоњида 
намудед, то њангоме, ки ба њоли оддї бармегарданд, намоз бихонед ва 
дуо кунед.” 

Ва дар ривояти дигаре омадааст, ки фармуданд: “...вале Худованди 
мутаъол ба сабаби гирифтагии офтоб ва моњтоб бандагони худро 
метарсонад.” Њадиси гирифтагии офтоб чандин бор такрор гардидааст 
ва дар яке аз ривоёт аз Муѓира ибни Шуъба (р) омадааст, ки гуфт: Дар 
замони Паёмбари Худо (с) дар рўзе, ки Иброњим (фарзанди Расули 
Худо (с) фавт намуд, офтоб гирифт. Мардум гуфтанд: Сабаби 
офтобгирифтагї мавти Иброњим (фарзанди Паёмбари Худо (с) аст. 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Офтоб ва мањтобгирифтагї ба сабаби 
марг ва њаёти касе нест, чун (ин пешомад)-ро дидед, намоз бихонед ва 
дуо кунед». 

БОБИ 2. Садаќа додан њангоми офтобгирифтагї 

562. Дар ривояте аз Оиша (р) омадааст, ки гуфт: Дар замони  Паём-
бари Худо (с) офтоб гирифт он њазрат (с) ба мардум намоз хонда, 
ќиёмро дароз намуданд, баъд аз он рукўъ карда ва рукўъро дароз 
намуданд. 

Баъд аз он бархостанд ва ќиёмро камтар аз ќиёми аввал дароз 
намуданд, баъд аз он рукўъ карданд ва рукўъро камтар аз рукўъи аввал 
дароз намуданд, баъд аз он саљда намуданд ва саљдаро дароз карданд 
ва дар ракаати дуввум айни њамин корро анљом доданд. 

Баъд аз он баргаштанд ва офтоб равшан гардида буд, барои мардум 
хутба хонданд ва баъд аз њамду санои Худованди мутаъол гуфтанд: 
“Офтоб ва мањтоб ду ояте аз оёти Худованди мутаъол аст, гирифтагии 
онњо ба сабаби марг ва њастии кадом касе нест, ваќте ки ин пешомадро 
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дидед, ба њузури Худованди мутаъол  дуъо кунед ва такбир гуфта, 
намоз бихонед ва садаќа бидињед.” 

Баъд аз он фармуданд: “Эй уммати Муњаммад! Ба Худованд ќасам, 
ки ѓайрати њељ кас аз ѓайрати Худованди мутаъол бештар нест, ки 
бубинад ѓулом ва ё канизаш зино мекунад. Эй уммати Муњаммад! Ба 
Худованд ќасам, агар он чиро, ки ман (аз ќањри Худо) медонам, шумо 
медонистед, яќинан кам механдидед ва бисёр мегиристед.” 

БОБИ 3. Нидо додан ба мардум љињати иќомаи намози 
љамоат ба сабаби гирифтагии офтоб 

563. Аз Абдуллоњ ибни Амр (р) ривоят аст, ки гуфт: Чун дар замони 
Паёмбари Худо (с) офтоб гирифт, ба мардум хабар доданд, ки намози 
љамоат барпо мешавад. 

БОБИ 4. Паноњ љустан аз азоби ќабр дар намози кусуф 

564. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки яњудизане наздаш омад ва аз чизе 
мепурсид, (дар зимн) гуфт: Худованд туро аз азоби ќабр дар паноњи 
худ нигањ дорад. 

Оиша (р) аз Паёмбари Худо (с) пурсид: Оё мардум дар ќабрњои худ 
азоб карда мешаванд? Паёмбари Худо (с) фармуданд: Аз азоби ќабр ба 
Худо паноњ мељўям.” 

Оиша (р) њадиси гирифтагии офтобро зикр карда ва дар ахири он 
гуфт, ки Паёмбари Худо (с) ба мардум амр намуданд, то аз азоби ќабр 
ба Худованд паноњ биљўянд. 

БОБИ 5. Хондани намози кусуф ба љамоат 

565. Ибни Аббос (р) њадиси кусуфро батафсил зикр намуда ва гуфт: 
Мардум гуфтанд: Ё Расулаллоњ, дидем, ки чизеро аз љое, ки истода 
будед, гирифта,  баъд аз он ба пушти сар аќиб рафтед. Фармуданд: 
“Ман бињиштро дидам ва хостам хўшае (аз мевањои онро) бигирам. Ва 
агар метавонистам онро бигирам, то рўзе, ки дунё боќї буд, аз он 
мехўрдед ва (сабаби аќиб рафтанам ин буд, ки) дўзах ба ман нишон 
дода шуд ва њељ манзараеро то имрўз вањшатноктар аз он надида 
будам ва дидам, ки бештарини дўзахиёнро занон ташкил медињанд». 

Пурсиданд: Сабаби ин амр чист?  
Фармуданд: “Ба сабаби ношукрияшон”.  
Пурсиданд: Сабаби ношукрияшон дар муќобили Худованд?  
Фармуданд: “Неъматњо ва хубињои шавњаронро ношукрї ва инкор 

менамоянд, агар тамоми умрро ба онњо некї намої ва ањёнан аз ту 
кўтоњие бубинанд, мегўянд: Аз ту њељ хайре надидам”. 
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БОБИ 6. Касе, ки озод кардани ѓуломонро дар ваќти 
гирифтани офтоб дўст медошт 

566. Аз Асмоъа бинти Абўбакр (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) њангоми гирифтагии офтоб ба озод сохтани ѓуломон амр 
мефармуданд. 

БОБИ 7. Зикр кардан дар ваќти кусуф 

567. Аз Абўмўсо (р) ривоят аст, ки гуфт: Офтоб гирифта шуд, 
Паёмбари Худо (с) тавре њаросон бархостанд, ки гўё мехоњад ќиёмат 
барпо шавад, ба масљид омаданд ва намозро ба дарозтарин ќиём ва 
рукўъ ва саљдае, ки дар тамоми умри худ дида будам, хонда ва 
фармуданд:  

“Инњо аломатњое аст, ки Худованди мутаъол фиристодааст ва 
марбут ба марг ва зиндагии касе нест, вале Худованди мутаъол ба 
сабаби инњо бандагони худро метарсонад ва њангоме, ки аломате аз ин 
аломатњоро дидед, ба зикр ва дуо ва талаби омурзиш аз Худованди 
мутаъол мутавассил шавед.” 

БОБИ 8. Баланд хондани ќироат дар намози кусуф 

568. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар намози 
кусуф ќироатро баланд хонданд, баъд аз ќироат такбир гуфта, рукўъ 
намуданд, чун сари худро аз рукўъ боло намуданд, гуфтанд: 
Самиъаллоњу ли ман њамида раббанно ва лакалњамд. Баъд аз он дубора 
ба ќироат кардан шурўъ намуданд (ва ба ин тартиб) дар ду ракаат 
чањор рукўъ ва чањор саљда намуданд. 
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БОБИ 1. Он чї, ки дар мавриди саљдањои Ќуръон ва 
суннат будани онњо омадааст 

569. Аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) сураи «Ан-наљм»-ро дар Макка тиловат намуда ва саљда карданд ва 
њамагї ба љуз аз як пирамарде бо Паёмбари Худо (с) саљда намуданд. 

Он пирамард мушти рег ва ё хокеро гирифт ва бар он  хок  саљда  
намуда  гуфт:  Нисбат  ба  ман  њамин  кифоят  мекунад.  (Ибни  Масъуд  (р)  
мегўяд,  баъд  аз  ин  воќеа  ўро  дидам, ки  дар  њоли  куфр  кушта  шуд. 

БОБИ 2. Саљдаи сураи «Сод» 

570. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Саљда кардан дар сураи 
«Сод» њатмї нест ва  бо  вуљуди  он  Паёмбари  Худо (с)-ро  дидам,  ки  
аз  тиловат  кардани  он  саљда намуданд. 

БОБИ 3. Саљда кардани муслимин бо мушрикин ва ин, ки 
мушрик наљас аст ва бар вай вузў нест 

571. Њадиси Ибни Аббос (р) дар мавриди саљда намудани Паёмбари 
Худо (с) дар сураи «Наљм» аз ривояти Ибни Масъуд (р) ќаблан гузашт 
ва дар ин ривоят омадааст, ки мусалмонон ва мушрикин ва љин ва инс 
бо Паёмбари Худо (с) саљда намуданд. 

БОБИ 4. Касе, ки ояти саљдаро хонда ва саљдаи тиловат 
накардааст 

572. Ривоят аст, ки Зайд ибни Собит (р) назди Паёмбари Худо (с) 
сураи «Ан-наљм»-ро хонд, Паёмбари Худо (с) саљдаи тиловат 
накарданд. 

БОБИ 5. Саљдаи «Иза-с-самоун шаќќат» 

573. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки сураи Иза-с-самоун-шаќќат-
ро хонд, саљда намуд ва чун аз вай аз сабаби ин саљда пурсида шуд, 
гуфт: Агар Паёмбари Худо (с) -ро намедидам, ки ( аз ќироати он) саљда 
кардаанд, саљда намекардам. 
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БОБИ 6. Касе, ки аз издињоми зиёд љойеро барои саљда 
кардан наёфтааст 

574. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
сураеро, ки дар он саљда аст, барои мо тиловат мекарданд, он њазрат 
(с) саљда мекарданд ва мо њам бо эшон саљда менамудем, то њадде, ки 
касе аз мо љоеро барои гузоштани пешониаш намеёфт. 
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БОБИ 1. Он чї, ки дар мавриди кўтоњ хондани намоз ва 
муддати иќомат омадааст 

575. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
нуздањ рўз дар Макка иќомат намуданд ва (дар ин муддат) намозро 
кўтоњ  мехонданд. 

576. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо Паёмбари Худо (с) аз 
Мадина ба сўи Макка сафар намудем, то ваќте, ки пас ба Мадина 
омадем, намозро ду ракаат-ду ракаат мехонданд.  

Ровї мегўяд: Пурсидам: Оё муддате дар Макка иќомат намудед?  
Гуфт: Бале, дањ рўз дар Макка иќомат намудем. 

БОБИ 2. Намоз хондан дар Мино 

577. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо Паёмбари Худо (с) ва 
Абўбакр ва Умар (р) ва ибтидои хилофати Усмон (р) намозро дар 
Мино дуракаатї хондам, баъд аз он Усмон (р) намозро комил  (яъне, 
чањорракаатї) адо намуд. 

578. Аз Њориса ибни Вањб (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) дар Мино, дар њоле, ки амният комилан таъмин буд, намозро 
дуракаатї адо намуданд. 

579. Ривоят аст, ки чун ба Ибни Масъуд (р) гуфтанд, ки Усмон (р) 
дар Мино намозро чањорракаатї хондааст, гуфт: Инно лилоњ ва инно 
илайњи рољеъун. Сипас гуфт: Ман бо Паёмбари Худо (с) дар Мино 
намозро дуракаатї хондам ва бо Абўбакр (р) дар Мино намозро 
дуракаатї хондам ва бо Умар (р) дар Мино намозро дуракаатї хондам 
ва ман аз чањор ракаат ду ракаатеро, ки ќабул шавад, бењтар медонам. 

БОБИ 3. Дар чї масофате намоз                                     
кўтоњ хонда мешавад 

580. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Барои зане, ки ба Худо ва рўзи охират имон дорад, раво 
нест, ба љое, ки як шабонарўз роњ аст, бидуни мањрам сафар намояд.” 

-18- 
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БОБИ 4. Намози шом дар сафар  њам  бояд се ракаат 
хонда шавад 

581. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с)-ро дидам, ки агар дар сафар шитоб медоштанд, намози шомро 
таъхир мекарданд ва онро се ракаат мехонданд. Баъд аз салом додан 
андаке даранг намуда ва намози хуфтан иќома мегардид, намози 
хуфтанро ду ракаат хонда, салом медоданд. Баъд аз намози хуфтан, то 
ваќте, ки ними шаб бармехостанд, намози нафл намехонданд. 

582. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) намози нафлро дар њолати савора ва ба тарафи дигаре ѓайр аз 
тарафи ќибла адо менамуданд. 

БОБИ 5. Хондани намози нафл бар болои хар 

583. Ривоят аст, ки Анас (р) бар болои улоѓе дар њоле, ки рўяш ба 
тарафи чапи ќибла буд, намоз мехонд. Аз вай пурсиданд: Чаро ба 
тарафи дигаре ѓайри тарафи ќибла намоз мехонї? Гуфт: Агар 
Паёмбари Худо (с)-ро намедидам, ки чунин кардаанд, ман њаргиз 
чунин намекардам. 

БОБИ 6. Касе, ки дар сафар  баъд аз намози фарз нафл 
нахондааст 

584. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо Паёмбари 
Худо (с) њамсафар будам ва надидам, ки дар сафар намози нафл хонда 
бошанд ва Худованди мутаъол мефармояд: «Ва барои шумо Паёмбари 
Худо (с) бењтарин улгу аст». (Ањзоб: 21) 

БОБИ 7. Касе, ки дар сафар пеш аз намози фарз               
ва баъд аз он нафл хондааст 

585. Аз Омир ибни Рабеъа (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с)-ро 
дар сафар дидааст, ки њангоми шаб бар болои шутури худ нафл 
мехонданд ва рўяшон ба тарафе буд, ки шутур ба њамон тараф равон 
буд. 

БОБИ 8. Љамъ кардан байни намози шом                            
ва хуфтан дар сафар 

586. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар 
роњи сафар байни намози пешин ва аср ва байни намози шом ва хуфтан 
љамъ мекарданд. 
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БОБИ 9. Агар шахсе наметавонист нишаста намоз 
бихонад, бояд ѓалтида ва ба пањлў намоз бихонад 

587. Аз Имрон ибни Њусайн (р) ривоят аст, ки гуфт: Нисбат ба 
марази бавосире, ки доштам, аз Паёмбари Худо (с) нисбат ба адои 
намоз пурсиш намудам. Фармуданд: “Истода бихон, агар натавонистї, 
нишаста бихон ва агар натавонистї, ба пањлў бихон.” 

 
БОБИ 10. Агар касе нишаста намоз хонад ва баъд аз он сињат 

ёфт, бояд намозро тамом намояд 
 
588. Аз модари мўъминон Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Њељ ваќт 

Паёмбари Худо (с)-ро надидаам, ки намози шабро (намози 
тањаљљудро) то ваќти синнашон зиёд нашуда буд, нишаста хонда 
бошанд ва чун синнашон зиёд шуд, (намози тањаљљудро) нишаста 
мехонданд, вале пеш аз рукўъ кардан бармехостанд ва њудуди сї-чил 
оятро мехонданд ва баъд аз он рукўъ мекарданд. 

589. Ва аз Оиша (р) дар ривояти дигаре омадааст, ки сипас дар 
ракаати дуввум низ монанди ракаати аввал амал менамуданд, баъд аз 
тамом кардани намоз, агар бедор мебудам, бо ман сўњбат мекарданд ва 
агар хоб мебудам, ба пањлў хобида истироњат мекарданд. 
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БОБИ 1. Тањаљљуд дар шаб 

590. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Чун Паёмбари Худо (с) 
дар шаб барои тањаљљуд хондан бармехостанд, чунин дуо мекарданд: 
“Аллоњумма лакал њамд анта ќайюму самовоти вал арзи ва ман фињинна ва 
лакал њамду лака мулку-с-самовоти вал арзи ва ман фињинна, валакал њамду 
анта нуру-с-самовоти вал арзи ва ман фињинна. Ва лакал њамду анта 
малику-с-самовоти вал арзи ва лакал њамд антал њаќќу ва ваъдукал њаќ ва 
лиќоъука њаќ ва ќавлука њаќ вал љаннату њаќ ва-н-нору њаќ ва-н-набиюна 
њаќ ва Муњаммадун (с) њаќ ва-с-соату њаќ, Аллоњума лака асламту ва бика 
оманту ва ъалайка таваккалту ва илайка анабту ва бика хосамту ва 
илайка њокамту, фаѓфирли мо ќаддамту ва мо аххарту ва мо асрарту ва 
мо аъланту, антал муќаддиму ва антал муаххиру, ло илоња илло анта.” 

     БОБИ 2. Фазилати ќиёми шаб 

591. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар замони Паёмбари 
Худо (с) агар касе хобе медид, меомад он хобро ба Паёмбари Худо (с) 
ќисса мекард. Хеле орзу доштам, ки хобе бубинам ва барои Паёмбари 
Худо (с) ќисса намоям. Дар замони Паёмбари Худо (с) ман шахси 
љавоне будам ва дар масљид мехобидам, дар хоб дидам, ки гўё ду 
фаришта маро гирифта, ба сўи дўзах бурданд ва (дидам), ки дўзах ба 
монанди чоњи амиќе бино шудааст ва дорои ду шох аст ва дар он 
мардумоне њастанд, ки онњоро мешиносам ва ман пайи њам мегуфтам: 
Аз дўзах ба Худованд паноњ мељўям. Абдуллоњ ибни Умар (р) мегўяд: 
Дар ин ваќт малаки дигаре омад ва бароям гуфт: Матарс. (Ин хобро) 
ба (Њафса) (р) ќисса намудам ва Њафса онро барои Паёмбари Худо (с) 
ќисса намуд. Эшон фармуданд: “Абдуллоњ шахси некест, агар шаб 
намоз бихонад,” (яъне намози тањаљљуд бихонад). Баъд аз ин воќеа 
Абдуллоњ (р) фаќат ваќти андакеро дар шаб мехобид. 

БОБИ 3. Тарки ќиёми шаб барои бемор 

592. Аз Љундуб ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) бемор гардида ва як ё ду шаб барои ќиёми шаб барнахостанд. 
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БОБИ 4. Ташвиќи Паёмбари Худо (с) ба хондани намози 
шаб ва навофил бидуни он ки вољиб бошад 

593. Аз Алї ибни Абўтолиб (р) ривоят аст, ки гуфт: Шабе Паёмбари 
Худо (с) омаданд ва ман ва Фотима, духтари пайѓамбари Худо (ъ)-ро 
бедор карда ва фармуданд: “Шумо ду нафар намоз намехонед?” 
(Мурод аз ин намоз намози тањаљљуд аст).  

Гуфтам: Ё Расулаллоњ, љони мо дар дасти Худо аст, агар бихоњад, 
ки моро бедор созад, бедор месозад. Чун ин суханро гуфтам, баргашта 
ва ба ман чизе нагуфтанд ва њангоми баргаштан дар њоле, ки (дасти 
худро) ба рони худ мезаданд, шунидам, ки мегуфтанд: «Инсон бисёр 
муљодалагар аст». (Кањф: 54) 

594. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) баъзе аз 
ибодотро аз тарси он, ки мабодо мардум њам ба онњо амал намоянд ва 
бар онњо вољиб гардад, тарк мекарданд, гарчи дар асл дўст доштанд, 
ки он ибодотро анљом дињанд. (Ва аз њамин љињат) Паёмбари Худо (с) 
намози чоштро намехонданд. 

БОБИ 5. Паёмбари Худо (с) дар шаб он ќадар намоз 
мехонданд, ки пойњояшон варам мекард 

595. Аз Муѓира ибни Шуъба (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) шаб он ќадар намоз мехонданд, ки пойњояшон варам мекард, 
чун барояшон гуфта мешуд, (ки сабаби ин њама ибодат чист?), 
мефармуданд: “Оё бандаи шукргузоре набошам?” 

БОБИ 6. Касе, ки дар ваќти сањар хобид 

596. Аз Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят аст, ки Паёмбари 
Худо (с) ба ў гуфтанд: “Мањбубтарини  намозњо  дар  назди  Худованди  
мутаъол  намози  Довуд (ъ) аст. Бењтарини рўзањо дар назди 
Худованди мутаъол рўзаи Довуд (ъ) аст, ними шабро хобида ва њиссаи 
савуми онро намоз мехонд ва боз шашум њиссаи онро мехобид ва як 
рўзро рўза мегирифт ва як рўзро мехўрд.” 

597. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Бењтарин ибодат дар назди 
Паёмбари Худо (с) ибодате буд, ки ба таври доимї ва њамешагї бошад. 
Аз вай пурсиданд: Паёмбари Худо (с) (дар шаб) чї ваќт бармехостанд? 
Гуфт: Ваќте, ки овози хурўсро мешуниданд. 

598. Ва дар ривояти дигаре аз Оиша (р) наќл аст, ки (дар љавоб) 
гуфт: Њангоме, ки овози хурўсро мешуниданд, бархоста намоз 
мехонданд. 

599. Ва дар ривояти дигаре аз Оиша (р) наќл аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с)-ро њангоми сањар дар назди худ љуз дар њолати хоб 
намедидам. 
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БОБИ 7. Тўли ќиём дар намози шаб 

600. Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Шабе бо Паёмбари 
Худо (с) намоз хондам, он ќадар истоданд, ки тасмим ба кори баде 
гирифтам. Пурсиданд: Он кори бад чї буд? Гуфт: Тасмим гирифтам, ки 
худам бинишинам ва Паёмбари Худо (с)-ро танњо бигзорам. 

БОБИ 8. Намози Паёмбари Худо (с) дар шаб чї гуна буд 
ва чї ќадар намоз мехонданд? 

601. Аз Ибни Аббос ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) (дар 
шаб) сездањ ракаат намоз мехонданд. 

602. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар шаб 
сездањ ракаат намоз  мехонданд,  ки  аз  он љумла намози витр ва  ду  
ракаат  суннати  намози  субњ буд. 

БОБИ 9. Ќиём ва хоби Паёмбари Худо (с) дар шаб ва он 
чї, ки аз ќиёми шаб насх шудааст 

603. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар баъзе 
моњњо ончунон рўза гирифтанро тарк мекарданд, ки мегуфтем аз ин 
моњ чизеро рўза нахоњанд гирифт ва дар баъзе моњњо он ќадар рўза 
мегирифтанд, ки мегуфтем аз ин моњ чизеро бидуни рўза нахоњанд 
гузошт. Агар мехостї, ки эшонро дар шаб бидуни њолати намоз 
набинї, бидуни њолати намоз намедидї ва агар (мехостї, ки эшонро 
љуз дар њолати хоб) набинї, љуз дар њолати хоб намедидї. 

БОБИ 10. Тасаллут ёфтани шайтон бар касе, ки дар шаб 
намоз намехонад 

604. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Касе, ки хоб мешавад, шайтон бар аќиби сараш се гирењ 
мезанад, дар њар гирењ мегўяд: Шабат дароз бод ва бихоб. Агар бедор 
шуда ва Худоро зикр намояд, як гирењаш боз мешавад ва агар вузў 
бисозад, гирењи дигараш кушода мешавад ва агар намоз бихонад, 
охирин гирењ кушуда мегардад ва субњ бо љисми сабук ва хотири хуш 
аз хоб бармехезад, варна љисмаш касал ва хотираш афсурда ва 
парешон хоњад буд». 

БОБИ 11. Касе, ки бихобид ва намоз нахонад, шайтон дар 
гўшаш бавл мекунад 

605. Аз Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз шахсе назди Паёмбари 
Худо (с) ёд шуд, касе гуфт: То ваќте, ки субњ мешавад, хоб аст ва ба 
намоз барнамехезад. Фармуданд: “Шайтон дар гўшаш бавл кардааст.” 
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БОБИ 12. Ваќти дуо ва намоз хондан охири шаб аст 

606. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Дар сулси ахири шаб Парвардигори мо ба осмони аввал 
нузул мекунад ва мегўяд: Кист, ки дуо кунад ва ман дуояшро иљобат 
намоям, кист, ки аз ман бихоњад ва ман он чиро, ки хостааст, барояш 
ато намоям ва кист, ки аз ман талаби омурзиш намояд ва ман ўро 
биёмурзам.” 

БОБИ 13. Касе, ки аввали шабро хобида  ва охири шаб 
бедор гаштааст 

607. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки чун аз вай аз кайфияти намози шаб 
Паёмбари Худо (с) пурсиданд, гуфт: Аввали шабро мехобиданд ва дар 
охири шаб бедор мешуданд ва намоз мехонданд, (баъд аз намоз 
хондан) дубора ба бистари худ мерафтанд ва чун муаззин азон медод, 
аз љояшон барљаста, агар зарурат ба ѓусл доштанд, ѓусл мекарданд, 
варна вузў сохта ва берун мешуданд. 

БОБИ 14. Шабхезии Паёмбари Худо (с) дар моњи Рамазон 
ва ѓайри Рамазон 

608. Ва аз Оиша (р) ривоят аст, ки чун аз кайфияти намози 
Паёмбари Худо (с) дар моњи Рамазон пурсида шуд, гуфт: Паёмбари 
Худо (с) дар моњи Рамазон ва ѓайри моњи Рамазон аз ёздањ ракаат 
намоз бештар намехонданд. (Аввал) чањор ракаат намоз мехонданд, ки 
аз хубї ва дарозии он мапурс, имконпазир нест, баъд аз он чањор 
ракаати дигар мехонданд, ки дарозї ва хубии онро васф карда 
наметавон ва баъд аз он се ракаати дигар мехонданд. Оиша (р) мегўяд, 
ки пурсидам: Ё Расулаллоњ, оё пеш аз ин, ки намози витрро адо 
намоед, хоб њам мешавед? Фармуданд: “Эй Оиша, чашмонам мехобад, 
вале ќалбам намехобад.” 

БОБИ 15. Он чї, ки аз ташаддуд дар ибодат макрўњ аст 

609. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) ба масљид дохил гардида, диданд, ки ресмоне байни ду поя аз 
пояњои масљид баста аст. Пурсиданд: “Ин ресмон барои чист? Гуфтанд: 
Ин ресмон аз они (Умму-л-мўъминин) Зайнаб (р) аст, ваќте, ки (аз 
намоз хондан) хаста мешавад,  онро медорад. Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “На, онро боз кунед, њар касе то ваќте, ки бонишот аст, 
намоз бихонад ва чун хаста гардид, биншинад.” 
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БОБИ 16. Касе, ки ќиёми шаб дошта бошад, тарк кардан 
барояш макрўњ аст 

610. Аз Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ривоят аст, ки гуфт: 
Паёмбари Худо (с) ба ман гуфтанд: “Эй Абдуллоњ, ту монанди фалонї 
мабош, ки шабхезї дошт ва баъд аз муддате онро тарк намуд.” 

БОБИ 17. Фазилати касе, ки шаб  аз хоб бедор мешавад 
ва намоз мехонад 

611. Аз Убода ибни Сомит (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Касе, ки дар шаб аз хоб бархоста ва бигўяд: Ло илоња илаллоњу 
вањдању ло шарика лању лањул мулку ва лањул њамд ва њува ъало кулли шайъин 
ќадир, Алњамду лиллоњи ва субњоналлоњи ва ло илоња иллаллоњу валлоњу акбар 
ва ло њавла ва ло ќуввата илло биллоњ. Ва баъд аз он аз Худованд талаби 
омурзиш намояд ва ё чизе бихоњад, талабаш иљобат мегардад ва агар вузў 
сохта, намоз бихонад, намозаш ќабул мешавад. 

612. Ривоят аст, ки Абўњурайра (р) зимни ќиссањояш аз Паёмбари 
Худо (с) ин гуфтаашонро зикр намуд, ки фармуданд: “Шумо бародаре 
доред, ки аслан сухани нописандро бар забони худ намеоварад” ва 
маќсудашон Абдуллоњ ибни Равоња (р) буд, ки гуфта буд: 

Паёмбари Худо (с) дар миёни мост ва каломи Худоро (он гоњ) 
тиловат менамояд, равшании фаљр дурахшон гардад, роњи ростро баъд 
аз ин, ки гумроњ будем, ба мо намоён сохт ва дилњои мо яќин дорад, ки 
њар чизеро, ки хабар дињад, њамон тавр воќеъ мешавад, шаб, ки хоб 
мешавад, пањлўяш дар бистар ором намегирад, дар њоле, ки мушрикин 
дар хоби гарон фурў рафтаанд. 

613. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар замони Паёмбари 
Худо (с) хоб дидам, ки гўё дар дастам порчаи абрешимин аст ва њељ љое 
дар бињишт нест, ки он љоро ирода намоям ва он порча ба он тараф 
парвоз нанамояд ва дидам, ки ду нафар наздам омаданд... (ва баќияи 
њадисро тавре, ки ќаблан гузашт, зикр намуд). 

БОБИ 18. Намози нафл ду ракаат-ду ракаат аст 

614. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) истихора кардан дар њамаи корњоро ба мо ёд медоданд, њамчунон ки 
сурае аз Ќуръонро ба мо ёд медоданд (ва дар ин маврид) фармуданд: 
“Касе, ки мехоњад кореро анљом дињад, ду ракаат намоз ѓайр аз намози 
фарз адо намуда, баъд аз он бигўяд: Аллоњумма иннї астахирука 
биъилмика, ва астаќдирука биќудратика ва асъалука мин фазликал азим, 
фаиннака таќдиру ва ло аќдиру ва таъламу ва ло аъламу ва анта ъалломул 
ѓуюб, Аллоњумма ин кунта таъламу анна њозал амра хайрун лї фи динї ва 
маъошї ва оќибати амри ав ъољили амри ва ољилињи фаќдурњу лї ва яссирњу 
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лї, сумма борик ли фињи ва ин кунта таъламу анна њозал амра шаррун лї, 
фи динї ва маъошї ва ъоќибати амри, ав фї ъољили амрї ва ољилињи 
фасрифњу ъаннї васрифнї ъанњу ваќдур лия хайра њайсу кона, сумма-рзинї 
бињї. Ва фармуданд: Баъд аз он њољати худро зикр намояд.” 

БОБИ 19. Пойбандї ба ду ракаат (суннати) намози фаљр 
ва касе, ки ин ду ракаатро нафл номидааст 

615. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) ба њељ 
намози нафле пойбандтар аз ду ракаат (суннати) субњ набуданд. 

БОБИ 20. Он чї, ки дар ду ракаат намози субњ хонда 
мешавад 

616. Ва аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) ду ракат 
намози субњро он ќадар сабук мехонданд, ки бо худ мегуфтам: Оё 
Алњамду лиллоњ-ро хондаанд ё на? 

БОБИ 21. Намози чошт дар ѓайри сафар 

617. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Дўстам (яъне Паёмбари 
Худо (с) маро ба се чиз васият намудаанд, ки то њангоми марг онњоро 
тарк нахоњам кард: рўза гирифтани се рўз аз њар моњ, намози чошт ва 
хоб шудан баъд аз намози витр. 

БОБИ 22. (Њукми хондани) ду ракаат намози пеш аз 
фарзи намози пешин 

618. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) адои чањор 
ракаат намоз пеш аз фарзи намози пешин ва ду ракаат намоз пеш аз 
фарзи намози субњро тарк намекарданд. 

БОБИ 23. (Њукми) намоз хондан пеш аз намози шом 

619. Аз Абдуллоњи Музаннї (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Пеш аз намози шом намоз бихонед.” Ва дар мартабаи саввум 
фармуданд: “Барои касе, ки хоста бошад.” (Ва ин суханро) барои он 
гуфтанд, ки мардум хондани ин ду ракаат намозро суннат ќарор надињанд.
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БОБИ 1. Фазилати намоз хондан дар масљиди Макка ва 
масљиди Мадина 

620. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Барои њељ масљиде љуз се масљид ќофилаи сафар баста 
намешавад: Масљиду-л-њаром, Масљиди Расул (с) ва Масљиду-л-аќсо.” 

621. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Як намоз дар њамин масљиди ман бењтар аз њазор намоз дар 
њар масљиди дигаре ба љуз аз намоз хондан дар Масљиду-л-њаром аст». 

БОБИ 2. Масљиди Ќубо 
622. Ривоят аст, ки Ибни Умар (р) љуз дар ду рўз дар рўзи дигаре 

дар ваќти чошт намоз намехонд. Яке рўзе, ки ба Макка меомад ва 
одати вай он буд, ки њамеша дар ваќти чошт ба Макка мерасид (ва ба 
муљарради расидан) тавоф менамуд. 

Пушти маќоми (Иброњим (ъ) ду ракаат намоз адо мекард ва рўзи 
дигар рўзе буд, ки ба масљиди Ќубо меомад ва ў њар рўзи шанбе ба 
масљиди Ќубо меомад ва ночиз медонист, ки пеш аз хондани ду ракаат 
намоз аз масљид хориљ шавад. 

Ровї мегўяд: Ва Ибни Умар (р) ривоят мекунад, ки Паёмбари Худо 
(с) савора ва пиёда ба масљиди Ќубо меомаданд. 

Ибни Умар (р) барои ровї мегўяд: Ман кореро мекунам, ки дидам, 
дигар њамнишинонам мекунанд ва ман њељ касро аз намоз хондан дар 
њељ соате аз шаб ва рўз манъ намекунам, (вале мегўям) ќасд накунед, ки 
дар ваќти тулўъ ва ѓуруби офтоб (намоз бихонед). 

БОБИ 3. Фазилати мобайни ќабр ва минбари Паёмбари Худо (с) 
623. Аз Абўњурайра (р), аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 

фармуданд: “Замине, ки миёни хона ва минбари ман ќарор дорад, боѓчае 
аз боѓњои љаннат аст ва њамин минбари ман дар канори Кавсар аст.”

-20- 
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БОБИ 1. Набояд дар дохили намоз сухан зад 

624. Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Бар Паёмбари Худо 
(с) дар њоле, ки машѓули намоз хондан буданд, салом медодем ва эшон 
саломи моро (алайк) медоданд. 

Чун аз назди (Наљљошї) баргаштем ва бар эшон салом додем, 
саломи моро (алайк) надоданд ва фармуданд: “Дар намоз машѓулияти 
дигаре аст.” 

625. Ва дар ривояте аз Зайд ибни Арќам (р) омадааст, ки гуфт: Мо 
дар намоз бо якдигар сухан мезадем, то ин, ки ин ќавли Худованди 
мутаъол нозил гардид, ки (ба адои намозњо ва намози миёнагї пойбанд 
бошед). Ва њамон буд, ки амр ба сукут кардан шудем. 

БОБИ 2. Дур кардани регњо дар ваќти намоз хондан 

626. Аз Муъайќиб (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) барои 
шахсе, ки хокњои љойи саљдаашро баробар мекард, фармуданд: “Агар 
чунин кореро мекунї, фаќат як бор бикун.” 

БОБИ 3. Агар доба дар ваќти намоз хондан гурехт 

627. Аз Абўбарзаи Асламї (р) ривоят аст, ки дар яке аз ѓазоњо дар 
њоле ки лаљоми добааш ба дасташ буд, намоз мехонд, добааш саркашї 
мекард ва ў њам ба дунболаш роњ мерафт. 

Чун (аз ин амал ба ў эътироз намуданд) гуфт: Ман бо Паёмбари 
Худо (с) дар шаш ё њафт ва њатто њашт ѓазва иштирок намудам ва 
осонгирињои Паёмбари Худо (с)-ро мушоњида намудам ва ман 
баргаштан бо добаамро бењтар аз ин медонам, ки ўро ба сари худаш 
бигзорам, то чарогоњи маълуфаи худ биравад, сабаби парешонии ман 
шавад. 

628. Ривоят аст, ки Оиша (р) дар њадиси Кусуф гуфт: Баъд аз ин, ки 
Паёмбари Худо (с) гуфтанд: “Оташро дидам, ки болои њам анбошта 
мешавад”, идома дода фармуданд: “Ва Амр ибни Луњайро дар он оташ 
дидам ва ў касе буд, ки шутуронашро барои бутњо назр мекард.” 
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БОБИ 4. Дар намоз набояд саломи касеро алайк дод 

629. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Маро 
Паёмбари Худо (с) ба анљоми коре фиристоданд. Рафтам ва он корро 
анљом дода баргаштам ва чун бар Паёмбари Худо (с) салом додам, 
љавоби саломи маро надоданд, бар дилам он ќадар сахт гузашт, ки 
Худованд бењтар медонад, вале бо худ гуфтам: Шояд ба сабаби он, ки 
дар анљом додани он кор таъхир намудаам, Паёмбари Худо (с) аз ман 
озурда шудаанд. 

Боз дубора бар эшон салом кардам ва љавоби саломи маро 
надоданд, ин бор аз бори аввал дар дилам сахттар гузашт. Бори саввум 
бар эшон салом додам, ин бор љавоби саломи маро дода ва фармуданд: 
“Љуз аз ин, ки дар намоз будам, чизи дигаре монеъи љавоб додан ба 
саломи ту набуд.” Ва эшон дар ин ваќт бар болои шутури худ савор ва 
рўяшон ба тарафи дигаре ѓайр аз тарафи ќибла буд. 

БОБИ 5. (Њукми) даст ба камар нињодан дар ваќти намоз 
хондан 

630. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар 
ваќти намоз хондан аз нињодани даст бар камар нањй кардаанд. 
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БОБИ 1. Агар касе панљ ракаат бихонад 

631. Аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо 
(с) намози пешинро панљ ракаат адо намуданд. Касе аз эшон пурсид. 
Оё бар намоз зиёд шудааст? Фармуданд: “Чаро, чї шудааст?” 

Он шахс гуфт: Намозро панљ ракаат хондед. Ва (Паёмбари Худо (с) 
баъд аз ин, ки салом дода буданд,  ду саљда барои сањв анљом доданд. 

БОБИ 2. Касе, ки дар ваќти намоз хондан бо вай сўњбат 
шуда ва ў ба дасти худ ишора намуда ва гўш кардааст 

632. Аз Умми Салама (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки аз хондани ду ракаат намоз баъд аз аср нањй фармуданд. 
Ва чун дидам, ки худашон он ду ракаатро мехонанд, духтаракеро аз 
байни занњое, ки аз мардуми Ансор наздам нишаста буданд, 
фиристода, барояш гуфтам: Назди Паёмбари Худо (с) рафта ва бигў: Ё 
Расулаллоњ, маро Умми Салама фиристодааст ва мегўяд шумо аз 
хондани ду ракаат намоз баъд аз намози аср нањй фармуда будед, ва 
тавре, ки мебинем, худи шумо он ду ракаат намозро мехонед ва агар ба 
дасти худ ишора намуданд, аз наздашон дур шав. 

Он духтарак рафт ва он чиро ба вай гуфта будам, анљом дод ва чун 
Паёмбари Худо (с) ба дасти худ ишора намуданд, аз наздашон дур шуд 
ва баъд аз ин, ки аз намоз фориѓ шуданд, фармуданд: “Эй духтари 
Абўумайя, аз ду ракаат баъд аз аср пурсон намудї ва чун мардуме аз 
ќабилаи Абдулќайс омада ва маро аз хондани ду ракаат намоз баъд аз 
фарзи пешин ба худ машѓул намуда буданд, он ду ракаат намозро њоло 
мехонам.”

-22- 
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БОБИ 1. Касе, ки охирин каломаш ло илоња иллаллоњ бошад 

633. Аз Абўзар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Фиристодае аз љониби Парвардигорам омад ва ба ман 
хабар дод (ва ё фармуданд: башорат дод), ки касе, ки аз уммати ман 
бимирад, ба шарти он, ки ба Худо ширк наёварда бошад, ба бињишт 
дохил мегардад.”  

Ровї мегўяд, гуфтам: Агарчи муртакиби зино гардида ва дуздї 
карда бошад? Фармуданд: “Агарчи муртакиби зино гардида ва дуздї 
карда бошад.” 

634. Аз Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Касе, ки бимирад ва ба Худо ширк оварда бошад, ба 
дўзах дохил мегардад.” Ровї мегўяд: Ва ман мегўям, касе, ки бимирад 
ва ба Худо ширк наёварда, ба бињишт дохил мегардад. 

БОБИ 2. Лузуми њамроњї намудан бо љаноза 

635. Аз Бароъ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) моро ба 
њафт чиз амр ва аз њафт чиз нањй фармуданд. Он чиро, ки ба он амр 
намуданд, њамроњї бо љаноза, иёдати бемор, ќабули даъват, ёрї додан 
ба мазлум, вафо кардан ба ќасам, љавоби салом ва љавоби атса аст ва 
он чиро, ки аз он нањй кардаанд, истеъмоли зуруфи нуќрагї, пўшидани 
ангуштарии тилло, пўшидани абрешим, дибољ, катон ва истабраќ 
(навъи дигаре аз абрешим) аст. 

БОБИ 3. Дидани мурда баъд аз такфин 

636. Аз Умми Ъалои (р) (вай зане аз Ансор ва аз касоне буд, ки бо 
Паёмбари Худо (с) байъат намуда буданд), ривоят аст, ки Ансор дар 
мавриди сукунат додани муњољирин ќуръакашї намуданд ва Усмон 
ибни Мазъун ба ќуръаи мо баромад, ўро ба манзили худ бурдем, (баъд 
аз муддате) бемор гардид ва аз њамон беморї вафот ёфт. Баъд аз ин, ки 
фавт гардид, ѓуслаш карданд ва дар либосњояш кафан намуданд. 
Паёмбари Худо (с) ташриф оварданд. 

Гуфтам: Эй Абўсоиб (яъне, Усмон ибни Мазъун), рањмати Худо бар 
ту бод, ман шањодат медињам, ки мавриди карам ва рањмати 
Худовандї ќарор гирифтаї.  

-23- 
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Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Аз куљо фањмидї, ки мавриди 
карами Худовандї ќарор гирифтааст?» 

Гуфтам: Ё Расулаллоњ, падар ва модарам фидои шумо (агар ў 
мавриди икроми Худовандї ќарор нагирифта бошад), пас киро 
Худованд мавриди икроми хеш ќарор хоњад дод?  

Фармуданд: “Ў акнун мурдааст, ба Худованд савганд, ки ман 
барояш умеди хубе ва неке дорам, вале ба Худованд савганд, ман, ки 
Расули Худо њастам, намедонам, ки бо ман чї хоњад шуд.”  

Он зан мегўяд: Ба Худованд савганд, ки аз ин рўз ба баъд ба њељ кас 
њукми наљотро нахоњам кард. 

637. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки 
падарам кушта шуда буд, љомаро аз рўяш бардошта будам ва гиря 
мекардам ва мардум маро аз ин кор монеъ мешуданд, вале Паёмбари 
Худо (с) маро манъ намекарданд. Аммаам Фотима (р) њам гиря мекард, 
Паёмбари Худо (с) ба вай гуфтанд: “Чи гиря кунї ва чи гиря накунї, 
малоика бо болњои худ бар болояш то ваќте, ки ўро бардоред, соя 
мекунад.” 

БОБИ 4. Касе, ки барои ањли майит  шахсан таъзия гуфтааст 

638. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с)-ро аз 
вафоти Наљошї дар њамон рўзе, ки вафот намуда буд, хабар доданд ва 
ба тарафи идгоњ рафтанд ва ба сањоба саф бастанд ва бар вай намози 
љаноза хонданд. 

639. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Байраќи (љињод)-ро Зайд (р) бардошт ва мавриди исобат 
ќарор гирифт. Баъд аз вай Љаъфар (р) бардошт ва мавриди исобат ќарор 
гирифт ва баъд аз вай Абдуллоњ ибни Равоња (р) бардошт ва мавриди 
исобат ќарор гирифт. Ва дар њоле, ки ашк аз чашмони муборак љорї буд, 
(фармуданд:) Баъд аз он байраќро Холид ибни Валид (р) бидуни ин, ки 
амир бошад, бардошт ва фатњ насиби вай шуд.” 

БОБИ 5. Касе, ки фарзандаш фавт гардида ва сабрашро 
ба Худо карда аст  

640. Ва аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Њељ мусалмоне нест, ки се фарзандаш ќабл аз булуѓ вафот 
ёфта бошанд, магар ин, ки Худованди мутаъол ба фазл ва рањмати худ 
ба сабаби он фарзандон ўро ба љаннат дохил хоњад намуд.” 

БОБИ 6. Мустањаб аст, ки мурда ба адади тоќ шуста шавад 

641. Аз Умми Атияи Ансорї ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки 
духтари Паёмбари Худо (с) фавт гардид, назди мо омада ва 
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фармуданд: “Ўро се ва ё панљ бор ва ё бештар аз ин агар зарурат эњсос 
кардед, ба об ва сидр ѓусл дињед ва дар мартабаи охир кофур ва ё чизе 
аз кофур истеъмол кунед ва ваќте, ки фориѓ шудед, ба ман хабар 
дињед.” (Он њазрат (с) љомаи худро дода ва гуфтанд: “Инро барояш 
зерпўш ќарор дињед.” 

БОБИ 7. Дар ѓусл бояд аз тарафи рости майит шурўъ шавад 

642. Дар ривояти дигаре аз Умми Атия (р) ривоят аст, ки Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: “(Дар ѓусл додани майит) аз тарафи рост ва аз 
аъзои вузў шурўъ кунед.” Ва Умми Атия (р) мегўяд: Сарашро шона 
карда ва мўњояшро се ќисмат намудем. 

БОБИ 8. Кафан дар љомањои сафед 

643. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) ба се љомаи 
сафеди ямонї пунбае, ки ба номи (сањулия) ёд мешуд, кафан шуданд ва 
пероњан ва дастор аз љумлаи он се љома набуд. 

БОБИ 9. Кафан кардан дар ду љома 

644. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Шахсе бо Паёмбари 
Худо (с) дар Арафот вуќуф намуда буд. Ин шахс аз шутураш афтода  
мурд. Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Ўро ба об ва сидр шуста ва дар 
ду љома кафан кунед, хушбўї ба танаш накунед ва сарашро напўшонед, 
зеро ў дар рўзи ќиёмат талбиягўён бармехезад.” 

БОБИ 10. Кафан барои мурда  

645. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Баъд аз мурдани 
Абдуллоњ ибни Убай (ки рањбари мунофиќин буд), фарзандаш назди 
Паёмбари Худо (с) омад ва гуфт: Ё Расулаллоњ, пероњани худро ба ман 
бидињед, то падарамро ба он кафан намоям ва бар вай намоз бихонед 
ва барояш аз Худованд талаби омурзиш намоед. Он њазрат (с) 
пероњани худро ба вай  доданд ва фармуданд: “Баъд аз такфин бароям 
хабар дењ, то бар вай намоз бихонам.” 

Ва ў ба он њазрат хабар дод ва чун мехостанд, ки бар вай намоз 
бихонанд, Умар (р) Паёмбари Худо (с)-ро ба тарафи худ кашида ва 
гуфт: Магар Худованди мутаъол шуморо аз намоз хондан бар 
мунофиќин манъ накардааст? 

Фармуданд: “Бароям ихтиёр дода ва гуфтааст: «Агар мехоњї, 
барояшон талаби маѓфират кун ва агар мехоњї, талаби маѓфират макун, 
агар њафтод бор барояшон талаби маѓфират намої, њаргиз Худованд 
онњоро нахоњад омурзид». (Тавба: 80)  Ва њамон буд, ки бар вай намоз 
хонданд ва ин ќавли Худованд нозил гардид: «Бар њељ яке аз 
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мунофиќин, ки мурдаанд, њељ гоњ намоз махон». (Тавба: 84) 
646. Аз Љобир (р) ривоят аст, ки гуфт: Баъд аз он, ки Абдуллоњ ибни 

Убай дафн гардид, Паёмбари Худо (с) наздаш омаданд ва ўро аз ќабр 
берун карданд, аз оби дањони худ бар вай андохтанд ва пероњани худро 
бар вай пўшонданд. 

БОБИ 11. Агар кафани комиле ёфт намешуд, бояд аввал 
сари майитро пўшонид 

647. Аз Хаббоб (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо Паёмбари Худо (с) 
њиљрат намудам ва љуз ризои Худованд маќсади дигаре надоштам ва 
музди маро Худованди мутаъол дод. 

Баъзе аз моён пеш аз ин, ки аз амволи дунявї истифода намояд, 
вафот намуд, аз он љумла Мусъаб ибни Умайр (р) буд ва баъзе аз мо 
мевааш пухта шуд ва ўро чид. Мусъаб (р) рўзи љанги Уњуд шањид 
гардид ва ба љуз як љома чизи дигаре барои кафан карданаш наёфтем. 

Агар сарашро мепўшонидем, пойњояш берун мегардид ва агар 
пойњояшро мепўшонидем, сараш аз кафан хориљ мешуд. Билохира 
Паёмбари Худо (с) амр намуданд, то сарашро пўшонда ва бар рўи 
пойњояш изхир (як навъи гиёње аст) бияндозем. 

БОБИ 12. Касе, ки дар замони Паёмбари Худо (с) 
кафанашро омода карда буд ва барояш бад нагуфтанд 

648. Аз Сањл (р) ривоят аст, ки гуфт: Зане љомаи бофташудаеро, ки 
дорои њошия буд ва ба номи Бурда ёд мешуд, назди Паёмбари Худо (с) 
овард. Сањл мегўяд: Оё медонед Бурда чист?  

Гуфтанд: Љомаест, ки тамоми баданро мепўшонад? 
Гуфт: Бале. 
Он зан ба Паёмбари Худо (с) гуфт: Ин љомаро овардам, то ба шумо 

бипўшонам. Паёмбари  Худо  (с)  ба  чунин  љомае  эњтиёљ  доштанд  ва  
онро  аз  он  зан  ќабул намуданд. 

Рўзе Паёмбари Худо (с) дар њоле, ки он љомаро барои худ изоре 
сохта буданд, аз хона берун шуданд. Шахсе гуфт: Бисёр зебо аст, инро 
барои ман бидињед. Мардум гуфтанд: Кори хубе накардї, Паёмбари 
Худо (с) ба он љома эњтиёљ доштанд ва онро пўшидаанд ва боз ту 
мехоњї, ки онро ба ту бидињанд ва инро њам медонї, ки Паёмбари 
Худо (с) талаби касеро рад намекунанд. 

Он шахс гуфт: Ба Худованд ќасам, ки ман онро наталбидам, ки 
бипўшам, балки хостам, то онро барои худ кафан бисозам. Сањл (р) 
мегўяд: Ва њамон љомаро он шахс барои худ кафан сохт. 
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БОБИ 13. Њамроњї намудани занњо бо љаноза 

649. Аз Умми Атия (р) ривоят аст, ки гуфт: Моро аз њамроњї 
намудан бо љаноза нањй намуданд, вале ин нањй љиддї набуд. 

БОБИ 14. Ба мотам нишастан барои ѓайри шавњар 

650. Аз Умми Њабиба (р) њамсари Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) шунидам, ки фармуданд: “Барои зане, ки 
ба Худо ва рўзи охират имон дорад, раво нест, ки бештар аз се рўз 
барои мурда ба мотам биншинад, магар ба сабаби шавњар, ки муддати 
мотамаш чањор моњу дањ рўз аст.” 

БОБИ 15. Зиёрати ќубур 

651. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) занеро диданд, ки  бар  сари  ќабре  нишаста гиря  мекунад,  
фармуданд:  “Аз  Худо  битарс  ва  сабр кун.” 

Он зан Паёмбари Худо (с)-ро нашнохт ва гуфт: Аз наздам дур шав, 
ту ба мусибатам гирифтор нашудаї. 

Касе барои он зан гуфт: Ин шахс Паёмбари Худо (с) буд. 
Он зан ба дарвозаи хонаи Паёмбари Худо (с) омад ва дид, ки њорис 

ва дарвозабоне надорад, наздаш омада гуфт: Шуморо нашнохтам. 
Фармуданд: “Сабр дар осеби аввал аст.” 

БОБИ 16. Ин ќавли Паёмбари Худо (с)  ки  “Мурда ба 
гиря кардани баъзе аз ањли хонаводааш таъзиб мегардад,”  

агар ин гиря кардан ба амри худи шахси мурда бошад 

652. Аз Усома ибни Зайд (р) ривоят аст, ки гуфт: Духтари Паёмбари 
Худо (с) касеро назди Паёмбари Худо (с) фиристод, ки тифле аз мо дар 
њолати ќабзи рўњ аст ва назди мо биё. [Паёмбари Худо (с)] барояш 
салом фиристода ва гуфтанд: Доду гирифт њама аз љониби Худованд 
аст ва њар чизе дар назди Худованд аљали муайяне дорад, сабр кун ва 
музди худро аз Худо бихоњ. 

Духтари Паёмбари Худо (с) дубора назди вай фиристода ва ўро 
ќасам дод, ки њатман наздаш биёяд. Усома (р) бархоста ва ба њамроњии 
Саъд ибни Убода ва Муъоз ибни Љабал ва Убай ибни Каъб ва Зайд 
ибни Собит (р) ва ашхоси дигаре наздаш омаданд, дар ин ваќт он 
тифлро, ки дар њолати назъ буд ва синааш монанди реге, ки дар машки 
хушке биафтад, садо мекард. Назди Паёмбари Худо (с) оварданд, ашк 
аз чашмони Паёмбари Худо (с) љорї гардид. Саъд (р) пурсид: Чаро 
гиря мекунед? Фармуданд: “Ин рањматест, ки Худованд дар дили 
бандагони худ ќарор додааст ва Худованд аз бандагони худ касеро 
рањмат мекунад, ки борањму шафќат бошад.” 
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653. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар љанозаи яке 
аз духтарони Паёмбари Худо (с) њозир гардидем ва Паёмбари Худо (с) 
бар сари ќабраш нишаста ва ашк аз чашмонашон љорї буд.  

Анас (р) мегўяд: Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Оё дар байни 
шумоён касе њаст, ки шаби гузашта бо њамсараш муќорибат накарда 
бошад?” Абўталња (р) гуфт: Бале, ман. Он њазрат (с) фармуданд: Дар 
ќабр поён шав. Анас (р) мегўяд:  Ў њам дар ќабр поён шуд. 

654. Аз Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
“Мурда ба сабаби ин, ки баъзе аз афроди хонаводааш бар вай гиря 
мекунанд, таъзиб мешавад.” 

Ин хабар баъд аз вафоти Умар (р) ба Оиша (р) расида ва гуфт: 
Худованд Умарро рањмат кунад, ба Худованд ќасам, ки Паёмбари 
Худо (с) нагуфтаанд, ки мусалмон ба сабаби гиряи баъзе аз ањл ва 
авлодаш таъзиб мегардад. Балки Паёмбари Худо (с) фармуданд: ки 
“Худованд азоби кофирро ба сабаби гиряи ањли хонаводааш бар вай 
зиёд мекунад” ва шањодати Ќуръон дар ин маврид барои шумо кофї 
аст: Њељ кас гуноњи шахси дигареро мутањаммил намешавад.(Сураи 
Исро, ояти 15 ) 

655. Ва аз Оиша (р)  ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) аз назди 
(ќабри) зани яњудї мегузаштанд ва диданд, ки ањл ва авлодаш бар вай 
гиря мекунанд, фармуданд: “Инњо бар ў гиря мекунанд ва ў дар 
ќабраш азоб мешавад.” 

БОБИ 17. Нола кардан бар майит макрўњ аст 

656. Аз Муѓира (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с)-ро 
шунидам, ки фармуданд: “Дурўѓ гуфтан бар ман монанди дурўѓ гуфтан 
бар шахси дигаре нест. Касе, ки бар ман дурўѓ бигўяд, бояд маъво ва 
масканашро дар дўзах омода намояд.” Ва аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: “Касе, ки бар ў нола шавад, ба сабаби он 
навња таъзиб мегардад.” 

БОБИ 18. Касе, ки бар рўяш бизанад, аз мо нест 

657. Аз Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Касе, ки (ба сабаби мусибате, ки бар вай расидааст) бар 
рўяш бизанад ва гиребонаш пора кунад ва дуоњои ањли љоњилиятро 
бикунад, аз мо нест.” 

БОБИ 19. Марсияи Паёмбари Худо (с) барои Саъд ибни Хавла 

658. Аз Саъд ибни Абўваќќос (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар беморие, ки 
соли њаљљатулвадоъ гирифтор шуда будам, Паёмбари Худо (с) ба 
диданам омаданд, барояшон гуфтам: Маризиам ба сарњаде расидааст, ки 
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мебинед ва ман моли фаровоне дорам ва ба љуз аз як духтар меросбари 
дигаре надорам, оё раво аст, ки ду сулси моли худро садаќа бидињам? 

Фармуданд: “На.” Гуфтам: Агар нимашро бидињам, чї? Гуфтанд: 
«На». Ва фармуданд: “Сеяки молатро садаќа бидењ ва њамин сеяк њам 
миќдори бисёре аст, агар меросбаронатро баъд аз худ аѓниё бигзорї, 
бењтар аст аз ин, ки дар фаќр ва фоќа бимонанд ва аз мардум гадої 
кунанд ва њар нафаќаеро, ки бидињї, дар сурате, ки ќасдат ризои 
Худованди мутаъол бошад, музди онро хоњї ёфт, њатто њамин луќмае, 
ки дар дањони њамсарат мегузорї.”  

Гуфтам: Ё Расулаллоњ! Баъд аз асњоби худ зинда хоњам монд? 
Фармуданд: “Ту агар зинда бимонї, њар амали некеро, ки анљом медињї, 
бароят сабаби баландии маќом ва манзалат хоњад буд, илова бар он шояд 
ту зинда бимонї, то мардуме (яъне мусалмонон) аз ту манфиат бибаранд ва 
мардуми дигаре (яъне мушрикон ва дигар куффор) аз ту зарар бинанд». 
Баъд аз он Паёмбари Худо (с) ин тавр дуо карданд: 

Илоњо, сањобаамро бар њиљраташон устувор нигањ дор ва онњоро  
дубора сўи инњироф рањнамун масоз, вале Саъд ибни Хавла бечора аст.” 

Ровї мегўяд: Аз ин љињат Паёмбари Худо (с) ба њоли Саъд ибни 
Хавла афсўс хўрданд, ки вай дар Макка (дар байни мушрикин) вафот 
ёфта буд. 

БОБИ 20. Дар ваќти мусибат набояд сари худро тарошид 

659. Ривоят аст, ки Абўмўсо (р) ба бемории сахте дучор шуд ва 
бењуш гардид, сарашро ба зонуи зане аз хонаводааш гузошта буд, он 
зан ба гиря афтод. Абўмўсо (р) натавонист, ки ўро монеъ шавад ва чизе 
бигўяд, вале чун ба њуш омад, гуфт: Аз касе, ки Паёмбари Худо (с) 
безорї љустанд, ман њам безорам. Паёмбари Худо (с) аз зани 
фарёдкаш, аз зане, ки њангоми мусибат сарашро метарошад ва аз зане, 
ки дар ваќти мусибат гиребонашро медарад, безорї љустаанд. 

БОБИ 21. Касе, ки дар мусибат нишаста  ва ѓам аз 
чењрааш намоён гардидааст 

660. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Чун хабари шањодати Ибни 
Њориса ва Љаъфар ва Ибни Равоња ба Паёмбари Худо (с) расид, дар 
гўшае нишастанд ва осори ѓаму андўњ аз чењраашон намоён буд. Ман 
аз гўшаи дарвоза нигоњ мекардам, ки шахсе наздашон омад ва гуфт: 
Занњои хонаводаи Љаъфар навња мекунанд. Ба ў амр карданд, ки бирав. 
Ва онњоро манъ кун. Он шахс рафт ва бозгашт ва гуфт, ки онњо 
суханашро гўш намекунанд. Фармуданд: Онњоро монеъ шав. Бори 
саввум омад ва гуфт: Онњо бар мо ѓалаба кардаанд,  хомўш 
намегарданд. Оиша (р) гумон мекунад, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Бар дањонашон хок бипош.” 
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БОБИ 22. Шахсе, ки ѓамашро дар ваќти мусибат изњор накард 

661. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Яке аз 
фарзандони Абўталња (р) фавтид ва Абўталња њузур надошт. Чун 
занаш дид, ки фарзандаш мурдааст, чизе омода кард ва ўро дар гўшае 
аз хона гузошт. Чун Абўталња (р) ба хона омад, пурсид: Њоли бача чї 
тавр аст? Гуфт: Ором гирифтааст ва умедворам, ки роњат шуда бошад. 
Абўталња (р) хобид ва субњ чун бедор шуда ва ѓусл намуда ва мехост аз 
хона берун шавад, занаш ба ў фањмонд, ки фарзандашон мурдааст. 
(Абўталња (р) баъд аз ин, ки намози субњро бо Паёмбари Худо (с) адо 
намуд, мољароро ба он њазрат гуфт. Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
“Умед аст, ки Худованд дар шаби гузаштаи шумо баракат бидињад.” 
Шахсе аз Ансор мегўяд: Барои он зану шавњар нўњ фарзандро дидам, 
ки њамаи онњо ќориёни Ќуръон буданд. 

БОБИ 23. Ин ќавли Паёмбари Худо (с), ки “мо ба сабаби 
даргузашти ту андўњгин њастем” 

662. Ва аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Њамроњи 
Паёмбари Худо (с) назди Абўсайфи оњангар, ки њамсараш дояи 
Иброњим (ъ), фарзанди Паёмбари Худо (с) буд, рафтем. Паёмбари 
Худо (с) Иброњим (ъ)-ро гирифта, мебўсиданд ва мебўиданд. Бори 
дигар, ки наздашон омадем, дидем, ки Иброњим (ъ) дар њоли љон 
кандан аст ва ашк аз чашмони Паёмбари Худо (с) љорї аст. 
Абдуррањмон ибни Авф гуфт: Ё Расулаллоњ, шумо њам гиря мекунед? 
Фармуданд: “Эй Ибни Авф, ин рањмат аст!” Сипас, изофа намуда 
фармуданд: “Чашм ашк мерезад, дил мањзун аст ва бо он њам ба љуз он 
чї, ки ризои Парвардигори мост, чизе намегўям ва эй Иброњим, мо 
њамагї дар фироќи ту андўњгин њастем». 

БОБИ 24. Гиря кардан дар назди мариз 

663. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Саъд ибни 
Убода  бемор гардид ва Паёмбари Худо (с) њамроњи Абдуррањмон 
ибни Авф ва Саъд ибни Абиваќќос ва Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ба 
иёдаташ рафтанд. Чун дохил шуданд, диданд, ки ањл ва аќорибаш дар 
атрофаш нишастаанд, пурсиданд: “Оё фавт кардааст?” 

Гуфтанд: На, ё Расулаллоњ. Паёмбари Худо (с) гиристанд ва чун 
дигарон гиряи Паёмбари Худо (с)-ро диданд, онњо низ ба гиря 
афтоданд. Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Оё нашунидед, ки Худованд 
ба ашки чашм ва андўњи ќалб азоб намекунад». Дар њоле, ки ба тарафи 
забони худ ишора мекарданд, фармуданд: «Балки ба сабаби ин аст, ки 
азоб мекунад ва ё рањмат мекунад ва мурда ба сабаби ин, ки ањл ва 
авлодаш бар вай гиря мекунанд, таъзиб мегардад.” 
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БОБИ 25. Он чї, ки дар мавриди нањй аз навња ва гиря омадааст 

664. Аз Умми Атия (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар 
њангоми байъат аз мо чунин таъањњуд гирифтанд, ки навња накунем ва 
ба љуз аз панљ зан каси дигаре аз мо ба ин ањд вафо накард, ки иборат 
буданд аз Умми Сулайм, Умми Ъало, духтари Абўсабра, њамсари 
Муъоз ва ду зани дигар. Ва ё ин ки гуфт: Духтари Абўсабра, њамсари 
Муъоз ва як зани дигар. 

БОБИ 26. Бархостан барои љаноза 

665. Аз Омир ибни Рабеъа (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Агар касе аз шумо љанозаро дид ва њамроњи љаноза равон 
нагардид, таваќќуф намояд, то ин, ки аз љаноза дунбол шавад, ё љаноза 
аз вай дунбол гардад (масалан ба роњи дигаре биравад) ва ё пеш аз ин, 
ки љаноза аз вай дунбол гардад, (бар замин ё дар лањад) гузошта 
шавад.” 

БОБИ 27. Касе, ки барои љаноза бархостааст, чї ваќт 
биншинад? 

666. Ривоят аст, ки Абўњурайра (р) бо Марвон дар љанозае иштирок 
намуда буд ва дар њоле, ки дасти Марвон ба дасташ буд, пеш аз он, ки 
љаноза бар замин гузошта шавад, он ду нафар нишастанд. Абўсаъид (р) 
омад ва дасти Марвонро гирифт ва гуфт: Бархез ва ба Худованд ќасам, 
њамин шахс, яъне, Абўњурайра (р) хуб медонад, ки Паёмбари Худо (с) 
моро (аз нишастан пеш аз гузоштани љаноза бар замин) нањй 
намудаанд. Абўњурайра (р) гуфт: Рост мегўяд. 

БОБИ 28. Касе, ки барои љанозаи яњудї ба по хостааст 

667. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Љанозае аз 
пеши рўи мо гузашт, Паёмбари Худо (с) барояш ба по хостанд ва мо 
њам ба по хестем ва гуфтем: Ё Расулаллоњ, ин љанозаи яњудї аст. 
Фармуданд: “Ваќте, ки љанозаро дидед, бархезед.” 

БОБИ 29. Бардоштани љаноза масъулияти мардон аст, на занон 

668. Аз Абўсаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) фармуданд: “Ваќте, ки љаноза дар тобут гузошта шавад ва мардон 
онро бар шонањои худ бардоранд, агар шахси некўкоре бошад, мегўяд 
маро зудтар бирасонед ва агар шахси накўкор набошад, мегўяд эй вой, 
ин љанозаро куљо мебаред, овози ўро њар чизе ба ѓайр аз инсон 
мешунавад ва агар инсон бишнавад, бењуш мешавад.” 
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БОБИ 30. Шитоб кардан дар бурдани љаноза 

669. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Дар бурдани љаноза шитоб кунед, агар некўкор бошад, 
насибаш хайр ва некўї аст ва ўро зудтар ба он хайр мерасонед ва агар 
чунин набошад, шарреро аз дўши худ бар замин гузоштаед.” 

БОБИ 31. Фазилати њамроњї кардан бо љаноза 

670. Ривоят аст, ки чун ба  Ибни Умар (р) гуфтанд, ки Абўњурайра 
(р) мегўяд: Касе, ки бо љаноза њамроњї кунад, барояш як ќирот (яъне ба 
андозаи кўњи Уњуд) савоб аст, гуфт: Абўњурайра (р) барои мо хеле 
њадис ривоят мекунад ва Оиша (р) гуфтаи Абўњурайра (р)-ро тасдиќ 
намуд ва гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) шунидам, ки ин чизро мегуфтанд 
ва Ибни Умар (р) чун инро шунид, гуфт: Дар ба даст овардани 
ќиротњои бисёре кўтоњї кардаем. 

БОБИ 32. Кароњати масљид сохтан бар болои ќабр 

671. Аз Оиша (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки дар бемории 
мавти худ фармуданд: “Худованд яњуд ва насороро лаънат кунад, ки 
ќабрњои пайѓамбарони худро масљид сохтанд.”  

Оиша (р) мегўяд: Агар њамин сабаб намебуд, ќабри он њазрат (с)-ро 
ба љои барозанда ќарор медоданд ва бо ин њам ман метарсам, ки рўзе 
ќабрашон масљид сохта шавад. 

БОБИ 33. Намоз хондан бар зане, ки дар њоли нифос мурдааст 

672. Аз Самура ибни Љундаб (р) ривоят аст, ки гуфт: Пушти сари 
Паёмбари Худо (с) бар зане, ки дар њоли нифос мурда буд, намоз 
хондам ва (Паёмбари Худо (с) њангоми намоз хондан дар васати љаноза 
истоданд. 

БОБИ 34. Хондани сураи «Алњамду лиллоњ» бар љаноза 

673. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки он њазрат (с) дар яке аз 
љанозањо сураи Алњамду лиллоњ-ро хонд ва гуфт: (Аз ин љињат онро 
хондам), то мардум бидонанд, ки ин амал суннат аст. 

БОБИ 35. Мурда садои кафш ва поро мешунавад 

674. Аз Анас ибни Молик (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Шахс ваќте, ки дар ќабр гузошта мешавад ва њамроњонаш 
баргашта мераванд, дар њоле, ки њанўз садои кафшњои пояшонро 
мешунавад, ду фаришта наздаш омада ва ўро мешинонанд. 
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Аз вай мепурсанд: Ту рољеъ ба ин шахс, ки њазрати Муњаммад (с) 
бошад, чї мегўї? Ў мегўяд: Ман гувоњї медињам, ки ў банда ва Расули 
Худо аст. Ба ў гуфта мешавад, ки «Љойи худро дар дўзах нигоњ кун, ки 
Худованд дар ивази он ба ту љоеро дар љаннат ато фармудааст ва 
њамон аст, ки љаннат ва дўзах њардуро мебинад.” 

Ва Паёмбари Худо (с) мефармоянд: “Агар он шахс кофир ва ё 
мунофиќ бошад, (дар љавоби суоли он ду малак) мегўяд: Намедонам, 
ман чизеро мегуфтам, ки мардумон мегуфтанд. Ба вай гуфта мешавад, 
ки: На худат фањмидї ва на аз дигарон пайравї кардї! Баъд аз он бо 
болѓаи оњанї дар байни ду гўшаш мекўбанд ва чунон фарёде мекашад, 
ки њамаи атрофиёнаш ба љуз инс ва љин садои ўро мешунаванд.” 

БОБИ 36. Касе, ки дафн шудан  дар сарзамини 
муќаддасро дўст медорад 

675. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: “Малакулмавт назди 
Мўсо (ъ) фиристода шуд, чун наздаш омад, (Мўсо (ъ) бо силї 
(шапалоќ) ба рўяш зад. Малакулмавт назди Парвардигор баргашта ва 
арз намуд, ки маро назди бандае фиристодї, ки маргро намехоњад. 
Худованди мутаъол чашмонашро, ки ба асари силии Мўсо (ъ) кўр 
шуда буд, ба ў баргардонид ва фармуд: Боз назди ў бирав ва барояш 
бигў, то дасти худро бар пушти гове бигзорад ва барояш ба њар мўйе, 
ки зери дасташ воќеъ шудааст, як сол умр дода мешавад. 

Чун ба  Мўсо (ъ) ин хабар расид, гуфт: Парвардигоро, баъд аз он чї 
мешавад? Фармуд: Баъд аз он марг аст. 

Гуфт: Пас њамин њоло бошад. Ва аз Худованд дархост намуд, ки ўро 
ба сарзамини муќаддас то масофаи як сангандоз наздик созад”.  

Ровї мегўяд: Паёмбари Худо (с) фармуданд: Агар дар он сарзамин 
мебудам, ќабри (Мўсо (ъ)-ро, ки дар канори роњ дар наздикии теппаи 
сурхранге аст, ба  шумо нишон медодам.” 

БОБИ 37. Намоз бар шањид 

676. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) шуњадои Уњудро ду нафар-ду нафар бо њам дар як љома кафан карда ва 
мепурсиданд: “Кадом яке аз инњо Ќуръонро бештар ёд доштанд?” 

Ва чун якеашонро нишон медоданд, ўро пештар ба лањад дохил 
мекарданд ва мефармуданд: “Ман барои инњо дар рўзи ќиёмат 
шањодат хоњам дод.” Ва амр карданд, ки онњоро бо хунњояшон дафн 
намоянд ва онњоро ѓусл надињанд ва бар онњо намоз нахонанд. 
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БОБИ 38. Агар кўдак мусалмон гардад ва бимирад, оё бар ў бояд 
намоз хонда шавад?  Ва оё кўдак ба ислом даъват мешавад? 

677. Аз Уќба ибни Омир (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) рўзе 
рафтанд ва бар шуњадои Уњуд монанде, ки бар мурда намоз хонда 
мешавад, намоз хонданд. Баъд аз он баргаштанд ва болои минбар 
баромада ва фармуданд: “Ман аз шумо сабќат намуда ва пештар хоњам 
рафт ва барои шумо шањодат хоњам дод ва ба Худованд савганд аст, ки 
њамин алъон ба тарафи њавзи худ, яъне њавзи Кавсар нигоњ мекунам ва 
калиди ганљњои рўи замин бароям дода шудааст. Ва ба Худованд 
савганд  аз он, ки баъд аз ман дубора ба ширк баргардед, наметарсам, 
вале аз он метарсам, ки дар ба даст овардани дунё бо якдигар њасодат 
ва раќобат намоед.” 

678. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Умар (р) бо Паёмбари 
Худо (с) ва гурўње аз сањоба назди Ибни Сайёд, ки тифли љодугаре аз 
ќавми яњуд буд ва иддаъои нубувват мекард, рафтанд ва диданд, ки ў бо 
тифлони дигар дар наздикии пуштаи бани Маѓола бозї мекунад. 

Ибни Сайёд дар ин ваќт наздик ба булуѓ буд ва ў аз омадани эшон 
то ваќте,  ки Паёмбари Худо (с) бо дасти худ ба шонааш назаданд, 
хабар нашуда буд. Паёмбари Худо (с) ба вай гуфтанд: “Оё бар ин, ки 
ман Пайѓамбари Худоям, шањодат медињї?” Ибни Сайёд ба тарафи 
Паёмбари Худо (с) назар карда, гуфт: Шањодат медињам, ки ту 
Паёмбари амин њастї. Ва афзуд: Оё ту бар ин, ки ман Паёмбари 
Худоям, эътироф менамої? 

Паёмбари Худо (с) суханашро рад карда ва фармуданд: “Ман ба Худо 
ва њамаи пайѓамбаронаш имон дорам” (яъне агар ту рост мегуфтї ва 
паёмбари Худо мебудї, ба ту имон медоштам, вале чун дурўѓ мегўї, ба 
паёмбариат имон надорам). Ва аз вай пурсиданд: “Ту чї мебинї?” Ибни 
Сайёд гуфт: Он, ки бароям меояд, гоње рост ва гоње дурўѓ мегўяд. 

Паёмбари Худо (с) фармуданд, ки: «Ту дар иштибоњ њастї». Сипас 
ба вай гуфтанд: “Ман чизеро пинњон кардаам ва ту (ба ман бигў, ки он 
чист?)” (Ва гўянд, ки Паёмбари Худо (с) чизеро аз сураи Ад-Духон 
гузаронида буданд).  

Ибни Сайёд гуфт: Чизеро, ки пинњон кардед, духх аст. Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: “Паст шав, аз њадди худ таљовуз макун”. 

Умар (р) гуфт: Ё Паёмбари Худо (с), бигзор то гарданашро 
бизанам. Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Агар ў њамон кас бошад 
(яъне Даљљол бошад), ту нисбат ба ў коре карда наметавонї ва агар 
(дурўѓ гуфта бошад) ва чунин набошад, аз куштанаш фоидае нест.” 

Ва Абдуллоњ ибни Умар (р) мегўяд: Пас аз ин воќеа Паёмбари Худо 
(с) бо Убай ибни Каъб (р) ба нахлистоне, ки (Ибни Сайёд) дар он буд, 
рафтанд ва мехостанд ба таври пинњонї аз Ибни Сайёд пеш аз ин, ки 
эшонро бубинад, чизе бишнаванд. Паёмбари Худо (с) Ибни Сайёдро 
диданд, ки дар зери кўрпае хоб аст ва дар зери кўрпа замзамањое дорад. 
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Модари Ибни Сайёд Паёмбари Худо (с)-ро дид, ки ба танаи 
дарахтон худро пинњон менамоянд, Ибни Сайёдро садо зада ва гуфт: Ё 
Соф (номи аслии Ибни Сайёд Соф буд),  Муњаммад (с) омадааст! Ибни 
Сайёд аз љояш барљаст. Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Агар 
(модараш) ўро мегузошт, кори Ибни Сайёд ошкоро мешуд.” 

679. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Љавоне аз ќавми яњуд хизмати 
Паёмбари Худо (с)-ро мекард, он љавон бемор шуд, Паёмбари Худо (с) 
ба аёдаташ рафтанд, болои сараш нишаста ва фармуданд: “Мусалмон 
шав.” Он љавон ба тарафи падараш, ки он љо нишаста буд, нигоњ кард. 

Падараш гуфт: Гуфтаи Абулќосим (с)-ро ќабул кун. Он љавон 
мусалмон гардид. Паёмбари Худо (с) берун шуда ва фармуданд: “Сано 
ва ситоиш барои Худое, ки ўро аз оташи дўзах наљот дод.” 

680. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Њељ тифле нест, ки ба 
дунё биёяд ва ба имони фитрии худ набошад, баъд аз он модар ва 
падар аст, ки он тифлро яњудї ва ё насронї ва ё маљусї бор меоваранд, 
ин монанди он аст, ки њайвон дар аввал ба таври комил ба дунё меояд, 
магар дидаед, ки масалан њайвони гўшбурида ба дунё омада бошад? 

Ва Абўњурайра (р) ин ояи муборакаро тиловат намуд: «Пайравї кун 
аз дине, ки Худованд мардумонро фитратан (мувофиќ) бар он дин халќ 
кардааст, дар (ќонуни) хилќати Худо (таѓйир) ва табдиле набуда ва ин 
њамон дини мањкам ва устувор аст)». (Рум: 30) 

БОБИ 39. Ваќте, ки мушрик дар њоли марг ло илоња 
иллаллоњ бигўяд 

681. Аз Мусайяб ибни Њазн (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар ваќти 
вафоти Абўтолиб Паёмбари Худо (с) наздаш рафта ва диданд, ки 
Абўљањл ибни Њишом ва Абдуллоњ ибни Абўумайя ибни Муѓира 
наздаш нишастаанд. 

Паёмбари Худо (с) ба  Абўтолиб гуфтанд: “Эй амаки ман, ло илоња 
иллаллоњ, бигў, то ба сабаби ин калима барои ту дар назди Худованд 
шањодат бидињам.” 

Абўљањл ва Абдуллоњ ибни Абўумайя ба вай гуфтанд: Эй Абўтолиб, оё 
аз дини Абдулмуталлиб бармегардї? Ва он ќадар Паёмбари Худо (с) 
калимаи шањодатро ба ў пешнињод карданд ва онњо њамон сухани худро 
такрор намуданд, ки Абўтолиб дар охири сухани худ ба онњо гуфт: Ў бар 
дини Абдулмуталлиб аст ва аз гуфтани ло илоња иллаллоњ ибо варзид. 

Паёмбари Худо (с) фармуданд: Ба Худованд ќасам, бароят то ваќте, 
ки манъ нашавам, талаби омурзиш хоњам намуд. Ва њамон буд, ки 
Худованд ин ояро нозил фармуд: «Барои Пайѓамбар ва мусалмонон 
муносиб нест, ки барои мушрикин баъд аз ин, ки барои онњо собит шуд, 
ки мушрикин ањли дўзах њастанд, талаби маѓфират намоянд, агарчи он 
мушрикин аз хешовандон ва вобастагонашон бошанд». (Тавба: 113) 
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БОБИ 40. Касе, ки бар сари ќабр мавъиза намуд ва 
дигарон ба атрофаш нишастаанд 

682. Аз Алї (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар Баќеъу-л-Ѓарќад дар 
љанозае иштирок намуда будем, ки Паёмбари Худо (с) омада ва 
нишастанд. Мо њам ба атрофашон нишастем. Бо худ асое доштанд ва 
сари худро поён намуда, фикр мекарданд, сари асоро оњиста-оњиста ба 
замин заданд ва фармуданд: “Њељ кас ва њељ нафаскаше нест магар ин, 
ки љояш дар бињишт ва ё дўзах муайян гардида ва дар мавридаш 
навишта шудааст, ки он шахс бадбахт аст ва ё хушбахт.” 

Шахсе гуфт: Ё Расулаллоњ (чун мавзўъ чунин аст), оё набояд бар он 
навишта иттико намуда ва кор ва амалро бигзорем, касе, ки аз мо аз 
ањли саъодат бошад, худ ба худ ба тарафи амали ањли саъодат суќ дода 
мешавад ва касе, ки аз ањли шаќовату бадбахтї бошад, худ ба худ ба 
тарафи амали ањли шаќоват хоњад рафт, фармуданд: “Ањли саъодат ба 
тарафи амали ањли саъодат равона мешаванд ва ањли шаќоват ба 
тарафи ањли шаќоват равона мегарданд.” 

Ва сипас ин ояи муборакаро тиловат намуданд: «Пас, касе, ки 
(садаќа) бидињад ва парњезгорї намояд ва калимаи шањодатро тасдиќ 
кунад, ўро дар масири осонї ќарор медињем ва касе, ки бухл варзида, 
истиѓно намояд ва калимаи шањодатро такзиб кунад, ўро ба сўи 
душворї роњнамун мешавем». (Лайл: 5) 

БОБИ 41. Он чї, ки дар бораи ќотил омадааст 

683. Аз Собит ибни Зањњок (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Касе, ки ќасдан ва ба дурўѓ ба дини дигаре ѓайр аз дини 
Ислом ќасам мехўрад, ў њамон чизе аст, ки гуфтааст ва касе, ки худро 
ба оњане мекушад, ба њамон оњан дар оташи дўзах азоб мегардад.” 

684. Аз Љундуб (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки фармуданд: 
“Шахсе захмї гардид, (тањаммули дардро накарда) ва худро кушт. 
Худованди мутаъол фармуд: Ин бандаам пеш аз он, ки ман ўро 
бикушам, худро кушт ва ман бињиштро бар ў њаром гардонидам.” 

685. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Касе, ки худро буѓї намояд, дар оташ буѓї мегардад ва 
касе, ки худро ба найза зада бикушад, ба њамон тариќ дар оташи дўзах 
азоб карда мешавад.” 

БОБИ 42. Ба хубї ёд намудан аз мурда 

686. Аз Анас (р) ривоят аст, ки (сањоба (р) љанозаеро дида ва аз вай 
ба хубї ёд карданд, Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Вољиб гардид.” 
Баъд аз он онњо љанозаи дигареро диданд  ва  аз  вай  ба  бадї  ёд  
карданд,  Паёмбари  Худо  (с)  фармуданд:  “Вољиб  гардид.” 
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Умар (р) пурсид: Чї вољиб гардид? Фармуданд: “Он, ки аз вай ба 
хубї ёд кардед, љаннат барояш вољиб гардид ва он, ки аз вай ба бадї ёд 
кардед, дўзах барояш вољиб гардид, шумо шоњидони Худованд дар рўи 
замин њастед.” 

687. Аз Умар ибни Хаттоб (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) фармуданд: “Њар мусалмоне, ки чањор нафар ба хубиаш шањодат 
дињанд, Худованд ўро ба бињишт дохил месозад.” Гуфтем: Агар се 
нафар шањодат дињанд? 

Фармуданд: “Ва (агарчанде) се нафар шањодат бидињанд.” Гуфтем: 
Агар ду нафар шањодат дињанд? Фармуданд: (Агарчї) ду нафар 
шањодат бидињанд.” Вале аз шањодат додани як нафар аз эшон 
напурсидем. 

БОБИ 43. Он чї, ки дар мавриди азоби ќабр омадааст 

688. Аз Бароъ ибни Озиб (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Њангоме, ки мусалмон дар ќабраш шинонда шавад, (ду 
малак) наздаш меоянд ва дар ин ваќт мегўяд: Ло илоња иллаллоњ ва анна 
Муњаммадан расулуллоњ. Ва ин њамон ќавли Худованди мутаъол аст, ки 
мефармояд: «Худованд касонеро, ки имон овардаанд, бар ќавли собит 
устувор нигањ медорад». (Иброњим: 27) 

689. Аз ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар 
он љое, ки ањли Ќалиб буд (ањли Ќалиб њамон мушрикинеанд, ки дар 
љанги Бадр кушта шуда ва ба чуќурие андохта шудаанд), омада ва 
фармуданд: “Оё он чиро, ки Худованди мутаъол барои шумо ваъда 
дода буд, ба таври њаќиќї ба шумо расид?” Касе аз эшон пурсид: Бо 
мурдагон сўњбат мекунед? Фармуданд: “Шумо аз инњо бењтар 
намешунавед, аммо љавоб намедињанд.” 

690. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
“Инњо (яъне мурдагони мушрикин) он чиро, ки барояшон мегуфтам, акнун 
дарк мекунанд,” ки њаќ аст ва Худованди мутаъол мефармояд: «Ту (эй 
Муњаммад) ба мурдагон чизеро шунавонда наметавонї». 

691. Аз Асмоъа, духтари Абўбакри Сиддиќ (р) ривоят аст, ки гуфт: 
Паёмбари Худо (с) хутба хонданд ва дар хутбаи худ аз фитнае, ки 
инсон дар ќабр ба он мувољењ мегардад, ёд  намуданд,  чун  аз  чунин  
чизњо  ёд  карданд,  мусалмонон  ба  овози  баланд  фарёд заданд. 

БОБИ 44. Паноњ љустан ба Худо аз азоби ќабр 

692. Аз Абўаюб (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) њангоме, 
ки офтоб ѓуруб карда буд, (аз хона) баромаданд ва овозеро шуниданд, 
фармуданд: “Ин яњудиест, ки дар ќабраш  азоб мешавад.” 
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693. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) ба 
таври доимї дуо мекарданд, ки “Аллоњумма иннї аъузу бика мин азобил 
ќабри ва мин азоби-н-нор ва мин фитнатил мањё вал мамот ва мин 
фитнатил масењи-д-Даљљол.” 

БОБИ 45. Барои мурда дар субњу шом маъво ва масканаш 
нишон дода мешавад  

694. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Касе, ки фавт намуд, љойгоњи абадиаш субњу шом барояш 
нишон дода мешавад, агар аз ањли љаннат бошад, љойи ањли љаннат ва 
агар аз ањли дўзах бошад, љойи ањли дўзах ва барояш гуфта мешавад, 
ки: Ин њамон љое аст, ки Худованд баъд аз зинда шудан дар рўзи 
ќиёмат барои ту омода кардааст.” 

БОБИ 46. Он чї дар мавриди авлоди мусалмонон омадааст 

695. Аз Бароъ (р) ривоят аст, ки гуфт: Чун Иброњим (ъ) фарзанди 
Паёмбари Худо (с) вафот ёфт, Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Барояш 
дар љаннат ширдињандае аст.” 

БОБИ 47. Он чї, ки дар мавриди авлоди мушрикин омадааст 

696. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
дар бораи (сарнавишти) авлоди мушрикин пурсидам, фармуданд: 
Њангоме, ки Худованд онњоро халќ кард, ба он чї, ки онњо (дар сурати 
зинда мондан) мекарданд, донотар буд.” 

БОБ 

697. Аз Самура ибни Љундуб (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) баъд аз ин, ки намози субњро адо мекарданд, рўйи худро ба 
тарафи мо намуда ва мепурсиданд: “Кадом касе аз шумо дишаб кадом 
хобе дидааст?” Ровї мегўяд: Агар касе хобе дида буд, хобро таъриф 
мекард ва Паёмбари Худо (с) мефармуданд: “Мо шоааллоњ.” 

Рўзе аз моён пурсиданд: “Касе аз шумо хобе дидааст? Гуфтем: На. 
Фармуданд: “Вале ман дишаб дар хоб дидам, ки ду нафар наздам 
омаданд ва дастамро гирифта ва ба сарзамини муќаддасе бурданд. 

Дар он љо шахсеро дидам, ки нишаста ва шахси дигаре наздаш 
истодааст ва дар дасташ найзаи оњанине аст, он найзаро ба як тарафи 
рухсори он шахси нишаста мехалонад, то љое, ки аз пушти сараш берун 
мешавад, боз ба тарафи дигари рухсораш чунин мекунад, тарафи аввали 
рухсораш ба њолати аввалї бармегардад ва он шахс боз њамон корро 
такрор менамояд. Гуфтам: Ин чї кор аст? Гуфтанд: Биё, ки биравем! 
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Бо онњо омадам, то ба шахсе расидем, ки ба пушт хобида буд ва 
шахси дигаре болои сараш истода, бо табар ва ё тахтасанге ба сараш 
мекўбад, ваќте ба  санг мезад санг ѓел мехўрад, он шахси истода аз 
аќиби санг меравад ва ваќте бармегардад, ки сари ин шахс ба њолати 
аввалиаш баргаштааст, дар ин ваќт дубора он сангро ба сараш 
мекўбад. Пурсидам: Ин кист? Гуфтанд: Биё, ки биравем! 

Бо онњо рафтам, то ба чуќурии танўрмонанде расидем, ки сари он 
чуќурї танг ва поёнаш калон ва фарох буд, дар он чуќурї оташеро 
афрўхта буданд, чун оташ забона мекашид, (ашхосеро, ки дар он гудол 
буданд) бо худ мебардошт, то љое, ки наздик буд, аз он танўр хориљ 
гарданд ва боз чун оташ паст мешуд, дубора ба дохили танўр фурў 
мерафтанд ва касони дар танўрбуда, мардон ва занони барањна буданд. 
Пурсидам: Инњо киёнанд? Гуфтанд: Биё, ки биравем! 

Бо онњо рафтам, то ба љўе расидем, ки дар он хун љорї буд, дидем 
ки шахсе дар дохили он љўй истодааст. Язид ва Вањаб ибни Љарир аз 
Љарир ибни Њозим ривоят мекунанд, ки гуфт: Ва бар канори он љўйи 
хун шахси дигаре истода буд ва дар наздаш сангњое аст. Чун шахси 
дохили љўй мехоњад аз љўй берун шавад, шахси канори љўй ба яке аз он 
сангњо ба дањанаш мекўбад ва он шахси дохили љўй дубора ба љое, ки 
буд,   бармегардад. Гуфтам: Ин чї корњоест? Гуфтанд: Биё, ки биравем! 

Бо онњо рафтам, то ба чаманзори сабзе расидем, дар он чаманзор 
дарахти бузурге буд ва дар пояи он дарахт пирамарде бо иддае аз 
кўдакон нишаста буданд ва дар он љо шахси дигареро дидем, ки дар 
наздикии дарахт нишаста ва дар пеши рўяш оташе аст ва он оташро 
бармеафрўзад. Ду нафар њамроњи ман маро болои дарахт бурданд ва 
бар болои дарахт маро ба хонае дохил намуданд, ки хонае зеботар аз 
онро надида будам, дар он хона мардони пир, љавонон, атфол ва занњо 
(нишаста) буданд. 

Сипас маро аз он хона берун карданд ва ба ќисмати болотари 
дарахт, хонаи дигаре бурданд, ки аз хонаи аввала бењтар ва зеботар 
буд. Дар ин хона низ мардони пир ва љавонон буданд. Ба он ду нафар 
гуфтам: Тамоми шаб маро ин тараф он тараф давр додед, акнун маро 
аз (асрори) чизњое, ки дидам, бохабар созед. Гуфтанд: Хуб. Он шахсе, 
ки гўшаи дањанашро пора мекарданд, шахси дурўѓгўест, ки дурўѓ 
мегуфтааст ва ин дурўѓњояшро љамъ намуда, то он, ки сар то сари 
офоќро гирифтааст ва то рўзи ќиёмат њамон азоби вай идома хоњад 
дошт ва он касе, ки сарашро ба санг мекўбиданд, шахсест, ки Худованд 
Ќуръонро ба вай омўхта, вале ў дар шаб ѓофил аз Ќуръон хобида ва 
рўз ба он амал накардааст ва ба њамон уќубате, ки дидї, то рўзи 
ќиёмат гирифтор аст ва касонеро, ки дар дохили танўр дидї, 
мардумони зинокоранд ва он касеро, ки дар дохили љўй дидї, ашхоси 
судхўранд ва пирамарде, ки дар зери дарахт нишаста буд, Иброњим (ъ) 
ва атфоли назди ў авлоди мардумон њастанд ва он, ки дар наздаш оташ 
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буд, дарбони дўзах аст, хонаи аввале, ки дохил шудї, хонаи умумии 
мусалмонон ва ин хонаи дуввум хонаи шуњадо аст ва ман Љабраил ва 
ин кас Микоил аст. 

Ба ман гуфт: Саратро боло кун! Сарамро боло карда, дидам, ки дар 
болои сарам монанди абре аст. Гуфтанд: Ин манзили ту аст. Гуфтам: 
Иљоза бидињед, ки дохили хонаи худ шавам. Гуфтанд: Њанўз аз умри ту 
чизе боќї мондааст ва онро комил накардаї ва чун баќияи умри худро 
комил намої, ба хонаат хоњї омад.” 

БОБИ 48. Марги ногањонї 

698. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки шахсе ба Паёмбари Худо (с) гуфт: 
Модарам ба таври ногањонї мурд ва фикр мекунам, агар маљоли сухан 
задан меёфт, чизе садаќа медод, агар ман ба љои ў садаќа бидињам, 
барояш манфиат хоњад дошт? Фармуданд: “Бале.” 

 

БОБИ 49. Он чї, ки дар бораи ќабри Паёмбари Худо (с)  
ва Абўбакри Сиддиќ ва Умар (р) омадааст 

699. Ва аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар 
айёми бемории худ мепурсиданд, ки “Имрўз ман дар куљоям (яъне дар 
хонаи кадом як аз азвољи мутањњарот мебошам) ва фардо куљо хоњам 
буд?” Ва ѓаразашон он буд, ки дар хонаи Оиша (р) бештар бимонанд ва 
чун рўзи навбати ман расид, Худованд рўњашонро, дар њоле ки ба 
синаам такя дода буданд, ќабз намуд ва дар хонаам дафн гардиданд. 

700. Аз Умар ибни Хаттоб (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) дар ваќти вафоти худ аз ин шаш нафар розї буданд. Ва ин шаш 
нафарро ном бурд: Усмон, Алї, Талња, Зубайр, Абдуррањмон ибни 
Авф ва Саъд ибни Абиваќќос. 

БОБИ 50. Он чї, ки нисбат ба мурдагон мамнўъ аст 

701. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Мурдагонро дашном надињед, зеро эшон ба сарнавишти 
аъмоли худ расидаанд.” 
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БОБИ 1. Вољиб будани закот 

702. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) Муъоз 
(р)-ро ба Яман фиристоданд ва ба ў гуфтанд, ки “Онњоро ба шањодати 
Ло илоња иллаллоњ ва ин, ки ман Паёмбари Худо (с) њастам, даъват 
кун. Агар онњо аз ин чиз итоат намуданд, ба эшон бифањмон, ки 
Худованд бар онњо дар њар шабонарўзе панљ ваќт намоз фарз 
гардондааст. 

Агар аз ин чиз њам пайравї карданд, ба эшон бифањмон, ки 
Худованд бар амволашон закоте фарз гардонида, ки аз 
сарватмандонашон гирифта ва ба фуќароашон дода мешавад.” 

703. Аз Абўаюб (р) ривоят аст, ки шахсе ба Паёмбари Худо (с) гуфт: 
Маро ба амале рањнамої кунед, ки сабаби дохил шудан ба бињишт 
гардад. Касе аз сањоба гуфт: Ин чї мегўяд? Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Њољате дорад (ўро бигзоред ва дар љавобаш фармуданд:) 
Худоро ибодат кун ва њељ чизеро ба вай шарик маёвар, намозро бихон, 
закотро адо кун ва силаи рањмро ба љо биёр». 

704. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки шахси бодиянишине назди 
Паёмбари Худо (с) омад ва гуфт: Ба ман амалеро нишон бидињед, ки 
онро анљом дода, ба љаннат дохил гардам. Фармуданд: “Худоро 
ибодат карда ва ба ў њељ чизеро шарик маёвар, намози фарзро бихон, 
закоти фарзро адо кун ва моњи Рамазонро рўза бигир.” Он шахс гуфт: 
Ќасам ба зоте, ки љонам дар дасти ў аст, бештар аз ин коре нахоњам 
кард. Чун он шахс рафт, Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Агар касе 
мехоњад ба тарафи шахсе аз ањли љаннат назар намояд, ба тарафи ин 
шахс назар намояд.” 

705. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Чун Паёмбари Худо (с) 
вафот ёфтанд ва Абўбакр (р) ба љояшон ба хилофат нишаст ва мардуме аз 
араб кофир гардиданд, Умар (р) ба Абўбакр (р) гуфт: Ба чї далел бо 
мардум ба ќатл ва ќитол мепардозї, дар њоле, ки Паёмбари Худо (с) 
мефармоянд: “То ваќте ба љангидан бо мардум амр шудаам, ки бигўянд: 
Ло илоња иллаллоњ ва касе, ки ин калимаро бигўяд, мол ва љонашро љуз 
ба њаќи он, аз ман мањфуз намуда ва њисоби ў бо Худо аст». 

Абўбакр (р) гуфт: Ба Худованд савганд, бо касе, ки байни намоз ва 
закот фарќ бигзорад, љанг ва ќитол хоњам кард, зеро закот њаќи мол 

 

-24- 
 

КИТОБИ ЗАКОТ 
 



 

                                                                Китоби  закот    

 193 

аст, ба Худованд савганд, агар бузѓолаеро, ки ба Паёмбари Худо (с) 
медоданд ва ба ман надињанд, барои гирифтани он бо онњо љанг хоњам 
кард. 

Умар (р) гуфт: Ба Худованд савганд, њаќ њамон чизе аст, ки 
Худованди мутаъол ќалби Абўбакрро ба он роњнамої намудааст ва 
яќинам њосил шуд, ки назари Абўбакр (р) њаќ ва савоб аст. 

БОБИ 2. Гуноњи касе, ки закоти молашро намедињад 

706. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Агар соњиби шутур њаќќеро, ки Худованд бар ў дар 
мавриди шутур фарз гардонидааст, адо накунад, шутураш дар рўзи 
ќиёмат ба ќавитарин њолате, ки дар дунё будааст, назди соњибаш меояд 
ва ўро зери пои худ лагадмол мекунад ва агар соњиби гўсфанд њаќќеро, 
ки Худованд бар ў дар мавриди гўсфанд  фарз гардонидааст, адо 
накунад, он гўсфанд ба ќавитарин њолате, ки дар дунё будааст, назди 
соњибаш меояд ва ўро ба пойњои худ лагадмол намуда ва ба шохњои 
худ ба баданаш мекўбад.” 

Ва фармуданд: (Аз љумлаи њаќќи шутур ва гўсфанд он аст, ки агар 
шахси фаќир ва мўњтољеро дар љое, ки он њайвонро об медињад, дид, он 
њайвонро дўшида ва шири онро ба он шахси мўњтољ бидињад.) Ва 
фармуданд: “Нашавад, ки кадом касе аз шумо дар рўзи ќиёмат, дар 
њоле, ки гўсфандаш бар гарданаш савор аст ва баъ-баъ мекунад, наздам 
биёяд ва ё Муњаммад бигўяд ва ман бигўям: Барои ту њељ коре карда 
наметавонам ва дар дори дунё (амри Худоро ба ту) расонда будам. Ва 
нашавад, ки кадом касе аз шумо дар рўзи ќиёмат дар њоле, ки шутураш 
бар гарданаш савор буда ва ѓар-ѓар мекашад, наздам омада ё 
Муњаммад бигўяд ва ман бигўям: Барои ту њељ кореро анљом дода 
наметавонам (ва дар дори дунё амри Худоро) ба ту расонда будам». 

707. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Агар Худованди мутаъол ба касе моле дода бошад ва он 
шахс закоти моли худро адо накунад, молаш дар рўзи ќиёмат ба шакли 
аждањои пире, ки аз дањонаш каф мерезад, дармеояд ва ба атрофаш 
мепечад. 

Сипас он аждањо њарду рухсораашро гирифта ва мегўяд: Ман њамон 
моли ту ва њамон ганљи туам. Ва Паёмбари Худо (с) ин ояи муборакаро 
тиловат намуданд: «Касоне, ки (дар додани закот) бахилї меварзанд, 
фикр накунанд, ки бухл варзидан дар он чї, ки Худованд аз фазли худ 
ба онњо додааст, барояшон хайр аст, балки шар аст ва ба зудї дар рўзи 
ќиёмат он чї, ки дар доданаш бухл меварзиданд, њамчун тавќе ба 
гарданашон њалќа хоњад зад ва њамаи он чи, ки дар осмонњо ва замин 
аст, танњо барои Худованд хоњад монд ва Худованд ба он чї, ки 
мекунед, огоњ аст». (Оли Имрон: 180) 
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БОБИ 3. Моле, ки закоташ дода шавад, ганљ шумурда 
намешавад 

708. Аз Абўсаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) фармуданд: “Дар камтар аз панљ (авќия) (панљ авќия ба вазни 
њозира баробари 700 грамм аст) закоте нест ва дар камтар аз панљ 
шутур закоте нест ва дар камтар аз панљ васќ (яъне њудуди як њазору 
шашсад ратл дар назди ањли Њиљоз ва њудуди ду њазору чорсад ратл 
дар назди ањли Ироќ) закоте нест.” 

БОБИ 4. Закот аз моли њалол аст 

709. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Касе, ки ба миќдори як хурмое аз моли њалол садаќа 
бидињад ва албатта Худованд љуз чизи пок ва њалолро ќабул 
намекунад, Худованди мутаъол он садаќаеро, ки ба андозаи хурмое 
аст, ба дасти рости худ (било кайф) ќабул менамояд. Сипас онро барои 
соњибаш ба мисли касе, ки кураи аспашро парвариш медињад, 
мепарваронад, то он, ки (њамон садаќа) ба андозаи кўњ бузург 
мешавад.” 

БОБИ 5. Закот бидињед пеш аз он, ки фуќаро закотро 
барои шумо пас бидињанд  

710. Аз Њориса ибни Вањб (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари 
Худо (с) шунидам, ки фармуданд: “Закоти (моли худро њамакнун) адо 
намоед, зеро рўзе бар шумо хоњад омад, ки шахсе бо закоти молаш ин 
тарафу он тараф биравад ва касеро наёбад, ки закоташро ќабул намояд 
ва (касе, ки мехоњад закоташро ба ў бидињад) ба шахси закотдињанда 
мегўяд: Агар дирўз закотатро меовардї, ќабул мекардам, вале имрўз ба 
он эњтиёље надорам” (Ин њолат дар охири замон рух медињад, ки 
њадиси оянда бар он далолат мекунад). 

711. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “То ваќте, ки сарвати шумо зиёд нагардад, ќиёмат барпо 
намешавад ва молу дорої то љое зиёд мегардад, ки соњиби мол барои 
пайдо кардани шахсе, ки закоти молашро ќабул намояд, ба њар тараф 
мегардад ва чун закоти молашро ба касе таќдим намояд, он шахс 
мегўяд: “Маро ба моли ту њољате нест.” 

712. Аз Адий ибни Њотим (р) ривоят аст, ки гуфт: Назди Паёмбари 
Худо (с) нишаста будам, ки ду нафар омаданд, яке аз фаќр ва бечорагї ва 
дигаре аз рањзанї ва ноамнї шикоят намуд. Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Дар мавриди роњзанї ва ноамнї бояд бигўям. Муддати 
зиёде нахоњад гузашт, ки ќофила (корвон) аз Макка бидуни нигањбон 
равон гардад.  Ва аммо дар мавриди  фаќр:  То он ваќт ќиёмат барпо 
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нахоњад шуд, ки шахсе аз шумо бо закоти молаш ба ин тарафу он тараф 
равон гардад ва касеро наёбад, ки закоти молашро ќабул намояд. 

Ва њар кас (дар рўзи ќиёмат) дар муќобили Худованди мутаъол дар 
њоле, ки байни ў ва байни Худованди мутаъол њиљоб ва тарљумоне нест, 
меистад. Ва Худованд ба вай  мегўяд: Магар барои ту моле надода будам? 
Он шахс мегўяд: Дода будї. Боз аз вай мепурсад: Оё пайѓамбареро бароят 
нафиристода будам? Он шахс мегўяд: Фиристода будї. 

Дар ин ваќт ин шахс ба тарафи рости худ нигоњ мекунад ва љуз 
оташ чизеро намебинад ва ба тарафи чапи худ назар мекунад ва љуз 
оташ чизе намебинад. 

Пас, эй мардум, њар кї аз ин оташ ва агарчї ба садаќа додани 
нисфи хурмое бошад, худро нигањ дорад ва агар њаминро њам наёфт, 
аќаллан забони хуше дошта бошад». 

БОБИ 6. Худро аз оташи дўзах агарчи ба садаќа  додани 
нисфи хурмо  ва ё чизи андаки дигаре бошад, нигањ доред 

713. Аз Абўмўсо (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Яќинан, замоне хоњад омад, ки шахс бо закоти худ, ки 
тилло бошад, ин тарафу он тараф хоњад гашт, вале касеро нахоњад ёфт, 
ки закоташро ќабул намояд ва занњо он ќадар зиёд ва мардњо кам 
хоњанд шуд, ки чил зан дунболи як мардро хоњад гирифт.” 

714. Аз Абўмасъуди Ансорї (р) ривоят аст, ки гуфт: Замоне, ки моро 
Паёмбари Худо (с) амр ба садаќа додан менамуданд, замоне буд, ки ба 
бозор мерафтем ва дар муќобили як мушт таъом, як мушт хурмо њаммолї 
мекардем, вале имрўз моли баъзе аз он ашхос ба сад њазор мерасад. 

715. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Зане бо ду духтараш омад ва 
чизе суол намуд, вале мо љуз як донаи хурмо чизи дигаре надоштем ва 
ман њамон як донаи хурморо ба вай додам ва ў онро байни ду 
духтараш таќсим намуд ва худаш нахўрд. Баъд аз он бархост ва рафт. 
Паёмбари Худо (с) омаданд, мавзўъро ќисса намудам. Эшон 
фармуданд: “Касе, ки ба чунин духтароне мубтало шавад, он духтарон 
барояш пардае дар муќобили оташи дўзах мешаванд.” 

БОБИ 7. Кадом навъи садаќа бењтар аст? 

716. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Шахсе назди Паёмбари 
Худо (с) омад ва гуфт: Ё Расулаллоњ! Кадом навъи садаќа савобаш 
бештар аст? Фармуданд: «Садаќае, ки дар њолати сињат ва тавонмандии 
худ садаќа намуда бошї. Ба тавре, ки њанўз аз фаќр тарсида ва дар орзуи 
сарватманд шудан бошї ва садаќа доданро то он ваќт ба таъхир 
наандозї, ки нафас ба њулќум бирасад ва дар ин ваќт бигўї, ки ба фалонї 
ин ќадар ва ба фалонї ин ќадар бидињед ва ин њамон ваќте аст, ки он мол 
хоњї-нахоњї аз фалонї ва фалонї хоњад буд.” 
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БОБИ 8. 

717. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки баъзе аз њамсарони Паёмбари Худо 
(с) ба он њазрат гуфтанд: Кадом як аз мо зудтар аз дигарон ба шумо 
хоњем пайваст? Фармуданд: “Он кас, ки дасташ дарозтар бошад.” 

Онњо чўберо гирифта ва дастњои худро андозагирї намуданд ва 
диданд, ки дасти Савда (р) аз дастњои дигарон баландтар аст, вале баъд 
аз  ин фањмиданд, ки маќсуд аз дарозии даст сабќат дар садаќа додан 
аст ва Савда (р) аз њама пештар ба Паёмбари Худо (с) пайваст ва ў касе 
буд, ки садаќа доданро дўст медошт. 

БОБИ 9. Касе, ки надониста  закотро ба шахси 
сарватманде медињад  

718. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Шахсе бо худ гуфт, ки њатман чизеро садаќа хоњам дод. 
Садаќаашро бардошт ва (надониста) ба дасти дузде дод, фардо, ки 
шуд, мардум мегуфтанд: Садаќаатро ба дузде додї. 

Он шахс гуфт: Алњамдулиллоњ, садаќаи дигаре хоњам дод. 
Садаќаашро гирифт ва (надониста) ба дасти зани зинокоре дод. Фардо, 
ки шуд, мардум мегуфтанд: Садаќаатро дишаб ба дасти зани зинокоре 
додї. Он шахс гуфт: Худоё, сано ва ситоиш хос барои туст! 

Боз садаќаам ба дасти зиногаре афтод? Боз садаќаи дигаре хоњам 
дод. Садаќаашро берун кард ва онро ба дасти шахси сарватманде дод, 
фардо, ки шуд, мардум мегуфтанд: Садаќаатро ба дасти шахси 
сарватманде додї. Гуфт: Худоё, сано ва ситоиш хос барои туст! 
(Садаќаам бояд ба дасти) дузд, зиногор ва ё сарватманде бияфтад? 

Дар хоб дид, ки касе ба ў гуфт: Садаќа доданат бар шахси дузд 
шояд сабаби худдории ў аз дуздї гардад ва садаќаат бар зани зинокор 
шояд сабаби худдории вай аз зино гардад ва садаќа доданат бар шахси 
сарватманд шояд сабаби панд гирифтанаш гардида ва аз ин ба баъд аз 
он моле, ки Худованд барояш додааст, садаќа бидињад.” 

БОБИ 10. Касе, ки садаќаашро надониста                            
ба фарзандаш додааст 

719. Аз Маън ибни Язид (р) ривоят аст, ки гуфт: Ман ва падарам ва 
падаркалонам ба Паёмбари Худо (с) байъат намудем ва Паёмбари 
Худо (с) (ва ё падарам) бароям хостгорї намуданд ва маро хонадор 
карданд ва дар назди Паёмбари Худо (с) бар алайњи падарам иќомаи 
даъво намудам, зеро падарам Язид чанд динореро барои садаќа додан 
бурда, дар масљид назди шахсе гузошта буд. Ман он динорњоро 
гирифта назди падарам бурдам, ў гуфт: Ба Худованд ќасам, ки 
маќсадам (аз садаќа додани ин динорњо) ту набудї. Ман рафтам ва 
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назди Паёмбари Худо (с) бо ў иќомаи даъво намудам, Паёмбари Худо 
(с) фармуданд: “Эй Язид! Ту ба нияти худ расидї ва ё Маън! Ту њам он 
чиро, ки гирифтї, аз ту аст.” 

БОБИ 11. Касе, ки ходимашро ба садаќа додан амр карда 
ва худаш онро ба даст нагирифтааст 

720. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Ваќте, ки зан аз таъоми хонаи худ дар сурате, ки ба таври 
номашрўъ набошад, садаќа бидињад, барои вай ба сабаби нафаќа 
додан ва барои шавњараш љињати ба даст овардани он таъом савоб аст 
ва барои касе, ки аз ин таъом нигањдорї намудааст, низ савоб аст ва 
њељ кадом аз инњо савоби дигареро кам намекунад». 

БОБИ 12. Садаќа он аст, ки баъд аз бениёзї бошад 

721. Аз Њаким ибни Њизом (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Дасти боло аз дасти зерин бењтар аст ва садаќаро аввал ба 
касе бидењ, ки нафаќааш бар ту вољиб аст ва бењтарин садаќа он аст, ки 
аз рўи бениёзї бошад ва касе, ки (аз гирифтани садаќа) худдорї 
намояд, Худованд асбоби бениёзиашро фароњам хоњад сохт ва касе, ки 
(аз гирифтани садаќа) истиѓно ва изњори бениёзї намояд, Худованд 
ўро бениёз месозад». 

722. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
дар болои минбар дар њоле, ки рољеъ ба садаќа ва худдорї кардан аз 
гирифтани садаќа ва суол намудани мардум сухан мезаданд, 
фармуданд: “Дасти боло аз дасти зерин бењтар аст, дасти боло дастест, 
ки нафаќа мекунад ва дасти зерин дастест, ки аз мардум суол мекунад.” 

БОБИ 13. Ташвиќ кардан дар додани садаќа ва шафоат 
кардан љињати садаќа додан ба шахси фаќир 

723. Аз Абўмўсо (р) ривоят аст, ки гуфт: Ваќте, ки талбандае  назди 
Паёмбари Худо (с) меомад, ё аз эшон чизе талабида мешуд, 
мефармуданд: “Шафоат кунед (ки барои фаќир чизе дода шавад, аз ин 
шафоат) барои шумо савоб аст ва Худованд бар забони Паёмбари худ 
он чиро, ки бихоњад, љорї месозад.” 

724. Аз Асмоъа бинти Абўбакр (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) ба ман фармуданд: Сарбандро мањкам макун (яъне аз додани 
садаќа худдорї макун). Зеро Худованд бар ту мањкам хоњад гирифт.” 
Ва дар ривояти дигаре фармуданд: “Шумора ва њисоб макун, варна 
Худованд бар ту њисоб хоњад кард (яъне баракати онро аз байн хоњад 
бурд). 
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БОБИ 14. Садаќа додан ба андозаи тавон ва ќудрат 

725. Ва дар ривояте аз Асмоъа бинти Абўбакри Сиддиќ (р) 
омадааст, ки Паёмбари Худо (с) фармуданд: (Молро хеле) њифозат ва 
нигањдорї макун, зеро Худованд (молро) аз ту нигањ медорад ва он чї 
метавонї, хайрот бидењ.” 

БОБИ 15. Касе, ки дар њоли ширк садаќа дода ва баъд аз 
он мусалмон мешавад 

726. Аз Њаким ибни Њизом (р) ривоят аст, ки гуфт: Гуфтам: Ё 
Расулаллоњ, оё аз корњои хайре, ки дар љоњилият аз ќабили садаќа, озод 
сохтани ѓуломон ва силаи рањм анљом медодам, бароям савобе хоњад 
буд? Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Бо корњои неки гузаштаат 
мусалмон шудї. (Яъне он корњои нек аз ту ќабул шудааст.) 

БОБИ 16. Барои ходиме, ки ба иљозаи мавлояш  садаќа 
дода ва хиёнат нанамояд, савоб аст 

727. Аз Абўмўсо (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Нигањбони мусалмон ва амине, ки авомири мавлояшро 
комилан иљро менамояд ва аз рўи хушї он чиро, ки мавлояш додааст, 
ба њамон шахси муайян мерасонад, ў њам (дар савоб) монанди касест, 
ки садаќа додааст.” 

БОБИ 17. Ин гуфтаи Худованди мутаъол ки: Касе, ки 
садаќа дода ва аз Худованд метарсад ва ин сухан гуфта, 

ки: Худоё ба касе, ки хайрот медињад ивазашро бидењ 

728. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Њар рўзе, ки бар болои мардум субњ мешавад, ду малак 
нозил мегардад, яке аз онњо мегўяд: Худоё, ба он касе, ки молашро 
нафаќа кардааст, ивазашро бидењ. Ва дигаре мегўяд: Худоё, он касе, ки 
дар додани нафаќа бахилї намудааст, молашро талаф намо.” 

БОБИ 18. Сифати шахси бахил ва шахси садаќадињанда 

729. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки аз Паёмбари Худо (с) 
шунидааст, ки фармуданд: “Сифати шахси бахил ва сифати шахси 
садаќадињанда монанди ду нафарест, ки либоси оњанинеро аз сина то 
гулў пўшида бошанд. 

Шахси нафаќакунанда дар њар нафаќае, ки медињад, он љомаи 
оњанин кушуда шуда ва фарох мегардад, то он љо, ки ангуштонашро 
мепўшанд ва асари гуноњони вайро мањв месозад. 
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Вале шахси бахил чун намехоњад, ки чизе нафаќа кунад, аз ин рў њар 
њалќаи аз он либоси оњанин дар љояш мањкам мегардад ва ў мехоњад, 
ки он љомаро фарох гардонад, вале фарох намегардад». 

БОБИ 19. Бар њар мусалмон садаќа додан лозим аст ва 
касе, ки чизе надорад, бояд кори неке анљом дињад 

730. Аз Абўмўсо (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Бар њар мусалмоне садаќа додан лозим аст.” Гуфтанд: Эй 
Паёмбари Худо (с), касе, ки чизе надорад, чї кор кунад? 

Фармуданд: “Кори некеро анљом бидињад ва барои худ ва дигарон ман-
фиат бирасонад.” Гуфтанд: Агар натавонист? Фармуданд: «Ба њољатманде, 
ки аз вай кўмак мехоњад, њамкорї намояд.” Гуфтанд: агар натавонист? 

Фармуданд: “Кори некеро (ки метавонад) анљом бидињад ва аз кори 
бад худдорї намояд ва њамин чиз барояш садаќа мањсуб мегардад.” 

БОБИ 20. То чї андоза бояд инсон закот ва хайрот бидињад 

731. Аз Умми Атия (р) ривоят аст, ки гуфт: Касе барои Нусайба, ки 
зане аз Ансор буд, гўсфанде фиристод. Нусайба чизе аз он гўсфандро 
барои Оиша (р) фиристод. Оиша (р) мегўяд: Паёмбари Худо (с) 
пурсиданд: Дар хона чизе њаст? Гуфтам: На, магар њамон чизеро, ки 
Нусайба аз он гўсфанд фиристодааст. Фармуданд: “Биёр, ки дар ваќти 
муносибе расидааст.” 

БОБИ 21. Гирифтани мол дар закот 

732. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Абўбакри Сиддиќ (р) фармони 
закотеро, ки аз тарафи Худо ва Расулаш буд, ба ман навишт (ва дар он 
фармон чунин омада буд): “Касе, ки (аз закоти шутуронаш) бар вай 
бинти махозе (шутури яксола) фарз гардид ва дар наздаш мављуд 
набошад ва бинти лабуне (шутури дусола) дошта бошад, аз вай ќабул 
мегардад ва садаќагиранда бояд барояш бист дирњам ё ду гўсфанд пас 
бидињад, вале агар наздаш бинти махозе набуд ва ибни лабуне дошта 
бошад, аз вай пазируфта мешавад ва барояш чизи дигаре нест.” 

БОБИ 22. Мутафарриќ набояд бо њам љамъ гардад ва он 
чї, ки бо њам љамъ аст, набояд мутафарриќ гардад 

733. Ва аз Анас (р) ривоят аст, ки Абўбакр (р) барояш он чиро, ки 
Паёмбари Худо (с) фарз гардонида буданд, навишта буд (ва аз он 
љумла ин ки): “Амволи мутафарриќ набояд бо њам љамъ гардад ва он 
чї, ки љамъ аст, аз тарси вуљуби закот набояд мутафарриќ гардад.” 
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БОБИ 23. Агар амволи закоти ду нафар бо њам омехта буд, 
(закотро) байни якдигар ба таври баробар таќсим намоянд 

734. Ва дар ривояти дигаре аз Анас (р) ривоят аст, ки Абўбакр (р) 
он чиро, ки Паёмбари Худо (с) (дар мавриди закот) фарз гардонида 
буданд, барояш навишт (ва аз он љумла ин ки): “Ва он чї, ки аз амволи 
закоти ду нафар бо њам омехта бошад, бояд (он чиро, ки аз закот бар 
онњо вољиб шудааст) байни худ ба таври баробар таќсим намоянд.” 

БОБИ 24. Закоти шутур 

735. Аз Абўсаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки шахси бодиянишине аз 
Паёмбари Худо (с) дар мавриди њукми њиљрат пурсид. Фармуданд: 
“Вой бар ту! Кори њиљрат мушкил аст ва оё шутуреро, ки закоти онро 
адо карда бошї, дар ихтиёр дорї?” Гуфт: Бале! Фармуданд: “Бирав ва 
дар он тарафи дарёњо амалеро анљом бидењ, Худованд аз амалат 
чизеро зоеъ нахоњад сохт.” 

БОБИ 25. Касе, ки аз закоти молаш бар вай (бинти махоз) 
фарз гардад ва дар наздаш набошад 

736. Аз Анас (р) ривоят аст, ки Абўбакри Сиддиќ (р) фароизи 
закотеро, ки Худованд бар Пайѓамбараш фарз гардонида буд, барояш 
навишт: “Касе, ки аз шутуронаш бар вай љазаъа (шутури чорсола) фарз 
гардидааст ва љазаъа надорад, агар њиќќа (шутури сесола) дошта 
бошад, аз вай ќабул мегардад. 

Ва бояд ду гўсфандро низ замима созад, варна бояд бист дирњам 
бидињад ва касе, ки бар вай њиќќа лозим гардидааст ва њиќќа надошта 
бошад ва љазаъа (шутури панљсола) дорад, љазаъа аз вай ќабул 
мегардад ва маъмури амволи закот бояд барояш бист дирњам ё ду 
гўсфанд пас бидињад. 

Касе, ки бар вай њиќќа фарз гардида, вале љуз бинти лабуне чизи 
дигаре надорад, бинти лабуне аз вай ќабул мегардад ва бояд ба он ду 
гўсфанд ё бист дирњамро изофа намояд ва касе, ки бар вай бинти лабун 
фарз гардида ва ў њиќќа дорад, њиќќа аз вай ќабул мегардад ва 
маъмури закот бояд барояш бист дирњам ё ду гўсфанд пас бидињад ва 
касе, ки бар вай бинти лабуне фарз гардидааст ва ў бинти махозе 
дорад, бинти махозе аз вай пазируфта мешавад, вале бояд бист дирњам 
ва ё ду гўсфандро ба он изофа намояд.” 

БОБИ 26. Закоти гўсфанд 

737. Ва аз Анас (р) ривоят аст, ки Абўбакр (р) њангоме, ки ўро ба 
тарафи Бањрайн фиристод, ин дастурро барояш навишт:  
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Бисмиллоњи-р-рањмони-р-рањим. 
Ин дастури закотест, ки Паёмбари Худо (с) бар мусалмонон фарз 

гардонида  ва Худованди мутаъол Расули худро ба он амр фармудааст. 
Њар мусалмоне, ки ба миќдори муайяни он аз вай талаб карда шавад, бояд 
онро бипардозад ва агар аз вай бештар аз андозаи муайяни он талаб 
карда шавад, набояд бипардозад. 

Дар њар бисту чор шутуре ва дар камтар аз он дар њар панљ шутуре 
як гўсфанд лозим аст ва чун ба 25 расид, то 35 шутур як бинти махозе 
мода лозим мегардад, чун ба 36  расид, то 45 шутур як бинти лабуне 
мода лозим мегардад ва чун ба 46  расид, то 60 шутур як њиќќа, ки 
омодаи бордорї аст, лозим мегардад, чун ба 61  расид, то 75  шутур як 
љазаъа лозим аст, чун ба 76 расид, то 90 шутур ду бинти лабун лозим 
мегардад. 

Чун ба 91 расид, то ба 120 шутур ду њиќќа, ки омодаи бордорї аст, 
лозим мегардад ва чун аз 120 шутур зиёдтар шуд, дар њар 40 шутуре як 
бинти лабуне ва дар њар 50 шутуре як њиќќа лозим мегардад, агар касе 
бештар аз чор шутур надошт, дар он закоте нест, магар он, ки соњибаш 
ба ихтиёри худ чизе садаќа бидињад ва чун ба 5 шутур расид, дар он як 
гўсфанд лозим мегардад. 

Ва дар закоти гўсфанд дар сурате, ки дар сањро бичарад, дар њар 40 
гўсфанд то 120 гўсфанд як гўсфанд лозим мегардад, чун аз 120 гўсфанд 
зиёд гардид, то 200 гўсфанд 2 гўсфанд лозим мегардад, чун аз 200 
гўсфанд зиёд гардид, то 300 гўсфанд се гўсфанд лозим мегардад, чун аз 
300 гўсфанд зиёд гардид, дар њар як 100 гўсфанд як гўсфанд лозим 
мегардад, агар теъдоди гўсфандоне, ки дар сањро мечаранд, аз 40 гўсфанд 
њатто як гўсфанд кам бошад, бар соњиби онњо закоте нест, магар он, ки 
худаш ба ризоияти худ чизе садаќа бидињад. 

Ва дар нуќра рубъи ушр аст (яъне дар њар 40 дирњам як дирњам) ва 
агар шахсе фаќат 190 (дирњам) дошт, дар он закоте нест, магар он, ки 
соњиби мол ба ихтиёри худ чизе садаќа бидињад. 

БОБИ 27. Закот бояд беайб бошад 

738. Ва аз Анас (р) ривоят аст, ки Абўбакр (р) дастуреро, ки 
Худованд бар Расулаш амр карда буд, барояш навишт: “Закоти мол 
набояд пир, маъюб ва ё он, ки ќуч бошад, магар он, ки маъмури закот 
маслињатро дар ќабул кардани он бубинад.” 

БОБИ 28. Дар закот набояд амволи сара ва баргузида 
интихоб гардад 

739. Аз Ибни Аббос (р) дар њадисе, ки Паёмбари Худо (с) Муъозро 
ба Яман фиристоданд ва зикри он ќаблан гузашт, чунин ривоят аст, ки 
гуфт: Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Ту ба назди ањли китоб 



 

                              Мухтасари Саҳеҳи Бухорӣ 

 202 

меравї...” ва баъд аз зикри баќияи њадис фармуданд: “ва (дар закот) 
моли сара ва баргузидаи мардумонро интихоб макун.” 

БОБИ 29. Додани закот ба хешовандон 

740. Ва аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Абўталња (р) аз њамаи 
мардуми Ансор дарахти хурмо бештар дошт ва мањбубтарин моли ў 
дар наздаш Байруњо буд ва он нахлистонест дар рў ба рўи Масљиди 
Набавї ќарор дошт ва Паёмбари Худо (с) дар он нахлистон рафта ва 
аз оби гуворои он менўшиданд. 

Анас (р) мегўяд: Чун ин ояи муборака нозил гардид, ки: “То ваќте, 
ки аз моли дўстдоштаи худ нафаќа накунед, савобе нахоњад бурд,” 
Абўталња (р) назди Паёмбари Худо (с) омад ва гуфт: 

Ё Расулаллоњ! Худованди мутаъол мефармояд: То ваќте, ки аз моли 
дўстдоштаи худ нафаќа накунед, савобе нахоњед бурд ва чун аз њамаи 
амволам Байруњоро бештар дўст медорам, онро дар роњи Худо садаќа 
медињам ва умедворам, ки Худованди мутаъол музд ва савоби онро дар 
назди худ бароям захира намояд ва шумо, ё Расулаллоњ, чи тавре, ки 
муносиб медонед, дар он тасарруф намоед. 

Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Бањ-бањ! Ин аљаб тиљорати 
фоидаманде аст, он чиро, ки гуфтї, шунидам ва назари ман он аст, ки 
онњоро барои хешовандони худ садаќа намої.” 

741. Њадиси Абўсаъиди Худрї (р) дар мавзўъи берун шудани 
Паёмбари Худо (с) ба сўи идгоњ ќаблан гузашт ва дар ин ривоят 
омадааст, ки вай гуфт: Чун Паёмбари Худо (с) ба тарафи манзили худ 
рафтанд, Зайнаб њамсари Ибни Масъуд (р) омад ва иљозаи дохил 
шудан хост. Касе ба Паёмбари Худо (с) гуфт: Эй Расули Худо! Зайнаб 
аст (иљоза мехоњад): Фармуданд: Кадом Зайнаб? Гуфтанд: Њамсари 
ибни Масъуд (р). Фармуданд: Бале! Ба вай иљозат бидињед. Ба вай 
иљозат доданд. (Чун назди Паёмбари Худо (с) омад) гуфт: Эй 
Паёмбари Худо! Имрўз шумо ба садаќа додан амр фармудед ва ман 
зеваре доштам ва мехостам онро садаќа бидињам, вале Ибни Масъуд 
мегуяд, ки: ў фарзандаш аз њар каси дигаре, ки барояш садаќа бидињам, 
мустањиќтаранд.  

Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Ибни Масъуд рост мегўяд, 
шавњари ту ва фарзанди ту аз њар каси дигаре, ки барояш садаќа 
бидињї, мустањиќтар њастанд.” 

БОБИ 30. Бар аспи шахси мусалмон закоте нест 

742. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Бар шахси мусалмон дар асп ва дар ѓуломи вай закоте 
нест.” 
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БОБИ 31. Додани закот ба ятимон 

743. Аз Абўсаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) рўзе 
болои минбар нишастанд ва дар њоле, ки моён дар атрофи минбар 
нишаста будем, фармуданд: “Чизе, ки баъд аз худ дар мавриди шумо 
хавф дорам, ин аст, ки васоил ва зебоињои зиндагї барои шумо омода 
гардад.” Шахсе гуфт: Ё Расулаллоњ! Оё мешавад, ки хайр сабаби шар 
гардад? Паёмбари Худо (с) сукут намуда ва чизе нагуфтанд, мардум ба 
он шахс гуфтанд: Ин чї коре аст, ки мекунї? Ту бо Паёмбари Худо (с) 
њарф мезанї ва эшон бо ту сухан намегўянд. Дар ин ваќт мутаваљењ 
шудем, ки вањй бар эшон нозил мегардад. Паёмбари Худо (с) араќи 
зиёдеро, ки бар чењраашон нишаста буд, пок карда ва фармуданд: 
“Шахси суолкунанда куљо шуд?” Ва тавре маълум мешуд, ки он шахсро 
ситоиш мекунанд ва фармуданд: “Хайр сабаби шар намешавад, вале аз 
чизњое, ки дар бањор мерўяд, гиёњоне аст, ки инсонро мекушад ва ё ўро 
бемор месозад, магар њайвоне, ки ба хўрдани сабза одат дорад  ва ин 
њайвон њам гоњо он ќадар мехўрад, ки хуб сер мешавад. Сипас рўяшро 
ба тарафи ќурси офтоб намуда, саргин ва бавл мекунад ва ба њар 
сабзае дањон меандозад. Ва моли дунё њам дилфиреб ва ширин аст ва 
хушо ба њоли мусалмоне, ки аз он мол ба мискинњо ва ятимон ва 
дурафтодагони аз ватан медињад ва касе, ки молро ба ѓайри њаќќи он 
мегирад, монанди касе аст, ки њар ќадар мехўрад, сер намешавад ва он 
мол дар рўзи ќиёмат бар зиёни ў шањодат хоњад дод.” 

БОБИ 32. Додани закот ба шавњар ва ба ятимоне, ки дар 
оѓўши шахс мебошанд 

744. Њадиси Зайнаб њамсари Абдуллоњ (р) ќаблан гузашт ва дар ин 
ривоят мегўяд: Назди Паёмбари Худо (с) рафта ва дидам, ки зане аз 
Ансор ба дарвозаи хонаашон истодааст ва њамон мушкилеро дорад, ки 
ман дорам. 

Билол аз назди мо гузашт ва мо ба вай гуфтем, ки аз Паёмбари 
Худо (с) бипурс, ки оё раво аст, ки закоти моламро ба шавњар ва 
ятимоне, ки дар оѓўшам мебошанд, бидињам? 

Ў рафт ва пурсид ва дар љавоб фармуданд: “Бале, раво аст ва 
барояш ду савоб аст, яке савоби ќаробат ва хешовандї ва дигаре 
савоби садаќа.” 

745. Аз Умми Салама (р) ривоят аст, ки гуфт: Гуфтам: Ё 
Расулаллоњ! Оё агар закотамро барои авлоди Абўсалама (Абўсалама 
шавњари умми Салама буд), бидињам, ба ман савоб хоњад дошт? Дар 
њоле, ки фарзандони ў фарзандони худам мебошанд. Фармуданд: 
“Закотатро ба онњо бидењ, бароят савобе, ки ба онњо нафаќа менамої, 
хоњад буд.” 
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БОБИ 33. Ин ќавли Худованди мутаъол, ки: Закот барои 
“озод кардани ѓуломон, ќарздорон ва дар роњи Худо аст” 

746. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) ба 
додани закот амр фармуданд. Ба он њазрат хабар расид, ки Ибни 
Љамил ва Холид ибни Валид ва Аббос ибни Абдулмутталиб закот 
намедињанд. Паёмбари Худо (с) фармуданд: Ибни Љамил дигар 
интиќоме намегирад, ба љуз ин, ки фаќир ва бечора буд ва Худованд 
ўро ѓанї ва сарватманд гардонидааст ва њар чи (Холид ибни Валид) 
аст, шумоён ба ў зулм мекунед, ў васоили љангї ва дигар дороии  худро 
дар роњи Худо ваќф намудааст ва (Аббос ибни Абдулмутталиб) амаки 
Паёмбари Худо (с) аст, ў илова бар закоте, ки бар вай лозим аст, њамон 
андозаи дигар њам садаќа медињад.” 

БОБИ 34. Худдорї аз суол кардани мардум 

747. Аз Абўсаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки мардуме аз Ансор аз 
Паёмбари Худо (с) дархости кўмак намуданд. Эшон талаби онњоро 
иљобат намуда, ба онњо аз амволи закот  доданд, дубора дархости 
кўмак намуданд, боз њам ба онњо доданд, бори саввум дархости кўмак 
намуданд, боз ба онњо доданд, то он ки њамаи амвол тамом шуд. 

Баъд аз он фармуданд: “Моле, ки дар наздам мављуд бошад, аз 
шумо дареѓ нахоњам дошт ва касе, ки аз суол кардан худдорї намояд, 
Худованд асбоби худдориашро фароњам месозад ва касе, ки истиѓно 
намояд, Худованд ўро бениёз хоњад сохт ва касе, ки сабр кунад, 
Худованд барояш сабр медињад ва барои њељ кас хайру неъмате 
болотар аз сабр арзонї нашудааст.” 

748. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
“Ќасам ба зоте, ки љонам дар дасти ў аст, агар касе ресмонашро гирифта ва 
ба пушташ њезум бикашад, бењтар аз он аст, ки аз шахсе талаби кўмак 
намояд ва он шахс шояд барояш чизе бидињад ё надињад.” 

749. Дар яке аз ривоёт аз Зубайр (р) омадааст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Агар шахсе пуштаи њезумеро бар пушти худ оварда ва 
бифрўшад ва Худованд обрўяшро њифз намояд, бењтар аз он аст, ки аз 
мардум суол намояд ва онњо барояш чизе бидињанд, ё надињанд.” 

750. Аз Њаким ибни Њизом (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари 
Худо (с) талаби кўмак намудам, ба ман кўмак намуданд, боз талаби 
кўмак намудам, боз њам кўмак намуданд, бори саввум талаб намудам, 
ба ман кўмак намуданд ва фармуданд:  

«Эй Њаким, моли дунё дилфиреб ва ширин аст, агар касе онро бо 
нафси ором ва бидуни њирс ба даст оварад, Худованд дар он мол 
барояш баракат медињад. Ва касе, ки аз рўи њирс ва рафту омад ба даст 
меорад, Худованд њаргиз дар он мол барояш баракат нахоњад дод ва ў 
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мисли касе аст, ки њар чї мехўрад, сер намешавад ва дасти боло аз 
дасти зерин бењтар аст.” 

Њаким мегўяд, гуфтам: Ё Расулаллоњ! Ќасам ба Зоте, ки шуморо ба 
њаќ ва ростї фиристодааст, баъд аз шумо аз њељ  каси дигаре то ваќте, 
ки бимирам, чизе нахоњам гирифт. 

Ва њамон буд, ки Абўбакр (р) (дар замони хилофати худ) Њакимро 
даъват мекард, ки барояш аз амволи ѓанимат бидињад, ў аз гирифтани 
он амвол худдорї мекард, боз Умар (р) мехост барояш чизе бидињад, аз 
гирифтани чизе аз вай низ худдорї меварзид. Умар (р) гуфт: Эй 
мусалмонон, ман шуморо шоњид мегирам, ки ман ба  Њаким њаќќи ўро 
аз моли (ѓанимат) медињам ва ў ибо меварзад.  Њаким ба ањди худ вафо 
намуд ва баъд аз Паёмбари Худо (с) аз њељ касе то ваќте,  ки зинда буд, 
чизе нагирифт. 

БОБИ 35. Касе, ки Худованд ба ў бидуни суол кардан ва 
њирс намудан чизе бидињад 

751. Аз Умар ибни Хаттоб (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) гоње бароям чизе бахшиш медоданд ва ман мегуфтам: Инро ба касе 
бидињед, ки аз ман мўњтољтар аст. 

Ва эшон мефармуданд: “Инро ќабул кун, агар бидуни суол кардан 
ва таваќќуъ ба ту  чизе таќдим шуд, ќабул кун, варна дар ба даст 
овардани он худро ба зањмат маяндоз.” 

БОБИ 36. Касе, ки аз мардум  љињати пасандоз намудан 
чизе суол мекунад 

752. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: “Гадо то он љо ба гадоиаш идома медињад, ки чун 
рўзи ќиёмат дар майдони њашр њозир гардад, дар чењрааш зарраи гўшт 
вуљуд надорад.” Ва фармуданд: “Офтоб дар рўзи ќиёмат он ќадар 
наздик мешавад, ки араќ то нимаи гўшњо мерасад ва дар ин њолат аст, 
ки мардум аз Одам (ъ) ва сипас аз Мўсо (ъ) ва ахир аз Паёмбари Худо 
(Муњаммад (с) талаби кўмак ва фарёдрасї менамоянд.” 

БОБИ 37. Инсон чї ваќт сарватманд шумурда мешавад? 

753. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Мискин касе нест, ки ба дарвозаи ину он бигардад ва як 
луќма ва ё ду луќма ва ё як дона хурмо ва ё ду дона хурмо ўро кифоят 
кунад, балки мискин касест, ки кафофи зиндагиашро надорад ва касе 
аз фаќр ва дармондагиаш воќиф нест, то барояш садаќа бидињад ва на   
худаш назди мардум рафта гадої мекунад.” 
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БОБИ 38. Машруъияти тахмин кардани хурмо 

754. Аз Абўњумайди Соидї (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо Паёмбари Худо 
(с) дар ѓазваи Табук иштирок намудем, чун ба минтаќаи Водиу-л-ќуро 
расидем, занеро дар яке аз нахлистонњо дидем. Паёмбари Худо (с) ба асњоб 
амр намуданд: Миќдори хурмои нахлистонњояшро тахмин кунед. Ва 
Паёмбари Худо (с) миќдори хурмои он нахлистонро ба дањ васќ (дањ васќ 
њудуди шашсад соъ аст) тахмин намуда ва ба он зан гуфтанд: “Миќдори 
хурмоеро, ки аз он њосил мешавад, ба хотир дошта бош.” 

Ва чун ба Табук расидем, фармуданд: “Имшаб боди шадиде хоњад 
вазид, касе набояд аз љояш њаракат намояд ва касе, ки шутуре дорад, 
ўро мањкам бибандад.” Мо њам шутуронро мањкам бастем ва боди 
шадиде вазидан гирифт. Шахсе дар он ваќт баромада буд ва бод ўро ба 
кўњи Тай андохт (ва дар ин ѓазва буд), ки подшоњи Айла ба  Паёмбари 
Худо (с) астари сафеде ва љомаи хатдореро бахшиш намуд ва 
Паёмбари Худо (с) барояш дар минтаќаи худаш, ки дар канори бањр 
зиндагї мекард, амонномае навиштанд. 

Ва чун дар бозгашт ба Водиу-л-ќуро расидем, ба он зан гуфтанд: 
“Нахлистонат чї ќадар хурмо дод?” Гуфт: Њамон дањ васќе, ки 
Паёмбари Худо (с) тахмин зада буданд. Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
“Ман бошитоб ба тарафи Мадина равон њастам ва агар касе аз шумоён 
мехоњад бошитоб биравад, бо ман биёяд.” 

Ва чун ба наздикии Мадина расиданд, фармуданд: “Ин Тоба аст” 
(яъне шањри хуш ва гуворое њаст). Ва чун чашми Паёмбари Худо (с) ба 
кўњи Уњуд афтод, фармуданд: “Ин кўњест, ки ў моро дўст дорад ва мо 
ўро дўст дорем ва оё шуморо хабар дињам, ки бењтарин мардумони 
Ансор кадом мардумон њастанд?” 

Гуфтанд: Бале!  
Фармуданд: “Мардуми бани Наљор, баъд аз он мардуми 

Абдулашњал, баъд аз он мардуми бани Соъида ва ё мардуми бани 
Њорис ибни Хазраљ ва дар њамаи мардуми Ансор хайр ва баракат ва 
хубї аст.” 

БОБИ 39. Дар њосиле, ки аз оби осмон ва ё аз оби љорї 
обёрї мешавад, ушр лозим мегардад 

755. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, 
ки фармуданд: “Дар он чї, ки аз оби осмон ва чашмањо обёрї мешавад 
ва ё он, ки худ об бошад, ушр лозим аст ва дар он чї, ки ба воситаи 
њайвон (монанди кашидан аз чоњ ва амсоли он) обёрї мешавад, ними 
ушр лозим аст.” 
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БОБИ 40. Закоти хурмо дар ваќти чидан он аст ва оё 
барои тифл иљоза аст, ки аз хурмои закот бихўрад 

756. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоми чидани хурмо 
барои Паёмбари Худо (с) хурмо меоварданд, миќдори хурмое як шахс 
ва миќдори хурмое  шахси дигар то он, ки дар назди Паёмбари Худо (с) 
хирмане аз хурмо љамъ мешуд, Њасан ва Њусайн (р) бо он хурмоњо бозї 
мекарданд. Якеашон хурмоеро гирифт ва ба дањанаш гузошт, чашми 
Паёмбари Худо (с) ба вай афтод, хурморо аз дањанаш берун карда ва 
фармуданд: “Оё хабар надорї, ки ањл ва авлоди Муњаммад (с) аз моли 
закот намехўранд?” 

БОБИ 41. Оё равост, ки шахс закотеро, ки додааст, дубора 
бихарад? Вале агар шахси дигаре закотро харид, боке нест 

757. Аз Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Асперо ба шахсе додам, то дар 
роњи Худо љињод намояд, вале ў аспро зоеъ намуд ва таври лозим 
хидматашро накард ва мехостам он аспро аз наздаш бихарам, зеро 
фикр мекардам, ки шояд онро арзон бифрўшад. Рољеъ ба ин мавзўъ аз 
Паёмбари Худо (с) пурсидам, фармуданд: “Онро набояд харид ва он 
чиро, ки садаќа додї ва агарчи ба ту  ба як дирњам бидињад, дубора 
ўро магир, зеро касе, ки садаќаашро дубора мегирад, мисли касе аст, 
ки ба ќайяш дубора руљўъ мекунад.” 

БОБИ 42. Закот додан  ба ѓуломони озодшудаи њамсарони 
Паёмбари Худо (с) 

758. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
мурдаи бузеро, ки касе ба  канизаки озодшудаи Маймуна дода буд, 
дида  фармуданд: “Чаро аз пўсташ истифода накардед?” Гуфтанд: Ин 
худмурда аст. Фармуданд: “Аз худмурда фаќат хўрданаш њаром аст.” 

БОБИ 43. Ваќте, ки закот аз њолаташ таѓйир ёбад 

759. Аз Анас (р) ривоят аст, ки барои Паёмбари Худо (с) аз гўште, 
ки барои Барира (р) садаќа дода шуда буд, оварданд.  

Эшон фармуданд: “Ин гўшт барои Барира закот ва барои мо 
бахшиш аст.” 

БОБИ 44. Закот аз сарватмандон гирифта шуда  ва барои 
фуќаро дар њар љое, ки бошанд, дода мешавад 

760. Њадиси Муъоз ва фиристода шуданаш ба Яман ќаблан гузашт 
ва дар ин ривоят омадааст, ки (Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Ва аз 
дуои мазлум њазар кун! Чун байни мазлум ва Худо монеъе нест.” 
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БОБИ 45. Ташаккури имому дуои он  ба њаќи касе, ки 
закоти молашро медињад 

761. Аз Абдуллоњ ибни Абўавфо (р) ривоят аст, ки гуфт: Чун шахсе 
закоташро назди Паёмбари Худо (с) меовард, дар њаќаш дуо карда 
мегуфтанд: “Худоё! Бар ањл ва авлоди фалон дуруд бифрист (яъне 
онњоро маѓфират намуда ва ё барояшон баракат бидењ)”. Падари ман 
закоти моли худро назди он њазрат (с) овард, барои ў дуо намуда 
фармуданд: «Худоё, ба  ањлу авлоди Абўавфо баракат бидењ». 

БОБИ 46. Закоти чизе, ки аз дарё гирифта мешавад  

762. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Шахсе аз бани Исроил аз шахси дигаре аз бани Исроил 
хост, то барояш њазор динор ќарз бидињад, он шахс барояш (њазор 
динор) ќарз дод (шахси ќарздор) ба канори дарё рафт (то худро ба 
хонаи ќарздињанда расонад ва ќарзашро адо намояд). 

Вале чизе, ки бар он савор шавад ва аз дарё бигзарад, ба даст 
наёвард, аз њамин љињат чўберо гирифт ва дохили онро шикофт ва 
пулро дар он чўб нињод, сари ин чўбро баст ва ба дарё андохт. 

Ин шахсе, ки пулро ба ќарз дода буд, ба канори дарё омад, то барои 
хонаводааш њезуме тањия намояд, он чўберо, ки дар он динорњо 
гузошта шуда буд, ба унвони њезум гирифт». (Баќияи њадисро зикр 
намуда гуфт:). «Чун он чўбро ба хона бурд ва шикаст, моли худро дар 
дохили он ёфт.” 

БОБИ 47. Аз ёфтани ганљ хумс лозим аст 

763. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Он чиро, ки њайвон (гурехта аз соњибаш) талаф мекунад, 
зоеъ аст. Он чи, ки дар чоњ меафтад ва осеб мебинад, барбодрафта аст 
ва агар касе маъданеро кофта ва дигаре дар он меафтад, зоеъ аст ва он 
чи, ки аз ёфтани ганљ ба даст меояд, дар он хумс лозим мегардад». 

БОБИ 48. Ин ќавли Худованд, ки: «Ва аз љумлаи ањли закот 
касонеанд, ки закотро љамъоварї менамоянд) ва имом бояд 

касонеро, ки закотро љамъ мекунанд, муњосиба намояд» 

764. Аз Абўњумайди Соъидї (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) шахсеро аз ќабилаи Асд, ки ба номи ибни Лутайба ёд мешуд, барои 
љамъоварии закоти амволи мардуми бани Сулайм фиристоданд ва 
њангоме ки он шахс бозгашт, ўро муњосиба намуданд. 
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БОБИ 49. Имом шутурони садаќаро ба дасти худаш 
нишонадор месозад 

765. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Абдуллоњ ибни Абўталњаро 
назди Паёмбари Худо (с) бурдам, то тањникаш намоянд (тањник иборат 
аз он аст, ки љињати табарруки шахси солење хурмо ва ё амсоли онро ба 
коми тифл мемолад). 

Дар ин ваќт дидам, ки Паёмбари Худо (с) сихи оњаниеро дар даст 
гирифта ва шутурони садаќаро ба он сих нишонадор мекунанд. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 210 

 
 

БОБИ 1. Фарзияти садаќаи фитр 

766. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
садаќаи фитрро як соъ аз хурмо ва ё як соъ аз љав бар њар фарди 
мусалмоне, хоњ ѓулом бошад ва хоњ озод, хоњ мард бошад, хоњ зан, хоњ 
хурд бошад ва хоњ калон, фарз намуданд ва амр фармуданд, ки ин 
садаќаи фитр бояд пеш аз рафтан ба намози ид дода шавад. 

БОБИ 2. Садаќаи фитр пеш аз намози ид 

767. Аз Абўсаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар замони 
Паёмбари Худо (с) дар рўзи ид як соъ таъом (садаќа) медодем ва 
таъоми мо дар он ваќт љав, кишмиш, ќурут ва хурмо буд. 

БОБИ 3. Садаќаи фитр бар њар касс, чи озод ва чи ѓулом 
бошад, лозим аст 

768. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
садаќаи фитрро як соъ љав ва ё як соъ хурмо бар њар хурду калон ва 
бар њар озод ва мамлуке фарз намуданд. 
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БОБИ 1. Вуљуби њаљ ва фазилати он 

769. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Фазл ибни Аббос   
пушти сари Паёмбари Худо (с) савор буд. Зани зебое аз мардуми 
Хасъам омад. Фазл ба тарафи он зан ва он зан ба тарафи Фазл нигоњ 
мекард, Паёмбари Худо (с) рўи Фазлро ба тарафи дигар гардониданд.  

Он зан гуфт: Ё Расулаллоњ! Њаљље, ки аз тарафи Худо фарз аст, ба 
падарам, ки пири поафтода аст ва худро бар маркаб гирифта 
наметавонад, фарз гардидааст, оё ман ба љои ў њаљ карда метавонам? 
Фармуданд: “Бале.” Ва ин воќеа дар њаљљату-л-вадоъ воќеъ гардид. 

БОБИ 2. Ин ќавли Худованди мутаъол, ки «Ба мардум 
эълон кун, то ба њаљ биёянд…» (Њаљ: 27) 

770. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с)-ро 
дар Зулњулайфа дидам, ки бар шутури хеш савор шуданд ва то њангоме 
ки шутур комилан ба роњ афтод, талбия мегуфтанд. 

БОБИ 3. Њаљ кардан бар шутури боркаш 

771. Аз Анас (р) ривоят аст, ки: Паёмбари Худо (с) бар шутуре њаљ 
карданд, ки зод ва роњилаашон низ бар болои њамон шутур бор карда 
шуда буд. 

БОБИ 4. Фазилати њаљљи мабрур 

772. Аз Оиша, уммулмўъминин (р) ривоят аст, ки гуфт: Ё 
Расулаллоњ! Фикр мекунам, ки љињод бењтарин аъмол бошад, оё мо 
(занњо) љињод накунем? Фармуданд: “На, хайр! Бењтарин љињод барои 
шумо њаљљи мабрур аст.” 

773. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: “Касе барои Худо њаљ кунад ва дар њаљљи худ 
муртакиби љимоъ ва фањш ва кори баде нагардад, тавре аз њаљ (аз 
гуноњ пок шуда) бармегардад, ки ба монанди рўзе аз модараш таваллуд 
шудааст.” 

 

-26- 
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БОБИ 5. Миќоти ањли Яман 

774. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
барои ањли Мадина Зулњулайфа ва барои ањли Шом Љўњфа ва барои 
ањли Наљд Ќарни Манозил ва барои ањли Яман Яламламро миќот 
таъйин намуда (ва фармуданд:) Ин миќотњо барои ин мардум ва барои 
касонест, ки аз ѓайри ин мардум аз ин миќотњо гузашта ва иродаи њаљ ё 
умраро дошта бошанд ва касе, ки баъд аз ин миќотњо (дар тарафи 
Макка) сукунат дорад, миќоташ аз њамон љоест, ки иродаи њаљ  
намудааст, њатто миќоти ањли Макка шањри Макка аст. 

БОБИ 6 

775. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
дар њамвории Зулњулайфа шутурашонро хобонда ва намоз хонданд ва 
Абдуллоњ ибни Умар (р) низ њамин корро мекард. 

БОБИ 7. Рафтани Паёмбари Худо (с) аз роњи Шаљара 

776. Ва аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо 
(с) ваќти аз Мадина рафтан  аз роњи Шаљара мерафтанд ва њангоми 
дохил шудан ба Мадина аз роњи Муъаррас дохил мегардиданд. Ва 
Паёмбари Худо (с) ваќте ки аз Мадина ба ќасди рафтан ба Макка 
хориљ мешуданд, дар масљиди Шаљара ва ваќти, бозгаштан ба сўи 
Мадина дар масљиди Зулњулайфа дар домани водї намоз мехонданд ва 
шаб то субњ њамон љо мехобиданд. 

БОБИ 8. Ин гуфтаи Паёмбари Худо (с) ки “Аќиќ дашти 
мубораке аст” 

777. Аз Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) дар водии 
Аќиќ шунидам, ки фармуданд: “Шаби гузашта Љабраил аз љониби 
Парвардигорам омад ва гуфт: Дар ин дашти муборак намоз бихон ва 
ният кун, ки аъмоли умраро бо аъмоли њаљ бо њам анљом дињї.” 

778. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки Паёмбари 
Худо (с) дар Зулњулайфа истироњат карда буданд, дар хоб диданд, ки 
касе ба он њазрат  гуфт: Ту дар дашти мубораке ќарор дорї. 

БОБИ 9. Се бор шустани хушбўї аз љома 

779. Ривоят аст, ки Яъло ибни Умайя (р) ба Умар (р) гуфт: Паёмбари 
Худо (с)-ро њангоми нузули вањй ба ман нишон бидењ. Яъло ибни Умайя 
(р) мегўяд: Њангоме, ки Паёмбари Худо (с) бо иддае аз асњоби худ дар 
Љеърона буданд, шахсе омад ва гуфт: Ё Расулаллоњ! Агар шахсе эњром 
бибандад ва љомањояш муаттар бошад, њукмаш чист? 
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Паёмбари Худо (с) соате сукут намуданд ва дар ин њангом вањй 
барояшон нозил гардид. Умар (р) дар ин ваќт ба ман ишора намуд, ман 
омадам (ва дидам), ки Паёмбари Худо (с) дар зери љомае, ки болояшон 
соя намудааст нишастаанд, сарамро дохил намуда ва дидам, ки 
рухсораашон сурх гардида ва нола мекунанд. 

Сипас ин њолат аз эшон дур шуд ва фармуданд: “Он шахсе, ки аз 
умра суол намуд, куљост?” Он шахсро оварданд, Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Хушбўиеро, ки (истеъмол кардаї), се бор бишўй, 
ќабоятро аз танат берун кун ва умраатро тавре анљом бидењ, ки 
њаљатро анљом медињї.” 

БОБИ 10. Истеъмоли хушбўї њангоми эњром бастан ва 
баёни либосе, ки ба он эњром баста мешавад 

780. Аз Оиша (р) њамсари Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки гуфт: 
Паёмбари Худо (с)-ро њангоми эњром бастан ва дар ваќти берун шудан 
аз эњром ва пеш аз ин, ки ба хонаи Каъба тавоф намоянд, хушбўї 
мезадам. 

БОБИ 11. Касе, ки дар њоли мулаббад будани сараш 
эњром бастааст 

781. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с), дар њоле, 
ки сарашон мулаббад буд (яъне ба сарашон чизе монанди њино ё 
хитмро баста буданд), нияти эњром намуданд. 

БОБИ 12. Эњром бастан аз масљиди Зулњулайфа 

782. Ва аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) љуз 
аз масљиди Зулњулайфа аз љойи дигаре эњром намебастаанд. 

БОБИ 13. Савор шудани ду нафар бар як маркаб дар њаљ 

783. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки аз Арафот то Муздалифа 
Усома (р) ва аз Муздалифа то Мино Фазл ибни Аббос (р) пушти сари 
Паёмбари Худо (с) савор буданд. Њардуяшон гуфтанд, ки Паёмбари 
Худо (с) то њангоми задани Љамраи Аќаба талбия мегуфтанд. 

БОБИ 14. Он чи, ки пўшидани он аз ќабили сиёб ва изор 
ва ридо барои муњрим равост 

784. Ва аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) ва 
сањоба (р) баъд аз шона задани сар ва истеъмоли равѓан ва пўшидани 
изор ва ридо аз Мадина хориљ гардиданд ва Паёмбари Худо (с) аз 
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пўшидани њељ навъ изор ва ридое ба љуз аз изор ва ридое, ки ба 
заъфарон муаттар гардида ва бар љилд асар мекунад, нањй 
нафармуданд. 

Шабе дар Зулњулайфа буданд, чун субњ шуд, шутурашонро савор 
гардиданд ва њангоме, ки шутур комилан ба роњ афтод ва ба њамвории 
Байдо расиданд, бо сањоба (р) талбия гуфта ва шутури њадяи њаљљи 
худро нишонї намуданд ва ин ваќте буд, ки панљ рўз аз моњи Зулќаъда 
боќї монда буд. 

Чун ба Макка расиданд, чањор рўз аз Зулњиљља  гузашта буд,  хонаи 
Каъбаро тавоф карда ва байни Сафо ва Марва саъй намуданд ва чун 
шутури њадяашонро ќаблан фиристода буданд, худро њалол насохтанд, 
зеро шутурро аломатдор сохта буданд. 

Баъд аз он ба ќисмати баланди Макка, дар њоле, ки иродаи њаљро 
доштанд, наздики Њуљун манзил намуданд ва дигар то њангоме, ки аз 
Арафот баргаштанд, ба тарафи хонаи Каъба нарафтанд. 

Баъд аз баргаштан аз Арафа ба сањоба (р) амр намуданд, то  хонаи 
Каъбаро тавоф карда ва байни Сафо ва Марва саъй намоянд. Сипас 
мўи сарашонро кўтоњ намуда ва худро њалол созанд ва ин барои касест, 
ки ќаблан шутури (њадяи ) њаљро нишонадор насохта ва 
нафиристодааст. 

Ва касе, ки њамсараш бо ў аст, наздик шудан бо њамсар, истеъмоли 
хушбўйї ва пўшидани либос барояш равост. 

БОБИ 15. Талбия гуфтан 

785. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки талбияи Паёмбари 
Худо (с) чунин буд: “Лаббайка, Аллоњумма лаббайка, лаббайка ло 
шарика лака лаббайка, инналњамда ва-н-неъмата лака валмулк, ло 
шарика лака.” 

БОБИ 16. Њамд ва тасбењ ва такбир  пеш аз талбия 
гуфтан ва савор шудан бар шутур 

786. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар њоле, ки мо бо Паёмбари 
Худо (с) будем, намози пешинро дар Мадинаи мунаввара чањор ракаат 
ва намози асрро дар Зулњулайфа ду ракаат адо намуданд. Баъд аз он 
дар он љо хоб шуданд, то субњ шуд. 

Баъд аз он шутури худро савор шуданд ва чун ба Байдо расиданд ва 
шутур комилан ба роњ афтод, баъд аз њамди Худованди мутаъол ва 
тасбењ ва такбир барои њаљ ва умра ният карданд ва дигарон низ барои 
адои њаљ ва умра ният намуданд. 

Њангоме, ки ба Макка расидем, (баъд аз адои маросими умра) ба 
мардум амр намуданд, то худро њалол созанд, то ин ки рўзи тарвия 
омад, дар ин рўз барои адои њаљ эњром бастанд. Анас (р) мегўяд: 
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Паёмбари Худо (с) чандин шутурро ба дасти худ дар њолати истода 
забњ намуданд ва Паёмбари Худо (с) дар Мадина ду ќучќори сиёњу 
сафедро барои ќурбонї забњ менамуданд. 

БОБИ 17. Талбия гуфтан рўй ба ќибла 

787. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки ў доимо аз Зулњулайфа нияти 
њаљ мекард ва чун ба Њарам мерасид, аз талбия гуфтан бас мекард ва 
чун ба минтаќаи Зу туво мерасид, шабро дар он љо мехобид, чун 
намози субњро (дар он љо) адо менамуд, ѓусл мекард, чун назараш ин 
буд, ки Паёмбари Худо (с) чунин мекарданд. 

БОБИ 18. Талбия гуфтан  њангоми сарозер шудан ба сўи водї 

788. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “... њар чї, ки Мўсо (ъ) аст, гўё њамин њоло ба тарафаш 
нигоњ мекунам, ки дар њамин водї сарозер гашта ва талбия мегўяд.” 

БОБИ 19. Касе, ки дар замони Паёмбари Худо (с) монанди 
нияти эшон ба њаљ ният намудааст 

789. Аз Абўмўсо (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) маро ба 
сўи ќавме ба Яман фиристода буданд, чун боз омадам, эшон дар 
Батњои Макка буданд, аз ман пурсиданд: Нияти чї навъ њаљљеро 
намудаї? 

Гуфтам: Нияти њамон њаљљеро намудаам, ки Паёмбари Худо (с) 
намудаанд. Фармуданд: Њадяи шукрона бо худ овардї? Гуфтам: На. 
Маро амр намуданд, то ба хонаи Каъба тавоф карда ва байни Сафо ва 
Марва саъй намоям. Баъд аз он амр намуданд, ки худро њалол созам, 
худро њалол сохтам. 

Сипас назди зане аз хешовандонам омада ва он зан сарамро шона 
намуд ва ё шуст. Чун замони (хилофати) њазрати Умар (р) расид, гуфт: 
Агар ба китоби Худо амал намоем, китоби Худо моро ба тамом 
намудани умра ва њаљ амр менамояд. Худованди мутаъол мефармояд: 
«Њаљ ва умраро хос барои Худо ба тамом бирасонед». (Баќара: 196) 

Ва агар ба суннати Паёмбари Худо (с) амал намоем, Паёмбари 
Худо (с) то ваќте,  ки њадяро забњ нанамуданд, худро њалол насохтанд. 

БОБИ 20. Ин ќавли Худованди мутаъол, ки мефармояд 
«Њаљ дар моњњои муайянест…» (Баќара: 197) 

790. Њадиси Оиша (р) дар мавзўъи њаљ ќаблан гузашт ва дар ин 
ривоят мегўяд: “Бо Паёмбари Худо (с) дар моњњои њаљ, шабњои њаљ ва 
авќоти њаљ аз Мадина берун шудем ва ба Сариф манзил гузидем. Оиша 
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(р) мегўяд: Паёмбари Худо (с) назди асњобашон рафта ва фармуданд: 
«Касе, ки бо худ њадя надошта бошад, агар хоста бошад, метавонад 
њаљљи худро ба умра табдил намояд, вале касе, ки бо худ њадя дорад, 
чунин кореро карда наметавонад.” 

Оиша (р) мегўяд: Касоне, ки њаљљи худро ба умра табдил намуданд 
ва касоне, ки табдил накарданд, њамагї аз сањобаи Паёмбари Худо (с) 
буданд. Ва мегўяд: Вале худи Паёмбари Худо (с) ва иддае аз сањоба, ки 
ададашон зиёд буд, чун бо худ њадя оварда буданд, натавонистанд 
амали умраро анљом дињанд. Ва Оиша (р) баќияи њадисро зикр намуд. 

БОБИ 21. Њаљљи таматтўъ, њаљљи ќирон  ва њаљљи ифрод 
ва фасхи њаљ  барои касе, ки њадя њамроњаш нест 

791. Ва аз Оиша (р) дар ривояти дигаре омадааст, ки гуфт: Бо 
Паёмбари Худо (с) аз Мадина хориљ гардидем ва медонистем, ки ин 
сафар љуз барои адои њаљ барои ќасди дигаре нест. Њангоме, ки ба 
Макка расидем, ба хонаи Каъба тавоф намудем. 

Ва Паёмбари Худо (с) касонеро, ки њадя нафиристода буданд, амр 
намуданд, то (баъд аз адои умра) худро њалол созанд ва онњо худро 
њалол сохтанд ва њамсарони Паёмбари Худо (с) чун њадя нафиристода 
буданд, низ худро њалол сохтанд. 

Сафия (р) (чун ба одати моњона гирифтор шуда буд) гуфт: Фикр 
мекунам, ки ман сабаби таъхири њамроњонам шавам. Паёмбари Худо 
(с) фармуданд: “Эй зани шуми сартарошида! Магар рўзи ид тавоф 
накардї? Гуфт: Тавоф кардам. Фармуданд: Пас боке нест, ба сафарат 
идома бидењ.” 

792. Аз Оиша (р) дар ривояти дигаре омадааст, ки гуфт: Дар 
њаљљатулвадоъ бо Паёмбари Худо (с) азми адои њаљро менамудем. 
Баъзе аз моён танњо нияти умра ва баъзе нияти њаљ ва умра ва мардуми 
дигаре нияти танњо њаљро намуданд. Вале Паёмбари Худо (с) нияти 
њаљро намуда буданд. Касоне, ки нияти њаљ ва ё нияти њаљ ва умраро 
намуда буданд, то рўзи иди Ќурбон худро њалол насохтанд. 

793. Ривоят аст, ки Усмон (р) аз њаљљи таматтўъ ва аз љамъ кардан 
байни умра ва њаљ нањй намуд, чун Алї (р) ин чизро дид, њаљ ва умраро 
бо њам ният намуда ва гуфт: Суннати Паёмбари Худо (с)-ро ба гуфтаи 
њељ касе тарк нахоњам кард. 

794. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: (Ањли љоњилият) фикр 
мекарданд, ки умра намудан дар моњњои њаљ аз бадтарин корњои зишт 
дар рўи замин аст, аз ин љињат моњи Муњаррамро Сафар меномиданд 
ва мегуфтанд: Њангоме, ки пушти шутурон илтиём ёфта ва асари пойи 
шутурон аз роњњо мањв гардид ва моњи сафар хориљ шуд, умра барои 
касе, ки нияти умра карданро дошта бошад, раво мегардад. Паёмбари 
Худо (с) ва сањоба (р) субњи рўзи чањоруми Зулњиљља ба нияти адои њаљ 
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ба Макка расиданд ва Паёмбари Худо (с) ба онњо амр намуданд, то 
њаљљи худро ба умра табдил намоянд (ва худро њалол созанд), ин кор 
бар асњоб (р) душвор тамом шуд, гуфтанд: Ё Расулаллоњ! Ин чї навъ 
њалол сохтанї аст? Фармуданд: “Њалол сохтани комил.” 

795. Аз Њафса (р) њамсари Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки гуфт: 
Чї сабаб аст, ки мардум баъд аз адои умра худро њалол месозанд ва 
шумо худро њалол насохтед? Фармуданд: Ман сари худро мулаббад 
сохтам (талбид-иборат аз истеъмол намудани чизе ба мўи сар, ѓараз 
часпидани он ба якдигар аст, монанди њино ва амсоли он) ва њадяи 
худро нишонадор намудаам, то њангоме, ки шутурамро забњ накунам, 
худро њалол нахоњам сохт.” 

796. Ривоят аст, ки шахсе аз Ибни Аббос (р) рољеъ ба њаљљи 
таматтўъ пурсон намуд ва гуфт: Мардум маро аз анљом додани он нањй 
менамоянд. (Ибни Аббос (р) ўро ба анљом додани њаљљи таматтўъ амр 
намуд. 

Он шахс (баъд аз адои њаљљи таматтўъ) гуфт: Дар хоб дидам, ки гўё 
шахсе ба ман мегўяд: Њаљљи ту њаљљи нек ва маќбуле аст ва умраат 
умраи нек ва маќбуле аст. Аз хобе, ки дида буд, ба Ибни Аббос (р) 
хабар дод, ў гуфт: Сабаб он аст, ки (њаљљи таматтўъ) суннати Паёмбари 
Худо (с) аст. 

797. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо Паёмбари 
Худо (с) дар њамон соле, ки шутурони њадяро бо худ бурда буданд, њаљ 
намудам. Паёмбари Худо (с) ба мардум гуфтанд: Баъд аз тавоф ба хона 
ва саъй байни Сафо ва Марва худро њалол бисозед ва мўйи сари худро 
кўтоњ намоед. 

Баъд аз он њамин тавр дар њолати њалол то рўзи (тарвия) боќї 
бимонед ва дар ин рўз талбия гуфта, нияти њаљ намоед ва ба ин тариќ 
њаљљи муфидеро, ки ният карда будед, ба њаљљи таматтўъ мубаддал созед.” 

Сањоба (р) гуфтанд: Чї гуна њаљро ба умра мубаддал созем, дар 
њоле, ки ба нияти њаљ эњром баста будем? Фармуданд: “Он чиро ба 
шумо амр мекунам, анљом дињед, агар ман њам (њадяро) ќаблан 
нафиристода будам, њамин кореро, ки ба шумо мегўям, анљом медодам, 
вале акнун то њангоме, ки њадя дар љои муайянаш нарасад, ба њељ 
шакле худро њалол сохта наметавонам.” (Сањоба чун инро шуниданд) 
мувофиќи амри Паёмбари Худо (с) амал намуданд. 

БОБИ 22. Њаљљи таматтўъ 

798. Аз Имрон (р) ривоят аст, ки гуфт: Моён дар замони Паёмбари 
Худо (с) њаљљи таматтўъро анљом додем ва Ќуръон њам мувофиќи он 
нозил гардид. Баъд аз он шахсе ба раъйи худ чизе, ки ба назараш омад, 
гуфт. 
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БОБИ 23. Аз куљо бояд ба Макка дохил гардид 

799. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) ба Макка 
аз роњи Кадо аз ќисмати болои он ба Батњо аст, дохил гардиданд ва 
њангоми хориљ шудан аз Макка аз ќисмати поёни он хориљ шуданд. 

БОБИ 24. Фазилати Макка ва бинои он 

800. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) суол 
намудам, ки оё ин девори кўтоњ љузъе аз хона аст? Фармуданд: “Бале.” 
Гуфтам: Пас чаро онро ба хона дохил накарданд? Фармуданд: 
“Имконоти ќавми ту камї намуд.” 

Гуфтам: Чаро дарвозаи хона баланд сохта шудааст? Фармуданд: 
“Ќавми ту аз ин љињат чунин карданд, то њар киро хоста бошанд, 
барояш иљозаи дохил шудан бидињанд ва њар киро нахоста бошанд, аз  
дохил шудан манъ намоянд. Агар ќавми ту тозаошно ба љоњилият 
намебуданд ва хавфи озурдагии хотири онњо намебуд, деворро ба хона 
дохил намуда ва дарвозаи хонаро њам кафи замин месохтам.” 

801. Ва дар ривояти дигаре аз Оиши (р) омадааст, ки Паёмбари 
Худо (с) фармудаанд: “Эй Оиша, агар ќавми ту тоза ба љоњилиятро 
тарк  накарда буданд, амр мекардам, ки хонаро хароб намуда, ва он 
чиро, ки аз хона берун монда буд, дубора ба хона пайваст менамудам 
ва дарвозаашро њам кафи замин месохтам ва барояш ду дарвоза, яке 
шарќї ва дигаре ѓарбї ќарор медодам ва ба ин тариќ  хонаро 
мутобиќи асоси Иброњим (ъ) месохтам.” 

БОБИ 25. Мерос бурдани хонањои Макка  ва хариду  фурўши 
онњо ва ин, ки мардумон дар Масљиди њаром бо њам баробаранд 

802. Ривоят аст, ки Усома ибни Зайд (р) аз Пайѓамбари Худо 
пурсид: Ё Расулаллоњ! Оё дар Макка дар хонаи худ манзилгузин 
мешавед? Фармуданд: “ Магар Аќил барои мо хона ва манзиле 
гузоштааст?” Аќил ва Толиб чун дар ваќти марги Абўтолиб  њанўз 
мусалмон нашуда буданд, аз Абўтолиб мерос бурданд,  вале Љаъфар ва  
Алї (р) чун мусалмон шуда буданд, аз вай мерос набурданд. 

БОБИ 26. Ќудуми Паёмбари Худо (с) ба Макка 

803. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Пайѓамбари Худо (с) 
њангоми (омадан аз Мино ба сўи) Макка фармуданд: “ Манзили фардо-
иншооллоњ дар домани пуштаи бани Канона, љойе, ки Ќурайш бар 
алайњи бани Њошим паймон баста буданд, хоњам буд.” 

Ва ин минтаќа иборат аз регзоре буд, ки њампаймонии Ќурайш ва 
Канона бар алайњи бани  Њошим ва бани Абдулмутталиб  дар ин љо 
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сурат гирифта буд, ќасам ёд карда буданд, то ваќте, ки онњо Паёмбари 
Худо (с)-ро барояшон таслим надињанд на ба онњо хешовандї 
мекунанд ва на њам ба онњо хариду  фурўш хоњанд кард. 

БОБИ 27. Инњидоми Каъба 

804. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “ Хонаи Каъбаро шахсе аз Њабаша, ки соќи пойњояш 
борик аст, мунњадим месозад.” 

БОБИ 28. Ин ќавли Худованд, ки «Худованд Каъбаи 
Байтулњаромро аломати ќиёми дин ќарор додааст…» (Моида: 97) 

805. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Пеш аз он, ки Рамазон фарз 
гардад, рўзи Ошуроро рўза мегирифтанд ва дар њамин рўз буд, ки 
хонаи Каъбаро рўпўш мекарданд ва чун Худованди мутаъол 
Рамазонро фарз гардонид, Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Њар кї 
мехоњад рўзи Ошуроро рўза бигирад ва њар кї мехоњад, рўза нагирад.” 

806. Аз Абўсаъиди Худрї (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Баъд аз хуруљи Яъљуљ ва Маъљуљ боз њам мардум барои 
њаљ ва умра хонаи Каъба меоянд». 

БОБИ 29. Инњидоми Каъба 

807. Аз Ибни Аббос (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Њамин њоло (њамон касе, ки хонаро вайрон хоњад сохт, 
мебинам), шахсе аст, ки сиёњчењра, соќњои пояш аз якдигар кушода, 
сангњои хонаро яке пас аз дигаре бармеканад.” 

БОБИ 30. Он чї, ки дар мавриди Њаљаруласвад омадааст 

808. Ривоят аст, ки Умар (р) Њаљаруласвадро бўсид ва гуфт: Ман 
медонам, ки ту санге њастї, ки на зарар расонида метавонї ва на 
фоида, агар намедидам, ки Паёмбари Худо (с) туро бўсидаанд, њаргиз 
туро намебўсидам. 

БОБИ 31. Касе, ки ба Каъба дохил нагардид 

809. Аз Абдуллоњ ибни Абўавфо (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) дар умра ба хона тавоф намуданд, баъд аз он пушти маќоми 
Иброњим (ъ), дар њоле, ки касоне эшонро аз издињоми мардум њифозат 
мекарданд, ду ракаат намоз адо намуданд. Касе аз Абдуллоњ ибни 
Абўавфо пурсид: Оё Паёмбари Худо (с) ба хонаи Каъба дохил 
гардиданд. Гуфт: “На”. 
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БОБИ 32. Касе, ки дар атрофи хонаи Каъба такбир гуфтааст 

810. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки Паёмбари 
Худо (с) ба Макка омаданд, нисбати вуљуди бутњо аз дохил шудан ба 
хонаи Каъба худдорї намуданд ва њамон буд, ки ба амри Паёмбари 
Худо (с) бутњоро аз хона хориљ сохтанд. 

Аз он љумла муљассамаи Иброњим ва Исмоил (ъ) буд, ки азломро 
дар дасти онњо нињода буданд (азлом-иборат аз авроќе буд, ки дар 
баъзе аз онњо навишта шуда буд «Бикун» ва дар баъзе навишта шуда 
буд «Макун» ва касе, ки мехост ба коре иќдом варзад, яке аз он 
вараќњоро бардошта ва мувофиќи он амал мекард).  

Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Худованд мушрикини Ќурайшро 
лаънат кунад ва ба Худованд ќасам, ки онњо хуб медонистанд, ки 
Иброњим ва Исмоил (ъ) њаргиз таъйини сарнавишти худро ба азлом 
намекарданд.” 

Баъд аз он Паёмбари Худо (с) ба хона дохил гардида ва дар атрофи 
хона такбир гуфтанд, вале дар дохили хона намоз нахонданд. 

БОБИ 33. Ибтидои машруъияти рамал  чї гуна буд? 

811. Ва аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки 
Паёмбари Худо (с) ва асњоб (р) ба Макка омаданд, мушрикин бо 
якдигар гуфтанд: Касоне, ки назди шумо меоянд, табби шањри Мадина 
онњоро хаста ва нотавон сохтааст. 

Паёмбари Худо (с) амр намуданд, то дар се шавти аввали тавофи 
рамал намоянд. Яъне пањлавонмаобона тавоф намоянд, вале дар байни 
ду рукни ямонї ва рукни Њаљаруласвад бояд ба таври оддї тавоф 
намоянд ва ин, ки дар њамаи њафт шавт онњоро ба рамал амр 
накарданд, сабабаш шафќат ва мењрубонї бар онњо буд. 

БОБИ 34. Истиломи Њаљаруласвад дар ваќти ќудуми Макка ва 
шурўъ кардан ба тавоф ва (рамал) намудан дар се шавти аввал 

812. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с)-ро 
дидам, ки њангоми ќудум ба Макка ва шурўъ намудан ба тавоф 
Њаљаруласвадро истилом карданд ва дар се шавти аввал рамал намуданд. 

БОБИ 35. Рамал намудан дар њаљ ва умра 

813. Аз Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Акнун чї лозим аст, ки рамал 
намоем? Рамал фаќат љињати изњори ќувват барои мушрикин буд ва 
акнун Худованди мутаъол онњоро аз байн бурдааст. Сипас худаш гуфт: 
Рамал чизе аст, ки Паёмбари Худо (с) анљом додаанд, аз ин љињат 
намехоњем онро тарк намоем. 
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814. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз ваќте, ки дидам 
Паёмбари Худо (с) рукни ямонї ва рукни Њаљар-ул-асвадро истилом 
менамоянд, истиломи онњоро дар ваќти издињом ва ѓайри издињом 
тарк накардаам. 

БОБИ 36. Истиломи рукни њаљаруласвад ба асо 

815. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
тавофи видоъро бар болои шутур анљом доданд ва Њаљаруласвадро бо 
асое истилом менамуданд. 

БОБИ 37. Бўсидани Њаљаруласвад 

816. Ривоят аст, ки шахсе аз Ибни Умар (р) дар мавриди истиломи 
Њаљаруласвад суол намуд, дар љавоб гуфт: Ман Паёмбари Худо (с)-ро 
дидам, ки Њаљаруласвадро истилом намуда ва бўсиданд. 

Он шахс гуфт: Њатто агар издињом бошад ва истиломи 
Њаљаруласвад сабаби лагадмолиам шавад? Ибни Умар (р) гуфт: «Агар 
чунин шудам ва агар чунон шудам»-ро дар Яман биандоз (суолкунанда 
аз Яман буд). Ман ба ту мегўям, ки Паёмбари Худо (с)-ро дидам, ки 
Њаљаруласвадро истилом намуда ва бўсиданд.” 

БОБИ 38. Касе, ки њангоми ќудум ба Макка пеш аз 
рафтан ба хонааш ба хонаи Каъба тавоф намудааст 

817. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) њангоми ќудум 
ба Макка аввалин кореро, ки карданд, ин буд, ки вузў сохтанд ва тавоф 
намуданд, вале баъд аз тавоф кардан умраро анљом надоданд. Баъд аз 
он Абўбакр ва Умар (р) ба њамин тариќ њаљ намуданд. 

818. Њадиси Ибни Умар (р) дар мавриди ќудуми Паёмбари Худо (с) 
ба Макка анќариб гузашт ва дар ин ривоят омадааст, ки (Паёмбари 
Худо (с) баъд аз анљом додани тавоф ду ракаат намоз мехонданд ва 
баъд аз он байни Сафо ва Марва сайъ менамуданд. 

БОБИ 39. Сухан задан дар њангоми тавоф 

819. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) њангоми 
тавоф диданд, ки шахсе дасти шахси дигареро бо нахе ё ресмоне ба 
дасти худ баста ва ўро бо худ тавоф медињад. Паёмбари Худо (с) он 
нахро канда фармуданд: “Дасташро бигир ва ўро бо худ тавоф бидењ.” 
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БОБИ 40. Набояд касе хонаи Каъбаро урён тавоф кунад 
ва набояд мушрике њаљ намояд 

820. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) дар њаљље, 
ки пеш аз њаљат-ул-вадоъ буд, Абўбакри Сиддиќ (р)-ро амири њаљ 
таъйин намуданд ва Абўбакр (р) Абўњурайра (р)-ро бо гурўњи дигаре 
муваззаф сохт, то дар рўзи ид эълон намоянд, ки баъд аз имсол набояд 
њељ мушрике њаљ кунад ва ё шахси урёне хонаро тавоф намояд. 

БОБИ 41. Касе, ки пеш аз рафтан ба Арафот хонаи Каъбаро 
тавоф нанамуда ва баъд аз тавофи аввал бозгаштааст 

821. Аз Абдуллоњ ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) њангоми ќудум ба Макка хонаро тавоф карданд ва байни 
Сафо ва Марва саъй намуданд. Баъд аз тавоф кардан то њангоми 
баргаштан аз Арафот дигар ба Каъба наздик нашуданд. 

БОБИ 42. Об додан ба њољињо 

822. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Аббос ибни 
Абдулмуталлиб аз Паёмбари Худо (с) иљоза хост, то нисбат ба об 
додан барои њољињо айёми Миноро дар Макка бигзаронад ва 
Паёмбари Худо (с) ба ў иљоза доданд. 

823. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) дар љое, 
ки барои њољињо об медињанд, омада ва талаби об намуданд. Аббос (р) 
ба фарзандаш Фазл гуфт: Назди модарат бирав ва барои Паёмбари 
Худо (с) аз он љо об биёвар! Паёмбари Худо (с) гуфтанд: “Аз њамин љо 
бароям об бидењ.” 

Аббос (р) гуфт: Ё Расулаллоњ! Мардум дастњои худро дар об дохил 
мекунанд. Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Аз њамин љо бароям об 
бидењ.” 

Аббос аз њамин љо барояшон об дод, обро нўшида, сипас тарафи 
(чоњи) Замзам омада ва диданд, ки (соќиён) барои мардум об дода ва 
кор мекунанд. Барои онњо фармуданд: “Ба њамин кори худ идома 
дињед, зеро кори нек ва писандидае аст.” 

Баъд аз он гуфтанд “Агар хавфи ин набошад, ки мардум аз дидани 
ман издињом намуда ва мушкилоте барои шумо эљод мекунанд, 
меомадам ва ресмони обкаширо бар њамин љо, (яъне бар гардани худ) 
менињодам». 

824. Ва аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Барои Паёмбари 
Худо (с) аз Замзам об додам ва дар њоле, ки истода буданд, он обро 
нўшиданд. Ва дар ривояти дигаре мегўяд. Ва эшон дар ин рўз бар 
уштур савор буданд. 
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БОБИ 43. Вуљуби саъй байни Сафо ва Марва 

825. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки хоњарзодааш Урва ибни Зубайр (р) 
аз вай аз маънои ин ќавли Худованди мутаъол пурсид, ки мефармояд: 
«Сафо ва Марва аз шаъоири Худо аст. Касе, ки ба хона њаљ ва ё умра 
мекунад, боке нест, ки байни ин ду (яъне Сафо ва Марва) тавоф 
намояд». (Баќара: 158) Ва гуфт: Ба Худованд ќасам, ки бинобар ин оят 
касе, ки байни Сафо ва Марва саъй нанамояд, бар вай гуноње нест. 

Оиша (р) гуфт: Хоњарзодаи азизам! Сухани бисёр баде гуфтї, агар 
маънои оят тавре, ки ту таъвил намудї мебуд, чунин мегуфт, ки «боке 
нест, ки тавоф нанамоянд», вале ин оя дар бораи Ансор нозил гардид, 
ки пеш аз мусалмон шудан дар ваќти иродаи њаљ ба номи Манот, ки 
яке аз маъбудонашон буда ва рўи теппаи баланде ќарор дошт, нияти 
њаљ мекарданд ва аз саъй намудан байни Сафо ва Марва эњсоси гуноњ 
менамуданд. 

Њангоме, ки мусалмон шуданд, аз Паёмбари Худо (с) аз њукми саъй 
байни Сафо ва Марва пурсида гуфтанд: Ё Расулаллоњ, мо аз саъй 
намудан байни Сафо ва Марва эњсоси гуноњ мекардем. Ва њамон буд, 
ки ин ќавли Худованди мутаъол нозил гардид, ки: Сафо ва Марва аз 
шаъоири Худо аст...), то охири оят.  

Оиша (р) мегўяд: Паёмбари Худо (с) саъй байни Сафо ва Марваро 
суннат ќарор доданд ва барои њељ касе раво нест, ки онро тарк намояд. 

БОБИ 44. Он чї, ки дар мавриди саъй байни Сафо ва 
Марва омадааст 

826. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
ваќте, ки тавофи аввалро анљом медоданд, дар се шавти аввали он 
рамал мекарданд ва чањор шавти дигарро ба таври оддї тавоф 
менамуданд ва дар њангоми саъй байни Сафо ва Марва аз дохили 
Масил (яъне љои љараёни сел) саъй менамуданд. 

БОБИ 45. Зани њоиз тамоми маносики њаљ ба истиснои 
тавоф ба хонаро анљом медињад 

827. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) ва асњоб (р) нияти њаљ намуданд ва бо њељ кадом ба љуз 
Паёмбари Худо (с) ва Талња њадя набуд. Алї (р) дар њоле, ки бо вай 
њадя буд, аз Яман омад ва гуфт: Ман њаљљеро ният намудам, ки 
Паёмбари Худо (с) ният намуданд. 

Паёмбари Худо (с) сањобаро амр намуданд, то њаљљи худро ба умра 
табдил намоянд. Баъд аз тавоф (ва саъй) мўйи сари худро кўтоњ намуда 
ва худро њалол созанд. Магар касе, ки њамроњаш њадя аст. Сањоба (р) 
гуфтанд: Мо ба тарафи Мино меравем ва аз олатњои мо манї мечакад. 



 

                              Мухтасари Саҳеҳи Бухорӣ 

 224 

Ин хабар ба Паёмбари Худо (с) расид ва фармуданд: “Агар чизеро, 
ки дар охир фањмидам, аз аввал мефањмидам, њадяро намефиристодам 
ва агар њадяро намефиристодам, њатман худро њалол месохтам.” 

БОБИ 46. Њољї дар рўзи тарвия намози пешинро                                
дар куљо бихонад? 

828. Ривоят аст, ки шахсе ба Анас ибни Молик (р) гуфт: Чизеро, ки 
аз Паёмбари Худо (с) омўхтї, бароям биёмўз! Паёмбари Худо (с) дар 
рўзи тарвия намози пешин ва асрро дар куљо хонданд?  

Гуфт: Дар Мино. Он шахс пурсид: Рўзи бозгаштан аз Мино намози 
асрро дар куљо хонданд?  

Гуфт: Дар Абтањ. Сипас Анас (р) барояш гуфт: Он чї, ки амирони 
ту анљом медињанд, ту њам анљом бидењ. 

БОБИ 47. Рўза гирифтан рўзи Арафа 

829. Аз Умми Фазл (р) ривоят аст, ки гуфт: Мардумон аз рўза 
доштани Паёмбари Худо (с) рўзи Арафа ба шак афтоданд. Шарбатеро 
барои Паёмбари Худо (с) фиристодам, эшон он шарбатро нўшиданд. 

БОБИ 48. Рафтан дар ваќти гармии рўз ба тарафи Арафа 

830. Аз Солим (р) ривоят аст, ки гуфт: Абдулмалик ба Њаљљољ 
навишт, ки дар умури њаљ набояд аз Ибни Умар (р) мухолифат намої. 
Рўзи Арафа Ибни Умар (р) дар њоле, ки ман њамроњаш будам, назди 
хаймаи Њаљљољ омад ва ўро садо кард. 

Њаљљољ дар њоле, ки изори калони музаъфариро пўшида буд, аз 
хайма баромад ва гуфт: Ё Абўабдуррањмон, чї хабар аст? 
(Абўабдуррањмон кунияи Абдуллоњ Ибни Умар (р) аст).  

Гуфт: Агар мутобиат аз суннатро мехоњї, бояд берун шавї! 
Пурсид: Њамин њозир?  
Гуфт: Бале!  
Гуфт: Пас ба ман мўњлат бидењ, то обе ба сарам рехта ва биёям.  
Ибни Умар (р) то омадани Њаљљољ аз маркабаш фуруд омад ва 

њамон љо нишаст. Чун Њаљљољ берун шуд, байни ман ва падарам ба роњ 
афтод.  

Ман ба Њаљљољ гуфтам: Агар мутобиат аз суннатро мехоњї, хутбаро 
кўтоњ бикун ва дар вуќуф шитоб кун! 

Њаљљољ чун ин суханро шунид, ба тарафи Абдуллоњ нигоњ кард. 
Чун Абдуллоњ дид, ки ба тарафаш нигоњ мекунад, гуфт: Солим рост 
мегўяд. 
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БОБИ 49. Шитоб намудан ба сўи мавќиф 

БОБИ 50. Истодан дар Арафа 

831. Аз Љубайр ибни Мутъим (р) ривоят аст, ки гуфт: Рўзи Арафа 
шутурамро гум кардам ва рафта онро љустуљў мекардам. Паёмбари 
Худо (с)-ро дидам, ки ба Арафа вуќуф намуданд, бо худ гуфтам: ба 
Худованд савганд, ки ин шахс аз парњезгорони Ќурайш аст. Ў дар ин 
љо чї мекунад? (Ин вуќуфи Паёмбари Худо (с) дар Арафа пеш аз 
беъсат буд). 

БОБИ 51. Чї гуна рафтан аз Арафот ба сўи Муздалифа 

832. Ривоят аст, ки касе аз Усома ибни Зайд (р) пурсид, ки дар 
њаљљатул вадоъ Паёмбари Худо (с) ба сўи Муздалифа чї гуна омаданд? 
Дар љавоб гуфт: Рафторашон ба таври миёна буд, вале агар роњро бе 
нафар меёфтанд, андаке тезтар мерафтанд. 

БОБИ 52. Њангоми рафтан ба Арафот Паёмбари Худо (с) 
мардумро ба оромї даъват намуданд 

833. Ривоят аст, ки Ибни Аббос (р) дар рўзи Арафот бо Паёмбари 
Худо (с) ба тарафи Муздалифа меомад. Дар ин ваќт Паёмбари Худо (с) 
аз пушти сар њаёњуи мардум ва задани шутуронро шуниданд. Бо 
тозиёнаи худ ба тарафи мардум ишора намуда ва фармуданд: “Эй 
мардум! Ором ва бовиќор бошед! Савоб ва хайр дар шитоб ва тез 
рафтан нест!” 

БОБИ 53. Касе, ки заъифони оилаашро дар шаби 
Муздалифа пеш аз худ фиристод ва худаш вуќуф ва дуо 

намуд ва баъд аз ѓиёби мањтоб њаракат кард 

834. Аз Абдуллоњ ѓуломи Асмоъа бинти Абўбакр (р) ривоят аст, ки 
Асмоъа (р) шаби Арафа ба Муздалифа омад, баъд аз он бархост ва 
соате намоз хонд. Баъд аз он аз ѓуломаш Абдуллоњ ибни Кайсон 
пурсид: Фарзандам! Оё мањтоб ѓуруб кардааст? Гуфт: На! 

Боз соате намоз хонда ва пурсид: Оё мањтоб ѓуруб кардааст? Гуфт: 
На. Боз соате намоз хонд ва пурсид: Оё мањтоб ѓуруб кардааст? Гуфт: 
Бале! Гуфт: Њаракат кунед. 

Њаракат карда рафтем, то ин, ки Асмоъа (р) љамраи Аќабаро зад. 
Баъд аз он баргашт ва намози субњро дар манзили худ адо намуд. 
Абдуллоњ (р) мегўяд, барояш гуфтам: Эй фалонї, фикр мекунам, ки мо 
ба торикї ба Мино расидем. Гуфт: Фарзанди азизам! Паёмбари Худо 
(с) барои занон ин иљозаро додаанд. 
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835. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Ба Муздалифа расидем, Савда 
(р), ки зани чоќе буд, аз Паёмбари Худо (с) иљоза хост, то пеш аз 
издињоми мардум њаракат намояд. Паёмбари Худо (с) барояш иљоза 
доданд ва ў пеш аз издињоми мардум њаракат намуд ва ба Мино рафт, 
вале мо то субњ њамон љо мондем ва субњ њамроњи Паёмбари Худо (с) 
њаракат намудем. Агар ман њам монанди Савда (р) аз Паёмбари Худо 
(с) иљоза мегирифтам, бароям аз њар хушии дигаре хуштар буд. 

БОБИ 54. Касе, ки намози субњро дар Муздалифа адо намуд 

836. Ривоят аст, ки Абдуллоњ (р) ба Муздалифа омад ва ду 
намозеро, ки дар он љо хонда мешавад, њар намозеро ба як азон ва як 
иќома адо намуд ва таъоми шабро дар байни он ду намоз тановул 
кард. Баъд аз он њангоме, ки фаљр тулўъ кард, намози бомдодро адо 
намуданд. Касе мегуфт, ки фаљр тулўъ кардааст ва касе мегуфт, ки 
тулўъ накардааст. 

Ровї мегўяд: Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Ин ду намоз, яъне 
намози шом ва намози хуфтан дар ин макон аз ваќташон таѓйир 
мекунад ва мардум набояд то ваќте, ки торик намешавад, љамоат 
намоянд ва ваќти намози субњ њамин ваќт аст.” 

Абдуллоњ (р) баъд аз он вуќуф намуд, то он, ки њаво рўшан шуд. 
Баъд аз он гуфт: Агар амиралмўъминин њоло њаракат намояд, 
мувофиќи суннат амал намудааст. Ровї мегўяд: Намедонам, гуфти ў 
зудтар буд, ё њаракат кардани Усмон (р). Ва Абдуллоњ ибни Масъуд то 
задани љамраи Аќаба дар рўзи ид ба таври мустамир талбия мегуфт. 

БОБИ 55. Аз Муздалифа чї ваќт бояд њаракат намуд? 

837. Ривоят аст, ки Умар (р) намози субњро дар Муздалифа адо 
намуд. Баъд аз он вуќуф намуд ва гуфт: Мушрикин, то ваќте, ки офтоб 
тулўъ намекард, њаракат намекарданд ва мегуфтанд: Эй офтоб, бар 
Сабир битоб! 

(Сабир кўњи машњурест дар Муздалифа. Яъне мушрикин мунтазири 
он буданд, ки офтоб бар кўњи Сабир битобад ва баъд аз он онњо ба 
тарафи Мино њаракат намоянд). Вале Паёмбари Худо (с) ба онњо 
мухолифат намуданд (яъне пеш аз тулўъи офтоб бар тарафи Мино 
њаракат намуданд) ва ба њамин асос Умар (р) пеш аз тулўъи офтоб 
њаракат намуд. 

БОБИ 56. Савор шудан бар шутур 

838. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
шахсеро диданд, ки шутуреро бо худ мебарад. Фармуданд: “Бар ў 
савор шав.” Гуфт: Ин шутур њадя аст. Фармуданд: “Савор шав!” Гуфт: 
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Ин шутур њадя аст. Фармуданд: “Вой бар ту! Савор шав!” Ин суханро 
ду ва ё се бор такрор намуданд. 

БОБИ 57. Касе, ки шутури њадяро бо худ бурдааст 

839. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: дар њаљљату-л-вадоъ 
Паёмбари Худо (с) умра ва њаљро бо њам адо намуданд ва њадяро аз 
Зулњулайфа бо худ бурданд ва аввал нияти умра ва сипас нияти њаљ 
намуданд ва мардум бо Паёмбари Худо (с) умраи таматтўъ намуданд 
ва сипас њаљ карданд. Баъзе аз мардум њадяро бо худ бурданд ва иддаи 
дигаре њадя надоштанд. Њангоме, ки Паёмбари Худо (с) ба Макка 
омаданд, ба мардум гуфтанд: “Касе аз шумо њадя оварда набояд, то 
ваќте, ки њаљро комилан адо намекунад, худро њалол созад ва касе, ки 
њадяро наовардааст, ба хонаи Каъба тавоф кунад ва байни Сафо ва 
Марва саъй намояд. Баъд аз он мўйи худро кўтоњ намуда, худро њалол 
созад. Баъд аз он барои адои њаљ ният намояд ва касе, ки њадя барояш 
муяссар нест, се рўз дар њаљ ва њафт рўз баъд аз бозгашт рўза бигирад.” 

БОБИ 58. Касе, ки шутури њадяро дар Зулњулайфа ќалода 
карда ва баъд аз он эњром бастааст 

840. Аз Мисвар ибни Махрама ва Марвон (р) ривоят аст, ки 
гуфтанд: Дар воќеаи Њудайбия Паёмбари Худо (с) бо чандсад нафар аз 
сањобањояшон аз Мадина хориљ гардиданд. Чун ба Зулњулайфа 
расиданд, Паёмбари Худо (с) шутури њадяро ќалода намуда ва барои 
адои умра ният намуданд. 

БОБИ 59. Касе, ки ба дасти худаш ќалодаро  ба гирди 
шутурон баста аст 

841. Ривоят аст, ки ба Оиша (р) хабар расид, ки Абдуллоњ ибни 
Аббос (р) мегўяд: Касе, ки њадяро фиристода бошад, то ваќте, ки 
њадяаш забњ нагардидааст, њар чизе ки бар њуљљољ њаром аст, бар вай 
њаром мебошад. Оиша (р) гуфт: Ин тавр, ки ў мегўяд нест, ман ба дасти 
худ ќалодањои шутурони њадяи Паёмбари Худо (с)-ро тобидам ва 
Паёмбари Худо (с) ба дасти худ онњоро ба гардани шутурон бастанд ва 
он шутуронро ба дасти падарам фиристоданд ва њељ чизеро, ки 
Худованд барои Паёмбари Худо (с) њалол сохта буд, то њангоми забњи 
шутурон бар эшон њаром нагардид. 

БОБИ 60. Ќалода кардани гўсфандон 

842. Ва аз Оиша (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) гўсфандеро 
њадя фиристоданд. Ва дар ривояте аз вай омадааст, ки Паёмбари Худо 
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(с) гўсфандеро ќалода намуданд ва худашон дар хонаводаи худ њалол 
боќї монданд (яъне баъд аз фиристодани њадя њељ чиз барояшон њаром 
нагардида буд). 

БОБИ 61. Ќалодаи пашмин 

843. Дар ривояти дигаре аз Оиша (р) омадааст, ки гуфт: Ќалодаи 
шутуронро аз пашме, ки бо худ доштам, бофтам. 

БОБИ 62. Љули шутур ва хайрот додани он 

844. Аз Алї (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) маро амр 
намуданд, то љул ва пўсти шутуронеро, ки забњ карда буданд, хайрот 
намоям. 

БОБИ 63. Забњ кардани гов аз тарафи њамсарони худ 
бидуни иљозаашон 

845. Њадиси Оиша (р), ки ривоят карда буд, бо Паёмбари Худо (с) 
њангоме, ки панљ рўз аз Зулќаъда боќї монда буд, аз Мадина берун 
шудем, ќаблан гузашт. 

Ва дар ин ривоят ин њам омадааст, ки дар рўзи иди Ќурбон барои 
мо гўшти гове оварданд.  

Пурсидам: Ин аз куљо аст? 
(Касе, ки он гўштро оварда буд) гуфт: Аз гўшти гове аст, ки 

Паёмбари Худо (с) ба ивази њамсарони худ забњ намудаанд. 

БОБИ 64. Забњ кардан дар Мино, дар љое, ки Паёмбари 
Худо (с) забњ намудаанд 

846. Ривоят аст, ки Абдуллоњ ибни Умар (р) дар њамон љое забњ 
мекард, ки Паёмбари Худо (с) забњ карда буданд. 

БОБИ 65. Забњ кардани шутур дар њолати бастани дасташ 

847. Ва ривоят аст, ки Ибни Умар (р) шахсеро дид, ки шутурашро 
хобонда, забњ мекунад.  

Ба ў гуфт: ўро истода ва дар њоле, ки дасташ баста бошад, забњ кун. 
Суннати Паёмбари Худо (с) чунин аст. 

БОБИ 66. Барои пўсткунанда набояд аз њадя чизе дод 

848. Аз Алї (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) маро амр 
карданд, то бар забњи шутурон сарпарастї намоям ва аз куштан ва 
пўст кардани онњо ба ќассобњо чизе надињам. 



 

                                                                Китоби  ҳаҷ    

 229 

БОБИ 67. Миќдоре, ки аз шутур њадя хўрда мешавад ва 
миќдоре, ки садаќа дода мешавад 

849. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Мо аз шутури 
њадяи худ бештар аз се рўз, ки дар Мино будем, намехўрдем. Вале 
Паёмбари Худо (с) ба мо иљоза дода ва фармуданд: “Бихўред ва захира 
кунед!” Ва мо хўрдем ва њам захира кардем. 

БОБИ 68. Тарошидан ва кўтоњ кардани мўйи сар дар 
ваќти хориљ шудан аз эњром 

850. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар 
њаљ сари худро тарошиданд. 

851. Ва аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
дуо карда гуфтанд: “Худоё, касонеро, ки сарашонро тарошидаанд, 
рањмат кун!” Гуфтанд: Ё Расулаллоњ! Барои касоне, ки мўйи сари худро 
кўтоњ кардаанд, њам дуо кунед. 

Гуфтанд: “Худоё, бар касоне, ки сарашонро тарошидаанд, рањмат 
кун.” Гуфтанд: Ё Расулаллоњ, барои касоне, ки мўйи сари худро кўтоњ 
кардаанд, њам дуо кунед. Гуфтанд: “... ва ба касоне, ки мўйи сари худро 
кўтоњ кардаанд, рањмат кун.” 

852. Аз Абўњурайра (р) низ монанди њадиси гузашта ривоят 
гардида, магар ў ба љои “рањмат кун,” “биёмурз”-ро ривоят намудааст 
ва баъд аз ин, ки се бор дар њаќќи касоне, ки сари худро тарошидаанд, 
дуо намуданд, (бори чањорум) дар њаќќи касоне, ки мўйи худро кўтоњ 
намуда буданд, дуо карданд. 

853. Аз Муъовия (р) ривоят аст, ки гуфт: Ман аз мўйи сари 
Паёмбари Худо (с) бо пайкон чизе кўтоњ намудам. 

 БОБИ 69. Задани љамрањо 

854. Ривоят аст, ки шахсе аз Ибни Умар (р) пурсид: Чї ваќт бояд 
љамра бизанем? (Мурод аз ин љамрањо љамрањои айёми ташриќ аст, ки 
дар рўзи дуввум, саввум ва чањоруми ид мебошад). Гуфт: Ваќте, ки 
имоми ту љамра зад. Он шахс суолашро дубора такрор намуд.  

Ибни Умар (р) гуфт: Интизор мекашидем, ки офтоб завол намояд 
ва чун офтоб завол мекард, љамра мезадем. 

БОБИ 70. Љамра задан аз поёни водї 

855. Ривоят аст, ки Абдуллоњ ибни Масъуд (р) аз тарафи поёни водї 
љамра мезад. Касе ба ў гуфт: Мардум аз тарафи пушти водї љамра 
мезананд. Гуфт: Ќасам ба Худое, ки љуз ў Худое нест, ки ин маќоми 
касест, ки сураи «Баќара» бар вай нозил гардидааст. 
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БОБИ 71. Љамра задан бо њафт сангча 

856. Ривоят аст, ки Ибни Масъуд (р) њангоми задани љамраи Аќаба 
Каъбаро ба тарафи чап ва Миноро ба тарафи рости худ ќарор дод. Бо 
њафт сангча љамра зада ва гуфт: касе, ки бар вай сураи «Баќара» нозил 
гардидааст, њамин гуна љамра зад. 

БОБИ 72. Дар ваќти љамра задан баъд аз рамйи ду љамра 
бояд ба њамворї рафта, рўйи худро ба тарафи ќибла намуд 

857. Ривоят аст, ки Ибни Умар (р) љамраи кўчакро бо њафт сангча 
рамй менамуд ва бо задани њар сангча такбир мегуфт. Баъд аз он пеш 
мерафт, то ба њамворї мерасид, дар ин љо рўй ба ќибла муддати 
тўлонї дастњояшро боло карда ва дуо мекард. 

Баъд аз он љамраи миёнаро рамй менамуд. Баъд аз љамра задан 
тарафи шимолро мегирифт, то ба њамворї мерасид. Дар ин љо рўй ба 
ќибла муддати тўлонї дастњояшро боло карда ва дуо мекард. Баъд аз 
он љамраи Аќабаро аз ќисмати поёни водї рамй менамуд ва дар ин љо 
таваќќуф намекард, балки баргашта мегуфт: Паёмбари Худо (с)-ро 
дидам, ки њамин тавр рамй намуданд. 

БОБИ 73. Тавофи видоъ 

858. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Мардум амр шуданд, 
ки охирин корашон дар њаљ тавоф ба хонаи Каъба бошад, вале ин 
тавоф аз занони њоиз соќит гардид. 

859. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
намози пешин ва аср ва шом ва хуфтанро адо намуданд, баъд аз он 
андак ваќте дар Муњассаб истироњат карданд, баъд аз он ба тарафи 
хонаи Каъба рафта ва тавоф намуданд (мурод аз ин тавоф тавофи 
видоъ аст). 

БОБИ 74. Ваќте, ки зан баъд аз омадан аз Арафот ба 
одати моњона гирифтор мешавад 

860. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Барои зани њоиз баъд аз 
ин ки аз Арафот омад, рухсат дода шудааст, ки (бидуни анљом додани 
тавофи видоъ аз Макка) биравад.  

Яке аз ровиён мегўяд: Аз Ибни Умар (р) шунидам, ки мегуфт: 
Чунин зане набояд биравад. Вале баъд аз он аз вай шунидам, ки 
мегуфт: Паёмбари Худо (с) барои онњо рухсати рафтан додаанд (яъне 
барои зани њоиз иљоза доданд, ки пеш аз анљом додани тавофи видоъ 
аз Макка хориљ шавад). 
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БОБИ 75. Њукми манзил кардан дар Муњассаб 

861. Ва аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Тањсиб чизе нест 
(яъне нузул кардан дар минтаќаи Муњассаб аз маносики њаљ нест), 
балки манзилест, ки Паёмбари Худо (с) дар он манзил намуданд. 

БОБИ 76. Манзил намудан ба Зитуво  пеш аз дохил 
шудан ба Макка ва манзил намудан дар дашти 

Зулњулайфа дар ваќти баргаштан аз Макка 

862. Ривоят аст, ки Ибни Умар (р) њангоме аз Мадина, ки ба тарафи 
Макка меомад, шабро ба Зитуво манзил мекард, чун субњ мешуд, 
дохили Маккаи мукаррама мегардид ва чун аз Мино меомад, ба Зитуво 
меомад ва шабро то субњ дар ин љо манзил мекард ва мегуфт: 
Паёмбари Худо (с) чунин мекарданд. 
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БОБИ 1. Вуљуби умра ва фазилати он 

863. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
«Аз як умра то умраи дигар сабаби каффораи гуноњони байни ин ду умра 
аст ва барои њаљљи мабрур савобе ба љуз аз љаннат нест». 

БОБИ 2. Касе, ки пеш аз њаљ умра намуд 

864. Ривоят аст, ки касе аз Ибни Умар (р) аз њукми умра намудан 
пеш аз њаљ пурсид. Гуфт: Боке надорад. Ва илова намуд, ки Паёмбари 
Худо (с) пеш аз анљом додани маросими њаљ умра намуданд. 

БОБИ 3 

865. Ривоят аст, ки касе аз Ибни Умар (р) пурсид: Паёмбари Худо 
(с) чанд бор умра анљом доданд? 

Гуфт: Чањор умра, ки яке аз инњо дар моњи Раљаб буд. Шахси соил 
мегўяд: ба Оиша (р) гуфтам: Эй модарам, оё намешунавед, ки 
Абўабдуррањмон чї мегўяд?  

Гуфт: Чї мегўяд? 
Гуфтам: Мегўяд, ки Паёмбари Худо (с) чањор умра анљом доданд, 

ки яке аз онњо дар моњи раљаб буд.  
Гуфт: Худованд бар Абўабдуррањмон рањмат кунад, Паёмбари 

Худо (с) њељ умраеро анљом надодаанд, магар он, ки Абдуллоњ ибни 
Умар (р) бо эшон будааст, вале Паёмбари Худо (с) дар моњи Раљаб 
умрае анљом надодаанд. 

866. Ривоят аст, ки касе аз Анас (р) пурсид: Паёмбари Худо (с) чанд 
умра анљом доданд? 

Гуфт: Чањор умра, умраи Њудайбия дар моњи Зулќаъда, ки 
мушрикин монеъи рафтанашон ба (Маккаи мукаррама) гардиданд, 
умраи дигар дар соли оянда дар њамон моњи Зулќаъда, ки бо мушрикин 
мусолања намуданд ва умраи Љиърона, ки фикр мекунам, дар њамин 
умра ѓаноими Њунайнро таќсим намуданд. 

Гуфтам: Чанд њаљ намуданд?  
Гуфт: Як њаљ. 

-27- 
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867. Ва дар ривояти дигаре аз вай омадааст, ки гуфт: Як умраи 
Паёмбари Худо (с) њамон умра буд, ки (мушрикин) монеъи рафтани 
эшон шуданд ва умраи Њудайбия дар соли баъдї ва умрае дар 
Зулќаъда  ва умраи дигар бо њаљљи худ анљом додаанд. 

868. Аз Бароъ ибни Озиб ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
пеш аз он, ки њаљ намоянд, ду бор дар моњи Зулќаъда умра намуданд. 

БОБИ 4. Умраи танъим 

869. Аз Абдуррањмон ибни Абўбакр (р) ривоят аст, ки гуфт: 
Паёмбари Худо (с) ба ў амр намуданд, ки Оиша (р)-ро пушти сари худ 
савор кунад ва ўро аз танъим умра бидињад. Ва аз Суроќа ибни Молик 
ибни Љуъшум (р) ривоят аст, ки бо Паёмбари Худо (с) дар назди 
Љамраи Аќаба дар њоле, ки рамй менамуданд, мулоќот намуд ва аз 
эшон пурсид: Оё ин амр (фасхи њаљљи умра) хос барои шумо аст?  

Фармуданд: «На! Балки барои абадї аст!» 

БОБИ 5. Умра намудан баъд аз њаљ                                    
бидуни таќдими њадя 

870. Њадиси Оиша (р) дар мавриди њаљ чандин бор такрор гардид ва 
ќаблан ба таври комил зикр гардид. 

БОБИ 6. Савоби умра ба андозаи машаќќат аст 

871. Ва аз Оиша (р) ривоят омадааст, ки Паёмбари Худо (с) дар 
мавриди умра барояш гуфтанд, ки: «... вале савоби умра ба андозаи харљ ва 
масраф ва ё ба андозаи машаќќатест, ки мутањаммили он мегардї» (яъне 
њар ќадар масорифи умра ва ё машаќќату мушкилоти шахси умракунанда 
бештар бошад, ба њамон андоза савобаш бештар аст). 

БОБИ 7. Умракунанда чї ваќт                                              
худро њалол месозад? 

872. Ривояте аст, ки Асмоъа бинти Абўбакри Сиддиќ (р) њангоми 
гузаштан аз минтаќаи Њаљун бар Паёмбари Худо (с) дуруд фиристода 
мегуфт: «Бо эшон дар њамин љо манзил намудем. 

Ва дар ин ваќт сабукбор будем ва маркабњои каме доштем, зод ва 
тўшаи андак буд, ман ва хоњарам Оиша ва Зубайр ва фалон ва фалон 
умра намудем. 

Баъд аз тавоф ба хонаи Каъба ва саъй байни Сафо ва Марва худро 
њалол сохтем ва охири он рўз нияти њаљ намудем. 
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БОБИ 8. Дар њангоми бозгаштан аз њаљ ё умра ва ё љињод 
чї бояд гуфт 

873. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) дар 
ваќти бозгаштан аз љињод ё њаљ ва ё умра ба њар баландї, ки мерасиданд, се 
бор такбир мегуфтанд ва ин дуоро мехонданд: «Ло илоња иллаллоњ вањдању 
ло шарика лањ лањул мулку ва лањул њамд ва њува ало кулли шайъин ќадир, 
ойибуна, тоибуна, обидуна, сољидуна лираббано њомидуна, садаќаллоњу 
ваъдању ва насара абдању ва њазамал ањзоба вањдању». 

БОБИ 9. Истиќбол аз касоне, ки ба њаљ меоянд ва савор 
кардани ду ва се нафарро ба маркаб 

874. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки Паёмбари 
Худо (с) ташриф оварданд, баччањои бани Абдулмуталлиб ба 
истиќболашон рафтанд, Паёмбари Худо (с) якеро пеши рўй ва 
дигареро пушти сари худ савор намуданд. 

БОБИ 10. Омадан аз сафар баъд аз намози пешин 

875. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) њангоми 
бозгашт аз сафар шаб ба хонаи худ дохил намешуданд, балки пеш аз 
завол ва ё баъд аз завол меомаданд. 

876. Аз Љобир (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) аз ин, ки 
шахс дар ваќти бозгаштан аз сафар шаб ба хонааш дохил гардад, нањй 
фармудаанд. 

БОБИ 11. Касе, ки њангоми расидан ба Мадинаи 
мунаввара шутурашро тез рондааст 

877. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) чун аз 
сафар баргашта, кўчањои Мадинаро медиданд, аз шавќи Мадинаи 
мунаввара шутур ва ё маркаберо, ки савор буданд, ба љавлон андохта, 
тез меронданд. 

БОБИ 12. Сафар як навъи азоб аст 

878. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Сафар як навъи азоб аст, монеъи хўрдан ва нўшидан ва 
хоби инсон мешавад. Касе, ки корашро анљом дод, бикўшад, то зудтар 
ба хонаводааш баргардад». 
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БОБИ 1. Агар умракунанда ба монеъ дучор шуд 

879. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) аз 
адои умра дучори монеъ гардиданд. Сари худро тарошиданд, бо 
њамсарони худ њамбистар гаштанд ва њадяро забњ намуданд ва умраро 
дар соли оянда анљом доданд. 

БОБИ 2. Ба монеъ бархўрд намудан дар њаљ 

880. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки мегуфт: Оё суннат ва пайравї 
аз Паёмбари Худо (с) бароятон кофї нест? Агар касе аз шумоён 
барояш монеъе аз адои њаљ пайдо шуд, ба хонаи Каъба тавоф карда, 
байни Сафо ва Марва саъй намояд. 

Баъд аз анљом додани ин кор њама чиз барояш њалол мегардад. 
Баъд аз он дар соли оянда омада ва њаљро адо намояд, њадяро забњ 
кунад ва агар ќудрат ба њадя надошт, рўза бигирад. 

БОБИ 3. Дар ваќти эњсор бояд њадя пеш аз тарошидани 
сар забњ гардад 

881. Аз Мисвар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар 
Њудайбия, ки куффори Ќурайш монеъи рафтанашон ба Макка шуданд, 
пеш аз тарошидани сари хеш њадяро забњ намуданд ва асњоби худро 
низ ба ин кор амр фармуданд. 

БОБИ 4. Ин ќавли Худованди мутаъол, ки мефармояд «Ё додани 
садаќа...» ва садаќа иборат аз таъом додани шаш мискин аст 

882. Аз Каъб ибни Уљра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
дар Њудайбия бар болои сарам истоданд ва шабушкњо аз сарам мерехт.  

Фармуданд: «Оё хазандагони сарат боиси азият шуданд?» 
Гуфтам: Бале. 
Фармуданд: «Саратро битарош». Каъб (р) мегўяд ва ин ояи карима 

дар бораи ман нозил гардид: «Агар касе аз шумо мариз буд, ё ба ў 
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азияте аз сараш буд, пас бояд ивази он рўза бигирад ва ё садаќа бидињад 
ва ё забњ намояд». (Баќара: 196) 

(Баъд аз нузули ин ояи карима) Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Се 
рўз рўза бигир, ё барои шаш нафар садаќа бидењ, ё он чиро метавонї, 
забњ кун». 

БОБИ 5. Мурод аз таъом додан дар фидя нисфи соъ аст 

883. Ва аз Каъб ибни Уљра (р) ривояти дигаре омадааст, ки гуфт: 
Ояи мазкур хос дар бораи ман нозил гардида ва шумоёнро ба таври 
умум шомил мегардад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 237 

 
 

БОБИ 1. Муњрим метавонад  аз шикори шахси њалол 
истифода намояд 

884. Аз Абўќатода (р) ривоят аст, ки гуфт: Соли Њудайбия бо 
Паёмбари Худо (с) будем. Дигар асњоби Паёмбари Худо (с) эњром 
бастанд, вале ман эњром набастам ва барои мо аз вуљуди душман дар 
минтаќаи Ѓайќа хабар расид, ба тарафи душман њаракат намудем. 

Њамроњонам гўрхареро дида ва ба тарафи якдигар механдиданд. 
Чун назари ман ба гўрхар афтод, аспамро ба тарафаш давондам ва бо 
найзаам ўро аз пой даровардам, аз њамроњонам кўмак хостам, вале 
онњо ба ман њамкорї накарданд ва аз гўшти он гўрхар хўрдем. 

Баъд аз он назди Паёмбари Худо (с) рафтем ва метарсидем, ки аз 
њама људо биафтем. Аз ин љињат аспамро гоње давонда ва гоње оњиста 
мерафтам. Шахсе аз бани Ѓифорро дар нимаи шаб дидам ва аз вай 
пурсидам: Паёмбари Худо (с) куљо њастанд? 

Гуфт: Дар минтаќаи Таъњин њастанд ва тасмим доранд, ки пеш аз 
чошт худро ба ќарияи Суќё бирасонанд. Худро ба Паёмбари Худо (с) 
расондам. 

Гуфтам: Ё Расулаллоњ! Асњоби шумо барои шумо салом ва рањмат 
фиристоданд ва аз он тарс доштанд, ки мабодо душман онњоро аз 
шумо ѓалат бияндозад, аз ин љињат то омаданашон интизор бикашед. 
Эшон (ќабул карда) ва ба интизорашон монданд. 

Гуфтам: Ё Расулаллоњ, гўрхареро шикор кардем ва аз гўшти он чизе 
назди мо боќї мондааст. 

Паёмбари Худо (с) ба асњоби хеш дар њоле, ки эњром доштанд, 
фармуданд: «Бихўред». 

БОБИ 2. Муњрим набояд бо шахси њалол дар куштани 
шикор њамкорї намояд 

885. Ва аз Абўќатода (р) дар ривояти дигаре омадааст, ки гуфт: Бо 
Паёмбари Худо (с) дар дашти Ќоња, ки дар се милии Мадинаи 
мунаввара воќеъ аст, будем. Баъзе аз моён эњром дошта ва баъзе дигар 
бидуни эњром будем (ва баќия њадиси гузаштаро зикр намуд). 
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БОБИ 3. Муњрим набояд дар шикор кардан  бо шахси 
њалол њамкорї намояд 

886. Ва аз Абўќатода (р) дар ривояти дигаре омадааст, ки чун назди 
Паёмбари Худо (с) омаданд, фармуданд: «Оё касе аз шумоён ўро дар 
шикор кардан ташвиќ намуд? Ва ё ба тарафи шикор ишора кард?» 
Гуфтанд: На! Фармуданд: «Пас чизеро, ки аз гўшташ боќї мондааст, 
бихўред». 

БОБИ 4. Агар барои муњрим гўрхареро бахшиданд, 
набояд ќабул кунад  

887. Аз Абдуллоњ ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Саъб ибни Љасома 
(р) гўрхареро дар минтаќаи Абвоъ ва ё минтаќаи Ваддон ба  Паёмбари 
Худо (с) бахшиш намуд. Эшон (ќабул накарда) ва гўрхарро барояш пас 
доданд ва чун диданд, ки он шахс мутаассир гардид, фармуданд: 
«Сабаби пас додани гўрхар он буд, ки дар њолати эњром њастем». 

БОБИ 5. Он чиро, ки муњрим дар њарам кушта метавонад 

888. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
«Панљ навъ аз даввоб зараррасон њастанд ва куштани онњо дар Њарам 
раво аст: калоѓи лошахўр, боша, аќраб, муш ва саги газанда». 

889. Аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар њоле, ки 
бо Паёмбари Худо (с) дар ѓори Мино будем, сураи Валмурсалот бар 
эшон нозил гардид, он сураро тиловат намуданд ва ман ин сураро дар 
њоле аз Паёмбари Худо (с) омўхтам, ки дањонашон њанўз аз тиловати 
он сура муаттар буд. 

Дар ин ваќт море ба тарафи мо давид, Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Ўро бикушед». Ба тарафаш давидем, вале он мор рафт ва 
худро пинњон сохт. Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Ў аз шарри шумо 
дар амон монд, мисле ки шумо аз шарри ў халос шудед». 

890. Аз Оиша (р) њамсари Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки: 
Паёмбари Худо (с) калтакалосеро «фувайсиќ» (яъне фосиќак ё 
зараррасони кўчак) номиданд, вале нашунидам, ки моро ба куштани 
он амр намуда бошанд. 

БОБИ 6. Љанг ва ќитол дар Макка раво нест 

891. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфти Паёмбари Худо (с) 
рўзе, ки Маккаро фатњ намуданд, фармуданд: «Дигар њиљрате аз 
Макка нест, вале љињод ва нияти љињод ба њоли худ боќї аст, агар аз 
шумо хостанд, ки ба љињод берун шавед, берун шавед». 
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БОБИ 7. Њукми њиљомат кардан барои муњрим 

892. Аз Ибни Буњайна (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
дар њоле, ки муњрим буданд, дар минтаќаи Лањйи Љамал васати сари 
худро њиљомат намуданд. 

БОБИ 8. Њукми никоњ кардани муњрим 

893. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) дар њоле, 
ки муњрим буданд, Маймуна (р)-ро ба никоњ гирифтанд. 

БОБИ 9. Шустушўй барои муњрим 

894. Ривоят аст, ки касе аз Абўаюби Ансорї (р) пурсид: Паёмбари 
Худо (с) дар њоли эњром сари худро чї гуна шустанд?  

Абўаюб дасти худро дар љомае, ки (рўйи сараш буд) гузошт ва онро 
њаракат дод, то он, ки сараш (аз зери он љома) зоњир шуд. 

Баъд аз он ба шахсе, ки бар сараш об мерехт, гуфт: Бирез! Ў њам 
обро ба сараш рехт, баъд аз он сарашро ба ду дасташ молид ва 
дастњояшро ба пеш ва аќиби сар бурда, гуфт: Паёмбари Худо (с)-ро 
дидам, ки чунин карданд. 

БОБИ 10. Дохил шудан ба Њарам ва Макка бидуни эњром 

895. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) соли фатњи Макка дар њоле, ки кулоњи оњанине ба сарашон буд, ба 
Макка дохил гардиданд. 

Чун кулоњро аз сари худ бардоштанд, шахсе омад ва гуфт: (Ибни 
Хаттал) худро ба пўшиши Каъба часпондааст. Фармуданд: «Ўро 
бикушед». (Ибни Хаттал шахсест, ки мусалмон шуда ва баъд аз он 
шахсеро аз мусалмонон кушта ва муртад шуда буд).  

БОБИ 11. Њаљ кардан ва назр додан аз мурда ва марде, ки 
аз тарафи зане њаљ мекунад 

896. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки зане аз ќабилаи Љуњайна 
назди Паёмбари Худо (с) омад ва гуфт: Модарам назр карда буд, ки 
њаљ намояд, вале пеш аз ин, ки њаљ намояд, вафот намуд. Оё метавонам 
ба љои вай њаљ намоям? 

Фармуданд: «Бале, ба љои ў њаљ кун. Оё агар модарат ќарздор 
мебуд, ќарзашро адо намекардї? Ќарзи Худоро њам адо кун, адои 
ќарзи Худо лозимтар аст». 
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БОБИ 12. Њаљљи атфол 

897. Аз Соиб ибни Язид (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар њоле, ки 
њафтсола будам, маро бо Паёмбари Худо (с) ба њаљ бурданд. 

БОБИ 13. Њаљљи занњо 

898. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Чун Паёмбари Худо (с) 
аз њаљ баргаштанд, барои Умми Синони Ансорї (р) гуфтанд: «Чї чиз 
мониъ шуд, ки њаљ накардї?»  

Гуфт: Падари фалонї (яъне шавњараш) ду шутур дошт, бар як 
шутур худаш њаљ карда ва шутури дигар замини моро об медод. 

Фармуданд: «Умрае, ки дар Рамазон анљом дињї, монанди њаљљест, 
ки бо ман анљом дода бошї». 

899. Аз Абўсаъид (р), ки дар дувоздањ ѓазва бо Паёмбари Худо (с) 
иштирок намудааст, ривоят аст, ки гуфт: Чањор чизро аз Паёмбари 
Худо (с) шунидаам, ки аз он чизњо хушам омада ва мавриди 
таваљљўњам ќарор гирифтааст. 

«Ин ки зан дар сафаре, ки дурўза роњ бошад, набояд бидуни шавњар 
ва ё мањрам сафар намояд ва набояд касе дар рўзи иди Фитр ва иди 
Ќурбон рўза бигирад ва набояд касе баъд аз намози аср то ѓуруби 
офтоб ва баъд аз намози субњ то тулўъи офтоб намоз бихонад ва 
набояд касе љињати рафтан ба масљиде ба љуз аз ин се масљид омодагии 
сафарро бигирад: Масљиди Њаром, Масљиди ман (яъне масљиди 
Паёмбари Худо (с) дар Мадинаи мунаввара) ва Масљиду-л-аќсо». 

БОБИ 14. Касе, ки назр намояд, то пиёда ба Каъба биравад 

900. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
пирамардеро диданд, ки худро ба ду нафар аз фарзандонаш такя дода 
ва роњ меравад. Пурсиданд: «Инро чї шудааст?»  

Гуфтанд: Назр кардааст, ки пиёда (ба њаљ) биравад.  
Фармуданд: «Худованд аз ин, ки ин шахс худро азоб дињад, бениёз 

аст». Ва амр намуданд, ки савора биравад. 
901. Аз Уќба ибни Омир (р) ривоят аст, ки гуфт: Хоњарам назр кард, 

ки пиёда ба Байтуллоњилњаром биравад ва аз ман хост, то дар ин бора 
аз Паёмбари Худо (с) фатво бихоњам, ман фатво хостам ва Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: «Биравад, вале савора биравад». 
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БОБИ 1. Њарами Мадина 

902. Аз Анас (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки фармуданд: 
«Мадина аз фалон минтаќа то фалон минтаќа њарам аст, дарахташ 
набояд ќатъ гардад ва коре, ки бар хилофи Ќуръон ва суннат аст 
монанди зулм ва таљовуз ва њар бидъати дигаре набояд дар он сурат 
пазирад ва касе, ки дар он кореро хилофи Ќуръон ва суннат анљом 
медињад, лаънати  Худо ва малоика ва њамаи мардумон бар ў бошад». 

903. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Байни ду сангзори Мадинаи мунаввара аз тарафи ман 
њарам ќарор дода шудааст». 

Абўњурайра (р) мегўяд: Паёмбари Худо (с) ба ќабилаи бани Њориса 
рафтанд ва гуфтанд: «Эй бани Њориса! Фикр мекунам, шумо дар хориљ 
аз њарам ќарор доред». Баъд аз он ин тараф ва он тараф нигоњ карда ва 
гуфтанд: «На, шумо дар дохили њарам њастед». 

904. Аз Алї (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар назди мо љуз китоби Худо 
ва он чї, ки дар ин сањифа мебошад, чизи дигаре вуљуд надорад, аз ин 
љумла ин, ки Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Мадина аз Оъир то 
фалон минтаќа яъне то љабали Савр  њарам аст. 

Касе, ки дар он зулм ва ё таљовузе намуда ва ё золим ва 
мутаљовузеро маъво ва маскан дињад, Худо ва малоика ва њамаи 
мардумон ўро лаънат мекунанд ва ибодати фарзї ва нафлиаш ќабул 
намегардад». 

Ва фармуданд: «Амон додани њамаи мусалмонон якест. Касе, ки 
ањди мусалмониро бишканад, Худо ва малоика ва њамаи мардумон ўро 
лаънат мекунанд ва ибодати фарзї ва нафлиаш ќабул намегардад. 

Ва касе, ки нисбати валои дигареро бидуни иљозаи мавлои ў ба худ 
медињад, Худо ва малоика ва њамаи мардумон ўро лаънат мекунанд ва 
ибодати фарзї ва нафлиаш ќабул намегардад». 

БОБИ 2. Фазилати Мадинаи мунаввара ва ин, ки Мадина 
мардумони бадро аз худ меронад 

905. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Маъмур ба њиљрат ба ќарияе шудаам, ки ањли он бар ањли 
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дигар ќарияњо ѓолиб мешаванд ва мунофиќин онро Ясриб мегўянд. Ва 
исми муносиб барояш Мадина аст. (Мадинаи Мунаввара мардумони 
(номуносиб)-ро тавре аз худ меронад, ки кура сиёњии оњанро аз байн 
мебарад». 

БОБИ 3. Мадина љойи гувороест 

906. Аз Абўњумайд (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо Паёмбари Худо (с) аз 
Табук омадем ва чун ба наздикии Мадинаи мунаввара расидем, 
фармуданд: «Ин љо тоба (яъне љойи хушгуворе) аст». 

БОБИ 4. Касе, ки аз Мадина рўй мегардонад 

907. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидаам, ки фармуданд: «Мардумон Мадинаро дар бењтарин 
њолаташ тарк хоњанд гуфт ва касе дар он љуз њайвонот ва парандагони 
гурусна сукунат нахоњанд гузид. 

Ва охирин касе, ки аз Мадина хориљ мегардад (ва ё охирин касе, ки 
ба Мадина меояд, лафзи њадис чанд эњтимол дорад), ду нафар чўпон аз 
ќабилаи Музайна њастанд, ки гўсфандони худро ба тарафи Мадина 
оварда ва мебинанд, ки дар он љо вуњуш љой гирифтааст ва (дар ваќти 
хориљ шудан) чун ба Саният-ул-вадоъ мерасанд, ба рўи худ афтода ва 
мемиранд». 

908. Аз Суфён ибни Абўзуњайр (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари 
Худо (с) шунидам, ки фармуданд: «Яман фатњ мегардад, мардумоне 
пайдо мешаванд, ки ањл ва авлод ва дигар атбоъи худро ба шутурон 
бор карда ва ба он љо мераванд. 

Дар сурате, ки агар фикр кунанд, Мадина барояшон бењтар аст ва 
Шом фатњ мегардад ва мардумоне пайдо мешаванд, ки ањл ва авлод ва 
дигар атбоъи худро ба шутурњо бор карда ва ба он љо мераванд, дар 
сурате, ки агар фикр кунанд, Мадина барояшон бењтар аст ва Ироќ 
фатњ мегардад ва мардумоне пайдо мешаванд, ки ањл ва авлод ва дигар 
атбоъи худро ба шутурон бор карда ва ба он љо мераванд, дар сурате, 
ки агар бидонанд, Мадина барояшон бењтар аст». 

БОБИ 5. Имон дар Мадина љамъ мегардад 

909. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Имон ба Мадина баргашта ва љамъ мегардад (мурод аз 
имон ањли имон аст), ба мисле, ки мор ба сўрох ва ошёнааш баргашта 
ва љамъ мегардад». 
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БОБИ 6. Гуноњи касе, ки ањли Мадинаро фиреб медињад 

910. Аз Саъд (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: «Касе, ки ањли Мадинаро фиреб медињад, 
монанди намаке, ки дар об завб (њал) мегардад, завб (њал) хоњад шуд. 

БОБИ 7. Ќасрњои Мадинаи мунаввара 

911. Аз Усома (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) ба ќасре аз 
ќасрњои Мадина назар андохта ва фармуданд: «Оё чизеро, ки ман 
мебинам, шумо мебинед? Ман њуљуми фитнаро дар атрофи хонањоятон 
монанди резиши борон мушоњида мекунам». 

БОБИ 8. Даљљол ба Мадинаи мунаввара дохил шуда 
наметавонад 

912. Аз Абўбакра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Тарс ва вањшат аз Масењи Даљљол ба Мадина дохил 
намегардад. Дар замони Масењи Даљљол Мадина дорои њафт дарвоза 
хоњад буд ва бар њар дарвозае ду малак истода (ва аз он нигањбонї 
мекунанд). 

913. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Малоика дар гўшаву канори Мадина вуљуд дорад ва (аз 
ин сабаб) тоъун ва Даљљол дар он дохил намешаванд». 

914.- Аз Анас ибни Молик (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Њељ шањре нест, магар он, ки ќадами Даљљол ба он 
мерасад, магар Макка ва Мадина, њељ роње аз роњњои (ин ду шањр) 
нест, ки (бихоњад Даљљол аз он дохил гардад), магар он, ки бар сари он 
роњ малоика саф баста, аз он роњ муњофизат мекунанд. 

Баъд аз он се зилзила ва љунбиш дар Мадина ва сокинони он ба 
вуќўъ мепайвандад (ва дар ин ваќт) њар кофир ва мунофиќе, ки дар 
Мадина вуљуд дошта бошад, берун гардида ва ба тарафи Даљљол 
меравад». 

915. Аз Абўсаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) дар мавриди Даљљол суханони бисёре гуфтанд ва аз љумлаи он 
суханон ин буд, ки гуфтанд: «Даљљол зуњур мекунад ва дохил шуданаш 
ба роњњои Мадина бар вай њаром аст. 

Вале вай дар баъзе шўразорњои Мадина манзил менамояд ва дар ин 
ваќт шахсе, ки аз бењтарин мардумон аст, наздаш рафта ва барояш 
мегўяд: Ман яќин дорам, ки ту он Даљљоле њастї, ки рољеъ ба ту 
Паёмбари Худо (с) ба мо хабар доданд. 

Даљљол (ба мардумон) мегўяд: Агар ман ин шахсро бикушам ва 
дубора зинда гардонам, боз њам дар ман шак мекунед? Мегўянд: На! Ў 
он шахсро кушта ва дубора онро зинда мекунад. Он шахс ваќте, ки 
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Даљљол ўро зинда кард, мегўяд: Ба Худованд ќасам, ки ман њељ гоње 
мисли имрўз дар Даљљол будани ту мутаяќќин бодарк) набудаам. 
Даљљол мегўяд: Ўро бикушед! Вале ба куштани вай ќудрат пайдо 
намекунад». 

БОБИ 9. Мадина палидињоро аз байн мебарад 

916. Аз Љобир (р) ривоят аст, ки гуфт: Шахси бодиянишине назди 
Паёмбари Худо (с) омад ва бо эшон байъат намуда ва Ислом овард. 
Фардои он рўз дар њоле, ки таб дошт, омада ва гуфт: Байъати маро 
лаѓв кунед. 

Паёмбари Худо (с) ќабул накарданд. Ин талабро се бор такрор 
намуд, Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Мадина монанди кураест, 
палидињоро аз худ меронад ва неконро сайќал медињад». 

БОБИ 10 

917. Аз Анас (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки чунин дуо 
карданд: «Худоё, дучанди он чиро, ки дар Макка баракат додаї, дар 
Мадина баракат бидењ». 

БОБИ 11 

918. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки Паёмбари Худо 
(с) ба Мадина омаданд, Абўбакр ва Билол (р) бемор шуданд. Абўбакр 
(р) њангоме ки таб мекард, мегуфт: 

 «Њар касе субњ аз пањлўи ањлаш аз хоб бармехезад, 
 Дар њоле, ки марг аз банди кафшаш бо ў наздиктар аст». 
Ва Билол (р) њангоме, ки дардаш тахфиф меёфт, ба гиря меафтод ва 

мегуфт: 
 «Оё ин орзуям бароварда хоњад шуд, ки шабе дар водие 
 Хобида ва дар атрофам гиёњи изхир ва гиёњи љалил бошад. 
 Ва оё рўзе хоњад омад, ки дар канори оби(Маљинна бошам, 
 Ва кўњи Шома ва кўњи Тафил бароям намоён шавад». 
Ва мегуфт: Худоё, ба сабаби ин, ки Шайба ибни Рабеъа ва Утба 

ибни Рабеъа ва Умайя ибни Халаф моро аз сарзамини мо ба сарзамини 
вабо кўч додаанд, эшонро лаънат кун. Ва Паёмбари Худо (с) дуо 
мекарданд, ки Худоё, муњаббати Мадинаро бештар аз муњаббате, ки бо 
Макка доштем, ба дили мо бияндоз. Худоё, дар паймона ва вазни мо 
баракат бидењ! Ва таби Мадинаро ба Љўњфа мунтаќил бисоз». 

Оиша (р) мегўяд: Мо ваќте ба Мадина омадем, ки ин љо 
пурваботарин сарзамини Худо буд ва дар водиаш оби гандида равон 
буд. 
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БОБИ 1. Фазилати рўза 

919. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Рўза нигањбон ва сипаре (аз оташи дўзах) аст. Касе, ки 
рўза дорад, љимоъ накунад ва муртакиби аъмоли ањли љоњилият 
нагардад, агар касе бо ў љанг кард ва ё ўро дашном дод, барояш 
бигўяд: Ман рўзадор њастам». Паёмбари Худо (с) ин суханро ду бор 
такрор намуда ва фармуданд: «Ќасам ба Зоте, ки љонам дар дасти Ўст, 
бўйи дањани рўзадор дар назди Худованди мутаъол аз бўйи мушк 
хушбўйтар аст. Худованд мегўяд: «Рўзадор об ва таъом ва шањвати 
худро ба сабаби ризои ман тарк намудааст, рўза хос барои ман аст ва 
ман музди ўро медињам ва кори нек дањчанд савоб дорад». 

БОБИ 2. Дарвозаи Райён дар љаннат хос барои рўзадорон аст 

920. Аз Сањл (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки фармуданд: 
«Дар бињишт дарвозае аст ба номи Райён, рўзадорон дар рўзи ќиёмат 
аз он дарвоза дохил мегарданд ва ба љуз аз онњо њељ каси дигаре аз он 
дарвоза дохил намегардад. Мунодие нидо мекунад, ки рўзадорон 
куљоянд? Онњо бархоста (ва дохили љаннат мегарданд) ва чун дохили 
љаннат гардиданд, он дарвоза баста мешавад ва њељ каси дигаре аз он 
дарвоза дохил намегардад». 

921. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Касе, ки ду кори некро дар роњи Худо анљом дода бошад, 
аз дарвозањои бињишт барояш нидо мешавад, ки эй бандаи Худо, ин 
натиљаи яке аз он ду кори неки ту аст. 

Агар ањли намоз бошад, аз дарвозаи ањли намоз ва агар аз ањли 
љињод бошад, аз дарвозаи ањли љињод ва агар аз ањли рўза бошад, аз 
дарвозаи Райён ва агар аз ањли садаќа ва хайрот бошад, аз дарвозаи 
ањли садаќа ва хайрот даъват мегардад». 

Абўбакр (р) гуфт: Ё Расулаллоњ, падару  модарам фидои шумо, чї 
зарурат аст, ки касе аз њамаи он дарвозањо даъват шавад? Ва оё касе 
њаст, ки аз њамаи он дарвозањо даъват шавад?  

Фармуданд: «Бале ва умедворам, ки ту аз љумлаи њамон касон 
бошї». 

-31- 
КИТОБИ  
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922. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Ваќте ки Рамазон биояд, дарвозањои бињишт боз 
мегардад». 

923. Ва дар ривояти дигаре аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Ваќте, моњи Рамазон дохил гардад, 
дарвозањои осмон боз ва дарвозањои дўзах баста мешавад ва шаётин ба 
занљир кашида мешаванд». 

БОБИ 3. Бояд Рамазон гуфт ё моњи Рамазон ва касе, ки 
њардуро љоиз медонад 

924. Ва аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: «Ваќте ки моњро дидед, рўза бигиред ва ваќте, 
ки моњро дидед, ид бикунед ва агар моњ бар шумо пўшида шуд, сї рўз 
њисоб бигиред», яъне моњи Рамазонро. 

БОБИ 4. Касе, ки дурўѓ гуфтан ва амал кардан ба дурўѓро  
дар Рамазон тарк накунад 

925. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Касе, ки дурўѓ гуфтан ва амал кардан ба дурўѓро тарк 
нагўяд, барои Худованди мутаъол њољате нест, ки чунин шахсе хурду 
нўши худро тарк намояд». 

БОБИ 5. Агар рўзадор дашном дода шавад, оё бояд 
бигўяд, ки ман рўзадорам 

926. Ва аз Абўњурайра (р) дар њадиси гузашта ин њам омадааст, ки 
Паёмбари Худо (с) ба њикоят аз Худованди мутаъол фармуданд: «Њар 
амали бани Одам барои худаш мебошад, магар рўза, ки хос барои ман 
аст ва ман музди онро медињам». 

Ва дар охири њадис мефармоянд: «Барои шахси рўзадор ду хушї 
аст, ки ба онњо хушваќт мешавад. Яке хушњолї ваќти ифтор ва дигаре  
хушњолии мулоќот бо Парвардигораш, ки ба сабаби рўза гирифтан ба 
вай савоб ва музд дода мешавад». 

БОБИ 6. Рўза гирифтан барои касе, ки аз воќеъ шудан дар 
њаром метарсад 

927. Аз Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо Паёмбари Худо (с) 
будем, ки фармуданд: «Касе, ки никоњ карда метавонад, бояд издивољ 
намояд, зеро никоњ бењтарин сабаби чашмпўшї аз њаром ва њифозат аз 
воќеъ шудан дар њаром аст ва агар наметавонад, бояд рўза бигирад, 
зеро рўза барояш виќоя ва њимоя (аз воќеъ гардидан дар њаром) аст». 
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БОБИ 7. Ќавли Паёмбари Худо (с), ки фармуданд: «Њангоме, ки 
моњро дидед, рўза бигиред ва њангоме, ки моњро дидед, ид кунед» 

928. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Моњ бисту нўњ шаб аст, то ваќте, ки моњро намебинед, 
рўза нагиред ва агар моњ бар шумо пўшида шуд, сї рўзро комил 
намоед». 

929. Аз Умми Салама (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) тасмим 
гирифтанд, ки муддати як моњ бо њамсарони худ њамбистар нашаванд, 
чун бисту нўњ рўз гузашт, назди њамсарони худ омаданд. Касе гуфт: 
Шумо савганд ёд карда будед, ки як моњ назди њамсарони худ наоед? 
Фармуданд: «Мешавад, ки моњ бисту нўњ рўз бошад». 

БОБИ 8. Ду моњи ид кам намешавад 

930. Аз Абўбакра (р) ба наќл аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Ду моњ аст, ки савобашон кам намешавад, хоњ бисту нўњ 
рўз бошанд, хоњ си рўз, моњи иди Рамазон ва моњи Зулњиљља». 

БОБИ 9. Ин ќавли Паёмбари Худо (с) ки:                   
«Моён наменависем ва на њисоб мекунем» 

931. Аз Ибни Умар (р) ба наќл аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Мо (мардуми Араб ё ќавми Ќурайш) уммати нохонда 
њастем, на менависем ва на њисоб менамоем, моњ инчунин ва инчунин 
аст». Яъне, гоње бисту нўњ рўз ва гоње сї рўз аст. 

БОБИ 10. Набояд як ва ё ду рўз пеш аз Рамазон рўза гирифт 

932.  Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Њељ касе аз шумоён набояд як ва ё ду рўз пеш аз Рамазон 
рўза бигирад. 

Магар касе, ки авќоти муайянеро рўза мегирифт ва он рўз мувофиќ 
ба рўзи рўза гирифтанаш бошад, барои чунин шахсе рўза гирифтани 
ин рўз раво аст». 

БОБИ 11. Ин ќавли Худованд љалла зикруњу, ки: «Шаби рўза 
њамбистар гаштан бо њамсаронатон барои шумо њалол гардонида 

шудааст, онњо либос барои шумо ва шумо либос барои онњо њастед» 

933. Аз Бароъ (р) ривоят аст, ки гуфт: (рўза дар аввал чунин буд, ки) 
агар касе аз асњоби Паёмбари Худо (с) рўза медошт ва пеш аз ифтор 
хоб мешуд, мебоист њамон шаб ва фардои онро то шом рўза бигирад. 
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Ќайс ибни Сирмаи Ансорї (р) рўза дошт, чун ваќти ифтор расид, 
назди њамсараш омад ва гуфт: Дар хона таъоме вуљуд дорад?  

Гуфт: На! Вале рафта ва барои ту таъоме љустуљў мекунам. Ва чун 
Ќайс (р) дар рўз кор мекард, хоб бар ў ѓалаба кард ва ўро хоб бурд ва 
њангоме, ки њамсараш баргашт ва ўро ба ин њолат дид, гуфт: Вой бар 
ту! 

Фардо чун рўз ба нима расид, Ќайс (р) бењуш гардид, ин хабар ба 
Паёмбари Худо (с) расид ва ин ояи карима нозил гардид: «Барои шумо 
њамбистар шудан бо њамсарони шумо дар шаби рўза њалол гардонида 
шудааст». (Баќара: 187) 

Асњоб (р) аз нузули ин ояи карима бисёр хушњол гардиданд ва боз 
ин оят нозил гардид: «Ва бихўред ва биошомед, то ин, ки рўшании субњ 
аз торикии шаб барои шумо намоён гардад». (Баќара: 187) 

БОБИ 12. Ин ќавли Худованди мутаъол: «Ва бихўред ва 
биошомед, то он, ки рўшании субњ аз торикии шаб барои 

шумо намоён гардад» 

934. Аз Адий ибни Њотам (р) ривоят аст, ки гуфт: Чун ин ояи 
карима: «...То он, ки нахи сафед аз нахи сиёњ барои шумо намоён 
гардад», (Баќара: 187), нозил гардид, ресмони сиёњ ва ресмони 
сафедеро оварда ва зери болишти худ гузоштам. 

Шаб ба тарафи онњо нигоњ мекардам ва байни он ду ресмон фарќ 
карда наметавонистам. Фардояш назди Паёмбари Худо (с) рафтам ва 
ин мавзўъро арз намудам  

Фармуданд: «Маќсад аз ресмони сиёњ ва сафед торикии шаб ва 
рўшании субњ аст». 

БОБИ 13. Байни сањарї  то намози субњ чї ќадар ваќт аст? 

935. Аз Зайд ибни Собит (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо Паёмбари Худо 
(с) сањарї кардам, баъд аз он Паёмбари Худо (с) бархоста ва намоз 
хонданд. Касе аз вай пурсид, ки байни азон ва сањарї чї ќадар ваќт 
буд? Гуфт: Ба андозаи тиловати панљоњ оят. 

БОБИ 14. Сањарї кардан  баракат дорад, вале вољиб нест 

936. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) фармуданд: «Сањарї кунед, зеро ки дар сањарї кардан баракат аст». 

БОБИ 15. Агар касе дар рўз нияти рўза кард 

937. Аз Салама ибни Акваъ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) дар рўзи Ошуро касеро фиристоданд, то ба мардум нидо кунад: 
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«Касе, ки то њоло чизе хўрдааст, (баќияи рўзро) рўза бигирад ва касе, 
ки то њоло чизе нахўрдааст, набояд бихўрад».  

БОБИ 16. Рўзадоре, ки дар њолати љанобат аст ва субњ бар 
вай тулўъ мекунад 

938. Аз Оиша ва Умми Салама (р) ривоят аст, ки гуфтанд: Гоње 
мешуд, ки субњ тулўъ мекард ва Паёмбари Худо (с) аз њамбистарї бо 
њамсаронашон љунуб буданд, сипас ѓусл мекарданд ва рўза 
мегирифтанд. 

БОБИ 17. Њамоѓўшї барои рўзадор 

939. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
њамсаронашонро дар њоле, ки рўза доштанд, бўсида ва ба оѓўш 
мегирифтанд. Вале бар нафси худ аз њамаи шумо мањкамтар буданд. 

БОБИ 18. Агар рўзадор дар њолати фаромушї чизеро 
бихўрад ва ё биёшомад 

940. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Агар касе фаромўш карда чизе хўрд ва ё биёшомид, 
рўзаашро идома дињад, зеро ин хўрду нўш аз тарафи Худованд аст». 

БОБИ 19. Агар касе дар моњи Рамазон љимоъ кард ва 
худаш чизе надошт ва барояш садаќа дода шуд, бояд он 

садаќаро каффора бидињад 

941. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар њоле, ки назди 
Паёмбари Худо (с) нишаста будем, шахсе наздашон омад ва гуфт: Ё 
расули Аллоњ, њалок гардидам. 

Пурсиданд: «Чї кор кардї?» 
Гуфт: Дар њоле, ки рўза доштам, бо њамсарам љимоъ кардам.  
Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Оё метавонї ѓуломеро озод 

намої?» Гуфт: На.  
Гуфтанд: «Оё метавонї ду моњ пайёпай рўза бигирї?» 
Гуфт: «На». 
Гуфтанд: «Оё чизе дорї, ки шаст мискинро ба он таъом бидињї?» 
Гуфт: На. Ва назди Паёмбари Худо (с) нишаст. 
Абўњурайра (р) мегўяд: Дар њамин њоле, ки нишаста будем, касе 

барои Паёмбари Худо (с) занбили калоне аз хурмо овард. 
Фармуданд: «Шахси суолкунанда чї шуд?» 
Он шахс гуфт: Манам (њамин љоям). 
Фармуданд: «Ин хурморо бигир ва хайрот бидењ». 
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Гуфт: Оё ба шахси фаќиртаре аз худ? Ба Худованд ќасам аст, ки 
байни ду тарафи Мадина хонаводае аз хонаводаам фаќиртар нест. 

Паёмбари Худо (с) ончунон хандиданд, ки дандонњояшон намоён 
гардид ва фармуданд: «Онро ба хонаводаат бидењ». 

БОБИ 20. Њукми њиљомат ва ќай барои шахси рўзадор 

942. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с), дар њоле, 
ки эњром доштанд, њиљомат намуданд ва дар њоле, ки рўза доштанд, 
њиљомат намуданд. 

БОБИ 21. Рўза гирифтан  ва рўза хўрдан барои шахси мусофир 

943. Аз Ибни Абўавфо (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар яке аз сафарњо 
бо Паёмбари Худо (с) будем.  

Шахсеро гуфтанд: «Пиёда шав ва бароям махлут тањия кун». Он 
шахс гуфт: Ё Расулаллоњ, офтоб њанўз мављуд аст.  

Фармуданд: «Пиёда шав ва бароям махлут тайёр кун. 
Он шахс гуфт: Офтоб њанўз мављуд аст. Фармуданд: «Фуруд биё ва 

бароям махлут тањия кун». 
Он шахс рафт ва махлутро тайёр карда овард. Паёмбари Худо (с) 

махлутро гирифта ва нўшиданд. Баъд аз он ба дасти худ ба ин тарафи 
машриќ ишора намуда гуфтанд: «Ваќте, ки шаб аз ин тараф намоён 
гардид, ваќти ифтори рўзадор аст». 

944. Аз Оиша (р) њамсари Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки Њамза 
ибни Амри Асламї, ки шахси касиру-с-савме буд, аз Паёмбари Худо (с) 
пурсид: Оё дар сафар бояд рўза бигирам?  

Паёмбари Худо (с) фармуданд:. «Агар хостї, рўза бигир ва агар 
нахостї, рўза магир». 

БОБИ 22. Агар касе чанд рўзе аз Рамазонро рўза гирифта 
ва баъд аз он мусофир шуд 

945. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) дар моњи 
Рамазон ба тарафи Макка сафар намуданд ва рўза гирифтанд, чун ба 
минтаќаи Кадид расиданд, рўзаро хўрданд ва мардум њам хўрданд. 

БОБИ 23  

946. Аз Абўдардо (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар яке аз сафарњо дар 
рўзи бисёр гарме, ки инсон аз шиддати гармї дасташро болои сараш 
мегузошт, бо Паёмбари Худо (с) њамсафар шудем.  

Њељ кадоме аз моён ба љуз аз Паёмбари Худо (с) ва Ибни Равоња 
рўза надоштем. 
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БОБИ 24. Ин гуфтаи Пайѓамбари Худо, ки: «Рўза 
гирифтан дар сафар кори писандидае нест» 

947. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар яке аз 
сафарњо Паёмбари Худо (с) диданд, ки мардум издињом намуда ва 
болои шахсе соя кардаанд.  

Пурсиданд: «Инро чї шудааст?» 
Гуфтанд: Рўзадор аст.  
Фармуданд: «Рўза гирифтан дар сафар кори писандидае нест». 

БОБИ 26. Касе, ки фавт гардид ва ќарздори рўза бошад 

949. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
«Касе, ки фавт мегардад ва ќарздори рўза аст, бозмондагонаш ба љои 
вай рўза бигиранд». 

950. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Шахсе назди Паёмбари 
Худо (с) омада ва гуфт: Ё Расулаллоњ, модарам фавт гардидааст ва як 
моњ рўза ќарздор аст, оё раво аст, ки аз тарафи ў ќазо бидорам.  

Фармуданд: «Бале! Ќарзи Худованд ба ќазо овардан сазовортар 
аст». 

БОБИ 27. Ифтор барои шахси рўзадор  чї ваќт раво 
мегардад?  

951. Њадиси Ибни Абўавфо ва фармудаи Паёмбари Худо (с), ки 
барояш гуфтанд: «Бароям махлут тайёр кун» ќаблан гузашт ва дар ин 
ривоят мефармояд: «Ваќте,  ки дидед, шаб аз ин тараф намоён гардид, 
ваќти ифтори рўзадор дар дохил гардидааст». Ва ба ангушти худ ба 
тарафи машриќ ишора намуданд. 

БОБИ 28. Шитоб кардан дар ифтор  

952. Аз Сањл ибни Саъд (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Кори мардум то он ваќте некў аст, ки дар ифтор кардан 
шитоб намоянд». 

БОБИ 29. Агар шахсе дар Рамазон ифтор кард ва баъд аз 
он офтоб маълум гардид 

953. Аз Асмоъа бинти Абўбакр (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар рўзи 
абролуде дар замони Паёмбари Худо (с) ифтор намудем ва баъд аз он 
офтоб намоён гардид. 
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БОБИ 30. Рўза гирифтани атфол 

954. Аз Рубайъ бинти Муаввиз (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) субњи рўзи Ошуро касеро ба ќарияњои мардуми ансор 
фиристоданд, ки бигўяд «касе, ки субњ ифтор кардааст, боќимондаи 
рўзашро рўза бигирад ва касе, ки ба нияти рўза бархостааст, рўзаи 
худро идома дињад». 

Рубайъ мегўяд: Баъд аз ин воќеа рўзи Ошуроро рўза мегирифтем ва 
атфоли худро њам ба рўза гирифтани он вомедоштем ва барои атфол аз 
пашм бозичае омода карда будем, то агар кадом яке аз онњо барои 
хўрок гиря мекард, ба он бозича то њангоми ифтор ўро машѓул созем. 

БОБИ 31. Идома додани рўза то ба ваќти сањар 

955. Аз Абўсаид (р) ривоят аст, ки аз Паёмбари Худо (с) шунидааст, 
ки фармуданд: «Рўзаи имрўзро ба рўзаи фардо васл накунед ва агар 
касе мехоњад рўзаро васл намояд, фаќат то ваќти сањар ба рўза 
гирифтан идома бидињад». 

БОБИ 32. Сарзаниш кардани касе, ки дар бисёрии аз 
авќот рўзаи висол доштааст 

956. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) аз 
савми висол нањй фармудаанд. Шахсе аз мусалмонон гуфт: Ё 
Расулаллоњ! Моро нањй мекунед ва худи шумо савми висол мегиред. 

Фармуданд: «Кадом як аз шумоён монанди ман њастед? Шаб, ки 
мешавад, Парвардигорам маро мехўронад ва менўшонад». 

Чун худдорї аз рўзаи висолро ќабул накарданд, љињати сарзаниш 
карданашон ду рўзи пайи њамро муттасил бо њам бо онњо рўза 
гирифтанд. Баъд аз он моњи нав диданд. 

Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Агар моњи нав намешуд, боз њам 
рўзаи висолро бо шумо идома медодам».  

Ва дар ривояти дигаре аз Абўњурайра (р) наќл аст, ки фармуданд: 
«Аз ибодат амалеро анљом дињед, ки тањаммули адои онро дошта 
бошед». 

 
БОБИ 33. Касе, ки бародарашро савганд дод, то рўзаи 

нафлашро бихўрад 
 
957. Аз Абўљуњайфа (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 

байни Салмон ва Абўдардо аќди бародарї бастанд. Салмон ба дидани 
Абўдардо рафт, Умми Дардо (яъне њамсари Абўдардо)-ро дид, ки сару 
пояш ба њам рехтааст. 

Ба ў гуфт: Туро чї шудааст, ки худро ороиш намедињї?  
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Гуфт: Бародарат Абўдардо ба дунё алоќае надорад.  
Салмон омада ва барои Абўдардо таъомеро омода кард.  
Салмон ба ў гуфт: Бихўр, Абўдардо.  
Гуфт: Ман рўзадорам.  
Гуфт: То ту нахўрї, ман нахоњам хўрд.  
Абўдардо ночор шуд ва хўрд. 
Чун шаб шуд, Абўдардо ба намоз хондан бархост.  
Салмон ба ў гуфт: Бихоб!  
Хобид, вале боз дубора бархост. 
Боз ба ў гуфт: Бихоб!  
Чун шаб охир  шуд, Салмон ба ў гуфт: Њоло бархез.  
Њар ду бархостанд ва бо њам намоз хонданд. 
Салмон ба Абўдардо гуфт: Парвардигорат бар ту њаќ дорад, љони 

ту бар ту њаќ дорад ва њамсари ту бар ту њаќ дорад, њаќи њар соњиби 
њаќеро људогона барояш адо кун. 

Абўдардо назди Паёмбари Худо (с) омад ва љараёнро наќл намуд. 
Фармуданд: «Салмон рост гуфтааст». 

БОБИ 34. Рўза гирифтани моњи Шаъбон 

958. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) он ќадар 
пайи њам рўза мегирифтанд, ки мегуфтем: Дигар бидуни рўза нахоњанд 
буд. Ва он ќадар бидуни рўза мебуданд, ки мегуфтем: Дигар рўза 
нахоњанд гирифт. Паёмбари Худо (с)-ро надидам, ки ба љуз аз Рамазон 
моњи дигареро ба таври комил рўза гирифта бошанд, чунончї надидам, 
ки рўза гирифтанашон дар њар моње бештар аз моњи Шаъбон бошад. 

959. Ва аз Оиша (р) дар ривояти дигаре ба ин зиёдат омадааст, ки 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Аз ибодат амалеро анљом дињед, ки 
тањаммули адои онро дошта бошед, зеро то ваќте, ки шумо малул 
нашавед, Худованди мутаъол фазл ва рањмати Худро аз шумо ќатъ 
намекунад». 

Ва Паёмбари Худо (с) аз намози нафл намозеро дўст доштанд, ки 
инсон бар адои он мудовамат намояд ва агарчанде, ки он намоз андак 
бошад ва худи Паёмбари Худо (с) агар намозеро мехонданд, ба 
хондани он мудовамат мекарданд. 

БОБИ 35. Рўза гирифтан ва ифтори Паёмбари Худо (с) 

960. Ривоят аст, ки касе аз Анас (р) аз кайфияти рўзаи Паёмбари 
Худо (с) пурсид. Гуфт: Агар намехостам, ки Паёмбари Худо (с)-ро љуз 
дар њолати рўза доштан бубинам, љуз дар њолати рўза доштан 
намедидам ва агар намехостам, ки эшонро дар њолати намоз хондан 
бубинам, эшонро љуз дар њолати намоз хондан намедидам ва агар 
намехостам, ки эшонро дар њоли намоз хондан бубинам, дар њоли 
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намоз хондан намедидам ва њељ абрешимеро ба нармии дасти 
Паёмбари Худо (с) ламс накардам ва њељ мушк ва анбареро ба хушбўии 
Паёмбари Худо (с) набўйидам. 

961. Њадиси Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) ќаблан гузашт. 

БОБИ 36. Њаќќи љисм дар рўза 

962. Ва дар ривояти дигаре аз Абдуллоњ ибни Амр (р) ривоят аст, ки 
гуфт: Њангоме, ки Абдуллоњ (ибни Умар (р) ба пирї расид (ва аз 
ибодат кардан ољиз гашт), мегуфт: Эй кош, рухсати Паёмбари Худо 
(с)-ро ќабул мекардам. 

БОБИ 37. Њаќќи хонавода дар рўза 

963. Ва дар ривояти дигаре аз Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) 
омада аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар сифати Довуд (ъ) ва рўза 
гирифтанаш фармуданд: «…Ва чун  бо душман рў ба рў мешуд, фирор 
намекард». Абдуллоњ ибни Амр гуфт: Ё Расулаллоњ! Кист, ки бароям 
чунин замонате бикунад?  

Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Касе, ки њамеша рўза бигирад, гўё 
рўза нагирифтааст». Ва ин суханро ду бор такрор намуданд. 

БОБИ 38. Касе, ки ба дидани мардумоне рафта, вале 
наздашон ифтор накардааст 

964. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) назди Умми 
Сулайм рафтанд ва ў барояшон хурмо ва равѓан овард.  

Фармуданд: Равѓани худро бурда дар машк бирез ва хурмоятро дар 
зарфаш бигзор, зеро ман рўзадорам». 

Баъд аз он Паёмбари Худо (с) бархостанд ва дар гўшае аз хона 
намози нафлро адо намуданд ва барои Умми Сулайм ва хонаводааш 
дуо карданд. 

Умми Сулайм гуфт: Ё Расулаллоњ! Азизе дорам (дар њаќќи ў њам дуо 
кунед).  

Фармуданд: «Азизат кист?»  
Гуфт: Ходими шумо Анас. 
Анас (р) мегўяд: Паёмбари Худо (с) њамаи хайрњои ухравї ва 

дунявиро бароям хостанд ва дуо карданд, ки: «Худоё, барояш мол ва 
фарзанди бобаракат бидењ». Ва ман феълан пулдортарини мардуми 
ансор њастам ва духтарам (Умайна) бароям гуфт, ки аз пушти ман то 
пеш аз омадани Њаљљољ ба Басра яксаду бисту чанд кас дафн шуданд. 

 
 



 

                                                                Китоби  аҳкоми  рӯза 

 255 

БОБИ 39. Рўза гирифтани рўзњои охири моњ 

965. Аз Имрон ибни Њусайн (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) аз 
шахсе пурсиданд: «Эй Абўфалон, аз рўзњои охири ин моњ чанд рўзеро 
рўза гирифтї»?  

Он шахс гуфт: На, ё Расулаллоњ!  
Фармуданд: Чун ид шуд, ду рўз рўза бигир». 
Дар ривояти дигаре омадааст, ки гуфтанд: «Аз охири шаъбон (чизе 

рўза гирифтї)». 

БОБИ 40. Рўза гирифтан рўзи љумъа 

966.  Касе аз Љобир (р) пурсид, ки оё Паёмбари Худо (с) аз рўза 
гирифтани рўзи љумъа нањй намудаанд?  

Гуфт: Бале. 
967. Аз Љувайрия бинти Њорис (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 

дар рўзи љумъа наздаш омаданд ва ў дар ин рўз рўзадор буд, аз вай 
пурсиданд: «Оё дирўзро рўза гирифта будї?»  

Гуфт: На.  
Фармуданд: «Ирода дорї, ки фардоро рўза бигирї?»  
Гуфт: На. 
Фармуданд: «Пас рўзаатро бихўр». 

БОБИ 41. Оё Паёмбари Худо (с)  рўзњои муайянеро рўза 
мегирифтанд? 

968. Касе аз Оиша (р) пурсид, ки оё Паёмбари Худо (с) рўзњои 
муайянеро рўза мегирифтанд? Гуфт: На, (балки) амали эшон давомдор 
буд ва кадом яке аз шумо тоќату тањаммули Паёмбари Худо (с)-ро 
доред? 

БОБИ 42. Рўза гирифтани айёми ташриќ 

969. Аз Оиша ва Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфтанд: Паёмбари 
Худо (с) рўза гирифтани айёми ташриќро љуз ба касе, ки ба додани 
њадя ќудрат надорад, рухсат надоданд. 

 

БОБИ 43. Рўза гирифтани рўзи Ошуро 

970. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Мардуми Ќурайш дар замони 
љоњилият рўзи Ошуро рўза мегирифтанд ва Паёмбари Худо (с) њам ин 
рўзро рўза мегирифтанд. Чун ба Мадина омаданд, боз њам ин рўзро 
рўза мегирифтанд ва дигаронро њам ба рўза гирифтани он амр 
мефармуданд. Чун рўзаи моњи Рамазон фарз гардид, рўза гирифтани 
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рўзи Ошуроро тарк намуданд, (аз он баъд) касе, ки мехост, рўзи Ошуро 
рўза мегирифт ва касе, ки намехост, рўза намегирифт. 

971. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Пайѓамбари Худо ба 
Мадина омада ва диданд, ки яњуд рўзи Ошуро рўза мегиранд. 

Пурсиданд: «Ин рўза гирифтан барои чист?»  
Гуфтанд: Ин рўзи некест, рўзест, ки Худованд Бани Исроилро аз 

душманашон (Фиръавн) наљот додааст, аз ин љињат Мўсо (ъ) ин рўзро 
рўза мегирифт. 

Фармуданд: «Ман ба Мўсо нисбат ба шумо мустањиќтарам». 
Њамон буд, ки ин рўзро рўза гирифтанд ва ба рўза гирифтани он 

амр фармуданд. 
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БОБИ 1. Фазилати ќиёми (шабњои) моњи Рамазон 

972. Аз уммулмўъминин Оиша (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
дар яке аз шабњо бархостанд ва дар масљид намоз хонданд, мардуме 
омада ва монандашон ба намоз хондан шурўъ намуданд. (Ин њадис бо 
ихтилофи лафз ќаблан дар китоби намоз гузашт) ва дар охири ин 
ривоят омадааст, ки Паёмбари Худо (с) вафот ёфтанд ва мавзўъ ба 
њамин минвол буд. 

 БОБИ 2. Љустуљў ва талаби лайлатулќадр дар њафт шаби 
ахири моњи Рамазон 

973. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки мардуме аз асњоби Паёмбари 
Худо (с) ба хоб диданд, ки лайлатулќадр дар њафт шаби ахири Рамазон 
аст. Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Фикр мекунам, ки хобњои шумо 
(дар ин, ки лайлатулќадр) дар њафт шаби ахир аст, бо њам  муттафиќ 
аст, биноан агар касе талаби лайлатулќадрро дорад, дар њафт шаби 
охир талаб намояд» 

974. Аз Абўсаъид (р) ривоят аст, ки гуфт: Дањ рўзи миёнаи 
Рамазонро бо Пайѓамбари Худо (с) ба эътикоф нишастем. Субњи рўзи 
бистум Паёмбари Худо (с) бархостанд ва барои мо хутба хонда 
фармуданд: «Ман шаби ќадрро ба хоб дидам ва боз онро аз ман 
фаромўш сохтанд. Пас онро дар шабњои тоќи дањаи ахир љустуљў 
намоед ва дар хоб дидам, ки байни обу гил саљда мекунам, аз ин љињат 
касе, ки бо (ман) Паёмбари Худо (с) ба эътикоф нишаста буд, ба 
эътикофгоњаш бозгардад».  

Мо ба эътикофгоњњои худ бозгаштем ва дар њоле, ки дар осмон 
порчаи абреро намедидем, абри ѓализе омад ва боридан гирифт ва он 
ќадар борид, ки об аз саќфи масљид, ки аз шохањои дарахти хурмо буд, 
љорї шуд, намоз иќома гардид ва Паёмбари Худо (с)-ро дидам, ки дар 
об ва гил саљда мекунанд, то љое, ки асари гилро дар пешониашон 
дидам. 
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БОБИ 3. Љустуљўи лайлатулќадр  дар дањаи ахир дар 
њоли ибодат 

975. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Лайлатулќадрро дар дањаи ахири Рамазон љустуљў кунед, 
дар нўњ рўзе, ки боќї мемонад, дар њафт рўзе, ки боќї мемонад, дар 
панљ рўзе, ки боќї мемонад». 

976. Ва аз Ибни Аббос дар ривояти дигаре омадааст, ки гуфт: 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Шаби ќадр дар дањаи ахир аст, дар 
нўњ (шабе), ки мегузарад, ё дар њафт (шабе), ки боќї мемонад. (Дар нўњ 
шабе, ки мегузарад, яъне шаби бисту нўњум, ё дар њафт шабе, ки боќї 
мемонад, яъне шаби бисту саввум). 

БОБИ 4. Ибодат кардан дар дањаи ахири Рамазон 

977. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Чун дањаи ахири Рамазон 
мешуд, Паёмбари Худо (с) изорбанди худро мањкам мебастанд ва 
шабњо намоз мехонданд ва њамсарони худро низ бедор мекарданд. 
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БОБИ 1. Иътикоф дар дањаи ахир                                                            
ва эътикоф дар тамоми масољид 

978. Аз Оиша (р) њамсари Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
Паёмбари Худо (с) дањаи ахири Рамазонро то њангоми вафот ба 
эътикоф менишастанд ва баъд аз вафоти Паёмбари Худо (с) 
њамсаронашон ба эътикоф менишастанд. 

БОБИ 2. Мўътакиф набояд бидуни                                                     
зарурат ба хона биравад 

979. Ва аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
сарашонро, дар њоле, ки дар масљид буданд, ба тарафи ман меоварданд 
ва ман сарашонро шона мезадам ва дар њангоми эътикоф бидуни 
зарурат ба хона намеомаданд. 

БОБИ 3. Эътикоф дар шаб 

980. Ривоят аст, ки Умар (р) аз Паёмбари Худо (с) пурсид: Ман дар 
љоњилият назр карда будам, ки як шаб дар Масљиди Њаром ба эътикоф 
биншинам (њоло чї бояд бикунам?)  

Фармуданд: «Ба назри худ вафо кун». 

БОБИ 4. Насб намудани                                                              
ќубба дар масљид 

981. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) тасмим 
гирифтанд, ки дар масљид ба эътикоф бинишинанд ва чун дар љойи 
эътикофи худ омаданд, диданд, ки дар он љо ќуббањое насб гардидааст: 
ќуббаи Оиша, ќуббаи Њафса, ќуббаи Зайнаб. 

Фармуданд: «Оё фикр мекунед, ки инњо кори хубе кардаанд?» 
Њамон буд, ки аз эътикоф нишастан сарфи назар намуданд, то он, 

ки дањ рўз аз Шавволро ба эътикоф нишастанд. 
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БОБИ 5. Оё љоиз аст, ки мўътакиф љињати њољати             
худ то дарвозаи масљид биравад  

982. Ривоят аст, ки Сафия (р) њамсари Паёмбари Худо (с) дар њоле, 
ки Паёмбари Худо (с) дар дањаи ахири Рамазон дар масљид ба эътикоф 
нишаста буданд, ба диданашон омад, соате наздашон нишаста, сўњбат 
намуд. Сипас бархоста ба тарафи хонааш баргашт. 

Паёмбари Худо (с) низ бархостанд ва ўро то дарвозаи масљид, ки 
наздики дарвозаи хонаи Умми Салама (р) буд, гусел намуданд. 

Дар ин асно ду нафар аз мардуми ансор, ки аз он љо мегузаштанд ва 
ба Паёмбари Худо (с) салом доданд, Паёмбари Худо (с) ба онњо 
гуфтанд: «Аз роње, ки омадед баргардед, ин зан Сафия бинти Њуяй 
мебошад». Сухани Паёмбари Худо (с) бар онњо сахт расид ва гуфтанд: 
Субњоналлоњ, ё Расулаллоњ!  

Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Шайтон дар њамаи вуљуди инсон 
монанди хун мегардад ва тарсидам, ки мабодо дар дили шумо васваса 
бияндозад». 

БОБИ 6. Эътикоф дар дањ рўзи миёнаи Рамазон 

983. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар 
њар Рамазоне дањ рўз ба эътикоф менишастанд, вале дар соле, ки дар он 
вафот ёфтанд, бист рўз ба эътикоф нишастанд. 
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БОБИ 1. Он чї, ки дар мавриди ин гуфтаи Худованд 
омадааст, ки «пас њангоме, ки намоз адо гардид, дар рўи 

замин мунташир шавед…» 

984. Аз Абдуррањмон ибни Авф (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме ба 
Мадина омадем, Паёмбари Худо (с) байни ман ва байни Саъд ибни 
Рабеъ (р) аќди бародарї бастанд. Саъд ибни Рабеъ (р) гуфт: Ман 
сарватмандтарин мардуми ансор њастам моламро ду таќсим карда, 
ними онро ба ту медињам. Ва нигоњ кун њар як аз ду занамро, ки 
меписандї, ман ўро талоќ медињам ва баъд аз ин, ки иддааш гузашт, 
ўро ба никоњ бигир.  

Абдуррањмон ибни Авф (р) гуфт: Маро бо ин чизњо зарурате нест, 
оё бозоре, ки дар он тиљорате бошад, вуљуд дорад?  

Саъд (р) гуфт: Бале, бозори Ќайнуќоъ. 
Аз фардояш Абдуррањмон ибни Авф  ба он бозор рафт. Ќурут ва 

равѓане аз он љо овард ва њамин тавр рафтуомадашро идома дод, то 
он, ки рўзе омада ва асари атр ва заъфарон дар вай намоён буд.  

Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Издивољ кардї?» 
Гуфт: Бале.  
Гуфтанд: «Бо кадом зан?» 
Гуфт: Бо зане аз ансор.  
Фармуданд: «Чї ќадар барояш мањр додї?»  
Гуфт: Ба андозаи як хастаи тилло (ё як хастаи тилло).  
Паёмбари Худо (с) ба вай гуфтанд: «Љашни арўсиро баргузор кун 

ва агарчи он ба як бузе бошад». 

БОБИ 2. Њалол ошкор аст ва њаром ошкор аст, байни 
њалол ва њаром чизњои шубњанок вуљуд дорад 

985. Аз Нўъмон ибни Башир (р) ривоят аст, ки гуфт: Пайѓамбари 
Худо (с)  фармуданд: Њалол возењ ва ошкор ва њаром возењ ва ошкор 
аст ва байни њалол ва њаром чизњои шубњаноке вуљуд дорад ва касе 
чизњои шубњанокро аз тарси гуноњ тарк намояд, чизњоеро, ки гуноњаш 
возењ аст, ба таври авло тарк хоњад намуд ва касе дар иртикоби умури 
шубњанок љуръат намояд, бисёр ваќтњо дар чизњое, ки гуноњаш яќинї 
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аст, низ иќдом менамояд. Гуноњон марзњои мамнўъаи Худованди 
мутаъол аст. Касе, ки (њайвоноташро) дар наздикии манотиќи мамнўъа 
мечаронад, дур нест, ки дар манотиќи мамнўъа низ дохил гардад. 

БОБИ 3. Тавзењи чизњои иштибоњї 

 986. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Утба ибни Абўваќќос ба 
бародараш Саъд ибни Абўваќќос васият карда буд, ки бачаи канизи 
Замъа аз ман аст, (Замъа канизе дошт, ки Утба бо вай дар замони 
љоњилият зино карда буд ва аз вай писаре мутаваллид шуда буд ва ба 
асоси урф ва одоти љоњилият зонї метавонист иќомаи  даъвї намуда, 
баччаи зинокорро бигирад ва Утба пеш аз марг барои бародараш васият 
карда буд, ки) ўро аз вай бигирї. 

 (Оиша (р) гуфт: Дар соли фатњи Макка Саъд ибни Абўваќќос (р) он 
тифлро гирифт ва гуфт: Фарзанди бародари ман аст, ба ман дар 
мавриди ў васият кардааст. 

Абд ибни Замъа омад ва гуфт: Ин тифли бародарам ва баччаи 
канизи падари ман аст ва дар бистари ў ба дунё омадааст. То он, ки 
назди Паёмбари Худо (с) иќомаи даъво намуданд. 

 Саъд гуфт: Ё Расулаллоњ! Фарзанди бародарам мебошад ва дар 
мавриди ў ба ман васият кардааст. Ва Абд ибни Замъа гуфт: Ин тифл 
бародари ман ва баччаи канизи падари ман аст ва дар бистари ў ба 
дунё омадааст. 

Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Эй Абд ибни Замъа! Бачча аз ту 
аст». Сипас Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Бачча аз соњиби бистар 
аст (яъне аз соњиби модари бачча аст) ва барои зинокор ба љуз санг 
насиби дигаре нест».  

Баъд аз он ба Савда, духтари Замъа, ки њамсари Паёмбари Худо (с) 
буд, гуфтанд: «Аз он мавлуд бояд њиљобе кунї». Зеро диданд, ки он 
мавлуд шабењ ва њамранги (Утба) аст ва то он мавлуд зинда буд, 
Савдаро надид. 

 

БОБИ 4. Касе, ки васвасаро  аз умури шубњанок 
намедонад 

987. Ва аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Мардуме гуфтанд: Ё 
Расулаллоњ! Касоне барои мо гўшт меоварданд ва мо намедонем, ки 
(њангоми забњ) номи Худоро ёд кардаанд ё на?  

Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Шумо номи Худоро ёд кунед ва 
бихўред». 
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БОБИ 5. Касе, ки ањамият надињад,  ки аз чї роње мол 
касб мекунад 

988. Аз Абўњурайра (р) бо наќл аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Замоне бар мардум хоњад омад, ки шахс ањамият надињад, 
ки молашро аз куљо ба даст овардааст, аз њалол ва ё аз њаром». 

БОБИ 6. Тиљорат дар мансуљот 

989. Аз Бароъ ибни Озиб (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар замони 
Паёмбари Худо (с) тиљорат мекардем, аз Паёмбари Худо (с) рољеъ ба 
мубодилаи пул ба пул пурсиш намудем. 

Фармуданд: «Агар даст ба даст бошад, боке надорад, вале агар нася 
бошад, раво нест». 

БОБИ 7. Берун шудан барои тиљорат 

990. Аз Абўмўсои Ашъарї (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Умар ибни 
Хаттоб (р) иљоза хостам, ки наздаш дароям, чун машѓул буд, бароям 
иљоза надод ва ман баргаштам.  

Чун Умар (р) аз кораш фориѓ шуд, гуфт: Магар садои Абдуллоњ ибни 
Ќайсро нашунидам, барояш иљоза дињед. Гуфтанд: Ў баргашта рафтааст. 

Маро хост. Гуфтам: Мо ба њамин чиз амр шуда будем (яъне Паёмбари 
Худо (с) амр карда буданд, ки агар иљоза хостед ва ба шумо иљоза 
надоданд, баргардед). Гуфт: Ба ин сухани худ бояд шоњид биёварї. 

Аз ин љо баромадам ва ба маљлиси ансор рафтам ва аз онњо дар ин 
мавзўъ пурсиш намудам. Гуфтанд: Барои ту дар ин мавзўъ љуз 
хурдтарини мо Абўсаъиди Худрї шахси дигаре шањодат намедињад. 
Абўсаъиди Худриро гирифта ва бо худ бурдам. (Ў шањодат дод) ва 
Умар (р) гуфт: Магар ин равиши Паёмбари Худо (с) бар ман пўшида 
мондааст? Хариду  фурўш дар бозор маро машѓул намуда буд. 
Маќсадаш рафтан ба тиљорат буд. 

БОБИ 8. Касе, ки афзунї дар ризќу рўзиро дўст медошт 

991. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари 
Худо (с) шунидам, ки фармуданд: «Касе, ки дўст дорад ризќу рўзиаш 
фарох ва умраш дароз гардад, силаи рањмро ба љо биёварад». 

БОБИ 9. Ба нася харидани Паёмбари Худо (с) 

992. Ривоят аст, ки Анас (р) њолати фаќри Паёмбари Худо (с)-ро 
баён намуда гуфт: Нони љавин ва нонхўрише, ки бўяш таѓйир ёфта буд, 
барои Паёмбари Худо (с) овардам ва Паёмбари Худо (с) сипарашонро 
назди шахси яњудї дар муќобили миќдори љав, ки барои хонаводаи худ 
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гирифта буданд, гарав гузошта буданд. Ва (ровї мегўяд) аз эшон 
шунидам, ки мефармуданд: «Њељ шабе назди Оли Муњаммад (с) як соъ 
гандум ё як соъ аз донагињои дигар пайдо намешуд, бо он, ки нўњ 
њамсар доштанд». 

БОБИ 10. Касб ва кори шахс аз мењнати худаш 

993. Аз Миќдом (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки фармуданд: 
«Њаргиз касе таъомеро бењтар аз мењнати дасти худаш нахўрдааст ва 
Пайѓамбари Худо Довуд (ъ) аз мењнати дасти худаш мехўрд». 

БОБИ 11. Осонгирї ва гузашт дар хариду фурўш  

994. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Худованд он шахсеро рањмат кунад, ки дар хариду фурўш 
ва талаби њаќќаш богузашт ва осонгир бошад». 

БОБИ 12. Касе, ки барои шахси доро мўњлат дод 

995. Аз Њузайфа (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
гуфтанд: «Малоика бо рўњи шахсе аз мардумони пеш аз шумо буд, 
мулоќот намуданд, аз вай пурсиданд: Оё кори неке њам анљом додаї?  

Гуфт: Муздуронамро амр мекардам, то ба ќарздорони фаќир 
мўњлат бидињанд ва аз тавонмандон гузашт намоянд. Ва Худованди 
мутаъол њам аз (гуноњони) вай гузашт намуд». 

БОБИ 13. Ваќте ки харидор ва фурўшанда  айби молро 
напўшонанд ва њаќиќатро бигўянд 

996. Аз Њаким ибни Њизом (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) фармуданд: «Харидор ва фурўшанда дар муомилаи худ то ваќте, ки 
аз њам мутафарриќ нашудаанд, мухайяр мебошанд, агар барои якдигар 
рост гуфта бошанд ва воќеияти моли худро баён карда бошанд, 
муомилаашон бобаракат мегардад ва агар айби онро пинњон намуда ва 
дурўѓ гуфта бошанд, баракати муомилаи онњо аз байн меравад». 

БОБИ 14. Хариду фурўши хурмои махлут 

997. Аз Абўсаид (р) ривоят аст, ки гуфт: Барои мо хурмоеро 
медоданд, ки хуб ва бади он бо њам махлут буд ва мо ду соъи аз онро 
ба як соъ мефурўхтем. 

Паёмбари Худо (с) фармуданд: «На ду соъро ба як соъ бифурўшед 
ва на ду дирњамро ба як дирњам». 
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БОБИ 15. Судхўр 

998. Аз Абўљуњайфа (р) ривоят аст, ки гуфт: Падарамро дидам, ки 
ѓуломи њиљоматгареро харид ва амр намуд, то олати њиљоматашро 
бишкананд.  

Сабабро пурсидам, гуфт: Паёмбари Худо (с) аз пули фурўши саг, аз 
пули фурўши хун, аз хол кандан, аз суд додан ва суд хўрдан нањй 
фармуда ва мусаввирро лаънат намуданд. 

БОБИ 16. Худованд баракати судро  аз байн мебарад ва ба 
садаќа ва хайрот баракат медињад 

 999. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: «Савганд хўрдан дар хариду фурўш сабаби 
фурўхтани мол мешавад, вале боиси аз байн рафтани баракати он 
мегардад». 

БОБИ 17. Ќиссаи санъатгар ва оњангар 

1000. Аз Хаббоб (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар замони љоњилият 
санъатгар будам ва аз (Ос ибни Воил) маблаѓе талабгор будам, наздаш 
рафта, пуламро талаб намудам.  

Гуфт: То  ба дини Муњаммад (с) кофир нагардї, пулатро нахоњам 
дод.  

Гуфтам: То ваќте, ки ту намирї ва дубора (рўзи ќиёмат) зинда 
нашавї, ба дини Муњаммад (с) кофир нахоњам шуд.  

Гуфт: Пас то ваќте, ки намурдаам ва дубора зинда нашудам, маро 
бигзор, дар он ваќт дорои мол ва авлод мешавам ва ќарзи туро 
медињам. Ва ин ояи карима нозил гардид: «Оё он касеро, ки ба оёти мо 
кофир гардида ва гуфтааст, ки бароям мол ва фарзанде дода хоњад шуд, 
дидї? Оё ў аз ѓайб хабар дорад ва ё он, ки аз Худованд ањду паймон 
гирифтааст?» (Марям: 77-78) 

БОБИ 18. Ќиссаи хайёт 

1001. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Шахси хайёте 
нонеро тањия намуд ва Паёмбари Худо (с)-ро даъват намуд.  

Анас ибни Молик (р) мегўяд: Ман њам бо Паёмбари Худо (с) ба он 
даъват иштирок намудам. (Он хайёт) барои Паёмбари Худо (с) нон ва 
шўрбое, ки аз дубо (дубо як навъи кадуест, ки ќисмати поёниаш калон 
ва ќисмати болоияш борик аст) ва гўшти ќоќ тањия шуда буд, овард. 
Дидам, ки Пайѓамбари Худо (с) кадуњоро чида ва мехўранд. Ва аз он 
ваќт то ба имрўз кадуро дўст медорам. 
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БОБИ 19. Харидани чорпоён ва харњо 

1002. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар яке аз 
љангњо бо Паёмбари Худо (с) будам, шутурам аќиб афтода ва аз пой монд. 

Пайѓамбари Худо (с) наздам омаданд ва гуфтанд: «Љобир њастї?» 
Гуфтам: Бале.  

Гуфтанд: «Чї кор мекунї?» 
Гуфтам: Шутурам аз пой мондааст ва аз дигарон аќиб афтодаам. 

Паёмбари Худо (с) поён шуда ва шутурамро ба асое, ки ба даст 
доштанд заданд ва фармуданд: «Савор шав».  
Савор шудам ва дидам, ки шутурам то љое даванд шудааст, ки бояд 

ўро аз сабќат намудани шутури Паёмбари Худо (с) љилавгирї намоям. 
Пурсиданд: «Издивољ кардаї?»  
Гуфтам: Бале.  
Гуфтанд: «Бо духтаре ё бевае?»  
Гуфтам: Бо бевае.  
Гуфтанд: «Чаро бо духтаре издивољ накардї, ки ту бо ў ва ў бо ту 

шўхї мекард?»  
Гуфтам: Хоњарњое доштам, хостам бо зане издивољ намоям, ки аз 

онњо сарпарастї намояд, сарашонро шона зада ва ба корњояшон 
расидагї намояд. 

Фармуданд: «Ту (ба Мадина) бар хоњї гашт, њушёр ва мутаваљљењ 
бош». 

Баъд аз он гуфтанд: «Шутуратро намефурўшї?»  
Гуфтам: Мефурўшам. Ўро аз ман ба як авќия (ки баробари чил 

дирњам аст) хариданд, эшон пеш аз ман ба Мадина расиданд ва ман 
фардояш расидам, ба тарафи масљид омадам ва дидам, ки Паёмбари 
Худо (с) ба дарвозаи масљид истодаанд.  

Гуфтанд: «Њоло расидї?»  
Гуфтам: Бале.  
Фармуданд: «Шутуратро бигзор, ба масљид дохил шав ва ду ракаат 

намоз бихон».  
Ба масљид дохил шудам ва ду ракаат намоз хондам.  
Ба Билол гуфтанд, то бароям чињил дирњам нуќра вазн карда 

бидињад. Билол дирњамњоро вазн кард ва дар ваќти вазн кардан каме 
сангинтар вазн кард. 

Паёмбари Худо (с) ба Билол гуфтанд: «Љобир (р)-ро садо кун». 
Бо худ гуфтам: Мехоњанд шутурамро пас бидињанд. Ва њељ чизе аз 

он шутур дар наздам мутанаффиртар набуд.  
(Наздашон омадам) фармуданд: «Шутурат аз ту ва ќиматаш њам аз 

ту». 
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БОБИ 20. Харидани шутурони бемор 

1003. Ривоят аст, ки Абдуллоњ ибни Умар ибни Хаттоб (р) 
шутурњои бемореро аз шахсе харида буд ва он шахс шарике дошта ва 
шарикаш назди Ибни Умар (р) омад ва гуфт: Шарикам шутурњои 
бемореро бароят фурўхтааст ва туро аз ин айб огоњ накардааст.  

Ибни Умар ба ў гуфт: Шутурњоро пас бибар. Ва чун хост 
шутурњоро пас бибарад, Ибни Умар (р) гуфт: Пас бурдан лозим нест ва 
ба њукми Паёмбари Худо (с) розиям, ки фармудаанд, «сирояте нест». 

БОБИ 21. Ќиссаи њиљоматгар 

1004. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Абўтайиба (р) 
Паёмбари Худо (с)-ро њиљомат намуд, фармуданд, то барояш як соъ 
хурмо бидињанд ва илова бар он амр намуданд, то хирољашро низ 
тахфиф намоянд. 

1005. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
худро њиљомат намуданд ва музди њиљоматгарро доданд ва агар музди 
њиљомат њаром мебуд, барояш намедоданд. 

БОБИ 22. Тиљорат дар чизе, ки касбаш макрўњ аст 

1006. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Болиштеро, ки дорои ашкол 
ва суратњое буд, харидам. Чун чашми Паёмбари Худо (с) ба он болишт 
афтод, аз дохил шудан ба хона худдорї намуданд. Аломати 
норизоятиро дар чењраашон мушоњида намуда, гуфтам: Ё Расулаллоњ! 
Ба Худо ва Расулаш тавба менамоям, вале ман чї гуноње кардам? 

Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Ин болишт чист?»  
Гуфтам: Инро барои шумо харидаам, то њангоми нишастан худро 

ба он  такя дињед. 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Касоне, ки ин суратњоро 

кашидаанд, дар рўзи ќиёмат азоб мешаванд ва барояшон гуфта 
мешавад: он чиро, ки халќ кардаед, зинда кунед». 

Ва фармуданд: «Дар хонае, ки дар он сурат вуљуд дорад, малоика 
дохил намешавад». 

БОБИ 23. Касе, ки чизе харида  ва пеш аз мутафарриќ  
шудан онро бахшиш намудааст 

1007. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар яке аз сафарњо бо 
Паёмбари Худо (с) будем, ман шутури саркашеро, ки аз Умар (р) буд, 
савор будам. Он шутур саркашї мекард ва аз њамаи њамроњон пеш 
мешуд. 

Умар (р) омад ва бар шутур њайбат зад ва ўро пас биёвард. Боз 
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дубора аз њамагон пеш мерафт, боз Умар (р) ўро њайбат зада ва аќиб 
меовард. 

Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Ўро бароям бифурўш».  
Умар (р) гуфт: Ба таври бахшиш аз шумо бошад.  
Фармуданд: «Ўро бароям бифурўш».  
Онро барои Паёмбари Худо (с) фурўхт. 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Эй Ибни Умар! Ин шутур аз ту ва 

њар чї мехоњї, бо он бикун». 

БОБИ 24. Он чї, ки аз фиребкорї дар муомила макрўњ аст 

1008. Ва аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки шахсе ба Паёмбари Худо 
(с) гуфт, ки дар хариду фурўш фанд мехўрад.  

Паёмбари Худо (с) ба ў гуфтанд: «Чун муомила кардї, бигў, ки  
фиребкорї набояд бошад».  

БОБИ 25. Он чї, ки дар мавриди бозорњо омадааст 

1009. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Лашкаре ба љанги Каъба хоњад омад ва чун ба минтаќаи 
Байдо (Байдо дењаест байни Макка ва Мадина) бирасанд, њамагї аз 
аввал то охир дар замин фурў мераванд». 

Гуфтам: Эй Расули Худо (с), чї гуна њамагон аз аввал то ба охир ба 
замин фурў мераванд, дар њоле, ки дар он минтаќа бозорњояшон аст ва 
мардуми бегуноње вуљуд доранд?  

Фармуданд: «Аз аввал то охирашон ба замин фурў меравад ва баъд 
аз он (дар охират) њар кас мутобиќи нияташ дубора зинда мегардад». 

1010. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) дар бозор буданд.  

Шахсе барояшон гуфт: Ё Абулќосим! 
Паёмбари Худо (с) ба тарафаш нигаристанд. 
Он шахс гуфт: Ман ин шахси дигарро садо кардам. 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Худро ба исми ман ном кунед, вале 

ба кунияти ман ба худ куният интихоб накунед». 
1011. Аз Абўњурайраи Давсї (р) ривоят аст, ки гуфт: Рўзе Паёмбари 

Худо (с) аз хона берун шуданд. На эшон бо ман ва на ман бо эшон 
сухан мезадам, то ин, ки ба бозори бани Ќайнуќоъ омаданд ва дар 
канори хонаи Фотима (р) нишаста ва гуфтанд: «Оё тифлакат њамин 
љост, оё тифлакат њамин љост?» (маќсадашон Њасан ё Њусайн (р) буд). 

Фотима (р) дар фиристодани он тифл ќадре таъхир намуд. 
Фикр кардам, шояд зеваре ба танаш овехта ва ё сару танашро 

мешўяд. Баъд аз лањзае он тифл давида омад ва Паёмбари Худо (с) ўро 
ба оѓўш гирифтанд ва бўсиданд ва фармуданд: «Худоё, ўро (яъне 
Њасанро) дўст бидор ва касе, ки ўро дўст дорад, њам дўст бидор». 
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1012. Аз Ибни  Умар ривоят аст, ки мардум дар замони Паёмбари 
Худо (с) таъомро аз касоне, ки мањсулоти худро бор карда ва ба 
тарафи бозор меоварданд, дар байни роњ харидорї мекарданд. 

Паёмбари Худо (с) касеро фиристоданд, ки онњоро аз фурўхтани он 
таъом дар миёни роњ манъ намояд ва фармуданд, ки таъом бояд дар 
фурўшгоњи муайянаш оварда шавад.  

Ва Ибни Умар (р) мегўяд: Паёмбари Худо (с) аз фурўхтани таъоме, 
ки шахс онро харидааст, вале њанўз ўро ќабз накардааст, манъ 
кардаанд. 

БОБИ 26. Кароњияти љору љанљол дар бозор 

1013. Ривоят аст, ки Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) аз сифати 
Паёмбари Худо (с) дар Таврот пурсида шуд.  

Гуфт: Бале, ба Худованд ќасам, ки эшон дар Таврот ба баъзе аз 
сифоте, ки дар Ќуръон барояшон омадааст, васф шудаанд. «Эй 
паёмбар, мо туро шоњид ва башоратдињанда ва бимдињанда 
фиристодем». Ва нигањбоне барои мўъминин, ту бандаи ман ва расули 
ман њастї, туро мутаваккил ном нињодам, туршрўй ва сахтруй мабош». 
(Ањзоб: 45). Ва аз сифати дигараш ин аст, ки дар бозор љору љанљол 
намекунад, љазои бадиро ба бадї намедињад, балки афв намуда ва 
гузашт мекунад. Ва то он ваќт Худованд ўро намемиронад, ки миллати 
мунњарифро ба воситаи ў ба роњи мустаќим њидоят намояд ва бигўянд: 
Ло илоња иллаллоњ ва ба сабаби ў чашмњои нобиноро бино ва гўшњои 
ношунаворо шунаво ва дилњои бастаро кушода гардонад. 

БОБИ 27. Вазни бор бар зиммаи фурўшанда аст 

1014. Аз Љобир (р) ривоят аст, ки гуфт: Абдуллоњ ибни Амр ибни 
Њаром (р) вафот ёфта ва бар вай ќарзе буд. Аз Паёмбари Худо (с) 
хоњиш кардам, то аз ќарздоронаш бихоњанд, ки ќарзи худро ба ў 
бибахшанд. Паёмбари Худо (с) ин хоњишро аз онњо намуданд, вале 
онњо ќабул накарданд (талабгорони Абдуллоњ ибни Амр аз мардуми 
яњуд буданд). Паёмбари Худо (с) ба ман гуфтанд: «Бирав ва хурмои 
худро ду ќисмат кун, Аљваро як тараф ва Азќи Зайдро як тараф ва 
касеро назди ман бифирист». (Аљва ва Азќи Зайд ду навъи хурмо аз 
анвоъи бисёр хуби хурмоњои Мадинаи Мунаввара аст). 

Тибќи фармудаашон амал кардам ва ба эшон хабар додам, 
Паёмбари Худо (с) омаданд ва бар рўи хурмоњо (ё дар миёнаи хурмоњо) 
нишастанд ва гуфтанд: «Барои ин мардум (яъне талабгорони Абдуллоњ 
ибни Амр (р) паймона кун».  

Миќдори талаби онњоро барояшон паймона кардам ва хурмоям 
њамчунон ба њоли худ боќї буд ва гўё чизе аз он кам нашуда буд. 
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БОБИ 28. Он чї, ки паймона карданаш мустањаб аст 

1015. Аз Миќдом ибни Маъдикарб (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят 
аст, ки фармуданд: «Таъоми худро паймона кунед, Худованд барои 
шумо баракат медињад». 

БОБИ 29. Баракати соъ ва мудди Паёмбари Худо (с) 

1016. Аз Абдуллоњ ибни Зайд (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, 
ки гуфтанд: «Худоё! Иброњим (ъ) Маккаро њарам ќарор дода ва барои 
он дуо кардааст ва ман Мадинаро њарам ќарор медињам, њамчуноне ки 
Иброњим (ъ) Маккаро њарам ќарор додааст ва ба соъ ва мудди он дуо 
мекунам, (мудд иборат аз чањор њиссаи як соъ аст) мисле, ки Иброњим 
(ъ) барои Макка дуо кардааст». 

БОБИ 30. Он чї, ки дар мавриди фурўхтан ва эњтикори 
таъом омадааст 

1017. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Касоне, ки таъомро ба 
таври тахмин мехариданд, дидам, ки дар замони Паёмбари Худо (с) 
зада мешаванд, то онро пеш аз ќабз намудан ва овардани он ба љои 
муайянаш нафурўшанд. 

1018. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) аз 
фурўхтани таъом пеш аз ба даст овардани он нањй фармуданд.  

Аз Ибни Аббос (р) пурсида шуд: Ин чї гуна аст?  
Гуфт: Ба ин шакл аст, ки дирњами муќобили дирњам бошад ва 

таъомеро, ки харидааст, дар оянда ќабза намояд. 
1019. Аз Умар ибни Хаттоб (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 

фармуданд: «Тилло ба тилло суд аст, магар он, ки даст ба даст бошад 
ва гандум ба гандум суд аст, магар он, ки даст ба даст бошад ва хурмо 
ба хурмо суд аст, магар он, ки даст ба даст бошад ва љав ба љав суд аст, 
магар он, ки даст ба даст бошад». 

БОБИ 31. Набояд дар хариди бародари худ иќдом ба 
харидан намуд, магар он, ки шахси аввал аз харидан 

мунсариф гардад ё ба ў иљоза бидињад 

1020. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) аз 
фурўхтани шањрнишин ба бодиянишин нањй фармуданд ва (гуфтанд). 
«Нархгузории дурўѓин  накунед. Ва касе он чиро, ки тањти хариди 
шахси дигаре аст, набояд бихарад ва на њам бар хостгории шахси 
дигаре хостгорї намояд ва њељ зане набояд талоќи хоњари худро талаб 
намояд, то ба ин тариќ косаашро сарнагун созад».  
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БОБИ 32. Фурўхтан ба тариќи музояда 

1021. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки шахсе ѓуломи 
худро мудаббар сохт (яъне гуфт, ки баъд аз маргам озод њастї), сипас 
мўњтољ гардид. 

 Паёмбари Худо (с) он ѓуломро гирифтанд ва фармуданд: «Ин 
ѓуломро кї аз ман мехарад?»  

Нуъайм ибни Абдуллоњ ўро ба маблаѓе казої харид ва Пайѓамбари 
Худо (с) он ѓуломро барояш таслим намуданд. 

БОБИ 33. Муомилаи фиребкорона ва фурўхтани њайвон 
дар  шиками модараш 

1022. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
аз фурўхтани њайвон дар шиками модараш нањй фармуданд. Ва ин 
байъе буд, ки ањли љоњилият ба он муомила мекарданд (ба ин тариќ, 
ки) натољи шутуреро, ки њанўз дар шиками модараш буд, мефурўхтанд. 

БОБИ 34. Фурўшанда набояд шири шутур, гов ва 
гўсфандро дар пистони онњо захира намояд 

1023. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Агар касе гўсфандеро харид, ки шир дар пистонаш захира 
шуда буд, баъд аз дўшидан агар бо он ризоят дошт, онро нигањ дорад 
ва агар мавриди ризояташ набуд (гўсфандро пас медод), дар муќобили 
шире, ки истифода кардааст, бояд як соъ хурмо низ ба соњиби гўсфанд 
бидињад». 

БОБИ 35. Фурўхтани ѓуломи зинокор 

1024. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Агар канизе зино кард ва зинояш собит гардид, (мавлои 
ў) њадро бар вай љорї созад ва тавбихаш (сарзаниш) накунад ва боз 
агар зино кард, њадро бар вай љорї созад ва тавбихаш накунад, агар 
бори саввум зино кард агарчи  ба ивази ресмони мўйї бошад њам, ўро 
бифурўшад». 

БОБИ 36. Оё шарњнишин барои бодиянишин (молашро) бидуни 
музд бифурўшад ва ўро кўмак кунад ва насињат намояд? 

1025. Ва аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Касоне, ки њољатњои мардумро ба шањр меоваранд, аз 
байни роњ аз онњо чизе нахаред ва шахси шањрнишин набояд (моли) 
бодиянишинро ба ў бифурўшад».  
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Аз Ибни Аббос (р) пурсида шуд: Маънои ин гуфтаашон чист, ки 
мефармоянд: «шањрнишин ба бодиянишин нафурўшад?»  

Гуфт: Яъне барояш даллолї накунад. 

БОБИ 37. Нањй аз рафтан ба пеши касоне,  ки таъомро ба 
дохили шањр  меоваранд 

1026.  Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Дар байъи шахси дигаре мудохила накунед ва амвол ва 
матоъњоеро, (ки барои фурўш ба бозор меояд) то ваќте, ки ба бозор 
намерасад, аз байни роњ нахаред».  

БОБИ 38. Фурўхтани мавиз ба мавиз ва таъом ба таъом 

1027. Ва аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо 
(с) аз байъи музобана нањй фармудаанд ва музобана иборат аз 
фурўхтани хурмои тоза ва обдор бо хурмои хушк ва фурўхтани мавиз 
ба паймонаи он аз ангур аст. 

БОБИ 39. Фурўхтани љав ба љав 

1028. Аз Молик ибни Авс (р) ривоят аст, ки гуфт: Мехостам сад 
динорро сарф намоям. Талња ибни Убайдуллоњ (р) маро хост ва бо њам 
муфоњама намудем ва ќарор шуд, ки бароям ивази динори тилло 
дирњами нуќра бидињад. Динорњоро аз ман гирифт ва дар дасти худ 
тању боло мекард ва гуфт: Интизор бикаш, то хазинадорам аз Ѓоба 
биояд (Ѓоба номи љоест, дар канори Мадинаи мунаввара). 

Умар (р) ин суханро шунид ва (ба ман) гуфт: Ба Худованд ќасам, то 
ваќте, ки њаќќи худро нагирифтаї, набояд аз наздаш биравї.  

Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Тилло ба тилло суд аст, магар он, ки 
даст ба даст бошад». Ва баќияи њадисеро, ки ќаблан гузашт, зикр намуд». 

БОБИ 40. Фурўхтани тилло ба тилло 

1029. Аз Абўбакра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Тиллоро ба тилло љуз ба таври баробар ба баробар 
нафурўшед ва нуќраро ба нуќра љуз ба таври баробар нафрўшед ва 
тиллоро ба нуќра ва нуќраро ба тилло ба њар тавре, ки мехоњед, 
бифрўшед». 

БОБИ 41. Фурўхтани нуќра ба нуќра 

1030. Аз Абўсаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Тиллоро ба тилло љуз ба таври баробар нафрўшед ва 
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якеро аз дигаре зиёдтар надињед ва нуќраро ба нуќра љуз ба таври 
баробар нафрўшед ва якеро аз дигаре зиёдтар надињед ва тилло ва 
нуќраи насяро ба тилло ва нуќраи наќд нафрўшед». 

БОБИ 42. Фурўхтани динор ба динор ба таври нася 

1031. Ва аз Абўсаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Динор ба 
динор ва дирњам ба дирњам (яъне бояд мисл ба мисл ва баробари 
якдигар бошад). Касе барояш гуфт, ки Ибни Аббос (р) чунин намегўяд.  

Абўсаъид ба Ибни Аббос (р) гуфт: Чизе, ки мегўї, аз Паёмбари 
Худо (с) шунидаї, ё дар китоби Худо дидаї?  

Гуфт: Њељ кадом (яъне чизеро, ки мегўям, на дар китоби Худо 
дидаам ва на аз Паёмбари Худо (с) шунидаам) ва шумо ба Пайѓамбари 
Худо (с) аз ман донотаред, вале Усома (р) ба ман гуфт, ки аз Паёмбари 
Худо (с) шунидам, ки фармуданд: «Суд љуз дар нася нест». 

БОБИ 43. Фурўхтани нуќра ба тилло ба таври нася 

1032. Ривоят аст, ки аз Бароъ ибни Озиб ва Зайд ибни Арќам аз 
(њукми) мубодилаи пул ба пул пурсид.  

Њар яке аз ин ду нафар мегуфт, ки дигаре аз ман бењтар медонад ва 
њардуяшон мегуфтанд, ки Паёмбари Худо (с) аз фурўхтани тилло ба 
нуќра ба таври нася манъ фармуданд. 

БОБИ 44. Байъи музобана 

1033. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Меваро то ваќте, ки ќобили хўрдан намешавад, нафрўшед 
ва хурмои тозаро, ки њанўз бар дарахт аст, ба муќобили хурмои хушк 
нафрўшед».  

Ва Абдуллоњ ибни Умар (р) гуфт: Зайд ибни Собит (р) ба ман хабар 
дод, ки Паёмбари Худо (с) баъд аз ин байъи арийяро ба хурмои тоза ва 
хушк иљоза доданд ва дар ѓайри он ба чизи дигаре иљоза надоданд. 

1034. Аз Љобир (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) аз 
фурўхтани мева то ваќте нарасидааст, нањй фармудаанд ва набояд мева 
љуз ба динор ва дирњам ба чизи дигаре фурўхта шавад, магар ароё (ки 
фурўхтани он тавре, ки ќаблан гузашт, ба мева раво аст). 

БОБИ 45. Фурўхтани мева бар сари дарахт ба тилло ва нуќра 

1035. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар 
ароё фаќат ба андозаи панљоњ васаќ (панљоњ васаќ баробари сесад соъ 
аст) ва ё миќдори камтар аз онро иљоза доданд. 
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БОБИ 46. Фурўхтани мева  пеш аз пухта шудани он 

1036. Аз Зайд ибни Собит (р) ривоят аст, ки гуфт: Мардум дар 
замони Паёмбари Худо (с) меваашонро (пеш аз расидан ва пухтан) 
мефурўхтанд ва чун ваќти чидани мева мерасид ва ќарздорон 
меомаданд, харидоре мегуфт: Ин хурмо фосид шудааст. Дигаре мегуфт: 
Онро офат задааст. Саввумї мегуфт: айбе аст. Ва чун дар ин маврид 
шикоятњо назди Паёмбари Худо (с) зиёд шуд, аз рўи иршод ва 
машварат фармуданд: «Агар хусуматро тарк намекунед, пас то ваќте, 
ки мева ќобили истифода намегардад, онро нафрўшед». 

1037. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) аз фурўхтани мева то њангоми расиданаш нањй  фармуданд. 

Касе пурсид: Расиданаш чї ваќт аст?  
Гуфт: Ваќте, ки зард ва ё сурх гардад ва ќобили хўрдан шавад. 

БОБИ 47. Агар меваро пеш аз расиданаш  фурўхта ва пас 
онро офат зад 

1038. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки Пайѓамбари Худо (с)  
аз фурўхтани мева пеш аз расиданаш нањй фармуданд.  

Касе пурсид: Расидани он чї ваќт аст? Гуфт: Ваќте, ки сурх гардид.  
Ва Паёмбари Худо фармуданд: «Агар меваро офат зад, моли 

бародари худро муќобили чї мегирад?» 

БОБИ 48. Агар касе мехост  хурмояшро ба хурмои 
бењтаре бифурўшад 

1039. Аз Абўсаъиди Худрї ва Абўњурайра (р) ривоят аст, ки 
Паёмбари Худо (с) шахсеро барои љамъ кардани хурмои Хайбар 
фиристоданд, он шахс хурмои хуб ва марѓуберо овард, Паёмбари Худо 
(с) пурсиданд: «Тамоми хурмоњои Хайбар ба њамин шакл аст»?  

Гуфт: Ё Расулаллоњ! Ба Худованд ќасам, ки чунин нест, мо як соъ аз 
ин хурморо ба ду соъ мехарем ва ду соъро ба се соъ.  

Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Чунин макун! Хурмои нописандро 
ба дирњам бифрўш, баъд аз он бо он дирњам хурмои хуб ва марѓубро 
бихар». 

БОБИ 49. Фурўхтани меваи норас 

1040. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) аз ин чизњое нањй фармудаанд: фурўхтани њосил дар хўшаи он, 
фурўхтани меваи норас, хариду фурўш ба муљарради ламс кардан (яъне 
ба муљарраде, ки молро ламс кард, бояд њатман онро бихарад). Харид 
ва фурўш аз тариќи партоб кардан ва андохтан ба ин шакл, ки ба 
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муљарради андохтани мол ба тарафи шахси муќобил, байъ лозим 
гардида ва барои њељ кадом ихтиёри дигаре нест. Ва фурўхтани мева ба 
сари дарахт ба муќобили меваи чидашуда ва хушк. 

БОБИ 50. Урфу одати мардум дар хариду фурўш ва дигар 
муомилоташон  

1041. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Њинд, модари Муъовия ба  
Паёмбари Худо (с) гуфт: Абўсуфён шахси бахиле аст, оё ба ман гуноњ 
хоњад шуд, агар аз молаш ба таври пинњонї истифода намоям?  

Фармуданд: «Ба андозаи кифояти худ ва баччањои худ ба таври 
маъруф истифода кун». 

БОБИ 51. Фурўхтани як шарик аз тарафи шарики дигар 

1042. Аз Љобир (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) шуфъаро дар 
моле, ки таќсим намегардад, машруъ намуданд, вале ваќте, ки њудуд 
таъйин гардид ва роњи њар мулке људо шуд, дигар шуфъае нест. 

(Шуфъа - муќаддам доштани њамсоя дар хариди хона ё замине, ки 
дар љавори ўст. Масалан: Агар шахсе хонаашро фурўхтанї шавад, аввал 
ба њамсояаш пешнињод мекунад.)  

БОБИ 52. Харидани ѓуломро аз ањли њарб ва бахшиш 
намудан ва озод кардани он 

1043. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Иброњим (ъ) бо Сора муњољират намуд ва чун ба 
сарзамини подшоње аз подшоњон ва ё тоѓуте аз тавоѓит расиданд, касе 
барои он тоѓут хабар дод, ки Иброњим бо зане, ки зеботарини занњост, 
ба ин минтаќа омадааст. Иброњим (ъ) ро талаб намуд ва ба ў гуфт: Ин 
зане, ки бо ту аст, ба ту чї мешавад?  

Гуфт: Хоњари ман аст. 
Сипас (Иброњим (ъ) назди Сора омад ва ба вай гуфт: Маро 

дуруѓгўй накунї, чун барояш гуфтам, ки ту хоњари ман њастї ва ба 
Худованд ќасам, ки дар тамоми рўйи замин мўъмине ѓайр аз ману ту 
вуљуд надорад. Ва Сораро ба назди он подшоњи золим фиристод. 

Он подшоњ бархост ва ба тарафи Сора омад, Сора бархост ва вузў 
намуд ва ба намоз хондан шурўъ намуда, дуо кард: Илоњо! Агар ба ту 
ва ба расули ту имон овардам ва љуз ба шавњарам бо каси дигаре 
наздикї накардаам, ин кофирро бар ман мусаллат масоз! Ва њамон буд, 
нафаси он кофир чунон танг шуд ва дучори хафаќон шуд, ки 
пойњояшро ба замин мекўбид. 

Абўњурайра (р) гуфт: Паёмбари Худо (с) гуфтанд: «Сора дуо кард, 
ки: Худоё! Агар ин золим бимирад, мегўянд: ин зан ўро куштааст ва 
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њамон буд, ки таклифаш бартараф шуд, боз бархоста ва ба тарафи 
Сора омад. 

Сора боз вузў сохт ва ба намоз хондан шурўъ намуд ва дуо кард, ки: 
Худоё, агар ба ту ва расули ту имон овардаам ва љуз ба шавњарам бо 
каси дигаре наздикї накардаам, кофирро бар ман мусаллат масоз! Боз 
нафаси он кофир чунон танг шуд ва дучори хафаќон гардид, ки 
пойњояшро бар замин мекўбид». 

Абўњурайра (р) мегўяд: «Сора дуо намуд ва гуфт: Илоњо! Агар ин 
кофир бимирад, мегўянд: ин зан ўро куштааст, боз он кофир бори 
дуввум ё бори саввум наљот ёфт ва гуфт: Ба Худо савганд аст, ки шумо 
барои ман шайтонеро овардаед, ўро назди Иброњим бибаред ва 
Њољарро низ барои ин зан бахшиш бидињед. 

Сора назди Иброњим (ъ) баргашт ва гуфт: Дидї, ки Худованди 
мутаъол он кофирро залил сохт ва ин канизакро (аз љињати хизмат) ба 
мо дод? 

БОБИ 53. Куштани хук 

1044. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Савганд ба зоте, ки љонам дар дасти ў аст, наздик аст, ки 
дар байни шумо ибни Марям (яъне Исо (ъ) ба њайси як њокими 
боадолате нузул намояд, салибро мешиканад (мурод аз шикастани 
салиб ботил эълон кардани аќидаи мунњарифи насроният ва њукм 
кардан ба шариати исломї аст) ва хукро мекушад (яъне несту нобуд 
мекунад) ва љизяро аз байн мебарад ва молу дорої он ќадар зиёд 
мешавад, ки касе онро ќабул намекунад». 

БОБИ 54. Фурўхтани суратњое, ки дорои рўњ набошанд ва 
суратњое, ки фурўхтани он макрўњ аст 

1045. Ривоят аст, ки шахсе назди Абдуллоњ ибни Аббос (р) омада ва 
гуфт: Эй Абўаббос, ман шахсе њастам, ки маъишатам аз санъати дастам 
мебошад ва касби ман сурат кашидан аст. 

Ибни Аббос (р) гуфт: Ман ба ту чизе ба љуз аз он чї,  ки аз 
Паёмбари Худо (с) шунидаам, намегўям. Аз эшон шунидам, ки 
мегуфтанд: «Касе сурате мекашад, Худованд то њангоме ўро азоб 
мекунад, ки ба ин тасвир рўњ дамида, ўро зинда гардонад ва њељ гоњ ў 
наметавонад ба он сурат рўњ бидамад». 

Нафас дар синаи он шахс танг гардид ва рангаш ба зардї гароид.  
Ибни Аббос (р) ба ў гуфт: Вой бар ту, агар насињати маро ќабул 

намекунї ва ба кори сураткашї идома медињї, пас сурати ин дарахт ва 
чизњои бељонро бикаш. 
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БОБИ 55. Гуноњи касе, ки шахси озодеро мефурўшад 

1046. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Худованди мутаъол мефармояд, се гурўњанд, ки дар 
ќиёмат ман хасмашон хоњам буд, касе, ки ба ман савганд мехўрад ва 
сипас  ањдро мешиканад, касе, ки шахси озодеро мефурўшад ва 
пулашро мехўрад ва касе, ки шахсеро муздур мегирад ва аз кораш 
истифода мекунад ва муздашро намедињад». 

БОБИ 56. Фурўхтани худмурда ва фурўхтани бутњо 

1047. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки аз Паёмбари Худо 
(с) шунидааст, ки соли фатњи Макка дар Макка мегуфтанд: 
«Худованди мутаъол ва Расули ў хариду фурўши шароб, худмурда, хук 
ва бутњоро њаром гардонидаанд». 

Касе гуфт: Ё Расулаллоњ, дар мавриди чарбуи хук, ки мардум аз он 
дар сохтани киштињо ва равѓан додани пўстњо ва рўшан кардани 
чароѓњо истифода мекунанд, чї  мегўед? Фармуданд: «На, њаром аст». 
Ва дар аќиби ин сухан фармуданд: «Худованд яњудро лаънат кунад, 
ваќте, ки Худованди мутаъол чарбуи (њайвонот)-ро бар онњо њаром 
намуд, равѓанашро гирифта, сипас онро фурўхтанд ва пулашро 
хўрданд». 

БОБИ 57. Пуле, ки аз фурўши саг ба даст меояд 

1048. Аз Абўмасъуди Ансорї (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
аз пули фурўши саг ва мањри зинокор (яъне пуле, ки зани зинокор дар 
муќобили зино дарёфт медорад) ва пуле, ки фолбин муќобили кањонат 
мегирад, нањй фармуданд. 
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БОБИ 1. Салам дар паймонаи маълум 

1049. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с)  ба 
Мадина омаданд ва мардум муќобили мева барои як сол ва ду сол пули 
пешакї медоданд. (Дар ин замина) фармуданд: «Касе, ки муќобили 
хурмо пули пешакї медињад, дар муќобили паймонаи маълум ва вазни 
маълум бидињад». 

Ва дар ривояти дигаре аз Ибни Аббос (р) омадааст, ки Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: «Ва дар муддати маълум». 

БОБИ 2. Салам дар чизе, ки аслаш дар назди шахс  
мављуд нест 

1050. Аз Ибни Абўавфо (р) ривоят аст, ки гуфт: Моён дар замони 
Паёмбари Худо (с)  ва  замони  Абўбакр  ва  Умар (р)  дар  гандум,  љав  
ва  кишмиш  ва  хурмо  пули  пешакї медодем. 

1051. Ва аз Ибни Абўавфо ривояти дигаре омадааст, ки гуфт: Ба 
зироаткорони ањли Шом дар муќобили гандум, љав ва равѓан ба 
паймонаи маълум ва вазни маълум пули пешакї медодем. Касе гуфт: 
Ин муомиларо бо касоне мекардед, ки асли мол назди онњо мављуд 
буд? Гуфт: Аз инњо дар ин маврид намепурсидем. 
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БОБИ 1. Таќдими шуфъа барои њаќдори он  

1052. Ривоят аст, ки Абурофеъ ѓуломи озодшудаи Паёмбари Худо 
(с) назди Саъд ибни Абўваќќос (р) омада ва гуфт: Њамин ду хонаеро, 
ки дар њавлии ту дорам, аз ман бихар. 

Саъд гуфт: Ба Худованд савганд, ки ба беш аз чањор њазор дирњаме, 
ки ба ќист бошад, нахоњам харид. 

Абўрофеъ гуфт: Аз ман ба панљсад динор мехариданд. Агар ин 
гуфтаи Паёмбари Худо (с)-ро ки фармуданд: «њамсоя бо сабаби мулке, 
ки дорад, мустањиќтар аст», намешунидам, њаргиз ба ту ба чањор њазор 
дирњам намефурўхтам, дар њоле, ки аз ман ба панљ њазор дирњам 
мехаранд. Ва њамон буд, ки хонаро ба вай фурўхт. 

БОБИ 2. Кадом њамсоя наздиктар шумурда мешавад 

1053. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфтам: Ё Расулаллоњ! Ман ду 
њамсоя дорам. Агар чизе тўњфа ва ё бахшиш медињам, ба кадомашон 
бидињам? Фармуданд: «Ба он, ки дарвозаи хонааш ба ту наздиктар 
аст». 
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БОБИ 1. Дар иљора 

1054. Аз Абўмўсо (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо ду нафар аз 
Ашъарийин назди Паёмбари Худо (с) омадам. Он ду нафар аз 
Паёмбари Худо (с) хостанд, то онњоро муваззафи амволи закот созанд.  

Он њазрат (с) ба Абўмўсо гуфтанд: «Инњо чї мегўянд?»  
Гуфтам: Аз ин, ки инњо ба талаби вазифа омадаанд, ман хабар 

надоштам.  
Фармуданд: «Мо касеро, ки орзуи вазифаро дошта бошад, њаргиз 

ба он вазифа намегуморем». 

БОБИ 2. Чупонї кардан дар муќобили чанд ќирот 

1055. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Худованд њељ пайѓамбареро нафиристодааст магар ин, ки 
он паёмбар чўпонї кардааст».  

Сањоба (р) гуфтанд:  Њатто шумо?  
Гуфтанд: «Бале, ман барои ањли Макка дар муќобили чанд ќирот 

чўпонї мекардам». (Ќирот љузъе аз як дирњам ва ё як динор аст). 

БОБИ 3. Муздурї аз аср то шаб 

1056. Аз Абўмўсо (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Мисоли мусалмонон (дар ќиёс бо) яњуд ва насоро 
монанди шахсе аст, ки мардумеро ба муздурї мегирад, то барояш як 
рўз аз субњ то шом муќобили музди муайян кор кунанд. Вале барояш 
гуфтанд: Моро ба музде, ки барои мо таъйин кардаї, зарурате нест ва 
кореро, ки то њоло анљом додаем, ботил бошад. Он шахс мегўяд, чунин 
накунед, баќияи кори худро анљом дињед ва музди худро ба таври 
комил дарёфт кунед. Вале онњо ибо варзида, корро тарк кунанд. 

Он шахс ду нафари дигарро маздур гирифта ва барои онњо мегўяд: 
Шумо њамин боќимондаи рўзро кор кунед, ман муздеро, ки барои онњо 
таъйин карда будам, ба таври комил барои шумо медињам. Он ду нафар то 
ваќти намози аср кор карда ва ба вай мегўянд: Он чї, ки то њоло бароят 
анљом додаем, ботил бошад ва музде њам аз ту намехоњем. Он шахс 
барояшон мегўяд: Боќимондаи кори худро тамом кунед ва аз рўз чизи 
бисёре боќї намондааст. Вале онњо ибо меварзанд ва корро тарк мекунанд. 
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Он шахс мардуми дигареро муздур мекунад, то боќимондаи рўзро 
барояш кор кунанд. Онњо боќимондаи рўзро то ѓуруби офтоб кор 
мекунанд ва музди њарду гурўњи гузаштаро дарёфт мекунанд. Ва ин 
мисоли мусалмонон ва мисоли он чизе аст, ки аз нур ва њидояти 
Худовандиро ќабул кардаанд, мебошад». 

БОБИ 4. Муздуре, ки музди худро нагирифтааст ва 
мустаъљир дар он кор карда ва онро зиёд сохтааст 

1057. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари 
Худо (с) шунидам, ки мегуфтанд: «Аз мардумоне, ки пеш аз шумо 
буданд, се гурўњ рафтанд ва шабро дар ѓоре хобиданд, тахтасанги 
калоне аз кўњ људо гардид ва дари ѓорро гирифт. Бо худ гуфтанд, роњи 
наљоти дигаре, ѓайр аз ин, ки корњои неки худро шафеъ оварда ва дуо 
кунед, бароятон мављуд нест. 

Яке аз онњо гуфт: Худоё, падар ва модари пире доштам ва дар 
нафаќа ањл ва авлоди худро бар онњо тарљењ намедодам, рўзе ба талаби 
чизе аз наздашон дур гардидам ва ваќте омадам, ки онњо хоб рафта 
буданд, нўшидании шабро тањия кардам, вале нахостам, ки пеш аз 
онњо ба зан ва фарзандам аз он чизе бидињам ва њамон гуна ќадањ ба 
даст ба интизори бедор шудани онњо то тулўъи фаљр интизор кашидам. 
Субњ бедор шуданд ва нўшидании шаби худро дар ин ваќт нўшиданд. 
Худоё, агар ин корро хос барои ризои ту анљом додам, моро аз 
мусибати ин тахтасанг наљот бидењ. Он тахтасанг андаке пас рафт, вале 
аз ѓор берун шуда наметавонистанд». 

Пайѓамбари Худо (с) фармуданд: «Шахси дуввумї гуфт: Худоё, 
духтарамаке доштам, ки аз њама кас дар наздам мањбубтар буд, аз вай 
хостам, то бо ман њамбистар шавад, вале ў имтиноъ меварзид ва иљоза 
намедод, то он ки дар яке аз солњо ба мушкилии ќањтї дучор гардид, 
наздам омад, ман барояш саду бист динор додам, то бо ман њамбистар  
гардад, ў мувофиќат намуд ва чун мехостам ин амали зиштро бо вай 
анљом дињам, гуфт: Барњам задани мўњреро, ки аз роњи ѓайримашрўъ 
мебошад, бароят намебахшам. 

Ин сухан бар ман таъсир кард ва дар њоле, ки ў мањбубтарини 
мардумон дар наздам буд, аз он кори зишт мунсариф гардидам ва 
тиллоњоеро, ки дода будам, барояш бахшидам. Худоё, агар ин корро 
хос барои ризои ту анљом додам, моро аз ин мусибат наљот бидењ. Он 
тахтасанг миќдори дигаре пас рафт, вале боз њам аз ѓор берун шуда 
наметавонистанд». 

Паёмбари Худо (с) гуфтанд, ки «нафари саввумї гуфт: Худоё, 
ашхосеро муздур намудам ва муздашонро додам, магар яке аз онњо, ки 
музди худро нагирифт ва рафт, он муздашро ба кор андохтам, то ин, ки 
бисёр гардид, баъд аз муддате он шахс омада ва гуфт: Эй бандаи Худо, 
муздамро бидењ! 
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Ба ў гуфтам: Он чиро, ки аз ин шутурњо ва говњо ва гўсфандњо ва 
ѓуломон мебинї, аз музди ту аст, гуфт: Эй бандаи Худо! Маро масхара 
макун! Гуфтам: Туро масхара намекунам. Он шахс њамаи он амволро 
гирифта ва чизе ба љой нагузошт. Худоё, агар ин корро хос барои 
ризои ту анљом додам, моро аз ин мусибат наљот бидењ! Тахтасанг аз 
дари ѓор дур гардид ва онњо берун шуда рафтанд». 

БОБИ 5. Он чї, ки дар муќобили дуохонї бояд дод 

1058. Аз Абўсаъид (р) ривоят аст, ки гуфт: Иддае аз асњоби 
Паёмбари Худо (с) ба сафар рафтанд (ва дар масири роњи худ) ба дењае 
аз дењоти Араб расиданд аз мардуми он дења хостанд, то онњоро 
мењмонї намоянд, вале онњо аз мењмон кардани онњо ибо варзиданд. 

Раиси он дењаро њашараи зањрдоре газид ва њар муолиља, ки 
карданд, манфиат набахшид. Касе аз инњо гуфт: Назди ин тозаворидон 
меравем, шояд барои муолиљаи он чизе дошта бошанд. 

Наздашон омада ва гуфтанд: Раиси моро њашарае газидааст ва њар 
муолиљае, ки кардем, фоида набахшид, оё шумо барои муолиљаи ў 
кадом чизе доред? 

Яке аз инњо гуфт: Бале, дорам ва дуо мехонам, вале мо аз шумо 
хоста будем, ки моро мењмонї намоед ва шумо ибо варзидед ва њоло то 
ба мо чизе надињед, дуохонї нахоњем кард. Билохира дар муќобили 
чанд адад гўсфанд мувофиќа намуд, то ўро дуохонї намояд. 

Њамон буд, ки рафт ва «Алњамдулиллоњи рабил оламин» хонд ва ба 
вай дамид. Он шахс монанди он, ки аз ресмон бозшуда бошад, бархост 
ва ба роњ афтод ва аслан эњсоси дард намекард. 

Ровї мегўяд: Гўсфандњоеро, ки барояшон ваъда карда буданд, 
доданд. Баъзе аз њамроњонаш гуфтанд: Бояд ин гўсфандњоро байни худ 
таќсим намоем. Он шахсе, ки дуо хонда буд, гуфт: Чунин накунед, 
балки интизорї бикашед, то назди Паёмбари Худо (с) рафта ва 
ќазияро барояшон ќисса намоем ва бубинем, ки чї мегўянд? 

Чун назди Паёмбари Худо (с) омаданд ва мољароро ба он њазрат 
ќисса намуданд, фармуданд: «Аз куљо фањмидї, ки (муолиљааш) дар 
дуохонии Алњамдулиллоњ аст?  

Баъд аз он фармуданд: «Кори хубе кардед, гўсфандро байни худ 
таќсим кунед ва барои ман њам њиссае људо кунед». Ва Паёмбари Худо 
(с) хандиданд». 

(Паёмбари Худо ин суханро ба хотири хурсанд кардани онњо аз рўи  
њазлу зарофат гуфтанд, на аз рўи воќеият. Ќасди он њазрат ин буд, ки 
ин гўсфандон барои онњо њалол аст.) 

БОБИ 6. Музде, ки аз бордор сохтани њайвон ба даст меояд 

1059. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) аз 
музде, ки аз бордор сохтани њайвон ба даст меояд, нањй фармудаанд. 
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БОБИ 1. Агар касеро ба шахси сарватманде њавола 
доданд, набояд рад намояд 

1060. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Муъаттал сохтани шахси сарватманд зулм аст ва агар ба 
шахси пулдоре њавола дода шудед, њаволаро ќабул намоед». 

БОБИ 2. Њавола додани ќарзи шахси мурда љоиз аст 

1061. Аз Салама ибни Акваъ (р) ривоят аст, ки гуфт: Назди 
Паёмбари Худо (с) нишаста будем, ки љанозаро оварданд, аз Паёмбари 
Худо (с) хостанд, то бар он намоз бихонанд.  

Паёмбари Худо (с) пурсиданд: «Оё ин шахс ќарздор аст?»  
Гуфтанд: На.  
Пурсиданд: «Аз вай чизе тарака мондааст?»  
Гуфтанд: На.  
Паёмбари Худо (с) бархостанд ва бар ў намоз хонданд. 
Баъд аз он љанозаи дигареро оварданд ва гуфтанд: Ё Расулаллоњ! 

Бар ў намоз бихонед.  
Гуфтанд: «Оё ин шахс ќарздор аст?» 
Гуфтанд: Бале. 
Пурсиданд: «Аз вай чизе тарака мондааст?»  
Гуфтанд: Се динор аз ў мондааст. 
Бархостанд ва бар ў намоз хонданд. 
Љанозаи саввумро оварданд ва гуфтанд: Ё Расулаллоњ, бар ў намоз 

бихонед. 
Пурсиданд: «Аз худ чизе тарака ба љо гузоштааст?»  
Гуфтанд: На.  
Пурсиданд: «Бар ў ќарзе њаст?»  
Гуфтанд: Бале, се динор ќарздор аст.  
Фармуданд: «Шумо бар ў намоз бихонед».  
Абўќатода гуфт: Ё Расулаллоњ! Шумо бар ў намоз бихонед ва 

ќарзаш бар ман бошад. Ва њамон буд, ки бархостанд ва бар ў намоз 
хонданд. 
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БОБИ 3. Ин ќавли Худованди мутаъол, ки мефармояд: «Насиби 
касонеро, ки бо онњо аќди таворус бастаед, адо намоед» 

1062. Ривоят аст, ки касе аз Анас ибни Молик (р) пурсид: Оё ин 
хабар ба ту расидааст, ки Паёмбари Худо (с) фармудаанд: «Тањолуфе 
(њампаймонї) дар ислом нест?»  

Гуфт: Худи Пайѓамбар (с) дар хонаам байни Ќурайш ва Ансор аќди 
тањолуф бастанд. 

БОБИ 4. Агар касе ќарзи шахси мурдаро кафил гардид, 
набояд аз кафолати худ баргардад 

1063. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: «Њангоме, ки моли Бањрайн бирасад, ба ту ин 
ќадар ва он ќадар мол хоњам дод». Вале то њангоми вафоти Паёмбари 
Худо (с) моли Бањрайн нарасид. Чун моли Бањрайн расид, Абўбакр (р) 
мунодї фиристод, ки агар касе аз Паёмбари Худо (с) ваъда ва ё талабе 
дошта бошад, назди мо биёяд. 

Ман наздаш рафта гуфтам: Паёмбари Худо (с) ба ман чунин ва 
чунон гуфтанд. Мушти пулеро ба тарафи ман андохт ва гуфт: Онњоро 
шумора кун! Шумора кардам, панљсадто буд.  

Гуфт: Ду чанди инњоро њам барои худ бардор. 
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БОБИ 1. Дар ваколати шарик 

1064. Аз Уќба ибни Омир (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) ба 
вай гўсфандонеро доданд, то барои дўстони худ таќсим намояд. (Он 
гўсфандонро таќсим намуда) ва як бузѓолае боќї монд, мавзўъро ба 
Паёмбари Худо (с) гуфт.  

Фармуданд: «Ту худат онро ќурбонї кун». 

БОБИ 2. Агар чўпон ва ё вакил дид, ки гўсфанде мурда ва ё чизе 
талаф мегардад, бояд гўсфандро забњ ва он чизро ислоњ намояд 

1065. Аз Каъб ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Гўсфандони мо 
дар кўњи Салъ мечариданд. Духтараке дид, ки яке аз гўсфандони мо 
дар њолати мурдан аст, сангеро шикаста ва гўсфандро ба он забњ кард.  

Каъб (р) гуфт: То ваќте,  ки аз мавзўъи ин гўсфанд аз Паёмбари 
Худо (с) напурсидам, (ё ин ки гуфт:) то ваќте, ки касеро нафиристанд, 
ки аз Паёмбари Худо (с) бипурсад,  набояд онро бихўред. Ў аз ин 
мавзўъ аз Паёмбари Худо (с) пурсид, ё касеро фиристод (ки мавзўъро 
аз он њазрат (с) бипурсад. Паёмбари Худо (с) ўро ба хўрдани он 
гўсфанд амр фармуданд. 

БОБИ 3. Вакил гирифтан дар адои ќарз 

1066. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки шахсе назди Паёмбари Худо 
(с) омад ва дар талаби ќарзи худ дар муќобили он њазрат (с)  
дуруштзабонї намуд (гўянд, ин аз мунофиќин ё аз мардуми 
бодиянишин буд). Сањоба (р) хостанд, то нисбат ба он шахс аксуламал 
нишон дињанд.  

Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Ба ў чизе нагўед, чун забони 
соњиби њаќ дароз аст». Сипас фармуданд: «Њамсини шутураш барояш 
шутуре бидињед». Гуфтанд: Ё Расулаллоњ! Шутуре монанди шутури ў 
нест, ин шутурњо бар шутури ў бартарї доранд.  

Фармуданд: «Шутури бењтаре бидињед, зеро бењтарини шумо 
касест, ки ќарзи худро ба таври шоистатаре адо мекунад». 
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БОБИ 4. Агар касе барои вакил ва ё шафеъ  чизеро 
бибахшад, равост 

1067. Аз Мисвар ибни Махрама (р) ривоят аст, ки гуфт: Чун 
намояндањои ќабилаи Њавозин мусалмон шуда омаданд, Паёмбари 
Худо (с) бархостанд (ва аз онњо истиќбол намуданд), онњо аз Паёмбари 
Худо (с) хостанд, то амвол ва асиронашонро барояшон баргардонад.  

Паёмбари Худо (с) дар љавоби онњо фармуданд: «Пешнињоди хубе 
дорам (ва он ин аст, ки:) шумо яке аз ду чизро ихтиёр кунед: ё амвол ва 
ё асиронро ва ман мунтазири омадани шумо будам. Ва Паёмбари Худо 
(с) баъд аз бозгаштан аз Тоиф бештар аз дањ рўз интизори омадани 
онњоро доштанд. 

Чун онњо донистанд, ки Паёмбари Худо (с) фаќат яке аз он ду чизро 
барояшон хоњанд дод, гуфтанд: Мо асиронро ихтиёр мекунем. 
Паёмбари Худо (с) баъд аз њамд ва санои Худованди мутаъол 
мусалмононро мухотаб ќарор дода ва фармуданд: «Аммо баъд ин, ки 
бародарони шумо аз гузаштаи худ тавба намуда ва омаданд ва назари 
ман ин аст, ки асирони онњоро барояшон бозгардонем. Касе, ки ин 
пешнињодро пазируфта ва ризоят дошта бошад, ба он мубодират 
варзад  ва касе, ки мехоњад насибашро аз аввалин мол (файъ), ки 
мерасад, адо намоем, њамчунон кунад».  

Мардум гуфтанд: Ё Расулаллоњ! Мо барои хотири Паёмбари Худо 
(с) асиронро пас медињем. 

Паёмбари Худо (с) фармуданд:  «Мо намедонем, ки дар ин маврид 
кадом як аз шумо иљоза додаед ва кадом як иљоза надодаед, то ваќте, 
ки намояндагони шумо назди мо меоянд, шумо аз ин љо биравед».  

Онњо рафтанд ва намояндагон бо онњо машварат намуданд. Сипас 
намояндагони онњо назди Паёмбари Худо (с) омада ва гуфтанд: 
Њамагї ба ризоияти худ иљозат  додаанд. 

БОБИ 5. Агар вакил чизеро,  ки бахшид, дар сурате, ки 
муваккил иљоза бидињад, равост 

1068. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
маро вакил гирифтанд, ки закоти Рамазонро муњофизат намоям. Касе 
омада ва аз он таъомњо мушт-мушт бармедошт. Ўро гирифтам ва 
гуфтам: Туро назди Пайѓамбари Худо (с) хоњам бурд.  

Гуфт: Ман мўњтољам ва ањлу аёл дорам ва бо ин мол зарурати 
шадид дорам. Ўро рањо намудам. 

Чун субњ шуд, Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Эй Абўњурайра! 
Асири шаби гузаштаат чї кард? «  

Гуфтам: Ё Расулаллоњ! Аз њољатмандї ва ањл ва аёлаш шикоят 
намуд, бар вай рањм намудам ва ўро рањо сохтам. 

Фармуданд: «Ў дурўѓ гуфтааст ва  дубора хоњад омад». 
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Ва чун Паёмбари Худо (с) фармуданд: ки «ў дубора хоњад омад», 
ман яќин кардам, ки ў дубора хоњад омад. Аз ин љињат аз вай 
муроќибат менамудам ва хангоме, ки омад ва таъомро бармедошт, ўро 
гирифтам ва гуфтам: Туро назди Паёмбари Худо (с) хоњам бурд. 

Гуфт: Мўњтољам ва ањл ва аёл дорам ва дубора нахоњам омад. 
Боз ба ў рањм карда ва ўро рањо сохтам. Чун субњ шуд, Пайѓамбари 

Худо (с) фармуданд: «Ё Абўњурайра! Асират шаби гузашта чї кард?»  
Гуфтам: Ё Расули Аллоњ! Аз њољатмандї ва ањл ва аёлаш шикоят 

намуд ва ўро рањо сохтам.  
Фармуданд: «Ў дурўѓ гуфтааст ва дубора хоњад омад». 
Бори саввум муроќиби вай гаштам ва чун дидам, ки таъомро 

бармедорад, ўро гирифтам ва гуфтам: Туро назди Паёмбари Худо (с) 
хоњам бурд, се бор шуд, ки мегўї, дигар нахоњам омад, вале боз меої.  

Гуфт: Маро рањо кун ва ман ба ту суханонеро ёд медињам, ки 
Худованд ба сабаби онњо ба ту нафъ хоњад расонд.  

Гуфтам: Он суханон кадом аст?  
Гуфт: Њангоме, ки ба бистарат рафтї, ояталкурсї «Аллоњу ло илоња 

илло њувал њайюл ќайюм»-ро то охираш бихон, то субњ аз тарафи 
Худованд бар ту њофиз ва нигањбоне мебошад ва шайтон ба ту наздик 
намешавад. Ва ман ўро рањо намудам. 

Чун субњ шуд, Паёмбари Худо (с) фармуданд: Шаби гузашта асират 
чї кард?  

Гуфтам: Ў гуфт: Суханеро ба ту ёд медињам, ки Худованд барои ту 
манфиат мерасонад. Ман њам ўро рањо сохтам.  

Фармуданд: «Он суханон чї буд». 
Гуфтам: Ў бароям гуфт: Њангоме, ки ба бистарат рафтї, ояталкурсї 

«Аллоњу ло илоња илло њуввал њайюл ќаюм»-ро то охираш бихон, то 
субњ аз тарафи Худованд бар ту њофиз ва нигањбон бошад ва шайтон 
ба ту наздик намешавад. Ва сањоба (р) ба кори хайр бисёр њарис 
буданд. 

Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Бо он, ки ў дурўѓгў аст, лекин ба ту 
рост гуфтааст. Вале, эй Абўњурайра! Оё медонї, ки дар ин се шаб бо кї 
сарукор доштї?» Гуфтам: На.  

Фармуданд: «Бо шайтон». 
 

БОБИ 6. Агар вакил чизеро ба байъи фосид фурўхт,  
байъаш мардуд аст 

1069. Аз Абўсаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Билол (р) барои 
Паёмбари Худо (с) хурмои барниро овард. (Барнї яке аз анвоъи хуби 
хурмо аст).  

Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Ин хурмо аз куљост?»  
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Билол гуфт: Хурмои хароб ва номатлубе доштам, аз он хурмо ду 
соъро ба як соъ (аз ин хурмои хуб) фурўхтам, то барои Паёмбари Худо 
(с) биёварам.  

Чун Паёмбари Худо (с) ин суханонро шуниданд, фармуданд: «Эй 
вой, эй вой, ин айни суд аст, ин айни суд аст, чунин макун, агар 
мехостї (аз хурмои хуб) харидорї намої, хурмои худро људогона 
бифурўш ва ба пули он аз ин хурмо харидорї кун». 

БОБИ 7. Вакил гирифтан дар иќомаи њудуд 

1070. Аз Уќба ибни Њорис (р) ривоят аст, ки гуфт: Нуъаймон (ё 
ибни Нуъаймон)-ро ба тўњмати шаробхўрї оварданд.  

Паёмбари Худо (с) ба касоне, ки дар он хона буданд, амр карданд, 
ки ўро бизанед.  

Уќба (р) мегўяд: Ман њам аз касоне будам, ки ўро задам, ўро ба 
кафш ва чўб мезадем. 
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БОБИ 1. Фазилати кишт ва нињолшинонї 

1071. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Њар мусалмоне, ки нињолеро шинонад ва ё чизеро кишт 
намояд ва аз он нињол ва ё кишт парранда, инсон ва ё њайвон чизеро 
бихўрад, он чизе барояш садаќа мањсуб мешавад». 

БОБИ 2. Уќубати машѓул шудан ба васоили зироатї ва 
таљовуз аз њадде, ки ба он амр гардидааст. 

1072. Ривоят аст, ки чун чашми Абўумомаи Боњилї (р) ба сипору 
оњани сипор  ва дигар васоили зироатї афтод, гуфт: Аз Паёмбари Худо 
(с) шунидам, ки фармуданд: «Ин олат ба хонаи њељ кас дохил 
нашудааст, магар он, ки Худованд бадбахтиро ба он хона дохил 
намудааст». 

БОБИ 3. Доштани саг  барои нигањбонї аз кишт ва зироат 

1073. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Пайѓамбари Худо (с) 
фармуданд: «Агар касе саге дошта бошад, аз амалаш дар њар рўзе як 
ќирот кам мешавад, магар саге, ки барои њифозати кишт ва ё њифозати 
њайвонот бошад». 

1074. Ва аз Абўњурайра (р) дар  ривояти дигаре омадааст, ки 
Пайѓамбари Худо (с) фармуданд: «… магар саге, ки барои њифозати 
гўсфандон ва ё њифозати кишт, ва ё љињати шикор бошад». 

1075. Ва аз Абўњурайра (р) дар  ривояти дигаре омадааст, ки 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: «магар саге, ки барои шикор ва ё 
њифозати њайвонот бошад». 

 

БОБИ 4. Истифода аз гов барои зироаткорї. 

1076. Ва аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Дар њоле, ки шахсе болои гове савор буд, он гов ба 
тарафаш назар кард ва гуфт: Ман барои савор шудан халќ нашудаам, 
ман барои зироат халќ шудаам. (Баъзе аз касоне, ки ин суханро 

-40- 
КИТОБИ  ОН ЧЇ, КИ  

ДАР МАВРИДИ КИШТ 
ВА ЗИРОАТ ОМАДААСТ 
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шуниданд, гуфтанд: Субњоналлоњ, гов сухан мегўяд? 
Паёмбари Худо (с) ин таъаљљубро аз онњо диданд), фармуданд, ки 

ман ва Абўбакр ва Умар ин чизро тасдиќ намудем.  
Ва гург гўсфандеро гирифт ва чўпон ўро таъќиб намуд.  
Гург гуфт: Дар рўзи даррандагон рўзї аст ва рўзе, ки аслан чўпоне 

вуљуд надорад, аз ин  гўсфанд ба љуз аз ман кї дифоъ хоњад кард. Ва 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: Ман ва Абўбакр ва Умар ин чизро 
тасдиќ намудем». Ва Абўњурайра (р) гуфт: Рўзе, ки Паёмбари Худо (с) 
ин суханро гуфтанд, Абўбакр ва Умар (р) дар он маљлис њузур 
надоштанд. 

БОБИ 5. Агар гуфт, ки зањмати дарахтони хурморо шумо 
мутањаммил шавед 

1077. Ва аз Абўњурайра  (р) ривоят аст, ки гуфт: Мардуми ансор 
барои Пайѓамбари Худо гуфтанд: Дарахтони хурморо байни мо ва 
байни бародарони мо (яъне муњољирин) таќсим кунед. 

Паёмбари Худо (с) фармуданд: «На,» (чунин намекунам).  
Ансор гуфтанд: Зањматро шумо мутањаммил шавед (яъне обёрї ва 

дигар зањматро шумо бардоред), шуморо дар мева шарик медињем. 
 (Муњољирин) гуфтанд:  Ин суханро шунида ва ќабул дорем. 
1078. Аз Рофеъ ибни Хадиљ (р) ривоят аст, ки гуфт: Мо аз њамаи 

мардуми Мадина ба кори зироат бештар машѓулият доштем. Заминро 
дар муќобили ноњияе, ки онро барои соњиби замин таъйин мекардем, 
ба киштманде медодем. Гоње мешуд, ки он ќисмати аз заминро офат 
мезад ва дигар ќисматњо солим мемонд ва гоње мешуд, ки дигар 
ќисматњоро офат мезад ва он ќисмат солим мемонд, вале аз ин навъ 
зироаткорї нањй гардидем ва албатта дар ин њангом (кироя додани 
замин) ба тилло ва нуќрае одат набуд. 

БОБИ 6. Зироаткорї ба ќисмате аз њосил 

1079. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) Хайбарро ба ќисмате аз њосили мева ва кишти он ба 
музориъат доданд. (Аз њосили он) барои њамсарони худ сад васќ 
медоданд, њаштод васќ хурмо ва шаст васќ љав (њар васќ њудуди шаст 
соъ аст.) 

1080. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Пайѓамбари Худо (с) аз 
зироаткорї нањй нафармуданд, вале гуфтанд, ки: «Агар касе заминро 
(ба таври ройгон) дар ихтиёри бародари худ ќарор дињад, барои худ 
кишт намояд, бењтар аз он аст, ки дар муќобили он аз вай чизи муайяне 
бигирад». 
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БОБИ 7. Авќофи Паёмбари Худо (с) ва замини хирољ ва 
зироат ва муомилаи ањли хирољ 

1081. Аз Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Агар ѓами мусалмононе, ки 
баъд аз ин меоянд, намебуд, њар ќарияро, ки фатњ мекардам, онро ба 
мисле, ки Пайѓамбари Худо (с) Хайбарро таќсим намуданд, дар байни 
муљоњиддин таќсим мекардам. 

БОБИ 8. Касе, ки замини бекорхобидаро корам созад  

1082. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
«Касе, ки замини бе соњиберо обод намояд, аз дигарон ба он замин 
мустањиќтар аст». 

1083. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Умар (р) яњуд ва 
насороро аз сарзамини Њиљоз берун намуд ва Пайѓамбари Худо (с) њам 
њангоме, ки Хайбарро фатњ намуданд, мехостанд яњудро аз ин љо хориљ 
созанд ва њангоме ки сарзамини Хайбар фатњ гардид, мутааллиќ ба 
Худо ва Расули ў (с) ва мусалмонон гардид ва чун Пайѓамбари Худо (с) 
азми берун кардани яњудро намуданд, яњуд ба Паёмбари Худо (с) 
пешнињод карданд, ки онњо дар ин љо киштукор намоянд ва ними 
њосили он аз онњо бошад.  

Паёмбари Худо (с) ба онњо гуфтанд: «Ба њамин чиз, то њангоме, ки 
мо бихоњем, бо шумо мувофиќат мекунам». Ва то њангоме, ки Умар (р) 
онњоро ба тарафи Таймоъ ва Арийњо хориљ сохт, дар њамон љо сукунат 
доштанд. 

БОБИ 9. Њамкории сањобаи Паёмбари Худо (с)  бо 
якдигар дар зироат ва мева  

1084. Аз Рофеъ ибни Хадиљ (р) ривоят аст, ки гуфт: Амакам Зуњайр 
ибни Рофеъ гуфт, ки Паёмбари Худо (с) аз коре, ки барои суњулате буд, 
нањй фармуданд.  

Гуфтам: Он чї, ки Паёмбари Худо (с) фармудаанд, њаќ аст.  
Гуфт: Маро Паёмбари Худо (с) талабида ва пурсиданд: «Шумо бо 

заминњои худ чї кор мекунед?»  
Гуфтам: Онњоро ба чањоряк ва ба чанд (васќе) аз хурмо ва љав ба 

иљора медињем.  
Гуфтанд: «Чунин накунед, ё худи шумо бикоред, ё ба музориъат 

бидињед ва ё њамон тавр нигоњ доред». Рофеъ (р) мегўяд: дар 
љавобашон гуфтам: Ба сар ва чашм кабул дорам. 

1085. Ривоят аст, ки Ибни Умар (р) заминњои зироатии худро дар 
замони Паёмбари Худо (с) ва хилофати Абўбакр ва Умар (р) ва 
ибтидои хилофати Муъовия (р) ба иљора медод. Баъд аз он аз тарафи 
Рофеъ ибни Хадиљ (р) барояш хабар расид, ки Пайѓамбари Худо (с) аз 
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иљора додани замини зироатї нањй фармудаанд. Ибни Умар (р) назди 
Рофеъ ибни Хадиљ (р) рафта ва аз вай дар замина пурсон намуд, ў гуфт: 
Паёмбари Худо (с) аз иљора намудани замини зироатї нањй 
фармудаанд.  

Ибни Умар ба ў гуфт: Худат хабар дорї, ки мо заминњои зироатии 
худро дар замони Паёмбари Худо (с) ба чањоряк ва чизе аз коњ  иљора 
медодем. 

1086. Ва аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Ман дар замони 
Паёмбари Худо (с) медонистам, ки замин ба иљора дода мешавад.  

(Ровї мегўяд): баъд аз он Абдуллоњ (ибни Умар (р) тарсид, ки 
мабодо Паёмбари Худо (с) њукме содир карда бошанд, ки ў аз он 
иттилоъе надошта бошад, аз ин љињат аз иљора додани замин худдорї 
намуд. 

БОБИ 10 

1087. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Рўзе Пайѓамбари Худо 
(с), дар њоле, ки шахсе аз ањли бодия наздашон нишаста буд, 
фармуданд: «Шахсе аз ањли бињишт иљоза хост, то дар  дохили бињишт 
кишт ва зироат намояд. Худованд ба ў гуфт: Оё њар чизе, ки мехоњї, 
наздат нест? Гуфт: Чаро не? Њама чиз њаст, вале ман киштро хуш 
дорам. Ва њамон шахс базр намуда, тухм пошид ва лањзае нагузашт, ки 
(зироаташ) сабз гардид, расид ва дарав шуд ва ба андозаи кўњњо боло 
омад.  

Худованд барояш гуфт: Эй фарзанди Одам, њамаро бигир, зеро њељ 
чиз туро сер намекунад».  

Он шахси бодиянишин гуфт: Ба Худо ќасам, он шахс ќурайшї аст 
ва ё ансорї, зеро онњо ањли кишт ва зироатанд, вале мо ањли кишт ва 
зироат нестем.  

Паёмбари Худо (с) хандиданд. 
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БОБИ 1. Обёрї 

1088. Аз Сањл ибни Саъд (р) ривоят аст, ки гуфт, барои Паёмбари 
Худо (с) ќадањи оберо оварданд, онро нўшиданд. Дар ин ваќт дар 
тарафи росташон љавоне нишаста буд, ки хурдтарини афроди маљлис 
буд ва ба тарафи чапашон бузургсолон ќарор доштанд.  

Фармуданд:»Эй љавон, иљозат бидењ, ки ин ќадањи обро ба 
бузургсолон бидињам».  

Он љавон гуфт: Ё Расулаллоњ! Њаргиз намехоњам, њељ каси дигареро 
дар обе, ки аз нўшидани шумо боќї мондааст, бар худ тарљењ дињам. 
Ва Паёмбари Худо (с) боќимондаи он обро ба он љавон доданд. 

1089. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз гўсфанде, ки 
дар хона парвариш медодем, миќдори ширеро барои Паёмбари Худо 
(с) дўшидем ва он ширро бо миќдори обе, ки аз чоњи хонаи худ кашида 
будем, махлут намудем. Ширро ба Паёмбари Худо (с) додам, эшон аз 
он шир нўшиданд. 

Чун ќадањро аз дањони худ бардоштанд, дар тарафи чапашон 
Абўбакр (р) ва дар тарафи росташон шахси бодиянишине нишаста буд 
ва Умар (р) аз хавфи ин, ки мабодо Пайѓамбари Худо (с) шири 
боќимондаро ба он шахси бодиянишин бидињанд, сабќат намуда ва 
гуфт: Ё Расулаллоњ, Абўбакр (р) наздатон нишаста, ширро ба ў 
бидињед. Вале Паёмбари Худо (с) ширро ба он шахси бодиянишин дода 
ва фармуданд: «Бояд аз тарафи рост шурўъ намуд». 

БОБИ 2. Соњиби об то ваќте, ки сероб шавад,  ба он об 
мустањиќтар  аст 

1090. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Обе, ки аз андозаи зарурат зиёдтар бошад, набояд сабаби 
мамониат аз чаронидани алафзор шавад». 

1091. Ва аз (Абўњурайра (р)) дар ривояти дигаре омадааст, ки 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Оби зиёди худро аз дигарон дареѓ 
накунед, то ки сабаби мамониат аз чаронидани зиёди алафзорон 
шавед». 

-41- 
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БОБИ 3. Даъво бар сари чоњ ва ќазоват дар он 

1092. Аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят 
аст, ки фармуданд: «Касе, ки ба дурўѓ савганд мехўрад ва ба сабаби он 
савганди дурўѓ моли мусулмонеро молик мешавад, дар њоле, ки 
Худованди мутаъолро мулоќот менамояд, бар вай ѓазабнок аст. 

Ва Худованд ин ояи муборакро нозил гардонид: «Касоне, ки ба 
ањду паймони Худованд ва ќасамњои худ маблаѓи андакеро ба даст 
меоваранд, (барои чунин ашхосе) дар ќиёмат насибе нест ва Худованд ба 
онњо сухан намегўяд ва ба тарафашон назар намекунад ва њамчунин њам 
онњоро (аз гуноњ) пок намекунад ва барои онњо азоби дардноке аст». 
(Оли Имрон: 77) 

Ашъас омад ва гуфт: Абўабдуррањмон ба шумо чї гуфт? Ин оя дар 
бораи ман нозил гардидааст,  дар замини писари амакам чоње доштам 
(ў даъво кард, ки чоњ аз ўст).  

Пайѓамбари Худо (с) бароям гуфтанд: «Шоњидонатро биёвар». 
Гуфтам: Шоњид надорам.  
Фармуданд: « Ў бояд савганд бихўрад».  
Гуфтам: Ў савганд мехўрад. 
Паёмбари Худо (с) њадиси мазкурро гуфтанд ва Худованди мутаъол 

ин ояи каримаро љињати тасдиќи Расули худ нозил фармуд. 

БОБИ 4. Гуноњи касе, ки обро аз рањгузар манъ мекунад 

1093. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Се гурўњанд, ки дар рўзи ќиёмат Худованд ба тарафи 
онњо назар намекунад ва онњоро (аз гуноњ) пок нахоњад кард ва 
барояшон азоби дарднокест. Касе, ки дар канори роњ обро аз андозаи 
њољати худ зиёдтар дошта ва онро аз рањгузарон дареѓ медорад. Касе, 
ки байъаташ бо имом барои ѓаразњои дунявї бошад, ба тавре, ки агар 
чизеро барояш бидињад, аз вай хуш мешавад ва агар надињад, озурда ва 
хашмгин мегардад. Ва касе, ки молашро баъд аз аср ба маърази фурўш 
гузошта ва ба дурўѓ бигўяд: Ба Худованд савганд, ки онро аз ман ба 
чунин ва чунон маблаѓе мехариданд ва тарафи муќобил њам суханашро 
бовар намоянд». 

Баъд аз он Паёмбари Худо (с) ин ояи муборакро тиловат намуданд: 
Касоне, ки ба ањду паймони Худованд ва ќасамњои худ маблаѓи 
андакеро ба даст меоваранд, барои чунин ашхосе дар ќиёмат насибе нест 
ва Худованд бо онњо сухан намегўяд ва ба тарафашон нигоњ намекунад, 
ва њам чунин онњоро (аз гуноњ) пок нахоњад кард ва барои онњо азоби 
дардноке аст. 
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БОБИ 5. Фазилати об додан 

1094. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Шахсе дар роњ мерафт, ташнагї бар ў ѓалаба намуд, дар 
чоње дохил гардид ва об хўрд. Чун аз чоњ берун шуд, дид, ки саге бар 
сари чоњ аз ташнагї хокњоро ба дањонаш мегирад. Ба худ гуфт: Ин 
њайвон њам монанде, ки ман ташна будам, ташна аст. 

Кафши худро пур аз об карда, ба дањани худ гирифт ва аз чоњ боло 
шуд ва сагро ба ин тариќ об дод. Худованд ин амалашро ќабул намуд 
ва гуноњонашро омурзид».  

Пурсиданд: Ё Расулаллоњ! Аз некї кардан ба чорпоён њам барои мо 
савоб дода мешавад?  

Фармуданд: «Некўї кардан ба њар зиндаљоне савоб дорад». 

БОБИ 6. Касе, ки соњиби њавз  ва соњиби машки обро 
мустањиќтар медонад 

1095. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Савганд ба зоте, ки љонам дар дасти ўст, баъзе аз ашхосро 
чунон аз њавзи худ (яъне Њавзи Кавсар) хоњам ронд, ба мисле, ки 
шутури бегона аз њавзи (дигарон) ронда мешавад». 

1096. Ва аз Абўњурайра (р) аз Пайѓамбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Се гурўњанд, ки Худованди мутаъол дар рўзи ќиёмат бо 
онњо сухан намегўяд ва ба тарафашон назар нахоњад андохт: Касе, ки 
бар молаш ба дурўѓ ќасам бихўрад, ки онро ба чунин ва чунон маблаѓе 
мехариданд, касе, ки баъд аз аср ба дурўѓ ќасам хўрда ва ба сабаби  ин 
ќасам моли мусалмонеро бихўрад ва касе, ки зиёдии оби худро аз 
дигарон дареѓ намояд ва Худованди мутаъол барои чунин шахс 
мегўяд, ки: Ман имрўз фазл ва мењрубонии худро аз ту ончунон дареѓ 
медорам, ки ту оберо, ки аз њољатат зиёд буд ва худат онро насохта 
будї, аз дигарон дареѓ менамудї». 

БОБИ 7. Ихтисос намудани  чизе љуз барои Худо ва 
Расулаш нест 

1097. Аз Саъд ибни Љассома (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Махсус кардани чизе, ки љуз барои Худо ва Расулаш 
намебошад. (Яъне њељ кас њаќ надорад минтаќаеро, ки соњиб надорад, 
барои истифодаи шахсї ва ё чарондани чорпоёнаш ихтисос дињад, 
балки ин гуна манотиќ њаќќи умумии мардум буда ва барои истифодаи 
њамагон аст). 
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БОБИ 8. Нўшидани об  аз љўйњо барои мардум ва чорпоён 

1098. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Асп барои шахсе сабаби музд ва барои шахсе сабаби 
њифзи обрў ва барои шахсе сабаби гуноњ аст. Асп барои касе сабаби 
музд аст, ки аспро ба маќсади љињод дар роњи Худо дар сабзазор ва ё 
боѓча нигањдорї менамояд ва то њар андозае, ки ресмони чарои он асп 
дар он сабзазор ва ё боѓча бирасад, барои соњибаш савоб аст ва агар 
ресмони он асп канда шавад ва асп ин тарафу он тараф бидавад ва ба 
ин пушта ва он пушта барояд, дар њар ќадамаш ва дар њар саргин 
андохтанаш барои соњибаш савоб аст ва агар ба љўйи обе расида ва аз 
он љўй бидуни он, ки соњибаш  ўро об бидињад, об бинўшад, аз ин об 
нўшидан барои соњибаш савоб аст. Пас чунин аспе барои соњибаш 
сабаби савоб аст. 

Ва дигарї касест, ки аспро барои ин, ки аз дигарон бениёз бошад, 
нигањдорї менамояд ва  њаќќи Худоро дар вай фаромўш намекунад. 
Асп барои чунин шахсе њимоя ва парда аст.  Вале касе, ки аспро ба 
ќасди ифтихор ва риё ва душманї бо мусалмонон нигањдорї менамояд, 
чунин аспе барои соњибаш сабаби гуноњ хоњад буд. 

Касе аз Паёмбари Худо (с) рољеъ ба (вуљуби закоти) хар пурсид. 
Фармуданд: «Бар ман дар ин маврид ба хусус чизи дигаре љуз ин ояи  
љомеъ нозил нагардидааст: Касе, ки ба андозаи заррае кори некеро 
анљом дињад, љазои онро хоњад дид ва касе, ки ба андозаи заррае кори 
бадеро анљом дињад, љазои онро хоњад дид. 

БОБИ 9. Њезум ва гиёњ 

1099.  Аз Алї ибни Абўтолиб (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз 
ѓаниматњои љанги Бадр, ки бо Паёмбари Худо (с) иштирок намуда 
будам, шутури пире бароям расид ва Паёмбари Худо (с) шутури пири 
дигаре бароям доданд. 

Рўзе ин ду шутурро дар наздикии хонаи яке аз ансор хобондам ва 
маќсадам он буд, то бар онњо изхирро бор карда ва бифурўшам (Изхир 
як навъи гиёње аст, ки арабњо дар баъзе корњо аз он истифода 
мекарданд) ва шахси заргаре аз мардуми бани Ќайнуќоъ низ бо ман 
буд ва мехостам аз фурўши  ин чизњо кори арўсиамро бо Фотима (р) 
тартиб дињам. 

Дар ин ваќт (Дар њамон хонае, ки шутуронро дар пеши рўи он 
хобонда будам) Њамза ибни Абдулмутталиб бо канизаке ба шаробхўрї 
машѓул буд. Он канизак барояш њангоми ѓазалхонї гуфта буд, ки эй 
Њамза, ба сўи шутурони чоќ биштоб. 

Ва Њамза бо шамшераш ба онњо њамла намуда, кўњонњои онњоро 
бурид ва пањлуяшонро дарид ва љигарњояшонро даровард. Алї (р) 
мегўяд: Аз мушоњидаи ин њолат сахт мутањаййир гардида ва назди 
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Паёмбари Худо (с) омадам ва дар њоле, ки Зайд ибни Њориса наздашон 
нишаста буд, аз воќеа барояшон хабар додам. 

Паёмбари Худо (с) бо Зайд берун шуданд ва ман њам њамроњашон 
рафтам. Паёмбари Худо (с) назди Њамза рафта ва бар ў ќањр намуданд. 
Њамза чашмашро боло намуда ва гуфт: Оё шумо навкарони падари 
ман нестед?  

Паёмбари Худо (с) аќиб-аќиб рафтанд, то аз наздаш хориљ 
гардиданд ва ин воќеа пеш аз њаром шудани шароб буд. 

БОБИ 10. Ќатоеъ (яъне ихтисос додани замине барои 
баъзе ашхос) 

1100. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) мехостанд заминњоеро аз Бањрайн барои ансор ихтисос дињанд. 
Мардуми ансор гуфтанд: То ваќте, ки барои бародарони муњољири мо 
њамин гуна заминњоеро ихтисос надињед (ќабул намекунем).  

Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Баъд аз ман касонеро хоњед дид, ки 
худро бар шумо тарљењ дињанд ва дар ин ваќт сабр кунед, то маро 
мулоќот намоед». 

БОБИ 11. Касе, ки роњрав ва љўйи обаш аз нахлистони 
шахси дигаре мегузарад 

1101. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари 
Худо (с) шунидам, ки фармуданд: «Агар касе дарахти хурмоеро баъд аз 
ин, ки пайванд шудааст, харид, меваи он дарахт аз фурўшанда аст, 
магар он, ки харидор (њангоми харид) онро барои худ шарт намояд ва 
агар касе ѓуломеро, ки дорои моле њаст, харид, моли он ѓулом аз 
фурўшанда аст, магар он, ки харидор онро барои худ шарт намояд». 
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БОБИ 1. Гирифтани моли мардум љињати адо намудан ва 
ё ба ќасди талаф кардан 

1102. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Касе, ки моли мардумро бигирад ва ќасдаш адои он бошад, 
Худованди мутаъол асбоби адои онро муњайё месозад ва касе, ки моли 
мардумро бигирад ва  ќасдаш талаф кардан ва аз байн бурдани он бошад, 
Худованди мутаъол асбоби талаф шудани он молро муњайё месозад». 

БОБИ 2. Адои ќарз 

1103. Аз Абўзар (р) ривоят аст, ки гуфт: Њамроњи Паёмбари Худо 
(с) будам, ки чашмашон ба кўњи Уњуд афтод.  

Фармуданд: «Агар ин кўњ бароям ба тилло мубаддал гардад, 
намехоњам, ки беш аз се рўз диноре аз онро дар назди худ нигањ дорам, 
магар динореро,  ки барои адои ќарз бошад». 

Баъд аз он фармуданд: «Касоне, ки моли онњо бисёр аст, савоби 
онњо кам аст, магар касе, ки молро чунин ва чунон бахшиш кунад  ва 
албатта чунин касон каманд». 

Ва ба ман гуфтанд: «Ба љои худ истода бош».  
Худашон каме пештар рафтанд ва ман овозеро шунидам, мехостам, 

каме пештар биравам, ёдам омад, ки фармуданд: «Ба љои худ истода бош». 
Чун пас омаданд, гуфтам: Ё Расулаллоњ! Овозеро, ки шунидам, чї 

буд? Фармуданд: «Овозеро шунидї?» Гуфтам: Бале.  
Фармуданд: «Љабраил (ъ) наздам омад ва гуфт: Касе, ки аз уммати 

ту фавт намуда ва ба Худо ширк наёварда бошад, ба бињишт дохил 
хоњад гардид».  

Гуфтам: Ва агарчанде, ки чунин ва чунон карда бошад? (Яъне 
гуноњони кабира намуда бошад).  

Фармуданд: «Бале». 

БОБИ 3. Адои шоистаи ќарз 

1104. Аз Љобир  ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоми 
чошт дар њоле, ки Пайѓамбари Худо (с) дар масљид буданд, наздашон 
омадам. 

-42 - 
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Гуфтанд: «Ду ракаат намоз бихон». Ва аз ман бар зиммаашон ќарзе 
буд, ќарзи маро доданд ва чизе њам бар он афзуданд. 

БОБИ 4. Намози љаноза бар шахси ќарздор 

1105. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Ман барои њар мусалмоне дар умури дунё ва охират аз 
худаш нисбат ба ў дўсттар њастам, агар мехоњед, ин оятро тиловат 
намоед: «Пайѓамбар ба мусалмонон аз худи онњо дўсттар аст. Њар 
мусалмоне, ки фавт мегардад ва молеро ба ирс мегузорад, он мол 
мутааллиќ ба ворисонаш мебошад ва касе, ки (мемирад ва аз вай) ќарз 
ва ё ањлу аёли мўњтоље боќї монда бошад, назди ман биёяд, ман  
мутањаммили он чизњо хоњам шуд». (Ањзоб:6) 

БОБИ 5. Он чї, ки дар мавриди  зоеъ кардани мол омадааст 

1106. Аз Муѓийра ибни Шўъба (р) ривоят аст, ки гуфт: «Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: «Худованд бар шумоён ин чизњоро њаром 
кардааст: ранљонидани модарон, зинда ба гўр кардани духтарон, 
худдорї аз адои чизе, ки адои он лозим аст ва талабидани чизе, ки 
гирифтани он њаром аст. Ва ин чизњоро барои шумо макрўњ ќарор 
додааст: Гуфтугўи бидуни лузум, суол кардани бисёр ва зоеъ сохтани 
мол». 
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БОБИ 1. Он чї, ки дар мавриди ашхос ва хусумат байни 
мусалмон ва яњуд омадааст 

1107. Аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки (гуфт:) Аз шахсе 
шунидам, ки оятро ба хилофи он чї, ки аз Пайѓамбари  Худо (с) 
шунида будам, тиловат менамуд.  

Он шахсро гирифтам ва назди Паёмбари Худо (с) овардам. 
(Тиловати њардуи моро шунида) ва фармуданд: «Њардуи шумо хуб 
тиловат мекунед, вале бо якдигар ихтилоф накунед, зеро мардуме, ки 
пеш аз шумо буданд, њамин тавр ихтилоф намуданд ва сабаби 
њалокашон гардид». 

1108. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Ду нафар бо якдигар 
даъво намуданд  ва якдигарро дашном доданд, шахсе аз мусалмонон ва 
шахсе аз яњуд.  

Мусалмон гуфт: Ќасам ба зоте, ки Муњаммад (с)-ро бар њамаи 
љањониён бартарї додааст. Ва яњуд гуфт: Ќасам ба Зоте, ки Мўсо (ъ)-ро 
бар њамаи љањониён тарљењ додааст.  

Мусалмон чун инро шунид, дасташро боло бурд ва бар рўи шахси 
яњудї зад.  

Яњудї назди Паёмбари Худо (с) рафт ва он чиро, ки байни ў ва 
байни он мусалмон рух дода буд, баён намуд. Паёмбари Худо (с) 
мусалмонро хостанд ва аз ќазия пурсиш намуданд. 

Ў ќазияро барояшон гуфт. Фармуданд: «Маро ба Мўсо (ъ) тарљењ 
надињед, чун дар рўзи ќиёмат њамаи мардум афтода ва бењуш 
мегарданд ва ман бо онњо бењуш мешавам ва аввалин шахсе, ки ба њуш 
меояд, ман њастам. Дар ин ваќт мебинам, ки Мўсо (ъ) гўшае аз Аршро 
мањкам гирифтааст, вале намедонам, ки ў њам бењуш гардида буд ва 
пеш аз ман ба њуш омадааст ва ё аз касоне аст, ки Худованд онњоро аз 
бењуш шудан истисно намудааст». 

1109. Аз Анас (р) ривоят аст, ки шахсе аз яњуд сари духтаракеро 
байни ду санг кўфт. Аз вай пурсиданд: Кї чунин кардааст? Фалонї? Ва 
ё фалонї? Чанд нафарро барояш ном бурданд, то ин, ки номи он 
яњудиро низ гуфтанд.Он духтар  ба сараш ишора намуд, ки бале, њамин 
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шахс аст, он яњудиро гирифтанд ва ў иќрор намуд.  Паёмбари Худо (с) 
амр намуданд, то сарашро байни ду санг бикўбанд. 

БОБИ 2. Суханони хусум бар алайњи якдигар 

1110. Њадиси Ашъас (р) дар мавриди мухосамааш бо шахсе аз ањли 
Њазрамавт ќаблан  гузашт  ва  дар  ин  ривоят  мегўяд, ки  ин  мухосама 
байни  ў  ва  байни  шахсе  аз  яњуд буд. 
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БОБИ 1. Агар соњиби моли гумшуда нишони молашро 
гуфт, мол ба вай дода мешавад 

1111. Аз Убай ибни Каъб (р) ривоят аст, ки гуфт: Њамёнеро ёфтам, 
ки дар он сад динор  буд,  онро  назди  Паёмбари  Худо  (с)  овардам. 

Фармуданд:  «Як  сол  онро  эълон кун».  
Як сол онро эълон кардам ва касеро, ки онро бишносад, наёфтам. 
Дубора назди он њазрат (с) омадам.  
Фармуданд: «Як соли дигар онро эълон кун». 
Як соли дигар онро эълон кардам, вале касеро наёфтам, ки онро 

бишносад. 
Бори саввум назди эшон омадам.  
Фармуданд: «Зарфи он, миќдори он ва сарбанди онро њифз кун 

(яъне ба хотир биспор), агар соњибаш омад, (молашро барояш бидењ) 
ва агар наёмад, аз он истифода кун». 

БОБИ 2. Агар хурмоеро дар роњ ёфт 

1112. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: Гоње ба хонаам назди ањлу авлодам меравам ва мебинам, 
ки хурмое рўи бистарам афтодааст, онро бармедорам, ки бихўрам ва 
чун метарсам, ки мабодо аз хурмои садаќа бошад, онро дур меандозам. 
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БОБИ 1. Љазои зулму ситам 

1113. Аз Абўсаъиди Худрї (р) аз Пайѓамбари Худо (с) ривоят аст, 
ки фармуданд: «Ваќте,  ки мусалмонон аз дўзах наљот меёбанд, дар 
канори пуле байни дўзах ва бињишт нигањ дошта мешаванд, баъд аз 
тасфияи њисоб барояшон иљозаи духул ба бињишт дода мешавад ва 
савганд ба зоте, ки љони Муњаммад (с) дар дасти  ў аст, њар касе маскан 
ва љояшро дар бињишт аз хонае, ки дар дунё дар он зиндагї 
мекардааст, бењтар мешиносад». 

БОБИ 2. Ин ќавли Худованди  мутаъол, ки мефармояд:  
«Бидонед, ки лаънати Худо бар золимин аст» 

1114. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: «Худованди мутаъол ба шахси мўъмин  
наздик мегардад ба ў рањмат карда ва айбњояшро мепўшонад ва ба вай 
мегўяд: Оё аз ин гуноњ ёдат њаст ва хабар дорї? Он шахси мўъмин 
мегўяд: Парвардигоро, бале (ёдам њаст ва хабар дорам). Њамин тавр аз 
њама гуноњњояш барои вай ёдоварї мешавад ва ў ба њамаи гуноњонаш 
иќрор менамояд ва фикр мекунад, ки њалок хоњад шуда ва аз байн 
хоњад рафт. (Дар ин ваќт) Худованди мутаъол ба ў мегўяд: 
Гуноњњоятро дар дунё пўшондам ва имрўз њам онњоро бароят 
меомурзам. Ва китоби њасаноташ ба дасташ дода мешавад. Вале дар 
бораи кофир ва мунофиќ њамаи касоне, ки он љо њузур доранд, 
мегўянд: «Инњо касонеанд, ки дар бораи Парвардигори худ дурўѓ гуфта 
буданд ва бидонед, ки лаънати Худованд бар золимин аст». (Њуд: 18) 

БОБИ 3. Мусалмон бар мусалмон зулм намекунад ва ўро 
ба њалокат мувољењ намесозад. 

1115. Ва аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Мусалмон бародари мусалмон аст, ба ў зулм намекунад ва 
ўро ба њалокат мувољењ намесозад. Касе, ки њољати бародари 
мусалмонашро бароварда созад, Худованди мутаъол њољати ўро рафъ 
хоњад кард. Касе, ки мушкили мусалмонеро бартараф созад, Худованд 
мушкиле аз мушкилоти рўзи ќиёматашро бартараф месозад ва касе, ки 
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айби мусалмонеро бипўшонад, Худованд гуноњашро дар рўзи ќиёмат 
мепўшонад». 

БОБИ 4. Бародаратро, чи золим бошад ва чи мазлум, кўмак кун 

1116. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Пайѓамбари Худо (с) 
фармуданд: «Бародари (мусалмонат)-ро, чи золим аст ва чи мазлум, 
кўмак намо». 

Пурсиданд: Ё Расулаллоњ! Кўмак расондан ба мазлум бале, вале ба 
золим чї гуна кўмак намоям?  

Фармуданд: «Ўро аз зулм кардан монеъ шав». 

БОБИ 5. Зулм сабаби торикињо дар рўзи ќиёмат хоњад шуд 

1117. Аз Ибни Умар (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Зулм сабаби торикињо дар рўзи ќиёмат мешавад». 

БОБИ  6. Агар касе ба дигаре зулм намуд ва он шахс 
вайро бахшид,  оё бояд золим он зулмро баён намояд? 

1118. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Касе, ки бар зиммаи вай аз бародари мусалмонаш зулме, 
аз шарафу обрў ва ё чизи дигаре бошад, имрўз, пеш аз он, ки рўзе 
биёяд, ки на дар он дирњаме бошад ва на диноре аз вай бахшиш 
бихоњад, варна агар амали неке дошта бошад, ба андозаи њаќќи он 
шахс ба вай дода мешавад ва агар амали неке надошта бошад, аз 
гуноњони он шахси (мазлум) гирифта мешавад ва бар зиммаи (шахси 
золим) гузошта мешавад». 

БОБИ 7. Касе, ки бар дигаре дар мавриди заминаш зулм 
карда бошад 

1119. Аз Саъид ибни Зайд (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари 
Худо (с) шунидам, ки фармуданд: «Касе, ки бар дигаре дар мавриди 
заминаш зулм карда бошад (масалан заминашро ба ноњаќ соњибї 
карда бошад), ба њамон андоза то њафт табаќаи замин дар гарданаш 
тавќ мегардад». 

1120. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Касе, ки миќдоре аз замини шахси дигареро ба ѓайри њаќ 
бигирад, дар рўзи ќиёмат то њафт табаќаи замин хасф мегардад ва ба 
замин фурў меравад». 
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БОБИ 8. Агар касе ба дигаре чизеро иљоза дињад, равост 

1121. Ривоят аст,  ки Ибни Умар (р) мардумеро дид, ки хурмо мехўранд. 
Ба онњо гуфт, ки Паёмбари Худо (с) аз хўрдани чанд хурмо бо њам нањй 
фармудаанд, магар он, ки шахсе аз бародараш иљоза бихоњад. 

БОБИ 9. Ин ќавли Худованди мутаъол, ки мефармояд: 
«Ва ў сар сахттарини душманон аст» 

1122. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
«Бадтарини мардумон дар назди Худованди мутаъол даъвогари 
љанљолгар аст». 

БОБИ 10. Гуноњи касе, ки ба дурўѓ даъво карда, медонад, 
ки даъвояш дурўѓ аст 

1123. Аз Умми Салама (р) њамсари Пайѓамабари Худо (с) ривоят аст, ки 
гуфт: «Паёмбари Худо (с) шуниданд, ки дар дарвозаи њуљраашон љанљоле 
бапо шудааст, аз њуљра берун шуда ва ба онњо гуфтанд: 

«Ман башар њастам ва мардум назди ман даъво мекунанд, чї басо 
касоне, ки аз дигарон балеѓтар буда, ба гумони ман мерасад, ки ў рост 
мегўяд, ба њамон асос ба нафъи ў њукм содир мекунам, агар (ба ин 
тариќ) њаќќи мусалмонеро ба касе додам, дар  воќеъ  ин  як  порчаи  
оташ  аст,  ки   барояш   медињам,  агар  мехоњад, бигирад ва агар 
мехоњад, нагирад». 

БОБИ 11. Интиќом гирифтани мазлум аз моли золим 

1124. Аз Уќба ибни Омир (р) ривоят аст, ки гуфт, гуфтем: Ё Расулаллоњ, 
шумо моро ин тарафу он тараф мефиристед, гоње ба назди мардуме 
меравем, ки моро мењмонї намекунанд, дар ин бора чї мегўед? 

Гуфтанд: «Агар назди мардуме рафтед ва барои шумо чизе, ки муносиб 
ба мењмон аст, доданд, ќабул кунед ва агар надоданд, њаќќи мењмониро аз 
онњо бигиред». (Ин кор хос барои муваззафњои садаќа ва закот буд). 

БОБИ 12.  Њамсоя набояд њамсояашро аз кўбидани мехе 
ба девораш манъ намояд 

1125. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Њамсоя набояд њамсояашро аз кўбидани чўбе ба девораш 
манъ намояд». 

Баъд аз он Абўњурайра (р) гуфт: Намедонам, чаро шумо аз ин њукм 
эъроз мекунед, ба Худованд ќасам, ки чўбро дар байни шонањои шумо 
хоњам кўбид. 
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БОБИ 13. Нишастан дар пеши рўйи хонањо ва дар канори роњњо 

1126. Аз Абўсаъиди Худрї (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Њаргиз дар канори роњњо манишинед».  

Мардум гуфтанд: Чора надорем дар ин љо нишаста ва бо њам сухан 
мегўем. 

Фармуданд: «Агар љуз  нишастан дар канори роњњо чорае барои 
шумо нест, бояд њаќќи роњро адо намоед».  

Пурсиданд: Њаќќи роњ  чист?  
Фармуданд: Пўшидани чашм (аз номањрам), худдорї аз азият 

кардани мардум, љавоб додани салом, амр ба маъруф ва нањйи аз 
мункар. 

БОБИ 14. Ихтилоф дар таљдиди роњњои умумї 

1127. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Агар дар таљдиди роњи 
умумї ихтилоф намуданд, Паёмбари Худо (с) њукм карданд, ки бояд ин 
роњ њафт заръ бошад (як заръ,ки дар  тољикї маъмулан онро зироъ гўянд, 
баробари 64 см аст).  

БОБИ 15. Нањй аз ѓоратгарї ва мусла намудан 

1128. Аз Абдуллоњ ибни Язиди Ансорї (р) ривоят аст, ки Паёмбари 
Худо (с) аз ѓорат кардан ва мусла намудан нањй фармудаанд. 

БОБИ 16. Касе, ки барои дифоъ аз моли худ кушта мешавад 

1129. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари 
Худо (с) шунидам, ки фармуданд: «Касе, ки дар дифоъ аз моли худ 
кушта мешавад, шањид аст». 

БОБИ 17. Касе, ки коса ва ё чизеро аз шахси дигаре шикаст 

1130. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) назди яке 
аз њамсаронашон буданд, њамсари дигарашон таъомеро дар косае 
барояшон фиристод. Оне, ки дар хонааш буданд, косаро ба дасти худ 
зада шикаст. 

Паёмбари Худо (с) порчањои косаро бо њам љамъ карданд, таъомро 
дубора дар коса нињоданд ва фармуданд: «Бихўред» ва шахсе, ки 
косаро оварда буд, назди худ шинонданд ва баъд аз ин, ки таъомро 
хўрданд, косаи шикастаро гирифтанд ва дар ивази он косаи дурустеро 
фиристоданд. 
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БОБИ 1. Широкат дар таъом ва хўрок ва коло 

1131. Аз Салама ибни Акваъ (р) ривоят аст, ки гуфт: (Дар яке аз 
љангњо) хўрокањо тамом шуд ва мардум гурусна монданд, назди 
Паёмбари Худо (с) омаданд ва иљоза хостанд, то шутурони худро забњ 
намоянд. Паёмбари Худо (с) барояшон иљоза доданд.  

(Дар ин ваќт) Умар (р) бо онњо мулоќот намуд, онњо аз мавзўъ 
барояшон хабар доданд. 

Умар (р) барояшон гуфт: Баъд аз куштани шутурон чї гуна зиндагї 
мекунед? Ва назди Паёмбари Худо (с) рафт ва гуфт: Ё Расулаллоњ, баъд 
аз куштани шутурон чї гуна зиндагї хоњанд кард? Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Ба мардум бигў, ки боќимондаи таъоми худро 
биёваранд». 

Суфраро густурда ва таъомњоро оварданд ва дар он суфра љамъ 
намуданд. Паёмбари Худо (с) бархостанд ва дуо намуданд, сипас дар 
пањлўи он таъом нишаста ва фармуданд: «Дег ва косањои худро 
биёваред». Мардум зарфњояшонро оварданд ва пур намуданд. Баъд аз 
он Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Ашњаду алло, илоња иллаллоњ ва 
аннї расулуллоњ». 

1132. Аз Абўмўсо (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Ашъарийин чунин одат доранд, ки ваќте дар љињод тўшаи 
онњо халос шавад ва ё дар дохили шањр таъоми хонаводаашон кам 
шавад, он чиро, ки доранд, дар як суфра љамъ мекунанд, сипас бо як 
зарф онро байни худ баробар таќсим менамоянд, эшон аз ман ва ман аз 
эшонам». 

БОБИ 2. Таќсим кардани гўсфанд 

1133. Аз Рофеъ ибни Хадиљ (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар Зулњулайфа 
бо Паёмбари Худо (с) будем. Мардум ба гуруснагии шадиде афтоданд, 
шутурон ва гўсфандонеро ба ѓанимат гирифтанд ва онњо бо 
шитобзадагї шутурон ва гўсфандонро забњ намуда ва дегњоро барпо 
намуданд. Чун Паёмбари Худо (с) хабар ёфтанд, фармуданд, ки чаппа 
намоянд. 
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Баъд аз он ѓаноимро таќсим намуданд. Њар дањ гўсфандро 
муъодили як шутур ќарор доданд. Аз љумлаи шутурњо яке гурехт, чун 
аспњои зиёде надоштанд, натавонистанд онро пайдо карда ва ба даст 
оваранд. 

Баъд аз он шахсе он шутурро ба тир зада андохт ва Пайѓамбари 
Худо (с) фармуданд: «Баъзе аз ин чорпоён монанди њайвоноти вањшї 
рам бардошта, вањшат мекунанд. Агар њайвоне рам бардошт ва онро 
гирифта натавонистед, чунин кунед (яъне ўро ба воситаи тир ва ё 
кадом олати дигар аз пой дароваред)». 

Сипас ба Паёмбари Худо (с) гуфтам, ки мо фардо шояд бо душман 
мувољењ шавем ва корде дар дастрас надорем, оё равост, ки бо барги 
най њайвонотро забњ намоем?  

Фармуданд: «Њар чизе, ки хунро љорї созад ва ба номи Худо забњ 
гардад, хўрданаш равост, вале бо дандон ва ё нохун набояд забњ намуд 
ва иллаташ ин аст, ки дандон аз устухон аст ва нохун корди мардуми 
Њабаша аст». 

БОБИ 3. Ашё дар байни шарикон бояд ба ќиммати 
одилона ќиматгузорї шавад 

1134. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Агар яке аз шурако њиссаи худро аз ѓуломи муштарак 
озод кард, бояд баќияро аз њисоби моли худ озод намояд. 

Агар моле надошт, он ѓулом ба ќимати одилона ќимат гардад ва 
худи ѓулом боќимондаи ќимати худро, ба тавре, ки бар вай фишор 
ворид нагардад, барои шарики дигар бипардозад». 

БОБИ 4. Оё дар таќсим намудан ќуръакашї љавоз дорад? 

1135. Аз Нўъмон ибни Башир (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, 
ки фармуданд: «Масали касе, ки њудуди Худоро љорї мекунад ва касе, 
ки њудуди Худоро поймол менамояд, монанди касонест, ки дар савор 
шудани киштї байни худ ќуръакашї менамоянд, насиби баъзе аз онњо 
табаќаи болои киштї ва насиби иддае табаќаи зерини киштї мешавад. 

Касоне, ки дар табаќаи зерин  ќарор доранд, њангоми об гирифтан 
маљбуранд аз назди касоне, ки дар табаќаи боло ќарор доранд, убур 
намоянд. Инњо бо худ мегўянд: Агар дар њамин табаќаи худ (яъне 
табаќаи зерини) киштиро сўрох намоянд ва сабаби азияти табаќаи 
болої нагардем, бењтар хоњад буд.  

(Дар ин ваќт) агар мардуми табаќаи болої инњоро мамониат 
накунанд ва ба њолашон бигзоранд, њамагї ѓарќ мешаванд ва агар 
љилави онњоро бигиранд, сабаби наљоти худ ва онњо мегарданд». 
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БОБИ 5. Широкат дар таъом ва ѓайра 

1136. Аз Абдуллоњ ибни Њишом (р), ки замони Паёмбари Худо (с)-
ро дарк намуда буд, ривоят аст, ки модараш (Зайнаб бинти Њумайд) 
ўро назди Паёмбари Худо (с) бурд ва гуфт: Ё Расулаллоњ! Бо ў байъат 
намоед. 

Фармуданд: «Ў хурд аст». Ва он њазрат (с) дасти худро ба сараш 
кашида ва дар њаќи ў дуо намуданд. Вай гоње ба бозор мерафт ва 
таъомеро мехарид. Ибни Умар ва Ибни Зубайр (р) омада ва аз вай 
хоњиш карда мегуфтанд: моро бо худ шарик бидењ. Зеро Паёмбари 
Худо (с) дар њаќќи ту дуои баракат намудаанд. 

Ў њам онњоро шарик медод ва гоње мешуд, ки як бор шутурро ба 
таври комил фоида мекард ва ба хонаи худ мефиристод. 
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БОБИ 1. Метавон аз савор шудан ва ё шири њайвони 
гаравї истифода намуд  

1137. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Њайвони ќобили савор шудан агар ба гарав дода 
мешавад, (шахси гаравдињанда) метавонад дар муќобили нафаќае, ки 
барояш медињад, онро савор шавад ва њайвони ширдење, ки ба гарав 
дода мешавад, гаравдињанда метавонад, ки дар муќобили нафаќае, ки 
барояш медињад, аз шири он истифода намояд». 

БОБИ 2. Агар роњин ва муртањин бо њам ихтилоф карданд 

1138. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) чунин 
њукм намуданд, ки «Ќасам хўрдан бар шахси муддаъоалайњ (шахсе, ки 
болояш даъво шудааст) аст». 
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 1139. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 

фармуданд: «Њар мусалмоне, ки ѓуломи мусалмонеро озод намояд, 
Худованди мутаъол дар муќобили њар узве, ки аз он ѓулом озод 
шудааст, як узви шахси озодкундаро аз оташи дўзах наљот медињад». 

 

БОБИ 1. Озод кардани кадом навъ аз ѓуломон бењтар аст 

1140. Аз Абўзар (р) ривоят аст гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) суол 
намудам, ки кадом кор аз њама бењтар аст? 

Фармуданд: «Имон ба Худо ва љињод дар роњи Худо».  
Гуфтам: Озод кардани кадом навъи ѓулом бењтар аст?  
Фармуданд: «Пурќиматтарини он ва мањбубтарини он дар назди 

мавлояш».  
Гуфтам: Агар тавони инро надоштам.  
Фармуданд: «Бо санъатгаре њамкорї кун ва ё бо касе, ки санъатро 

намедонад, ту чизе бисоз». Ва дар ривояти дигаре омадааст: «Аз 
бечорае дастгирї кун ва ё ба инсони соддалавње кўмак ва њамкорї 
кун».  

Гуфтам: Агар инро њам натавонистам?  
Фармуданд: «Аз зарар расондан ба мардум худдорї кун, зеро ин як 

навъи садаќаест, ки барои шахси худ медињї». 
 

БОБИ 2. Озод сохтани ѓулом  ё канизаке, ки байни иддае 
муштарак аст 

1141. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Касе, ки њиссаи худро аз ѓуломе, ки дар он шарик аст, 
озод менамояд ва ба андозаи ќимати ѓулом моле дошт, ѓулом ба 
ќимати одилона ќиматгузорї мегардад ва бояд њиссаи дигар шарикњои 
дигарро бипардозад ва ѓулом аз тарафи ў озод мегардад ва агар моле 
надошт, њамон андозае аз ѓулом озод мешавад, ки он шахс озод 
кардааст». 
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БОБИ 3. Хато ва нисён дар озод кардан ва талоќ додан ва 
амсоли инњо 

1142 - Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Худованди мутаъол ба хотири ман васвасањои ќалбии 
уммати маро то ваќте, ки ба он васваса амал накунад ва ё њарф 
назанад, афв намудааст». 

БОБИ 4. Агар  касе, ки ба ѓуломи худ гуфт,  ки ў барои 
Худо аст ва нияти озод карданро дошт ва шоњид гирифтан 

дар озод кардани ѓулом 

1143. Ривоят аст, ки Абўњурайра  (р) њангоме, ки назди Паёмбари 
Худо (с) омад ва иродаи мусалмон шуданро дошт, ѓуломаш низ бо вай 
њамроњ буд. Ин ду нафар дар роњ якдигарро гум намуданд ва ѓуломаш 
њангоме пайдо шуд, ки Абўњурайра (р) назди Паёмбари Худо (с) 
нишаста буд.  

Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Ё Абўњурайра, инак ѓуломат 
расид». 

Абўњурайра гуфт: Ман шуморо шоњид мегирам, ки ўро озод сохтам. 
(Абўњурайра) мегўяд: Ваќти омадан ба тарафи Мадина ин шеърро 

месурудем: 
  Чї ќадар шаби дарозу пурмашаќќате буд,  
  Бо он њам аз диёри куфр наљот дод. 

БОБИ 5. Озод кардани мушрик 

1144. Ривоят аст, ки Њаким ибни Њизом (р) дар љоњилият сад 
ѓуломро  озод намуда буд ва бори сад шутурро садаќа дода буд ва чун 
мусалмон шуд, боз сад шутур борро садаќа кард ва сад ѓуломро озод 
намуд. 

 Њаким (р) мегўяд: Аз Паёмбари Худо (с) суол намудам… (Баќияи 
њадис ќаблан дар боби закот гузашт). 

БОБИ 6. Касе, ки ѓуломи араберо молик гардид 

1145. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Пайѓамбари Худо 
(с) бар ќабилаи бани Мусталаќ дар њоле њамла намуданд, ки бехабар 
буданд ва чорпоёнашон дар њоли нўшидани об буданд.  

Мардони љангиашонро куштанд ва авлодашонро ба асорат 
гирифтанд ва Љувайрия (р) њам аз љумлаи њамин асирон буд. 

1146. Аз Абўњурайра (с) ривоят аст, ки гуфт: Бани Тамимро  аз 
ваќте,  ки се чизро дар бораашон аз Паёмбари Худо (с) шунидам, дўст 
медорам. Шунидам, ки мегуфтанд: «Инњо шадидтарин уммати ман бар 



 

                                                                Китоби  озод кардани ғуломон 

 313 

Даљљол њастанд». Ва чун закоти амволи онњо расид,  фармуданд: «Инњо 
закотњои ќавми мо аст». Ва Оиша (р) канизе дошт, ки аз ин мардум 
буд, Пайѓамбари Худо (с) фармуданд: «Ўро озод кун, зеро ў аз авлоди 
Исмоил (ъ) аст». 

1147. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Касе (ба ѓуломи худ) нагўяд, ки: Ба мавлоят нон бидењ, ба 
мавлоят оби вузў биёвар, ба мавлоят об бидењ, балки (ѓулом ба оќояш) 
бигўяд: Оќоям, сайидам, мавлоям ва мавло барои ѓулом ва канизаш 
нагўяд: ѓуломи ман ва канизи ман, балки бигўяд: азизи ман, 
љавонмарди ман». 

БОБИ 8. Касе, ки ѓуломаш таъоми ўро наздаш меовард 

1148. Ва аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки  
фармуданд: «Касе, ки ходимаш таъомашро овард, агар ўро бо худ нон 
намедињад, аќаллан бояд як-ду луќмае барояш бидињад, зеро ў таъомро 
омода кардааст». 

БОБИ 9. Агар ѓуломро занад, аз задан ба рўяш худдорї намояд  

1149. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Агар касе љанг кунад, аз задан бар рўй худдорї намояд». 

БОБИ 10. Шартњое, ки дар бораи мукотаб љоиз аст 

1150. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Барира наздаш омад ва дар бораи 
китобаташ (яъне халосиаш аз назди оќоёнаш дар муќобили пуле, ки ба 
онњо иттифоќ карда буд) аз вай талаби кўмак намуд.  

Оиша (р) ба ў гуфт: Назди оќоёнат бирав ва бубин, агар мувофиќат 
доранд, ки валои ту барои ман бошад, ман пули китобататро мепардозам. 

Барира (р) ин суханро ба оќоёнаш гуфт ва онњо ќабул накарданд ва 
гуфтанд: Агар Оиша (р) мехоњад, ки ин пулро ба  ту ба таври садаќа 
бидињад ва валои ту барои мо бошад, ќабул дорем.  

Оиша (р) ин суханро ба Паёмбари Худо (с) гуфт. Эшон фармуданд: 
«Ўро харидорї кун, сипас озод кун, зеро вало аз касест, ки ўро озод 
кардааст». 

Абўњурайра (р) мегўяд: Баъд аз он Паёмбари Худо (с) бархоста ва 
гуфтанд: «Чаро баъзе аз мардумон шартњое мегузоранд, ки дар китоби 
Худо нест, агар касе шарте мегузорад, ки дар китоби Худо набошад ва 
агарчї сад шарт њам бошад, ботил аст, шарти Худо сазовортар ва 
мањкамтар аст. 
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БОБИ 1. Фазилати бахшиш 

1151. Аз Абўњурайра (р) аз  Паёмбари Худо (с) ривояте аст, ки 
фармуданд: «Эй занони мусалмон! Бахшиш додан ба зани њамсояи 
худро андак  машморед, агарчанде соќи хушки гўсфанде бошад». 

1152. Ривоят аст, ки Оиша (р) ба Урва (р) гуфт: Хоњарзодаи азизам, аз 
як моњ то моњи дигар ва њатто ду моњро дар се моњ интизор мекашидем ва 
оташе дар њељ як аз хонањои Паёмбари Худо (с) рўшан намегардид.  

Урва (р) гуфт: Холаљон, Паёмбари Худо (с) барои хўроки шумо чї 
чиз тањия мекарданд? (Оиша гуфт:) Хурмо ва об, вале њамсояњои 
ансории Паёмбари Худо (с) шутуроне доштанд, ки шири онњоро 
хайрот медоданд, аз он шир гоње барои Паёмбари Худо (с) меоварданд 
ва эшон он ширро барои мо медоданд. 

1153. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Агар ба таъоме, ки аз гўшти даст ва ё аз соќи пой тањия 
шуда бошад, даъват шавам, даъватро мепазирам ва агар даст ва соќи 
пой бароям бахшиш дода шавад, он бахшишро ќабул мекунам». 

БОБИ 2. Ќабул кардани њадяи шикор 

1154. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар минтаќаи Марризањрон 
харгўше дар пеши рўйи мо падидор шуд. Мардум кўшиданд, онро 
бигиранд. Натавонистанд ва хаста шуданд, вале ман онро гирифтам ва 
назди Абўталња овардам.  

Ў онро забњ кард ва ронњои онро барои Паёмбари Худо (с) 
фиристод. Эшон онро ќабул намуданд. Ва дар ривояти дигаре 
омадааст, ки эшон онро ќабул намуда ва хўрданд. 

БОБИ 3. Бахшишро бояд ќабул намуд 

1155. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Умми Њуфайд холаи 
Ибни Аббос (р) барои Паёмбари Худо (с) ќурут ва равѓан ва 
сусморњоеро њадя намуд, Паёмбари Худо (с) аз ќурут ва равѓан 
хўрданд, вале аз сусморњо бадашон омад ва нахўрданд.  

 

-49- 
КИТОБИ  БАХШИШ ВА 

ФАЗИЛАТИ ОН ВА ТАШВИЌ 
БА БАХШИШДОДАН 
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Ибни Аббос (р) мегўяд: Сусмор дар дастурхони Паёмбари Худо (с) 
хўрда шуд, агар њаром мебуд, дар дастурхони Паёмбари Худо (с) хўрда 
намешуд. 

1156. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Касе барои Паёмбари 
Худо (с) таъомеро меовард, мепурсиданд: Бахшиш аст ё закот? Агар 
мегуфтанд, ки закот аст, худашон намехўрданд ва ба сањобањои худ 
мегуфтанд: «Шумо бихўред» ва агар гуфта мешуд, ки бахшиш аст, зуд 
шурўъ мекарданд ва њамроњи сањоба (р) мехўрданд. 

1157.  Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Барои Паёмбари 
Худо (с) гўштеро оварда ва гуфтанд: Ин гўшт барои Барира закот дода 
шудааст.  

Фармуданд: «Барои Барира закот ва барои мо бахшиш аст». 

БОБИ 4. Касе, ки ба ў рафиќаш бахшиш дод ва ў онро 
барои баъзе њамсаронаш додааст 

1158. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Њамсарони Паёмбари Худо 
(с) ду њизб буданд. Дар як њизб Оиша, Њафса, Сафия ва Савда (р) ва дар 
њизби дигар Умми Салама ва дигар њамсарони Паёмбари Худо (с) 
буданд ва мусалмонон дўстии Паёмбари Худо (с)-ро нисбат ба Оиша 
(р) дарк карда буданд. 

Агар касе мехост барои Паёмбари Худо (с) бахшише бидињад, онро 
то рўзе, ки эшон дар хонаи Оиша (р) мебуданд, ба таъхир меандохт ва 
дар ин рўз он њадяро барои Паёмбари Худо (с)  мефиристод.  

Њизби Умми Салама дар ин мавзўъ табсира карданд ва аз вай 
хостанд, то назди Паёмбари Худо (с) биравад ва аз эшон бихоњад, ки 
ба мардум бигўянд, касе набояд њадяашро ба таъхир бияндозад, балки 
бояд онро барои Паёмбари Худо (с) ба хонаи њар як аз њамсарони 
эшон, ки њастанд, бифиристад. 

Умми Салама (р) мавзўъро ба Паёмбари Худо (с) гуфт, эшон сукут 
карданд ва чизе нагуфтанд. 

Он њамсарони дигар аз Умми Салама (р) натиљаро пурсиданд.  
Гуфт: (Ман мавзўъро гуфтам, вале) эшон чизе нагуфтанд.  
Онњо ба вай гуфтанд: Мавзўъро дубора матрањ кун.  
Умми Салама ваќте, ки Паёмбари Худо (с) наздаш омаданд, 

мавзўъро дубора матрањ намуд, боз барояш чизе нагуфтанд. 
Боз онњо натиљаро аз Умми Салама пурсиданд.  
Умми Салама гуфт: Бароям чизе нагуфтанд.  
Онњо гуфтанд: Мавзўъро (бори саввум) матрањ кун, то чизе 

бигўянд. 
Эшон фармуданд: Маро дар мавриди Оиша (р) азият макун, зеро 

ман дар бистари њељ кадом аз њамсаронам набудам, ки бар ман вањй 
нозил шуда бошад, магар дар бистари Оиша». 
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 Умми Салама (р) гуфт: Ё Расулаллоњ! Аз ин, ки шуморо азият 
кунам, ба Худованд тавба менамоям. 

Он њамсарон аз Фотима (р) духтари Паёмбари Худо (с) хостанд, то 
касеро назди Паёмбари Худо (с) бифиристад ва бигўяд, ки њамсарони 
дигари шумо шуморо ба Худо савганд медињанд, ки бо онњо монанди 
духтари Абўбакр адолат намоед.  

Фотима (р) омад ва мавзўъро бо Паёмбари Худо (с) дар миён 
гузошт. 

Эшон фармуданд: «Духтари азизам! Оё чизеро, ки ман ман дўст 
дошта бошам, ту дўст надорї?»  

Гуфт: Чаро на, дўст дорам.  
Фотима (р) рафт ва онњоро аз љараён бохабар сохт.  
Онњо аз Фотима (р) хостанд, то бори дуввум назди Паёмбари Худо 

(с) биравад, вале ў аз рафтан худдорї намуд. 
Онњо Зайнаб бинти Љањшро фиристоданд.  
Зайнаб (р) омад ва бо дуруштзабонї гуфт, ки њамсарони шумо 

шуморо ба Худо савганд медињанд, ки дар бораи онњо монанди 
духтари Ибни Абўќањофа (яъне Оиша (р) адолатро муроот намоед. Ва 
суханро ба љое расонид, ки ба Оиша (р), ки дар њамон љо нишаста буд, 
дашном дод. 

Паёмбари Худо (с) ба тарафи Оиша (р) нигоњ мекарданд, ки оё чизе 
хоњад гуфт.  

Ровї мегўяд: Оиша (р) шурўъ ба сухан гуфтан кард ва он ќадар 
гуфт, ки Зайнаб (р)-ро хомўш сохт ва Паёмбари Худо (с) дар њоле, ки 
ба тарафи Оиша (р) ишора мекарданд, гуфтанд: «Ба ростї, ин духтари 
Абўбакр аст». 

БОБИ 5. Њадяе, ки набояд гардонда шавад 

1159. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) атрро рад 
намесохтанд. 

БОБИ 6. Бахшиш дар муќобили бахшиш 

1160. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
бахшишро ќабул менамуданд ва дар муќобили он бахшиш медоданд.  

БОБИ 7. Шоњид гирифтан дар бахшиш 

1161. Аз Нўъмон ибни Башир (р) ривоят аст, ки гуфт: Падарам 
бароям чизе бахшиш дод.  

Модарам Амра бинти Равоња гуфт: То Паёмбари Худо (с)-ро бар он 
шоњид нагирї, розї нахоњам шуд.  

Падарам назди Паёмбари Худо (с) омад ва гуфт: Барои баччаам, ки 
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аз Амра бинти Равоња аст, чизе бахшиш додам ва модараш мехоњад, ки 
шуморо шоњид бигирам. 

Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Барои дигар фарзандони худ низ 
чунин бахшишеро додаї?»  

Гуфт: На.  
Фармуданд: «Аз Худо битарсед ва байни фарзандони худ адолат 

кунед». Нўъмон мегўяд: Падарам омад ва бахшишро пас гирифт. 

БОБИ 8. Бахшиши шавњар барои зан ва бахшиши зан 
барои шавњар 

1162. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Пайѓамбари Худо (с) 
фармуданд: «Касе, ки чизеро бахшиш медињад ва дубора онро пас 
мегирад, монанди сагест, ки ќай мекунад ва ќайи худро дубора 
мехўрад». 

БОБИ 9. Зане барои ѓайри шавњараш  бахшиш намуда ва 
бидуни иљозаи шавњар ѓуломашро озод менамояд 

1163. Ривоят аст, ки Маймуна бинти Њорис (р) бидуни он, ки аз 
Паёмбари Худо (с) иљоза бихоњад, канизеро озод намуд.  

Дар рўзи навбати худ ба Паёмбари Худо (с) гуфт: Ё Расулаллоњ! Оё 
хабар ёфтед, ки канизамро озод кардам?  

Фармуданд: «Чунин коре кардї?»  
Гуфт: Бале.  
Фармуданд: «Агар ўро барои таѓоњоят бахшиш медодї, савоби 

бештаре меёфтї». 
1164. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Пайѓамбари Худо (с) дар 

ваќти сафар байни занњои худ ќуръакашї мекарданд, њар кадом, ки 
ќуръааш берун мешуд, ўро бо худ ба сафар мебурданд ва аз одаташон 
ин буд, ки барои њар як аз њамсарони худ як шаб навбат медоданд. 
Магар Савда бинти Замъа (р), ки љињати хушї ва ризоияти Паёмбари 
Худо (с) навбати худро барои Оиша (р) бахшида буд. 

БОБИ 10. Ѓулом ва матоъи бахшиш                                        
чї гуна ќабз мегардад? 

1165. Аз Мисвар ибни Махрама (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) ќабоњоеро байни мардум таќсим намуданд, вале барои 
Махрама аз онњо чизе надоданд  

Махрама бароям гуфт: Фарзандам, биё, то назди Паёмбари Худо (с) 
биравем.  

Њамроњаш рафтам.  
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Гуфт: Бирав ва Паёмбари Худо (с)-ро бигў, то наздам биёяд. 
Рафтам ва Паёмбари Худо (с)-ро садо кардам. Эшон назди Махрама 
омаданд, яке аз он ќабоњоро пўшида буданд ва барои Махрама 
гуфтанд: «Инро барои ту нигањ дошта будам».  

Махрама ба он ќабо назар андохта гуфт: Махрама ризоият дорад. 

БОБИ 11. Бахшиши додани чизе,  ки пўшидани он  
макрўњ аст 

1166. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) назди 
духтарашон Фотима (р) рафтанд, вале ба хона дохил нашуданд.  

Чун Алї (р) омад, Фотима ин воќеаро барояш гуфт.  
Алї (р) назди Паёмбари Худо (с) рафт ва сабабро љўё шуд.  
Пайѓамбари Худо (с) фармуданд:. «Сабаб он буд, ки ба дарвозаи 

хонааш пардаи пурнаќшу нигореро дидам».  
Алї (р) мегўяд: Баъд аз он фармуданд: «Ман куљо ва ин 

таљаммулоти дунявї куљо?»  
Алї (р) омад ва мавзўъро (ба Фотима (р) гуфт.  
(Фотима (р) гуфт: Дар ин маврид њар чї, ки мехоњанд, амр 

фармоянд.  
Он њазрат (с) фармуданд: «Он пардаро ба хонаи фалонї, ки 

њољатманд аст, бифирист». 
1167. Аз Алї (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) бароям  

њуллае доданд, ки дорои хатњои абрешимї буд, ман онро пўшидам, 
вале чун аз пўшидани он њулла нишонаи ѓазаб ва норизоиятиро бар 
чењраи Паёмбари Худо (с) мушоњида намудам, онро пора кардам ва 
байни занони худ таќсим намудам. (Мурод аз ин занњо занњои ќавми 
Алї (р) мебошанд). 

БОБИ 12. Ќабул намудани бахшиш аз мушрикин 

Аз Абдуррањмон ибни Абўбакр  (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар яке аз 
сафарњо саду се нафар аз моён бо Паёмбари Худо (с) њамроњ будем.  

Эшон фармуданд: «Оё њамроњи кадом яке аз шумоён таъоме њаст?»  
Бо њамроњии яке аз онњо њудуди як соъ орд буд, онро хамир 

карданд, сипас шахси мушрике, ки дорои сари барањна ва ќомати бисёр 
баланд буд, гўсфандњоеро овард.  

Паёмбари Худо (с) гуфтанд: «Барои фурўш овардї, ё барои 
бахшиш?» 

Гуфт: Бахшиш нест, балки барои фурўш аст.  
Гўсфандеро аз вай харид ва забњ намуданд ва Паёмбари Худо (с) 

амр намуданд, то сиёњињои дохили шиками гўсфанд (мисли дил, љигар, 
гурда ва ѓайра)-ро бирён намоянд ва ба Худованд савганд, аз њамин 
яксаду се нафар касе набуд, ки Паёмбари Худо (с) як чизеро аз он 
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барояш надода бошанд. Шахсе, ки њамон љо њозир буд, барои худаш 
доданд ва касе, ки ѓоиб буд, барояш нигоњ доштанд, онњоро (яъне 
гўштњои гўсфандро) дар ду ташт карданд ва њамаи мо хўрда ва сер 
шудем ва дар он ду ташт чизе зиёд омад, зиёдињоро бар болои шутур 
гузоштем. 

БОБИ 13. Бахшиш додан барои мушрик 

1169. Аз Асмоъа духтари Абўбакр (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар 
замони Паёмбари Худо (с) модарам, дар њоле, ки мушрик буд, наздам 
омад.  

Аз Паёмбари Худо (с) пурсидам, ки модарам омадааст ва (аз ман) 
хоњиши њамкориро дорад, оё раво аст барояш чизе бидињам?  

Фармуданд: «Бале, барои модарат њамкорї кун ва чизе барояш 
бидењ». 

БОБИ 14 

1170. Ривоят аст, ки Абдуллоњ ибни Умар (р) назди Марвон барои  
(фарзандони Суњайб) шањодат дод, ки Паёмбари Худо (с) барои 
Суњайб ду хона ва як њуљра бахшиш доданд.  

Марвон шањодати ўро ќабул кард ва мувофиќи он њукм содир 
намуд. 

БОБИ 15. Он чї, ки дар мавриди бахшиши умрї омадааст 

1171. Аз Љобир (р) ривоят аст, ки  гуфт: Пайѓамбари Худо (с) дар 
мавриде, ки касе чизеро ба дигаре барои муддати умраш бахшиш 
менамояд, чунин њукм намуданд, ки ин бахшиш аз касест, ки барояш 
бахшиш шудааст. 

БОБИ 16. Орият гирифтан барои арўс дар ваќти арўсї 

1172. Оиша (р) мегўяд: Айман ваќте наздам омад, ки либоси пунбае 
ба барам буд ва ин либос панљ дирњам ќимат дошт. 

Гуфтам: Чашматро боз кун ва ба канизи ман нигоњ кун, аз 
пўшидани ин либос дар дохили хона кибр мекунад, дар њоле, ки ман 
дар замони Паёмбари Худо (с) аз њамин ќумош либосе доштам ва њељ 
арўсе набуд, ки дар шаби арўсиаш онро аз ман ба орият нагирад. 

БОБИ 17. Фазилати бахшиш 

1173. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Чун муњољирин 
аз Макка ба Мадина омаданд, чизе дар даст надоштанд, вале мардуми 
ансор дорои хона ва замин буданд ва муњољиринро дар меваи 
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дарахтони худ шарик карданд, ба шарти он, ки онњо масъулияти кор ва 
зањмати зироатро бар ўњда бигиранд. 

Модари Анас, ки ба номи Умми Сулайм ёд мешуд, модари 
Абдуллоњ ибни Абўталња њам мешуд. Ин зан мевањои дарахти 
хурмояшро барои Паёмбари Худо (с) бахшиш дод, вале Паёмбари 
Худо (с) он хурмоњоро барои Умми Айман, ки модари Усома ибни 
Зайд мебошад, бахшиданд. 

Анас (р) мегўяд: Чун Паёмбари Худо (с) аз љанги Хайбар фориѓ 
гардида  ба Мадина бозгаштанд, муњољирин бахшишњоеро, ки 
мардуми ансор барояшон дода буданд, ба онњо пас доданд.  

Паёмбари Худо (с) њам хурмоњоеро, ки аз модари Анас гирифта 
буданд, барояш пас доданд ва ба ивази онњо барои Умми Айман аз 
нахлистони худ хурмо доданд. 

1174. Аз Абдуллоњ ибни Амр (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: «Сифоти нек ва писандида чињил сифат аст ва 
болотарини онњо он аст, ки касе барои шахсе бузеро бубахшад ва њар 
касе, ки ба нияти савоб ба тасдиќ ба рўзи мавъуд ба яке аз ин чињил 
сифат амал намояд, Худованд љаннатро насибаш хоњад сохт». 
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БОБИ 1. Дар корњои золимона набояд шањодат дод 

1175. Аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят 
аст, ки фармуданд: «Бењтарин мардумон касонеанд, ки дар аср ва 
замони ман зиндагї мекунанд (мурод аз ин гурўњ сањоба њастанд), баъд 
аз он мардумоне, ки баъд аз онњо меоянд (мурод аз инњо тобеъин 
мебошанд), баъд аз он мардумоне, ки пас аз онњо меоянд (мурод аз 
инњо табаъа  тобеъин њастанд), баъд аз онњо мардумоне хоњанд омад, 
ки пеш аз ќасам хўрдан шањодат медињанд ва пеш аз шањодат додан 
ќасам мехўранд». 

БОБИ 2. Он чї, ки дар бораи шањодати ноњаќ омадааст 

1176. Аз Абўбакра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Оё аз бузургтарин гуноњони кабира шуморо бохабар 
созам?» Ва ин суханро се бор такрор намуданд . 

 Сањоба гуфтанд: Бале, ё Расулаллоњ!  
Фармуданд: «Ширк овардан ба Худо, уќуќи волидайн». 
Дар ин љо аз њоле, ки такя карда буданд, ба зону нишастанд ва 

гуфтанд:  «Ва бидонед, ки шањодати ноњаќ».  
Ровї мегўяд: Ва ин сухани охирро он ќадар такрор карданд, ки 

гуфтем, эй кош, хомўш шаванд. 

БОБИ 3. Шањодат додани шахси нобино ва баќияи 
тасарруфоти он 

1177. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) овози 
касеро шуниданд, ки дар масљид Ќуръон мехонд, фармуданд: «Худо 
бар вай рањмат кунад, чандин оятеро, ки аз фалон сура фаромўш карда 
будам, ба ёдам овард». 

1178. Ва аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар 
хонаам намози тањаљљуд мехонданд, савти обидеро, ки дар масљид 
намоз мехонд, шуниданд, гуфтанд: «Эй Оиша! Ин овози касест, ки 
ибодат мекунад?»  

Гуфтам: Бале.  
Фармуданд:»Худоё, бар шахси обид рањмат кун». 

-50- 
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БОБИ 4. Тазкияи занњо барои якдигар 

(Ин њадис ба номи њадиси ифк низ ёд мешавад ва ифк ба маънои дурўѓ 
гуфтан ва тўњмат задан аст ва ин њадисро аз он љињат ба номи ифк ёд 
мекунанд, ки баёнгари дурўѓ ва тўњмат бастани баъзе ашхос ба 
саркардагии Абдуллоњ ибни Убай ибни Салули мунофиќ нисбат ба Оиша 
(р) аст) 

 

1179. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) ваќте,  ки 
ба сафар мерафтанд, байни њамсарони худ ќуръакашї намуда, њар касе, 
ки ќуръааш мебаромад, ўро бо худ мебурданд. Дар яке аз љангњо байни 
мо ќуръакашї намуданд ва ќуръаи ман берун шуд. Маро бо худ 
бурданд ва ин дар ваќте буд, ки њиљоб нозил гардида буд. 

Маро дар  каљова њамл менамуданд ва боз аз он пиёда мекарданд ва 
ба сафари худ идома, додем то он, ки Паёмбари Худо (с) аз кори он 
ѓазва фориѓ шуданд ва ба сўи Мадина баргаштанд. Чун ба наздикии 
Мадина расидем, дар яке аз шабњо овози рањил ва њаракати ќофила 
баланд шуд, чун овози рањилро шунидам, бархостам ва аз минтаќаи 
лашкар дур шудам, чун аз ќазои њољат халос шудам, дубора ба тарафи 
ќофила омадам.  

Њангоме, ки ба ќофила расидам, даст задам. Дидам, гулўбандам, ки 
аз донањои ямонї сохта шуда буд, афтодааст. Гулўбанди худро љустам, 
љустуљўи он маро маътал сохт. 

Онњое, ки маро ба каљова њамл мекарданд, омаданд. Каљоваро бар 
шутуре, ки ман бар он савор мешудам, бор карданд ва онњо фикр 
мекарданд, ки ман дар каљова њастам ва занњо дар ин ваќт сабуквазн 
буданд ва гўшти онњо зиёд нашуда буд. 

Зеро фаќат ба андозаи зарурат таъом мехўрданд, аз ин љињат 
касоне, ки каљоваро бармедоштанд, набудани маро эњсос накарданд ва 
онро бор карданд ва илова бар он дар ин ваќт синни  ман кам буд, 
онњо шутурро ба роњ андохта ва рафтанд. 

Гулўбандамро баъд аз ин, ки ќофила њаракат карда буд, ёфтам ва 
њангоме ки баргаштам, касеро дар он љо наёфтам ва дар љои худ љо ба 
љо нишастам, зеро гумон мекардам, ки онњо чун маро наёбанд, пас 
омада ва маро хоњанд гирифт. Дар хамин ваќте,  ки он љо нишаста 
будам, маро хоб гирифта ва хоб шудам. 

Сафвон ибни Муъаттали Суламии Заквонї, ки аќибгарди лашкар 
буд, сиёњии инсонеро дид ва назди ман омад. Ў пеш аз нузули њиљоб 
маро медид, аз истирљоъаш бедор шуданд (мурод аз истирљоъ гуфтан 
«инно лиллоњи ва инно илайњи рољеъун» аст). 

Ва ин њангоме буд, ки шутурашро хобонид, дасти шутурро њамвор 
кард ва (аз рўи дасти шутур) бар он шутур савор шудам, мањори 
шутурро гирифт ва ба роњ афтод.  

Омадем, то ба дигар лашкариёне, ки аз шиддати гармї манзил 
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гузида буданд, расидем ва бадбахтии фитнаангезон аз њамин љо шурўъ 
шуд ва аввалин касе, ки ин тўњматро мунташир сохт, Абдуллоњ ибни 
Убай ибни Салул буд. 

Ба Мадина расидем ва њудуди як моњ мариз шудам ва мардум гуфти 
тўњматгаронро мунташир мекарданд. Дар беморие, ки доштам, ин чиз 
маро ба шак андохт, ки аз Паёмбари Худо (с) лутф ва мењрубонињоеро, 
ки дар айёми маризињои гузаштаам медидам, эњсос намекардам ва 
њангоме, ки ба хона меомаданд, салом карда  ва мегуфтанд: «Духтари 
шумо чї тавр аст?» 

Аз ќазия то њангоме, ки сињат ёфтам, чизе хабар надоштам. 
Рўзе бо модари Мистањ ба тарафи баландињое, ки барои ќазои 

њољат мерафтем, равон будем ва дар ин љо љуз аз як шаб то шаби дигар 
намерафтем ва ин кор пеш аз сохта шудани байтулхалоњо ба наздикии 
хонањои ман буд. Дар ин мавзўъ монанди мардуми бодиянишин будем. 

Ман бо модари Мистањ, духтари Абўруњм мерафтам, ки чодараш ба 
ў печида ва афтод, дар ин ваќт гуфт: Мистањ њалок шавад.  

Ба ў гуфтам: Сухани бисёр баде гуфтї. Оё касеро, ки дар љанги Бадр 
иштирок намудааст, дашном медињї?  

Гуфт: Эй бечора, магар хабар надорї, ки мардум чї гуфтанд? Ва 
ќиссаи ањли ифк ва тўњмати тўњматгаронро бароям гуфт. Ин љо буд, ки 
маризиам аз аввал бештар ва шадидтар шуд. 

Чун ба хона баргаштам, Паёмбари Худо (с) омада ва салом карданд 
ва гуфтанд: «Маризи шумо чї тавр аст?»  

Гуфтам: Бароям иљоза бидињед ба хонаи падар ва модарам 
биравам. Ва маќсадам ин буд, ки аз ин хабар аз тарафи онњо мутаяќин 
шавам.  

Паёмбари Худо (с) бароям иљоза доданд, ба назди падар ва 
модарам омадам. 

Ба модарам гуфтам: Мардум чї мегўянд?  
Гуфт: Духтарам, ѓам махўр, ба Худованд савганд, њељ зани зебое 

нест, ки назди шавњараш мањбуб бошад ва боѓчунњое дошта бошад, 
магар ин, ки аз ин чизњо барояш гуфта мешавад.  

Гуфтам: Субњоналлоњ, магар мардум чунин суханоне дар бораам 
мегўянд?  

Њамон шабро то фардо он љо мондам, на ашк аз чашмам хушк шуд 
ва на хоб ба чашмам омад. 

Фардои он рўз чун муддате буд, ки вањй нозил нашуда буд, 
Паёмбари Худо (с) Алї ибни Абўтолиб ва Усома ибни Зайд (р)-ро 
талабиданд ва дар мавзўъи ин, ки аз њамсарашон (Оиша (р) људо 
шаванд, бо онњо машварат намуданд.  

Усома бо асоси дустї ва муњаббате, ки Паёмбари Худо (с) бо 
уммати худ ё азвољи мутањњарот доштанд, гуфт: Ё Расулаллоњ, Оиша 
(р) њамсари шумо аст ва ба Худованд ќасам, ки љуз некї чизи дигаре 
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дар бораи ў суроѓ надорам.  
Вале Алї ибни Абўтолиб (р)  гуфт: Ё Расули  Аллоњ! Худо бар шумо 

арсаро танг насохтааст ва ба ѓайр аз вай (яъне Оиша (р),  занњои дигаре 
бисёр аст ва мавзўъро аз каниз (яъне канизи Оиша (р), ки Барира ном 
дошт, пурсед ва воќеъиятро барои шумо хоњад гуфт.  

Алї ин суханро аз рўи даъват ва душманї бо Оиша (р) нагуфт, 
балки чун дид, ки Паёмбари Худо (с) сахт андўњгин ва музтариб 
њастанд, хост то роње барои он њазрат (с) пешнињод намояд, ки аз ин 
ѓаму андўњ то андозае халос шаванд. 

Паёмбари Худо (с)  Барираро хоста ва аз вай пурсиданд, ки «Оё ту 
аз Оиша (р) чизе ки туро ба шак бияндозад, мушоњида кардаї?»  

Барира гуфт: Савганд ба зоте, ки шуморо ба њаќ фиристодааст, аз вай 
чунин чизе мушоњида накардаам ва дар вай њељ айберо ба љуз ин, ки 
духтари хурдсоле аст ва баъди тањияи хамир хобаш мебурд ва гўсфанд 
омада ва он хамирњоро мехўрд, надидаам. Паёмбари Худо (с) њамон рўз 
бархостанд ва ба талаби уќубат ва интиќом аз Абдуллоњ ибни Убай ибни 
Салул баромада ва фармуданд: «Кадом касе аст, ки интиќоми маро  аз 
шахсе, ки ба њамсарам тўњмат задааст, бигирад ва ба Худованд савганд, ки 
ман аз њамсарам љуз некї ва хубї чизе надидаам ва ўро ба шахсе муттањам 
сохтаанд, ки дар вай љуз аз некї ва хубї чизи дигаре суроѓ надорам ва њељ 
гоњ дар хонаам љуз бо худам дохил намегардид». 

Саъд ибни Муъоз (р) бархост ва гуфт: Ё Расулаллоњ! Ба Худованд 
савганд, ки ман интиќоми шуморо аз вай хоњам гирифт, агар аз ќабилаи 
(Авс) бошад, гарданашро хоњам зад ва агар аз бародарони хазраљии мо 
бошад, њар тавр ки амр фармоед, бо вай муомила хоњем намуд. 

Саъд ибни Убода (р), ки раиси ќавми Хазраљ буд, бо вуљуди он, ки 
шахси солењ ва некўкоре буд, таассуби ќавмї дар вай асар карда ва 
гуфт: Њаргиз касеро накуштаї ва кушта наметавонї.  

Усайд ибни Хузайр бархоста ва гуфт: Ба Худованд савганд, ки ўро 
хоњем кушт. Ту мунофиќ њастї ва аз мунофиќин дифоъ мекунї. Ва дар 
њоле, ки Паёмбари Худо (с) бар болои минбар буданд, ду ќабилаи Авс 
ва Хазраљ бо њам ба гуфтушунуд пардохтанд, то љое, ки мехостанд ба 
љанг бархезанд. Паёмбари Худо (с) аз минбар поён шуда ва онњоро 
ором сохтанд ва худашон њам сокит шуданд. Он рўз гиристам ва ашк аз 
чашми ман хушк нагардид ва хоб ба чашмам наёмад, фардояш падар 
ва модарам наздам омаданд ва ду шабонарўз шуда буд, ки ба таври 
мустамир гиря мекардам, то љое, ки мегуфтам, шояд љигарам фурў 
бирезад. 

Дар њоле, ки онњо наздам нишаста буданд, зане аз ансор омада ва 
иљозаи дохил шудан хост, ман барояш иљоза додам. Ў њам нишаст ва 
бо ман ба гиря кардан шурўъ намуд. Дар њоле, ки мо бо њам нишаста 
будем, ногањон Паёмбари Худо (с) дохил гардиданд ва нишастанд ва аз 
рўзе, ки дар бораам чунин суханоне гуфта шуда буд, Пайѓамбари Худо 
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(с) дар канорам нанишаста буданд ва як моњ шуда буд, ки дар бораи 
ман бар эшон вањй нозил нагардида буд. 

Оиша (р) мегўяд: Паёмбари Худо (с) баъд аз њамд ва санои 
Парвардигор гуфтанд: «Эй Оиша! Бароям дар мавриди ту хабарњое 
чунин ва чуноне расидааст, агар дар замина бегуноњ бошї, ба зудї 
Худованди мутаъол исботи бегуноњии туро хоњад кард ва агар 
муртакиби гуноње шуда бошї, аз Худованд талаби омурзиш намуда ва 
тавба кун, зеро ваќте, ки банда ба гуноњаш эътироф намуда ва тавба 
намояд, Худованд тавбаашро ќабул мекунад». 

Чун суханони Паёмбари Худо (с) тамом шуд, ашк дар чашмам хушк 
гардид, то љойе, ки  эњсоси як ќатра ашкро њам намекардам, рўйи худро  
ба тарафи падарам карда ва гуфтам: Љавоби Паёмбари Худо (с)-ро бидењ.  

Ў гуфт: Ба Худо савганд, ки намедонам, ба Паёмбари Худо (с) чї 
бигўям? 

Ба модарам гуфтам: Ту љавоби Паёмбари Худо (с)-ро бигў.  
Ў њам гуфт: Ба Худованд савганд, намедонам, ки дар љавоби 

Паёмбари Худо (с) чї бигўям? 
Оиша (р) мегўяд: Ман духтари хурдсоле будам ва чизи зиёде аз 

Ќуръон нахонда будам, бо он њам гуфтам: Ба Худованд ќасам, ки шумо 
он чиро, ки мардум мегўянд, шунидаед ва дилнишини шумо шуда ва 
бовар кардаед. Агар бигўям, ки ман бегуноњам ва Худованд медонад, 
ки бегуноњам, бовар намекунед ва агар эътироф ба гуноње бикунам ва 
дар њоле, ки Худо медонад, ки  ба бегуноњиям бовар хоњед кард. Ва ба 
Худованд  ќасам аст, ки дар мавќифи мушкил љуз ќавли падари Юсуф 
(ъ) чизи дигареро гуфта  наметавонам. Пас сабр аз њама бењтар аст ва 
аз он чї, ки мегўед, аз Худованд мадад ва кўмак мехоњам. 

Баъд аз он бархостам ва ба бистари худ рафтам ва ба ин умед 
будам, ки Худованди мутаъол бароати  маро собит созад, вале ба 
Худованд савганд, њељ ваќт гумон намекардам, ки дар бораи ман вањйе 
нозил хоњад кард, ки барои њамеша тиловат  гардад ва ман дар назди 
худ камтар аз он будам, ки дар бораи ман Ќуръон сухан бигўяд. 

Ва чизеро, ки орзу доштам, фаќат он буд, ки Паёмбари Худо (с) чизеро 
дар хоб бубинанд, ки сабаби бароати ман шавад, вале ба Худованд 
савганд, ки њанўз аз љойи худ њаракат накарда будам ва касе аз ањли хона 
берун нашуда буд, ки бар Паёмбари Худо (с) вањй нозил гардид ва алоими 
(нишонаи) маъњудаи вањй бар љењраашон намоён гардид. 

Чун њолати вањй аз Паёмбари Худо (с) бартараф гардид, ханда 
намуда ва гуфтаанд: «Эй Оиша! Худоро шукр кун, ки бароати туро 
нозил сохт».  

Модарам гуфт: Бархез ва назди Паёмбари Худо (с) бирав!  
Гуфтам: На, хайр! Ба Худованд савганд, ки нахоњам рафт ва љуз аз 

Худованди мутаъол ситоиши дигареро нахоњам намуд. Ва Худованд ин 
ояи каримаро нозил фармуд: «Касоне, ки ин тўњматро бастанд, гурўње аз 
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шумо буданд…» Чун Худованди мутаъол бароатамро нозил кард ва 
Абўбакри Сиддиќ (р) нисбат ба ќаробате, ки ба Мистањ ибни Асоса дошт, 
ба ў кўмак мекард, гуфт: Ба Худованд ќасам, ки аз ин баъд барои Мистањ, 
ки дар бораи Оиша чунин ва чунон гуфтааст, кўмак нахоњам кард. 

Вале Худованд ин ояи каримаро нозил фармуд: «Ва набояд 
соњибони мол ва макнат савганд бихўранд, ки ба аќрабои худ чизе 
надињанд…» то ин ќавли Худованд, ки: «Оё дўст надоред, ки Худованд 
шуморо биёмурзад ва Худованд омурзанда ва мењрубон аст». Ва 
Паёмбари Худо (с) дар бораи ман аз Зайнаб бинти Љањш (р) истифсор 
намуда, пурсида буданд: «Эй Зайнаб! Чї медонї? Чї дидаї?» 

Ва ў гуфта буд: Ё Расулаллоњ, чашму гўшамро аз он чї, ки надида 
ва нашнидаам, дур медорам, ба Худованд савганд аст, ки нисбат ба 
Оиша љуз хайр ва некї чизе надида ва нашнидаам.  

Ва Оиша (р) мегўяд: Фаќат њамин Зайнаб буд, ки худро аз ман 
бењтар ва болотар медонист, вале аз таќвое, ки дошт, Худованди 
мутаъол ўро аз тўњмат задан њифз намуд. 

БОБИ 5. Тазкияи як нафар  аз нафари дигар кофї аст 

1180. Аз  Абўбакра (р) ривоят аст, ки гуфт: Шахсе аз дигаре дар 
назди Паёмбари Худо (с) таъриф ва тавсиф намуд, фармуданд: «Эй вой 
бар ту, гардани рафиќатро ќатъ намудї». Ва ин суханро чандин бор 
такрор намуданд, сипас фармуданд: «Агар касе маљбур мегардад, ки 
бародари мусалмони худро мадњ ва сифат намояд, бигўяд ки: Гумон 
мекунам, ки фалонї (чунину чунон бошад) ва Худованд ўро кофї аст 
ва ман касеро дар назди Худованд тазкия наменамоям, фаќат  ўро 
чунину чунон мешиносам ва ин њам ба шартест, ки дар вай чунин 
сифатеро суроѓ дошта бошад». 

БОБИ 6. Болиѓ шудани атфол  ва шањодат додани онњо 

1181. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар ѓазваи Уњуд 
чордањсола будам. Паёмбари Худо (с) ба ќаду ќоматам назар карданд 
ва ба ман  иљозаи иштирок дар љангро надоданд, вале дар љанги 
Хандаќ, ки понздањсола шуда будам, ба ќаду ќоматам нигоњ карданд 
ва ба ман иљозаи иштирок дар љангро доданд. 

БОБИ 7. Ваќте,  ки мардуме дар ќасам хўрдан  аз якдигар 
сабќат мељўянд  

1182. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) аз 
мардуме хостанд, ки савганд бихўранд, њама изњори омодагї намуданд. 

 Паёмбари Худо (с) амр намуданд, то байнашон ќуръакашї шавад, 
ки кадом якеашон бояд савганд бихўрад. 
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БОБИ 8. Чигунагии савганд хўрдан 

1183. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Касе, ки мехоњад савганд бихўрад, ё  ба Худо савганд 
бихўрад ва ё сокит бошад». 

БОБИ 9. Касе, ки байни мардум сулњ барќарор месозад, 
дурўѓгўй шумурда намешавад 

1184. Аз Умми Кулсум бинти Уќба (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз 
Паёмбари Худо (с) шунидам, ки мефармуданд: «Касе, ки байни 
мардумон мусолиња мекунад, (агар барои мусолиња дурўѓ бигўяд), 
дурўѓгўй шумурда намешавад, зеро вай ё сухани маслињатомезеро 
барои шахси муќобил мерасонад ва ё ин, ки аз худ сухани 
маслињатомезеро барояш мегўяд». 

БОБИ 10. Гуфтаи имом барои њамнишинони худ, ки бо 
њам биравем, то сулњ барќарор созем 

1185. Аз Сањл ибни Саъд (р) ривоят аст, ки гуфт: Мардуми Ќубо 
байни худ љанг карданд, то љойе, ки якдигари худро ба санг мезаданд. 
Паёмбари Худо (с) аз ин воќеа бохабар шуданд ва фармуданд: «Биёед, 
биравем, байнашон сулњ барќарор созем». 

БОБИ 11. Чї гуна навишта мешавад, ки ин санади 
мусолињаи фалон ибни фалон ва фалон ибни фалон аст, 

агарчї ќабила ва ё насаби худро зикр нанамояд 

1186. Аз Бароъ ибни Озиб (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
дар моњи  Зулќаъда тасмим гирифтанд, ки умра намоянд, вале ањли Макка 
барояшон иљозаи дохил шудан ба Маккаро надоданд, то ин, ки бо ањли 
Макка мусолиња намуданд, ки фаќат се рўз дар Макка бимонанд. 

Чун дар санади сулњ навиштанд, ки: «Ин санади сулњест аз тарафи 
Муњаммад Расулуллоњ (с)» љониби муќобил  гуфтанд: Мо ба ин чиз 
эътироф надорем,  агар медонистем, ки ту Расули Худо њастї, туро аз 
дохил шудан ба Макка манъ намекардем ва ту Муњаммад ибни 
Абдуллоњ њастї. 

Фармуданд: «Ман Пайѓамбари Худо ва Муњаммад ибни Абдуллоњ 
њастам». Сипас ба Алї (р) фармуданд: «Иборати Расулуллоњро мањв 
кун (яъне хат бизан)». Гуфт: Ба Худованд савганд, ки њељ гоњ мањв 
нахоњам кард. Паёмбари Худо (с) вараќро гирифтанд ва навиштанд, ки 
«Ин санади сулњи Муњаммад ибни Абдуллоњ аст, ки дар асоси он: 

- Силоњеро љуз дар њолати ѓилоф будан ба Макка дохил нанамояд. 
- Агар касе аз ањли Макка мехост њамроњаш берун шавад, ўро ба 



 

                              Мухтасари Саҳеҳи Бухорӣ 

 328 

худ набарад.  
- Ва агар касе аз њамроњонаш майли будан дар Маккаро дошт, ўро 

аз ин кор манъ накунад».  
Чун ба Макка дохил гардиданд ва муддати  муайян гузашт, ањли 

Макка назди Алї (р) омада ва гуфтанд: Ба рафиќат бигў, ки аз назди 
мо биравад, зеро муддати муайян гузаштааст.  

Паёмбари Худо (с) аз Макка хориљ гардиданд. Духтари Њамза (р) 
ба дунболи эшон ба роњ афтод ва гуфт: Амўям, амўям. Алї (р) дасти 
ўро гирифт ва ба Фотима (р) гуфт, ки ўро бардор. 

Вале дар бораи сарпарастии вай Алї ва Зайд ва Љаъфар (р) бо њам 
ихтилоф намуданд.  

Алї (р) гуфт, ки ман ба сарпарастии ў мустањиќтарам, ў духтари 
амаки ман аст. Ва Љаъфар (р) гуфт, ки ман мустањиќтарам, ў илова бар 
ин, ки духтари амакам аст, холааш њамсарам мебошад. Ва Зайд (р) 
гуфт, ки ў духтари бародари ман аст. 

Вале Паёмбари Худо (с) ўро ба холааш супурда ва фармуданд: 
«Хола ба манзалаи модар аст». Ва ба Алї (р) гуфтанд, ки: «Ту аз ман 
ва ман аз туам». Ва ба Љаъфар (р) гуфтанд: «Ту аз нигоњи љисмї ва 
ахлоќї шабењ ва њамранги ман њастї». Ва барои Зайд (р) гуфтанд, ки: 
«Ту бародар ва дўсти мо њастї» 

БОБИ 12. Ин ќавли Паёмбари Худо (с), ки барои Њасан 
ибни Алї (р) гуфтанд: «Ин фарзанди сардор аст» 

1187. Аз Абибакра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с)-ро 
дидам, ки бар болои минбар нишаста буданд. Њасан ибни Алї (р) дар 
пањлўяшон ќарор дошт. Дар ин ваќт гоње ба тарафи мардум ва гоње ба 
тарафи Њасан (р) рўй оварда ва мефармуданд: «Ин фарзанди ман 
сардор аст ва шояд Худованди мутаъол ба сабаби вай байни ду гурўњи 
бузурге аз мусалмонон сулњ барќарор созад». 

БОБИ 13. Оё имом мардумро ба сулњ даъват мекунад? 

1188. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) овози 
касонеро, ки ба садои баланд назди дарвозаи хона бо њам љанљол 
мекарданд, шуниданд. Яке аз онњо аз дигаре мехост, то аз ќарзи худ 
чизеро барояш бахшида ва ё ўро мўњлат бидињад, вале љониби муќобил 
мегуфт: Ба Худованд савганд, ки чунин нахоњам кард (яъне на аз 
ќарзам чизе кам мекунам ва на мўњлат медињам).  

Паёмбари Худо (с) назди онњо рафта ва гуфтанд: «Он кї ба чунин 
шиддат ба Худо савганд мехўрад ва намехоњад, ки кори некеро анљом 
бидињад, куљост?»  

Он шахс гуфт: Ё Расулаллоњ! Ман њастам ва инак њар кадомеро, ки 
мехоњад, аз вай бошад. 
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БОБИ 1. Шурут дар мањр ва дар аќди никоњ 

1189. Аз Уќба ибни Омир (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) фармуданд, ки: «Мустањиќтарин шартњо дар вафо кардани ба он 
шартњоест, ки ба асоси он занро барои худ њалол месозед». 

БОБИ 2. Шуруте, ки дар њудуд љавоз надорад 

1190. Аз Абўњурайра ва Зайд ибни Холид (р) ривоят аст, ки 
гуфтанд: Шахсе аз мардуми бодиянишин назди Паёмбари Худо (с) 
омада ва гуфт: Ё Расулаллоњ, шуморо ба Худо савганд медињам, ки дар 
байни моён ба асоси њукми китоби Худо ќазоват кунед. Муддаъии 
дигар аз ў фањмидатар буд, гуфт: Бале, миёни мо ба асоси њукми 
китоби Худо ќазоват намоед, вале барои ман иљоза бидињед, то 
ќазияро ба арз бирасонам. 

Он њазрат (с) фармуданд: Бигў! Гуфт: Фарзандам назди ин шахс 
муздур буда ва бо занаш зино кард, ман шунида будам, ки љазои 
фарзандам сангсор шудан аст ва ман аз љазои фарзанди худ дар 
муќобили сад гўсфанд ва як каниз бо ин шахс мусолиња намудам. Вале 
чун аз ањли илм пурсидам, гуфтанд ки љазои фарзанди ту сад зарба 
шаллоќ ва муддати як сол гурезондан ва љазои зани ин шахс раљм аст. 

Паёмбари Худо (с) фармуданд: Ќасам ба зоте, ки љонам дар дасти 
ўст, дар миёни шумо ба асоси китоби Худо ќазоват хоњам кард. 
Гўсфандон ва каниз ба ту бозгардонда мешавад ва бар фарзанди ту сад 
зарби шаллоќ ва як сол фирор додан аст. Ва ба Унайс, ки яке аз асњоб 
буд гуфтанд): «Эй Унайс, ту назди зани ин шахс рафта бубин, агар 
эътироф кард, ўро сангсор кун». Ровї мегўяд, ки Унайс (р) назди зани 
он шахс рафт ва чун он зан эътироф намуд, Паёмбари Худо (с) амр 
карданд, ки сангсор шавад ва сангсор шуд. 

БОБИ 3. Шартгузорї дар кишоварзї 

1191. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Чун ањли Хайбар дасту 
пойи Абдуллоњ ибни Умар (р)-ро шикастанд, Умар барои мардум 
хутба хонду гуфт: Паёмбари Худо (с) бо яњуди Хайбар дар амволашон 
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мусолиња намуда ва фармуда буданд, ки: «Мо фаќат чизеро ба шумо 
иљоза медињем, ки Худованд барои шумо иљозат додааст». Ва 
Абдуллоњ ибни Умар барои хабаргирии амволи худ ба он љо рафта 
буд, шабњангом бар вай тааддї намуда ва дасту пояшро шикастанд ва 
дар он љо мо душмане ѓайр аз яњуд надорем, њамонњо њастанд, ки 
душмани мо ва мавриди иттињоми мо њастанд ва назари ман ин аст, ки 
онњоро аз он љо кўч дињем. 

Чун Умар (р) дар ин амр тасмим гирифт, раиси яњуд (ибни Њуќайќ) 
омад ва гуфт: Ё амиралмўъминин! Дар њоле, ки Паёмбари Худо (с) 
барои мо иљозаи буду бош дода ва молу мулки моро ба шурути 
муайяне дар ихтиёри мо гузоштааст, ту ба чї асос мехоњї моро аз он љо 
берун намої? Умар (р) гуфт: Оё фикр мекунї, ки ман ин ќавли 
Паёмбари Худо (с)-ро фаромўш кардаам, ки барои ту гуфта буданд? 

«Рўзе, ки туро аз Хайбар хориљ созанд ва ту бар шутури тезгомат 
савор ва аз як шаб то шаби дигар давида ва ором надошта бошї, чї 
гуна њоле хоњї дошт? Он яњуд гуфт: Ин як мазоњ ва шўхие аз 
Абулќосим будааст. Умар (р) гуфт: «Эй душмани Худо! Дурўѓ мегўї. 
Ва њамон буд, ки Умар (р) онњоро кўч дода ва ќимати мевањояшонро 
барояшон мол ва шутур ва полон ва ресмон ва дигар чизњо пардохт. 

БОБИ 4. Шутур дар љињод ва мусолиња бо ањли њарб ва 
навиштани шурут 

1192. Аз Мисвар ибни Махрама ва Марвон (р) ривоят аст, ки 
гуфтанд: Паёмбари Худо (с) замоне (Њудайбия) аз Мадина хориљ 
гардида ва баъд аз паймудани масофае аз роњ фармуданд: «Холид ибни 
Валид дар муќаддимаи лашкари Ќурайш ба минтаќаи Ѓамим 
гирифтааст. 

Пас бояд ба тарафи Зотулямин биравем ва ба Худованд савганд, ки 
Холид то ваќте, ки ѓубори лашкари мусалмононро надид аз 
омаданашон иттилоъ наёфт ва чун аз омадани лашкари мусалмонон 
хабар шуд, шитобон рафт ва Ќурайшро аз омадани онњо хабар дод». 

Ва Паёмбари Худо (с) рафтанд, то ба баландие, ки аз он љо ба 
тарафи Ќурайш сарозер мешуд, расиданд ва дар он љо шутури 
Паёмбари Худо (с) хобид, мардум хостанд ўро бархезонанд, вале ў 
барнахост, мардум гуфтанд: «Ќасво (Ќасво номи шутури Паёмбари 
Худо (с) аст) аз пой даромадааст. Ќасво аз пой даромадааст. Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: «Ќасво аз пой намондааст ва ин аз табиати ў нест, 
вале он зоте, ки филро аз рафтан ба Макка монеъ шуд, монеъи рафтани 
ў њам шудааст». 

Сипас фармуданд: «Савганд ба зоте, ки љонам дар дасти ўст, њар 
коре, ки анљом додани он сабаби таъзими њурумоти Худовандї гардад 
ва (Ќурайш) аз ман бихоњанд, ман он пешнињодро ќабул хоњам кард». 
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Баъд аз он ба Ќасво њайбат заданд ва Ќасво аз љо љаст, баъд аз он аз 
мардум гўша гирифтанд, то ин, ки ба поёнтарин ќисмати Њудайбия ба 
сари њуфрае, ки дар он об андаке буд, расиданд ва лањзае тўл накашид, 
ки мардум њамаи он обро гирифта бурданд, мардум аз ташнагї назди 
Паёмбари Худо (с) шикоят намуданд, эшон тиреро аз љаъбаи худ 
бардошта ва амр намуданд, то тирро дар он њуфра дохил намоянд, ба 
Худованд савганд, об он ќадар фавора зад, ки њамагї сероб шуданд. 

Дар ин ваќт буд, ки Будайл ибни Варќоъи Хузоъї њамроњи иддаи 
дигаре аз ќавми худ, ки аз ќабилаи Хузоъа буданд, расиданд ва инњо аз 
миёни мардуми Тањома њофизи асрор ва насињат барои Паёмбари Худо 
(с) буданд. 

Ў гуфт, ки ман аз назди Каъб ибни Луъай ва Омир ибни Луъай 
(маќсуд аз зикри ин ду нафар ду ќавм аст, зеро насаби аксари Ќурайш 
бо ин ду нафар мерасад)» омадам ва онњо бар чашмањои равони 
Њудайбия маскан гузида ва шутурони широварро бо худ овардаанд ва 
маќсадашон ин аст, ки бо шумо љанг карда ва монеъи рафтани шумо ба 
Байтуллоњилњаром гарданд. Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Мо 
љињати љанг кардан бо касе наомадаем, балки маќсади мо умра кардан 
аст ва Ќурайшро њам љанг хаставу мутазарир сохтааст. 

Агар хоста бошанд, барои муддате бо онњо мусолиња мекунем, онњо 
маро бо мардум вогузоранд, агар бар онњо пирўз шудем, онњо њам 
кореро бикунанд, ки дигарон кардаанд. Ва агар пирўз нашудем, аз 
машокили љанг худро роњат намудаанд ва агар аз ин пешнињод ибо 
меварзанд, савганд ба зоте, ки љонам дар дасти ўст, то охирин ќатраи 
хунам бар сари амри рисолат бо онњо хоњам љангид. Ва Худованд он 
чиро хост, хоњад кард». 

Будайл гуфт: Пешнињоди шуморо ба Ќурайш хоњам гуфт. Ровї 
мегўяд: Њамон буд, ки њаракат кард ва назди Ќурайш рафта ва ба онњо 
гуфт: Ман аз назди он шахс (Муњаммад) омадаам ва ў пешнињод дорад, 
агар хоста бошед, пешнињоди вайро ба шумо арза менамоям. 

Љоњилон ва ањмаќонашон гуфтанд, ки «Моро њољате ба шунидани 
пешнињоди ў нест. Вале ањли фањм ва дониши онњо гуфтанд, ки: 
«Бигўед, аз вай чї шунидед?» Гуфтанд: Аз вай шунидем, ки чунину 
чунон мегуфт. Ва тамоми он чиро, ки Паёмбари Худо (с) гуфта буданд, 
барои онњо гуфт. 

Урва ибни Масъуд бархост ва гуфт: Эй ќавм! Оё шумо (нисбат ба 
ман) ба монанди падар нестед? Гуфтанд: Њастем. Гуфт: «Оё ман 
(нисбат ба шумо) ба монанди фарзанди шумо нестам? Гуфтанд: 
«Њастї. Гуфт: Оё назди шумо ба чизе муттањам њастам? Гуфтанд: На. 
Гуфт: Оё хабар надоред, ки ањли Укозро ба кўмаки шумо талабидам ва 
чун онњо аз њамкорї бо шумо имтиноъ намуданд, њамаи ањл ва авлод 
ва касоне, ки аз ман итоат намуданд, ба кўмаки шумо овардам? 
Гуфтанд: Бале, хабар дорем. Гуфт: Ин шахс барои шумо пешнињоди 
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хуб намудааст ва иљоза дињед, ки ман рафта бо ў муфоњама намоям. 
Гуфтанд: «Бирав!» 

Урва омад ва бо Паёмбари Худо (с) шурўъ ба сухан задан намуд. 
Паёмбари Худо (с) монанди сухане, ки барои Будайл гуфта буданд, ба 
ў њам гуфтанд. Урва гуфт: «Фаразан њамаи ќавми худро аз байн бурдї? 
Оё шунидаї, ки касе аз мардуми араб пеш аз ту ќавми худро аз байн 
бурда бошад? 

Ва агар шакли дигари он бошад, (яъне Ќурайш бар ту ѓалаба кунанд), 
ба Худованд савганд, ки ман (дар атрофиёни шумо) ашхосеро мебинам, ки 
аз ќавмњои мухталиф љамъ шуданд ва мардумонеро мебинам, ки бо 
эњтимоли зиёд фирор намоянд ва туро танњо бигузоранд! 

Абўбакр (р) гуфт: Бирав, фарзи Лотро биљўш! (Ин суханро Абўбакр 
аз љињати асоси ѓайрати исломї гуфт, зеро Урва мусулмононро ба 
фирор намудану тарки Расули Худо муттањам карда буд, варна аз 
табиъати Абўбакр ба забон овардани чунин алфоз набуд). Магар 
мумкин аст, ки мо фирор карда, Паёмбари Худо (с)-ро танњо 
бигузорем? 

Урва гуфт: Ин, ки сухан мезанад, кист? Гуфтанд: Абўбакр аст. Гуфт: 
«Ба зоте, ки љонам дар дасти ўст, агар сабаби некие, ки ќаблан ба ман 
карда будї ва ман муќобилашро ба ту надодаам, намебуд, љавоби туро 
мегуфтам. Ва боз шурўъ ба сухан задан бо Паёмбари Худо (с) намуд. 

Ва њар боре, ки сухан мезад, риши муборакро мегирифт ва Муѓийра 
ибни Шўъба (р) бо шамшер ва зирењ болои сари Паёмбари Худо (с) 
истода буд ва њар боре, ки Урва риши муборакро мегирифт, Муѓийра 
бо ќабзаи шамшер ба дасти Урва зада мегуфт: «Дасти худро аз риши 
Паёмбари Худо (с) дур соз! Урва сарашро боло кард ва пурсид: «Ин 
кист?» Гуфтанд: Муѓийра ибни Шуъба». 

Урва гуфт: Эй фиребкор! Оё ман мутањаммили хасоратњои 
фиребкориат нашудаам? Ва сабаби ин сухан он буд, ки Муѓийра дар 
замони љоњилият бо мардуме сафар намуда, дар роњ онњоро кушта, 
амволашонро ба ѓорат бурда буд ва баъд аз ин кор омад ва мусалмон 
шуд. Паёмбари Худо (с) гуфта буданд: «Исломашро ќабул дорем, вале 
ба молаш коре надорем». (Яъне молеро, ки овардааст, ќабул надорем, 
зеро он ба тариќи хиёнат ба дасташ расидааст). 

Урва зери чашм сањобаи Паёмбари Худо (с)-ро муроќибат мекард, 
худаш мегўяд: Ба Худованд савганд, њангоме, ки Паёмбари Худо (с) 
оби дањони худро меандохтанд, дар дасти њар касе, ки воќеъ мегардид, 
онро ба сару рўи худ мемолид ва њангоме, ки ба анљом додани чизе амр 
мекарданд, дар иљрои амрашон бар якдигар сабќат мељустанд ва чун 
вузў месохтанд, наздик буд, ки бар сари оби вузўяшон бо њам ба љанг 
ва муќотила бархезанд ва чун сухан мезаданд, њамагї сукут мекарданд 
ва аз таъзими зиёде, ки бо эшон доштанд, ба назари комил ба тарафи 
эшон намедиданд. 
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Урва назди аќвомаш баргашт ва гуфт: «Эй ќавм! Ба Худованд 
ќасам, ки назди мулуки Ќайсар, Кисро, Наљљошї рафтаам ва ба 
Худованд савганд, ки њаргиз атрофиёни њељ подшоњеро надидаам, ки 
ўро ба монанди он, ки сањобаи Муњаммад (с) Муњаммадро эњтиром 
мекунанд, эњтиром карда бошанд. 

Ба Худованд савганд, чун Паёмбари Худо (с) оби дањонашро 
меандохт, ба кафи дасти њар кадоме аз онњо, ки воќеъ мешуд, онро ба 
сару рўи худ мемолид ва чун ба чизе амр мекард, дар иљрои амри вай 
бар якдигар сабќат мељустанд ва чун вузў месохт, бар сари оби вузўи ў 
наздик буд, ки бо якдигар ба љанг ва муќотила бархезанд ва чун сухан 
мезад, њамагї сукут карда ва аз таъзими зиёде, ки бар вай доштанд, ба 
назари комил ба тарафи ў намедиданд ва ў бењтарин пешнињоде ба 
шумо намудааст ва назарам он аст, ки пешнињодашро бипазиред. 

Шахсе аз бани Канона гуфт: Иљоза бидињед, ки ман наздаш 
биравам. Гуфтанд: «Бирав». Чун аз дур ба Паёмбари Худо (с) ва сањоба 
(р) намоён гардид, Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Ин шахс фалонї 
аст ва аз ќавмест, ки барои шутур ањамияти хосе ќоиланд, шутуронро 
ба истиќболаш бубаред». 

Шутуронро бурда ва аз вай талбиягўён истиќбол намуданд, он шахс 
чун ин манзараро дид гуфт: «Субњоналлоњ! Чунин ашхос набояд аз 
рафтан ба хонаи Худо манъ шаванд!» Ва чун назди ёрони худ баргашт, 
гуфт: Шутуронеро дидам, ки аломагузорї шуда буд ва ќаллода ба 
гардан доштанд, назари ман ин аст, ки инњо набояд аз рафтан ба хонаи 
Худо манъ гарданд. 

Шахси дигаре, ки ба номи (Микраз ибни Њафс), ёд мешуд гуфт: 
«Иљоза дињед, ки ман наздаш биравам». Гуфтанд: Бирав! Чун аз дур 
намоён шуд, Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Ин Микраз буда ва 
шахси фољире аст». Ў омад ва бо Паёмбари Худо (с) шурўъ ба сухан 
задан намуд. 

Ў њанўз бо Паёмбари Худо (с) машѓули сухан задан буд, ки Суњайл 
ибни Амр омад. Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Кори шумо осон 
шуд». Суњайл гуфт: «Вараќе бидињед, то бо шумо муоњада бинависам. 
Паёмбари Худо (с) котиберо талаб намуда гуфтанд: «Бинавис: 
Бисмиллоњир рањмонир рањим Суњайл гуфт: «Ба Худованд савганд, 
намедонам, чист?  

Њамон тавре, ки собиќ менавиштї, бинавис, ки: 
(бисмикаллоњумма), (яъне: «Худоё, ба номи ту!») Мусалмонон гуфтанд: 
«Ба љуз «Бисмиллоњир рањмонир рањим» чизи дигаре нахоњем навишт, 
вале Паёмбари Худо (с) барои котиб фармуданд: «Бинавис: 
Бисмикаллоњумма». 

Баъд аз он гуфтанд: «Ин муоњадаи Муњаммад Расулуллоњ аст». 
Суњайл гуфт: Ба Худованд савганд, агар бидонем, ки ту Расули Худо 
њастї, туро на аз рафтан ба хонаи Худо манъ менамудем ва на њам бо 
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ту љанг мекардем, балки бояд навишт, ки: Муњаммад ибни Абдуллоњ. 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Ба Худованд савганд, ман Паёмбари 
Худо (с) њастам, агарчанде ки шумо маро такзиб мекунед, бинавис: 
Муњаммад ибни Абдуллоњ». 

Паёмбари Худо (с) гуфтанд: «Барои ин, ки моро иљоза дињед, то ба 
хона тавоф намоем». Суњайл гуфт: «Ба Худованд савганд, ќавми Араб 
набояд бигўянд, ки мо (ин муоњадаро) рўи фишор ќабул намудаем, 
балки бояд тавофи шумо ба Хона дар соли оянда сурат пазирад». Ва 
њамин тавр навиштанд. 

Баъд аз он Суњайл гуфт: «Ва ин, ки агар касе аз моён ба ту омад, 
агарчї вай дар дини ту бошад, бояд ўро барои мо бозгардонї». 
Мусалмонон гуфтанд: «Субњоналлоњ, шахсе, ки мусалмон бошад ва ба 
тарафи мо биёяд, чї гуна ўро ба мушрикин пас дињем?» 

Њанўз дар њамин гуфтугў буданд, ки Абўљандал ибни Суњайл ибни 
Амр дар њоле, ки дар ѓўлу занљираш даступой мезад ва аз минтаќаи 
поёни Макка омада буд, худро ба домани мусалмонон андохт. Суњайл 
гуфт: «Эй Муњаммад! Аввалин шарти мусолиња он аст, ки ўро барои мо 
бозгардонї!» Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Мо њанўз санади 
мусолињаро комил накардаем». 

Суњайл гуфт: «Агар ўро барнагардонї, абадан бар њељ чизе бо ту 
мусолиња нахоњам кард». Паёмбари Худо (с) гуфтанд: «Ўро ба ман 
бубахш». Суњайл гуфт: «Ўро ба ту нахоњам бахшид». Фармуданд: «На, 
чунин кун». Гуфт: «Намекунам». Микраз гуфт: «Ўро ба ту бахшидам». 
Абўљандал гуфт: «Эй мусалмонон! Ман мусалмон шудаам ва назди 
шумо омадаам ва шумо маро дубора ба мушрикин пас медињед? Оё 
намебинед, ман дар чї њолам?» Ва ў дар роњи Худо хеле азобу шиканља 
шуда буд. 

Умар ибни Хаттоб (р) мегўяд: Назди Паёмбари Худо (с) омада ва 
гуфтам:  «Оё шумо Паёмбари Худо (с) нестед?» Фармуданд: «Чаро на, 
њастам». Гуфтам: «Оё мо бар њаќ ва душманон бар ботил нестанд?» 
Гуфтанд: «Чаро на, чунин аст». Гуфтам: «Бо вуљуди ин чизњо, чаро 
пастиро дар дини худ ќабул намоем?» 

Фармуданд: «Ман Паёмбари Худо (с) њастам, дар муќобили Худо 
исён намекунам ва ў маро нусрат хоњад дод». Гуфтам: «Оё шумо ба мо 
нагуфта будед, ки ба зудї ба хонаи Каъба тавоф хоњем кард? 
Фармуданд: «Бале, вале магар гуфтам, ки имсол ба он љо хоњем рафт?» 
Гуфтам: «На». Фармуданд: «Њатман ба хонаи Каъба рафта ва тавоф 
хоњї намуд». 

Умар (р) мегўяд: назди Абўбакр (р) омада гуфтам: «Оё ў 
Пайѓамбари барњаќи Худо нест? Гуфт: «Чаро на, њаст». Гуфтам: «Оё 
мо барњаќ ва душмани мо бар ботил нест?» Гуфт: «Чаро на». Гуфтам: 
«Пас чаро зиллатро дар дини худ ќабул намоем?» Гуфт: «Эй мард! Ў 
Паёмбари Худо (с) аст! Дар муќобили Худояш исён намекунад ва Худо 
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ўро нусрат хоњад дод, пас рикобашро мањкам бигир! Ба Худованд 
савганд, ки ў барњаќ аст!» 

Гуфтам: «Магар ба мо намегуфт, ки: «Ба зудї ба хона рафта ва 
тавоф хоњем кард?» Гуфт: «Бале, вале оё ба ту гуфт, ки «Имсол ба хона 
тавоф хоњї кард?» Гуфтам: «На». Гуфт: «Ту њатман ба хона рафта ва ба 
он тавоф хоњї кард». Умар (р) мегўяд: «Ба сабаби ин мавќеъам бисёр 
корњо кардам (яъне: хайротњо додам, намозњо хондам ва ѓуломњо озод 
кардам ва...)». 

Ровї мегўяд: Чун Паёмбари Худо (с) аз ќазияи муоњадаи сулњ фориѓ 
шуданд, фармуданд: «Бархезед, шутуронро бикушед ва сарњои худро 
битарошед!» Ровї мегўяд: Ба Худованд савганд, ки аз мардум як 
нафаре њам барнахост, то ин, ки Паёмбари Худо (с) ин суханро се бор 
такрор намуданд. 

Чун њељ кас барнахост, назди Умми Салама омаданд ва мавќеъи 
сањобаро барояш гуфтанд. Умми Салама (р) гуфт: «Ё Расулаллоњ! Агар 
мехоњед, ки онњо чунин кунанд, худи шумо рафта ва бидуни он, ки бо 
касе сухан зада бошед, шутури худро забњ намоед ва сартарошро талаб 
кунед ва сари худро битарошед». 

Паёмбари Худо (с) рафтанд ва бидуни он, ки бо касе сухан бигўянд, 
шутури худро забњ карданд ва њаллоќро талаб намуда ва сари худро 
тарошиданд. Чун сањоба (р) ин амали Паёмбари  Худо  (с)-ро  диданд,  
шутурони  худро  куштанд  ва  сари  якдигари  худро  тарошиданд.  Ва  
наздик  буд,  ки  якдигарро  аз  ѓами  зиёд  (ё  аз  издињоми  зиёд)  ба  
ќатл бирасонанд. 

Баъд аз он гурўње аз занони мусалмон назди Паёмбари Худо (с) 
омаданд ва Худованд ин ояи каримаро нозил фармуд: «Эй касоне, ки 
имон овардаед! Агар занњои мусалмон дар њоле, ки њиљрат кардаанд, 
назди шумо омаданд, онњоро имтињон ва озмоиш намоед». 

То ин ќавли Худованд, ки: «(...Занњои кофарро дар њиболаи никоњи 
худ нагиред). (Мумтањина: 10)  (Баъди нозилшавии ин оят) Умар (р) 
дар њамин рўз ду зан аз занњои худро, ки дар њоли ширк бо онњо 
издивољ намуда буд, талоќ дод. Яке аз он ду занро Муовия ибни 
Абўсуфён ва дигариро Сафвон ибни Умайя ба никоњ гирифт. 

Баъд аз он Паёмбари Худо (с) ба тарафи Мадина омаданд, шахсе аз 
Ќурайш бо номи Абўбасир, ки мусалмон шуда буд, назди Паёмбари 
Худо (с) омад. Ќурайш ду нафарро ба талаби ў фиристода ва гуфтанд: 
«Ба ваъдае, ки байни мову шумост, вафо кунед!» Паёмбари Худо (с) 
Абўбасирро ба онњо пас доданд, намояндагони Ќурайш, ўро бо худ 
гирифта рафтанд. 

Чун ба Зулњулайфа расиданд, дар он љо манзил гузиданд ва 
хурмоеро, ки бо худ доштанд мехўрданд. Абўбасир ба яке аз онњо гуфт: 
«Ба Худо савганд, фикр мекунам, ки шамшери ту шамшери бисёр хубе 
аст». Он шахс шамшерро аз ѓилоф кашида ва гуфт: «Бале! Шамшери 
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бисёр хубе аст, чандин бор ўро таљриба кардаам». Абўбасир гуфт: 
«Бидењ, ки ўро бубинам». Он шахс шамшерро ба ў дод. Абўбасир 
шамшерро гирифт ва он ќадар ўро ба шамшер зад, ки љонаш сард 
гардид (яъне мурд). 

Нафари дуввумї фирор намуд ва худро ба Мадина расонд ва давон-
давон дохили масљид гардид. Чун назари Паёмбари Худо (с) бар ў 
афтод, фармуданд: «Ин шахс ба воќеаи вањшатноке бархўрд 
намудааст». 

Чун назди Паёмбари Худо (с) расид, гуфт: «Ба Худо савганд, ки 
рафиќам кушта шуд ва ман њам кушта хоњам шуд». Абубасир дар ин 
ваќт омад ва гуфт: «Ё Расулаллоњ! Шумо ба ањди худ вафо карда ва 
маро ба онњо пас додед, вале Худованд маро аз дасти онњо наљот дод». 

Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Вой бар модари ин! Аљаб 
љангафрўзе аст, агар њамроњ ва њамкор дошта бошад». Чун Абўбасир 
ин суханро шунид, фањмид, ки ўро боз ба мушрикин таслим хоњанд 
кард аз ин љињат, аз он љо баромад ва ба канори дарё рафт. 

Ровї мегўяд: Абўљандал ибни Суњайл њам (ки ќаблан мусалмон 
шуда буд) аз назди мушрикин фирор намуд ва ба Абўбасир пайваст, 
баъд аз ин воќеъа њар касе, ки аз Ќурайш мусалмон мешуд, назди 
Абўбасир меомад ва бо ў мепайваст, то ин, ки гурўњеро ташкил доданд. 
Ба Худованд савганд, њељ гоњ намешуд, ки бишунаванд, ќофилае аз 
Ќурайш берун шуда ва тарафи Шом меравад, магар он ки љилави 
ќофиларо мегирифтанд, афроди онро кушта ва моли онро мебурданд. 

Њамон буд, ки Ќурайш касонеро назди Паёмбари Худо (с) 
фиристоданд ва ўро ба Худо ва силаи рањм савганд доданд, ки: «Агар 
касе аз Ќурайш назди мусалмонон меояд, дар амон бошад. Ва 
Паёмбари Худо (с) касонеро назди (Абўбасир ва њамроњонаш) 
фиристоданд ва Худованд ин оятро нозил фармуд: «Ва он Худое аст, ки 
дар даруни Макка шуморо бар онњо пирўз кард ва дасти шуморо аз онњо 
ва дасти онњоро аз шумо кўтоњ кард боздошт». (Фатњ: 24-26) 

То ин ќавли Худованд, ки (...Онњоро ѓурур, ѓурури љоњилият 
гирифт». Ва ѓурурашон он буд, ки ба рисолати Паёмбари Худо (с) ва 
ба њаќќонияти «Бисмиллоњир рањмонир рањим» иќрор накарданд ва 
монеъи рафтани мусалмонон ба хонаи Каъба гардиданд. 

БОБИ 5. Шарт ва истисное, ки дар иќрор љавоз дорад 

1193. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфтааст: Паёмбари Худо (с) 
фармудаанд: «Барои Худованди мутаъол наваду нўњ ном аст, як кам 
сад, касе ки онњоро бишуморад ва њифз намояд, ба љаннат дохил 
мешавад».
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БОБИ 1. Васиятњо 

1194. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Барои шахси мусалмоне, ки чизе дошта ва мехоњад васият 
намояд, муносиб нест, ки ду шаб бихобад ва васиятномааш дар зери 
сараш набошад». 

1195. Аз Амр ибни Њорис (р), додарарўси Паёмбари Худо (с), 
бародари Љувайрия бинти Њорис (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) дар њангоми вафоти худ аз хеш на дирњаме гузоштанд ва на 
диноре ва на ѓуломе ва на канизе ва на чизи дигаре. Ва чизе, ки аз эшон 
монда буд, шутури сафед ва силоњ ва замине буд, ки онро садаќа ќарор 
дода буданд. 

1196. Ривоят аст, ки чун касе аз Абдуллоњ ибни Абўавфо (р) пурсид, 
ки: Оё Паёмбари Худо (с) васият намуда буданд? Гуфт: На. Гуфт: Пас 
васияте, ки барои мардум навишта буданд, чї буд? Гуфт: «Амал кардан 
ба китоби Худо». 

БОБИ 2. Садаќа додан дар ваќти марг 

1197. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Шахсе аз Паёмбари 
Худо (с) пурсид: Ё Расулаллоњ! Кадом садаќа бењтар аст? Фармуданд: 
«Садаќае бењтар аст, ки онро дар њоли сињатмандии худ садаќа намуда 
бошї ва њанўз дар ба даст овардани мол њарис ва дар орзуи сарватманд 
шудан бошї ва аз фаќр ва бечорагї битарсї.  Ва дар додани садаќа 
имрўз ва фардо накунї, ки чун нафас ба сина расид, бигўї: Ба фалонї 
ин ќадар ва ба фалон он ќадар бидињед, зеро ин ваќте аст, ки мол 
барои фалонї тааллуќ гирифтааст». 

БОБИ 3. Оё зан ва фарзанд дар аќориб дохил мешаванд 

1198. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки 
Худованди мутаъол ин ояи каримаро нозил фармуд, ки «Аќориби 
наздики худро бим бидењ!» (Шуъаро: 214) Паёмбари Худо (с) бархоста 
ва фармуданд: «Эй мардуми Ќурайш! Худро наљот бидињед! (Яъне 
мусалмон шавед, то аз азоби дўзах наљот ёбед). Ман барои шумо дар 
муќобили азоби Худо коре карда наметавонам! 
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Эй бани Абдуманоф! Ман барои шумо дар муќобили њукми Худо 
коре карда наметавонам! Эй Аббос ибни Абдулмутталиб! Ман барои 
ту дар муќобили њукми Худо коре карда наметавонам! Эй Сафия, 
аммаи Расулуллоњ! Ман барои ту дар муќобили азоби Худо коре карда 
наметавонам! Эй Фотима, духтари Муњаммад! Аз моли ман, њар чї ки  
мехоњї, аз ман биталаб ва ман барои ту дар муќобили азоби Худо коре 
карда наметавонам». 

БОБИ 4. Ќавли Худованди мутаъол, ки: «Ятимонро то ваќти  
расидан ба синни булуѓ биозмоед. Агар дар онњо рашодате ёфтед, 

амволи онњоро дар ихтиёрашон бигзоред. (Нисо:2) 

1199. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст: «Падараш дар замони 
Паёмбари Худо (с) нахлистонеро, ки ба номи Самѓ ёд мешуд, садаќа 
дод ва гуфт: Ё Расулаллоњ! Ман моли нафисеро ба даст овардаам ва 
мехоњам онро садаќа бидињам. (Мурод аз садаќа додан дар ин љо 
васият кардан ба он мол аст). Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
«Аслашро садаќа бидењ, ба тавре, ки на фурўхта шавад ва на бахшиш 
гардад ва на мерос бурда шавад ва фаќат мевааш нафаќа гардад». 

Умар (р) онро садаќа дод, ба тавре, ки садаќааш дар роњи Худо, дар 
роњи озод кардани ѓуломон, барои масокин, мењмонон, рањгузарон ва 
завилќурбо харљ гардад. Ва касе, ки сарпарастии онро ба ўњда дорад, 
низ метавонад ба таври маъќул аз он бихўрад ва ё ба рафиќи худ ба 
андозае, ки барояш пасандоз нашавад, садаќа бидињад. 

БОБИ 5. Ќавли Худованди мутаъол: «Касоне,  ки моли ятимонро 
ба ѓайри њаќ мехўранд, дар воќеъ оташеро дар шикамњои худ дохил 
карда ва ба зудї бо оташи сўзон бирён хоњанд гардид» (Нисо: 10) 

1200. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Аз њафт чизе, ки њалоккунанда аст, битарсед!» Пурсиданд: 
Ё Расулаллоњ! Онњо чист? Фармуданд: «Ширк ба Худо, сењр ва 
љодугарї, куштани шахсе, ки Худованд куштанашро њаром намудааст, 
магар ба њаќќи он, судхўрї, хўрдани моли ятим, гурехтан аз сафи 
љињод ва муттањам сохтани занони покдомани мусалмоне, ки аз корњои 
бад хабаре надоранд». 

БОБИ 6. Нафаќаи сарпарасти ваќф 

1201. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Ворисони ман динор ва дирњамеро таќсим нахоњанд кард, 
он чї, ки аз ман баъд аз нафаќаи њамсарон ва музди омилам боќї 
мемонад, садаќа аст». 
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БОБИ 7. Касе, ки замин ё чоњеро ваќф намуда ва 
гуфтааст, ки насибаш ба андозаи мусалмонони дигар аст 

1202. Ривоят аст, ки чун Усмон (р) муњосира гардид, назди касоне, 
ки ўро муњосира намуда буданд, омада ва гуфт: Шуморо ба Худо 
савганд медињам ва албатта љуз сањобаи Паёмбари Худо (с) дигаронро 
савганд намедињам. Оё хабар надоред, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: Касе, ки чоњи Румаро канда бошад, насибаш љаннат аст . 
Ва ман будам, ки он чоњро кандам ва оё хабар надоред, ки фармуданд: 
«Касе, ки лашкари айёми сахтї ва машаќќатро муљањњаз сохта ва 
омода намояд, насибаш љаннат аст?» Ва ман будам, ки он лашкарро 
муљањњаз сохтам. Ровї мегўяд: Онњо сухани Усмон (р)-ро тасдиќ 
намуданд. 

БОБИ 8. Ќавли Худованди мутаъол ки мефармояд: «Эй 
мўъминон, он гоњ, ки марг ба яке аз шумо фаро расад…» 

1203. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: «Шахсе аз мардуми 
бани Сањм ба њамроњи Тамими Дорї ва Адий ибни Баддоъ ба сафар 
рафтанд. Шахси бани Сањм (р) дар сарзамине, ки мусалмони дигаре 
вуљуд надошт, вафот намуд. Он ду нафар њангоми омадан (ба Мадина) 
таракаашро бо худ оварданд. (Ворисонашро) диданд, ки љоми нуќрае, 
ки тиллокорї шуда буд, дар байни амволаш вуљуд надорад. Паёмбари 
Худо (с) он ду нафарро савганд доданд, вале баъд аз муддате он љоми 
тиллокоришуда аз Макка пайдо шуд ва соњибони љом гуфтанд, ки: мо 
онро аз Тамим ва Адий харидаем. Ду нафар аз аќвоми шахси Сањмї 
бархоста ва савганд хўрданд, ки шањодати мо аз шањодати онњо 
барњаќтар аст ва љом аз ќавми мутавафои онњост. Ва ин ояи карима 
дар бораи онњо нозил гардид: «Эй мўъминон, он гоњ, ки марги яке аз 
шумо  фаро расад, њангоми васият кардан аз миёни худ ду шоњиди одил 
гувоњ бигиред». (Моида: 106) 
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БОБИ 1. Фазилати љињод ва пайравї аз равиши  
Паёмбари Худо (с) 

1204. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Шахсе назди 
Паёмбари Худо (с) омада ва гуфт: Амалеро ба ман нишон дињед, ки 
баробари љињод савоб дошта бошад. Фармуданд: «Чунин амалеро 
намебинам». Ва фармуданд: «Оё метавонї аз лањзае, ки муљоњид ба 
љињод берун мешавад, ба масљид дохил шавї ва ба намоз ва рўза 
машѓул гардї ва њељ гоњ аз намоз хориљ нашавї ва ифтор нанамої?» 
Он шахс гуфт: Чунин тоќату ќудратро кї дорад? 

БОБИ 2. Бењтарин мардум шахси мўъмине аст, ки ба љон 
ва моли худ дар роњи Худо љињод намояд 

1205. Аз Абўсаъид (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
пурсиданд: Кадом амал бењтар аст? Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
«Мусалмоне, ки ба љон ва моли худ дар роњи Худо љињод намояд». 
Гуфтанд: Баъд аз он кадом амал? Фармуданд: «Мусалмони ботаќвое, 
ки дар гўшаи афтода ва мардумро аз шарри худ дар амон медорад». 

1206. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: «Муљоњиди фисабилиллоњ, вале Худо 
медонад, ки муљоњиди фисабилиллоњ кист,монанди касе аст, ки дар рўз 
рўза дошта бошад ва шаб то субњ намоз бихонад ва Худованди 
мутаъол барои муљоњиди фисабилиллоњ ваъда додааст, ки агар вафот 
намояд, ўро ба љаннат дохил созад ва ё ўро солим бо њамроњии музд ва 
ё ѓанимат ба хонааш баргардонад». 

БОБИ 3. Дараљоти муљоњидини фисабилиллоњ 

1207. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Касе, ки ба Худо ва Расулаш имон биоварад, намозро 
хонда ва Рамазонро рўза бигирад, бар Худованд лозим аст, (яъне аз 
фазлу карами Худованд аст) ки ўро ба љаннат дохил намояд, чи дар 
роњи Худо љињод намуда бошад ва чи дар њамон љое, ки ба дунё 
омадааст, нишаста бошад». Ашхосе гуфтанд: Ё Расулаллоњ! Оё ба 
мардум аз ин хабар башорат дињем? 
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Фармуданд: «Дар бињишт сад дараља аст, ки Худованди мутаъол 
онњоро барои муљоњидини фисабилиллоњ омода намудааст, ки 
мобайни њар дараља то дараљаи дигари он монанди тафовут ё фосилаи 
байни замин ва осмон аст ва агар аз Худованд дархост кунед, 
Фирдавсро дархост намоед, зеро Фирдавс васати љаннат ва 
баландтарин љои љаннат аст ва болои он Арши Худост ва фикр 
мекунам, ки ровї гуфт ва нањрњои бињишт аз он љо (фирдавс) сарчашма 
мегирад». 

БОБИ 4. Фазилати љињоди дар роњи Худо дар субњу шом 
баромадан ва андак љое яке аз шумоён аз бињишт аст  

1208. Аз Анас ибни Молик (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Љињод кардан дар як ќисмате аз рўз чи аз субњ то зўњр 
бошад ва чи аз зўњр то шом, бар тамоми дунё ва мофињо фазилат 
дорад». 

1209. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Андак љое аз бињишт аз тамоми он чї, ки офтоб бар он 
тулўъ ва ѓуруб менамояд, бењтар аст». Ва фармуданд: «Ва љињод кардан 
дар як ќисмате аз рўз чи аз субњ то зўњр бошад ва чи аз зуњр то шом, аз 
тамоми он чї, ки офтоб бар он тулўъ ва ѓуруб менамояд, бењтар аст». 

БОБИ 5. Сифати њурњои бињишт 

1210. Аз Анас ибни Молик (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Агар зане аз занњои бињишт ба дунё биёяд, мобайни 
машриќ ва маѓрибро равшан мекунад ва бўи хуши вай дунёро мегирад 
ва чодари сараш аз дунё ва мављудоти он бењтар аст». 

БОБИ 6. Савоби касе, ки дар роњи Худо мусибат мебинад  
ва ё маљрўњ мешавад 

1211. Ва аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) њафтод нафар аз (бани Сулайм)-ро (ки ќориёни Ќуръон 
буданд) барои даъвати бани Омир фиристоданд, чун наздики минтаќаи 
бани Омир расиданд, таѓоям гуфт: «Ман аз шумо пештар (назди ин 
мардум) меравам, агар ба ман амон дода ва иљоза доданд, ки сухани 
Паёмбари Худо (с)-ро бо онњо бигўям, ки хуб, варна шумо наздик 
њастед (ва ба кўмаки ман хоњед расид)». 

Ў пештар рафт ва онњо ба ў амон доданд ва дар њоле, ки суханони 
Паёмбари Худо (с)-ро ба онњо мегуфт, ба яке аз афроди худ ишора 
намуданд,  ў бо найзааш ба вай њамла кард ва найзаро ба пањлўяш ба 
тавре халонд, ки аз пањлўи дигараш берун шуд. (Таѓоям) гуфт: Аллоњу 
акбар ва ба Худованд савганд, ба маќсади худ расидам (яъне шањид 
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шудам). Баъд аз он ба дигар њамроњонаш њамла намуда, њамаи онњоро 
ба истиснои як нафар ланге, ки ба кўњ баромада буд, куштанд. 

Љабраил (ъ) ба Паёмбари Худо (с) хабар дод, ки он мардум ба 
шањодат расиданд ва Худованд аз онњо розї гардида, онњоро розї 
сохтааст. Ва мо дар Ќуръон мехонем ки: «Ба ќавми мо бигўед, ки мо ба 
лиќои Аллоњ пайвастем ва ў аз мо розї гардида ва моро розї 
сохтааст». Ва баъд аз он ин чиз мансух гардид. Ва Паёмбари Худо (с) 
чињил рўз дар намози субњ бар ќабилаи Риъл ва Заквон ва бани Лињён 
ва бани Усайя, ки дар муќобили Худо ва Расулаш исён карда буданд, 
нафрин намуданд. 

1212. Аз Љундаб ибни Суфён (р) ривоят аст, ки ангушти Паёмбари 
Худо (с) дар яке аз ѓазавот маљрўњ гардид (ва ангушти худро мухотаб 
ќарор дода) фармуданд: «Оё ту аз як ангуште, ки дар роњи Худо маљрўњ 
гардидааст, чизе бештар мебошї?»  

БОБИ 7. Фазилати касе, ки дар роњи Худо захмї мешавад 

1213. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Савганд ба зоте, ки љонам дар дасти ўст, касе нест, ки дар 
роњи Худо захмї гардад ва Худованд медонад, ки кадом касе дар роњи 
Ў захмї мешавад, магар он, ки дар рўзи ќиёмат њозир мегардад, ранги 
хуни он захм ранги хун ва бўяш бўи мушк аст». 

БОБИ 8. Ин ќавли Худованди мутаъол, ки «Аз мўъминон  
мардумонеанд, ки бо ањде, ки бо Худо бастаанд, вафо 

намудаанд...,» 

1214. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар рўзи љанги 
Бадр амакам (Анас ибни Назр (р) дар љанг њозир нагардид, баъд аз он 
назди Паёмбари Худо (с) омад ва гуфт: Ё Расулаллоњ! Аз аввалин 
љанге, ки бо мушрикин кардаед, ман ѓоиб будам, агар Худованд 
тавфиќ дод, ки дар љанги дигаре бо мушрикин иштирок намоям, 
Худованд нишон хоњад дод, ки чї хоњам кард! 

Чун дар љанги Уњуд мусалмонон аќибнишинї намуданд, гуфт: 
Худоё! Аз он чї, ки инњо, яъне њамроњонам кардаанд, аз ту маъзарат 
мехоњам ва аз он чї онњо, яъне мушрикин кардаанд, ба Ту бароат 
мељўям. Баъд аз он рўй ба тарафи майдони маърака намуд, Саъд ибни 
Муъозро дар сари роњаш дид, ба  вай гуфт: Эй Ибни Муъоз! Ба Худои 
падарам савганд, ки ба тарафи љаннат меравам ва бўи онро аз пушти 
кўњи Уњуд эњсос менамоям. 

Саъд ибни Муъоз (р) гуфт: Ё Расулаллоњ! Он чиро, ки ин шахс дар 
ин рўз анљом дод, наметавонам тавсиф намоям. Анас (бародарзодааш) 
мегўяд: Ўро мушрикин куштанд ва мусла намуданд ва мо дар бадани 
вай њаштоду чанд захми шамшер, найза ва тирро шумора намудем. Ва 
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њељ кас ўро натавонист бишносад, магар хоњараш, ки ўро аз 
ангуштонаш шинохт ва мо гумон мекардем ва ё назари мо ин буд, ки 
ин ояи карима дар бораи ў нозил гардидааст: «Аз мусалмонон 
мардонеанд, ки бар ањди худ бо Худованд вафо намудаанд..». 

Ва Анас (р) мегўяд: Хоњараш, ки Рубайиъ ном дошт, дандони занеро 
шикаст, Паёмбари Худо (с) амр ба ќасос намуданд. Анас (р) гуфт: Ё 
Расулаллоњ! Ба зоте, ки туро ба њаќ фиристодааст,  дандонаш (дар 
муќобили дандони он зан) шикаста намешавад. Ва њамон буд, ки љониби 
муќобил ба дият гирифтан ризоият дода ва ќасос накарданд. Паёмбари 
Худо (с) гуфтанд: «Баъзе аз бандагони Худо касонеанд, ки агар ба 
Худованд савганд бихўранд, Худованд савганди онњоро рост месозад». 

1215. Аз Зайд ибни Собит (р) ривоят аст, ки гуфт: Ќуръонро дар 
сањифањое менавиштам, як оя аз сураи «Ањзоб»-ро, ки аз Паёмбари Худо 
(с) шунида будам, аз наздам мафќуд гардид ва онро љуз дар назди 
Хузаймаи Ансорї, ки Набии карим (с) шањодат додани ўро баробари 
шањодат додани ду нафар ќарор дода буданд, назди шахси дигаре наёфтам. 
Ва он оя ин ќавли Худованди мутаъол буд:  «Аз мусалмонон мардонеанд, 
ки бар ањди худ бо Худованд вафо намуданд...» (Ањзоб: 25) 

БОБИ 9. Анљом додани кори нек пеш аз иќдом намудан ба љињод 

1216. Аз Бароъ (р) ривоят аст, ки гуфт: Шахсе, ки зирењи оњанин 
пўшида буд, назди Паёмбари Худо (с) омад ва гуфт: Оё мешавад, ки 
аввал љанг намоям ва баъд аз он мусалмон шавам? Фармуданд: «Аввал 
мусалмон шав, баъд аз он љанг кун!» Њамон буд, ки он шахс мусалмон 
гардид, баъд аз мусалмон шудан ба љињод иштирок намуда, шањид 
шуд, Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Кори андаке кард ва музди бисёр 
зиёде бурд». 

БОБИ 10. Касе, ки ба асари тири ѓайбї ба ќатл мерасад 

1217. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки Умми Рубайиъ бинти 
Бароъа (р), ки модари Њориса ибни Суроќа (р) бошад, назди Паёмбари 
Худо (с) омад ва гуфт: Ё Расулаллоњ! Аз ањвол ва макони Њориса (р), ки дар 
љанги Бадр ба асари тири ѓайбї шањид шуда буд, чизе намегўед? Зеро агар 
дар љаннат бошад, (дар фироќаш) сабр намоям, варна барояш бисёр гиря 
кунам. Фармуданд: «Эй модари Њориса (р). Дар љаннат љаннатњои 
дигарест ва фарзанди ту ба Фирдавси аъло расидааст». 

БОБИ 11. Касе, ки барои эълои калиматуллоњ љињод менамояд 

1218. Аз Абўмўсо (р) ривоят аст, ки гуфт: Шахсе назди Паёмбари 
Худо (с) омад ва пурсид: Яке барои он мељангад, ки ѓанимат ба даст 
оварад, дигаре барои он мељангад, то номаш баланд гардад ва саввумї 
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барои он, ки маќому манзалате ба даст оварад, кадом яке аз ин љангњо 
фисабилиллоњ гуфта мешавад?» Фармуданд: «Касе ки маќсадаш аз 
љанг кардан эълои калиматуллоњ бошад, љињоди ў љињоди 
фисабилиллоњ аст». 

БОБИ 12. Шустушўи баъд аз љанг ва ќитол 

1219. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки чун Паёмбари Худо (с) аз љанги 
Хандаќ баргаштанд, силоњи худро гузоштанд ва ѓусл намуданд. 
Љабраил (ъ) дар њоле, ки ѓубор бар сараш нишаста буд, омад ва гуфт: 
Силоњро бар замин гузоштаї? Вале ба Худованд савганд аст, ки ман 
(силоњ)-ро бар замин нагузоштаам. Паёмбари Худо (с) пурсиданд «Ба 
кадом тараф (ба љињод биравам)?» Гуфт: Њамин љо. Ва ба сўи бани 
Ќурайза ишора намуд. Оиша (р) мегўяд: Ва Паёмбари Худо (с) ба 
тарафи бани Ќурайза њаракат намуданд. 

БОБИ 13. Кофире, ки мусалмонеро мекушад ва баъд аз он 
мусалмон мешавад ва ба роњи рост њидоят гардида ва 

кушта мешавад 

1220. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармудаанд: «Худованди мутаъол аз ду касе, ки яке дигареро мекушад 
ва њар ду дохили љаннат мегарданд, механдад (било кайф), яке дар роњи 
Худо љињод карда, кушта мешавад. Ва дигаре ќотили ў аст, ки кофир 
мебошад ва баъд аз он тавба намуда ва Худованд тавбаашро ќабул 
намуда ва сипас шањид мегардад». 

1221. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: «Баъд аз он, ки 
мусалмонон Хайбарро фатњ намуданд, назди Паёмбари Худо (с) омада 
гуфтам: Ё Расулаллоњ! Њиссаи маро њам бидињед. Баъзе аз мардуми 
бани Ос гуфтанд: Ё Расулаллоњ! Барояш чизе надињед! Абўњурайра (р) 
гуфт: Ин (шахсе, ки чунин мегўяд) ќотили Ибни Ќавќал аст. Ибни Саъд 
ибни Ос гуфт: Аљиб аст, ки гурбаи вањшї аз тарафи кўњ омада ва бар 
ман аз ин, ки шахси мусалмонеро куштаам ва он шахс (маќтул) ба 
сабаби кушта шудан аз дасти ман мавриди икроми Худовандї ќарор 
гирифтааст, айб мегирад ва Худованд маро дар дасти ў мавриди (яъне 
ман дар дасти ў дар њолати куфр кушта нашудам) ињонат ќарор надод». 

БОБИ 14. Касе, ки љињодро аз рўзаи нафлї бењтар медонад 

1222. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Абўталња дар 
замони Паёмбари Худо (с) барои он, ки љињод карда битавонад, рўзаи 
нафл намегирифт, вале чун Паёмбари Худо (с) вафот намуданд, 
надидам, ки ба љуз аз рўзи иди Фитр ва иди Ќурбон бидуни рўза 
бошад. 
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БОБИ 15. Шањодат ба ѓайр аз кушта шудан њафт ќисм аст 

1223. Ва аз Анас ибни Молик (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Мурдан аз мараз (вабо) барои мусалмонон шањодат аст». 

БОБИ 16. Ќавли Худованди мутаъол: «Касоне, ки аз 
мусалмононба љињод намераванд, ба истиснои ашхоси маъзур,     

бо касоне, ки бо љон ва моли худ дар роњи Худо љињод менамоянд, 
баробар нестанд...» 

1224. Аз Зайд ибни Собит (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) ин ояи каримаро, ки «Касоне, ки аз мусалмонон ба љињод 
намераванд, бо касоне, ки бо љон ва моли худ дар роњи Худо љињод 
менамоянд, баробар нестанд») (Нисо: 951) бар ман имло мекарданд ва 
ман менавиштам, дар ин ваќт ибни Умми Мактум» ки шахси кўре буд, 
омад ва гуфт: Ё Расулаллоњ! Агар љињод карда метавонистам, љињод 
мекардам. Дар њоле, ки рони Паёмбари Худо (с) болои ронам буд, 
эњсоси сангинї намудам, то љое, ки тарсидам, шояд рони ман кўфта 
шавад ва бишканад (Ин вазнинї аз љињати вањй буд, ки њамин ваќт 
нозил мегардид). Баъд аз он ба њолати оддї баргаштанд ва Худованд 
ин ояи муборакро нозил фармуд, ки «...ба истиснои ашхоси маъзур...» 

БОБИ 17. Њавасманд кардан ба љињод 

1225. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) ба тарафи 
Хандаќ рафта диданд, ки муњољирин ва ансор дар субњи рўзи бисёр 
сарде ба кандани хандаќ машѓуланд ва онњо ѓулом ва муздуре 
надоштанд, ки ба ивази онњо кор кунанд. Паёмбари Худо (с) чун ин 
машаќќат ва гуруснагияшонро диданд, фармуданд: «Худоё! Роњате љуз 
роњати охират нест. Пас  мардуми муњољир ва ансорро биёмурз». Ва 
онњо дар љавобашон гуфтанд, ки «Мо касоне њастем, ки бо Муњаммад 
(с), байъат намудаем, ки то зиндаем љињод мекунем». 

БОБИ 18. Кандани хандаќ 

1226. Ва аз Анас (р) дар ривояти дигаре омадааст, ки: «Онњо 
(њангоми њафри хандаќ) чунин мегуфтанд: «Мо касоне њастем, ки бо 
Муњаммад (с), то зинда бошем, бар ислом байъат намудаем». Ва 
Паёмбари Худо (с) дар љавобашон мегуфтанд ки: «Худоё! Хубие љуз 
хубии охират нест, пас барои ансор ва муњољирин баракат бидењ!» 

1227. Аз Бароъа (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар ѓазваи Ањзоб 
Паёмбари Худо (с)-ро дидам, ки хок мекашонданд ва дар њоле, ки 
асари хок сафедии рўи шикамашонро пўшонда буд, мегуфтанд: 
«Худоё! Агар ту набудї, мо њидоят намешудем. На садаќае дода ва на 
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намоз мехондем. Пас ба дилњои мо оромї бубахш. Ва дар ваќти љанг 
моро собитќадам бисоз. Њамоно душманон бар мо таљовуз намудаанд, 
вале аз фитнаангезии онњо ибо меварзем». 

БОБИ 19. Касе, ки ба сабаби узре ба љињод нарафтааст 

1228. Аз Анас (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) дар яке аз ѓазавот 
фармуданд: «Пушти сари мо дар Мадина мардуме њастанд, ки њељ дашт 
ва дараеро напаймудаем, магар он, ки онон бо мо будаанд (яъне дар 
савоби мо шарик њастанд), зеро аз омадан бо мо маъзур буданд». 

БОБИ 20. Фазилати рўза гирифтан дар љињод 

1229. Аз Абўсаъид (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: «Касе, ки як рўз дар љињод рўза бигирад, 
Худованд ўро ба масофаи њафтодсола роњ аз дўзах дур месозад». 

БОБИ 21. Муљањњаз намудани муљоњид ва ё сарпарастї 
намудан ба таври шоиста аз бозмондагонаш 

1230. Аз Зайд ибни Њомид (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Касе, ки муљоњидеро муљањњаз намояд, монанди он аст, ки 
шахсан љињод карда бошад ва касе, ки аз бозмондагонаш ба таври 
шоиста сарпарастї намояд, монанди он аст, ки шахсан љињод карда 
бошад». 

1231. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар 
Мадина ба хонаи њељ кас ба љуз хонаи Умми Сулайм (р) ва љуз ба хонаи 
њамсарони худ дохил намешуданд. Чун аз эшон сабабро љўё шуданд, 
фармуданд: «Ман барои ў аз ин љињат шафќат мекунам, ки бародараш 
дар њоле, ки бо ман буд, ба шањодат расид». 

БОБИ 22. Омодагї ба марг дар ваќти рафтан ба љињод 

1232. Ва аз Анас (р) ривоят аст, ки «ў дар рўзи љанги Ямома назди 
Собит ибни Ќайс омада ва дид, ки ронњояшро барањна карда ва 
хушбўиро, ки ба љисми мурда истеъмол мекунанд, ба пойњояш 
мемолад. (Анас (р) ба вай) гуфт: Амаки бузургворам! Чї чизе монеъи 
омодагии шумо дар сафи муљоњидин мешавад? Гуфт: Бародарзодаам! 
Акнун меоям. Ва њанўз њам аз он хушбўињо ба љисмаш истеъмол 
мекард, баъд аз он бори дигар Анас омад ва нишаст ва дар суханони 
худ аз њазимати мусалмонон ёд кард. Собит гуфт: Аз пешам дур шавед, 
то ба љињод биравам. Мо дар замони Паёмбари Худо (с) аз душман 
фирор намекардем, њамнишинони шумо барои шумо одати бадеро 
омўхтаанд (ки аз сафи љињод мегурезед). 
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           БОБИ 23. Фазилати иттилоъ овардан аз душман 

1233. Аз Љобир (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар 
ѓазваи Ањзоб фармуданд: «Касе њаст, ки хабари мушрикинро бароям 
биоварад?» Зубайр (р) гуфт: Ман меоварам. Боз фармуданд: «Касе 
њаст, ки хабари мушрикинро бароям биоварад?» Зубайр (р) гуфт: Ман 
меоварам. Фармуданд: «Барои њар пайѓамбаре њамнишинони хосе аст, 
њамнишини хоси ман Зубайр аст». 

БОБИ 24. Бояд зери байраќи некўкорї ва бадкорї љињод намуд 

1234. Аз Урваи Бориќї (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) фарму-
данд: «Хайру баракат то рўзи ќиёмат дар пешонии аспњо аст (ва ин хайр 
иборат аз савоби дар охират ва ба даст овардани ѓанимат дар дунёст). 

1235. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) фармуданд: «Баракат дар пешонии аспњост». 

БОБИ 25. Касе, ки бинобар ин амри Худованд, ки фармудааст: 
«Ва аз омода кардани аспњо...» асперо омода кардааст 

1236. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Касе, ки асперо барои љињоди фисабилиллоњ бо асоси 
имони ба Худо ва тасдиќ ба ваъдааш омода намояд ва об ва алафи он 
асп ва бавлу саргинаш дар рўзи ќиёмат дар паллаи њасаноташ њисоб 
хоњад шуд». 

БОБИ 26. Номгузории асп ва улоѓ 

1237. Аз Сањл ибни Саъд (р) ривоят аст, ки гуфт: «Барои Паёмбари 
Худо (с) дар боѓи мо аспе буд бо номи Луњайф ва баъзе онро Лухайф 
мегуфтанд. 

1238. Аз Муъоз (р) ривоят аст, ки гуфт: Бар болои улоѓе, ки номаш 
Уфайр буд, пушти сари Паёмбари Худо (с) савор будам, фармуданд: 
«Эй Муъоз! Оё медонї, ки њаќќи Худо бар бандагонаш чист?» (ва боќї 
њадисро тавре, ки ќаблан гузашт, баён намуд). 

1239. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар Мадина вањшат ва љазаъ 
ва фазаъ шунида шуд. Паёмбари Худо (с) аспи моро, ки бо номи 
Мандуб ёд мешуд, ба орият гирифта (ва рафтанд, ки аз ќазия хабар 
бигиранд). Баргашта ва гуфтанд: «Њељ мушкиле набуд, вале ин асп 
њамчун дарё мехурўшид». 

БОБИ 27. Он чї, ки дар шум будани асп омадааст 

1240. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: «Аз 
Паёмбари Худо (с) шунидаам, ки фармуданд: «Шум будан (яъне фоли 
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бад гирифтан) дар се чиз аст: дар асп, дар зан ва дар хона». (Яъне пеш 
аз Ислом ањли љоњилият ба ин чизњо фоли бад мегирифтанд). 

БОБИ 28. Њиссаи асп аз моли ѓанимат 

1241. Ва аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо 
(с) барои асп ду сањм ва барои соњиби асп як сањм таъин намудаанд. 

1242. Аз Бароъ ибни Озиб (р) ривоят аст, ки шахсе аз вай пурсид: Оё 
дар рўзи Њунайн Паёмбари Худо (с)-ро танњо гузошта ва фирор 
намудед? Гуфт: Вале худи Паёмбари Худо (с) фирор накарданд. 
Мардуми Њавозин тирандозони моњире буданд, аввал, ки бар онњо 
њамла кардем, гурехтанд ва њангоме, ки мусалмонон машѓули 
љамъоварии ѓаноим шуданд, онњо бо тирандозї бар мо њамла 
намуданд. Бо вуљуди он њам Паёмбари Худо (с) фирор накарданд, 
худам эшонро дидам, ки бар болои шутури сафеде саворанд ва 
Абўсуфён лаљоми шутурро ба даст дошта ва эшон мегуфтанд: «Ман 
пайѓамбарам, ин сухани дурўѓ нест, ман фарзанди Абдулмуталлибам». 

1243. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) шутуре 
доштанд, ки номаш Азбоъа буд ва њељ шутуре аз вай сабќат 
намегирифт. Шахси бодиянишине бо шутури љавоне омад ва шутури 
Паёмбари Худо (с)-ро гузашт, ин амр бар мусалмонон гарон омад. 
Паёмбари Худо (с) ин мавзўъро дарк намуда ва фармуданд: «Ќонуни 
илоњист, њар чизе, ки дар дунё баланд шавад, Худованд онро паст 
менамояд». 

БОБИ 30. Бардоштани занњо машкњои обро барои мардум 
дар ваќти љињод 

1244. Ривоят аст, ки Умар (р) изорњоеро дар байни занњои Мадина 
таќсим намуд, як изор, ки аз њама бењтар буд, наздаш боќї монд. Ба ў 
гуфтанд: Инро ба духтари Паёмбари Худо (с), ки дар назди ту аст, 
бидењ. Маќсадашон Умми Кулсум духтари Алї (р) буд. Умар (р) гуфт: 
Умми Сулайт мустањиќтар аст. Ва Умми Сулайт он занони Ансор буд, 
ки бо Расули Худо (с) байъат карда буд. Ва Умар (р) гуфт: Умми 
Сулайт касе аст, ки дар љанги Бадр машки обро бардошта буд ва барои 
мо об медод. 

БОБИ 31. Муолиља кардани занњо захмињоро дар љанг 

1245. Аз Рубайиъ бинти Муъаввиз (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо 
Паёмбари Худо (с) дар љињод иштирок мекардем, муљоњидинро об 
дода, барояшон хидмат менамудем ва илова бар он захмињо ва 
куштањоро ба Мадина мерасонидем. 
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БОБИ 32. Фазилати нигањбонї дар љињоди роњи Худо 

1246. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Шабе Паёмбари Худо (с) 
баъд аз омадан ба Мадина ба бедорхобї афтода ва фармуданд: «Кош  
шахси муносибе аз сањобаам пайдо мешуд, ки имшаб аз ман њиросат 
мекард». Дар ин ваќт буд, ки овози силоњеро шунидем. Паёмбари Худо 
(с) фармуданд «Ин кист?» Гуфт: Ман Саъд ибни Абўваќќос, омадам, то 
аз шумо њиросат намоям». Ва њамон буд, ки Паёмбари Худо (с) 
хобиданд. 

1247. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Бадбахт аст бандаи динор ва дирњам ва бандаи рахт ва 
либос. Агар ин чизњо барояш дода шавад, хуш ва розї аст ва агар дода 
нашавад, норозї ва хашмгин аст, (чунин шахс) бадбахт ва бечора 
шавад, агар ба пояш хоре бихалад, ба нештар аз пояш намебарояд. Ва 
хушбахт касе аст, ки лаљоми аспашро гирифта ва ба љињоди 
фисабилиллоњ берун мешавад, мўйњояш парешон ва поњояш хоколуд 
аст, агар барояш вазифаи нигањбонї дода шавад, нигањбонї мекунад 
ва агар вазифаи дунболаравии лашкар дода шавад, дунболаравии 
лашкарро менамояд, агар иљозаи дохил шуданро бихоњад, барояш 
иљоза намедињанд ва агар шафоъати касеро бикунад, шафоъаташро 
намепазиранд». 

БОБИ 33. Хидмат кардан дар ваќти љињод 

1248. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар љанги Хайбар иштирок 
намуда будам ва хидмати Паёмбари Худо (с)-ро мекардам. Чун аз 
Хайбар баргаштем ва чашми Паёмбари Худо (с) ба кўњи Уњуд афтод, 
фармуданд: «Ин кўње аст, ки ў моро дўст дорад ва мо ўро дўст медорем. 

1249. Аз Анас (р) ривоят аст гуфт, ки (дар яке аз сафарњо) њамроњи 
Паёмбари Худо (с) будем ва бештарини соя насиби шахсе буд, ки бо 
чодараш бар болои худ соя менамуд ва касоне, ки рўза гирифтанд, њељ 
коре карда натавонистанд, вале касоне рўзаро хўрданд, обу алафи 
шутуронро омода карда ва зањмат кашиданд ва дар хидмати дигарон 
буданд. Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Имрўз музди комил насиби 
касоне шуд, ки рўзаро хўрданд». 

БОБИ 34. Фазилати як рўз дар сафи љињод будан 

1250. Аз Сањл ибни Саъди Соъидї (р) ривоят аст, ки Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: «Як рўз дар сафи љињод будан аз дунё ва аз њамаи 
он чї, ки дар дунё мебошад, бењтар аст ва як ќисмате аз рўз, масалан аз 
субњ то зўњр ва ё аз зўњр то шом ба љињод рафтан аз њамаи дунё ва аз 
њамаи он чї, ки дар дунё мебошад, бењтар аст». 
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БОБИ 35. Кўмак хостан дар љињод аз заъифон ва ашхоси солењ 

1251. Аз Саъд ибни Абўваќќос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: «Магар љуз ин аст, ки ба сабаби заъифони худ 
нусрат дода мешавед ва рўзї дода мешавед». 

1252. Аз Абўсаъид (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Замоне бар мардум хоњад омад, ки гурўње ба љињод 
мераванд ва аз якдигар бипурсанд, ки оё кадом касе аз шумо њаст, ки 
бо Паёмбари Худо (с) сўњбат намуда бошад?  Дар љавоб гуфта 
мешавад: Бале. Ва фатњ насиби он гурўњ мешавад.  Ва боз замоне 
меояд, ки мепурсанд: Оё касе аз шумо њаст, ки бо сањобаи Паёмбари 
Худо (с) бошад? Мегўянд: Бале. Ва боз њам фатњ насиби он гурўњ 
мешавад. Ва боз замоне меояд, ки мепурсанд: Оё касе њаст аз шумо, ки 
њамсўњбатњои сањобаи Паёмбари Худо (с)-ро дида бошад? Мегўянд: 
Бале. Ва фатњ насиби онњо мешавад». 

БОБИ 36. Ташвиќ ба тирандозї 

1253. Аз Абўусайд (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар љанги Бадр њангоме, 
ки мо дар муќобили Ќурайш ва Ќурайш муќобили мо сафорої карда 
буданд, Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Ваќте, ки ба шумо наздик 
шуданд, тирандозї намоед.» 

БОБИ 37. Касе, ки ба зери сипари шахси дигаре худро 
панањ намудааст 

1254. Аз Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Худованди мутаъол амволи 
бани Назирро бидуни љанг ва ќитол насиби Расули худ сохта ва ин 
амвол хос барои Паёмбари Худо (с) буд. Ва Паёмбари Худо (с) 
нафаќаи солонаи ањл ва аёли худро аз он амвол бармедоштанд ва 
баќияро барои тањияи силоњ ва дигар васоили љанг барои љињоди 
фисабилиллоњ ихтисос медоданд. 

1255. Аз Алї (р) ривоят аст, ки гуфт: Нашунидем, ки Паёмбари 
Худо (с) љуз барои Саъд барои шахси дигаре гуфта бошанд, ки «фидоят 
шавам» ва худам аз эшон шунидаам, ки барои Саъд мегуфтанд: 
«Тирандозї кун! Падару модарам фидои ту бод!» 

БОБИ 38. Он чї, ки дар бораи зинати шамшер омадааст 

1256. Аз Абўумома (р) ривоят аст, ки гуфт: Ин футуњотро касоне 
кардаанд, ки зевари шамшеронашон тилло ва нуќра набуд ва зинате, 
ки буд, аз пўст, сурб ва оњан буд. 
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БОБИ 39. Зирењ ва либоси љангии Паёмбари Худо (с) 

1257. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар 
(рўзи љанги Бадр) дар њоле, ки дар хайма нишаста буданд, дуо карданд: 
«Илоњо, ањд ва ваъдаи туро аз ту мехоњам. Худоё! Агар хоста бошї, 
баъд аз имрўз ибодат карда нашавї». Абўбакр (р) дасти Паёмбари 
Худо (с)-ро гирифта ва гуфт: Ё Расулаллоњ! Кифоят аст, ба даргоњи 
Парвардигоратон хеле зорї намудед. Ва Паёмбари Худо (с) дар њоле, 
ки либоси љангиро пўшида буданд, аз хайма берун шуда ва гуфтанд: 
«Ин гурўњњо шикаст хўрда ва пушт хоњанд дод ва ваъдаи эшон дар рўзи 
ќиёмат аст ва рўзи ќиёмат сахттар ва талхтар аст». (Ќамар: -45-46). 

БОБИ 40. Пўшидани либоси абрешимї дар ваќти љињод 

1258. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) барои 
Абдуррањмон ибни Авф ва Зубайр (р) ба сабаби хорише, ки дар бадани 
худ доштанд, пўшидани либоси абрешиминро иљоза доданд. 

1259. Ва аз Анас (р) дар ривояти дигаре омадааст, ки он ду нафар аз 
њашароте, ки ба љисмашон пайдо шуда буд, назди Паёмбари Худо (с) 
шикоят карданд ва эшон барои онњо иљозаи пўшидани либоси 
абрешиминро доданд. 

БОБИ 41. Он чї, ки дар мавриди ќитоли ањли Рум 
гуфта шудааст 

1260. Аз Умми Њаром (р) ривоят аст, ки аз Паёмбари Худо (с) 
шунидаааст, ки фармуданд: «Аввалин лашкаре, ки аз уммати ман аз 
роњи дарё ба љанг мераванд, мустављиби љаннат њастанд». Умми Њаром 
гуфт: Ё Расулаллоњ! Ман дар ин лашкар хоњам буд? Фармуданд: «Бале, 
ту дар ин лашкар хоњї буд». Баъд аз он Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
«Аввалин лашкаре, ки аз уммати ман дар шањри Ќустантиния 
биљангад, Худованд онњоро биомурзад». Умми Њаром гуфт: Ё 
Расулаллоњ! Ман дар байни онњо хоњам буд? Фармуданд: «На». 

БОБИ 42. Љанг кардан бо яњуд 

1261. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Бо яњуд ба љанг хоњед пардохт, то љое, ки шахси яњудї дар 
пушти санг пинњон мешавад ва санг нидо мекунад, ки: Эй бандаи Худо! 
Шахси яњудї дар паноњам мебошад, биё ва ўро ба ќатл бирасон». Ва 
дар ривояти дигар омадааст, ки фармуданд: «Ќиёмат то он ваќт барпо 
намешавад, ки бо яњуд биљангед». Ва баќияи њадисро зикр намуд. 
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БОБИ 43. Љанг кардан бо турк 

1262. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «То он ваќте ќиёмат нахоњад шуд, ки бо турк ба љанг 
бипардозед ва (турк мардуме њастанд) дорои чашмони кўчак, рўйњои 
сурх, бинињои њамворе, ки гўё рўяшон сипарест, ки чармпўшї шудааст 
ва ќиёмат нахоњад шуд, то он, ки бо мардуме, ки кафшњояшон мўйї 
аст, ба љанг бипардозед». 

БОБИ 44. Дуо барои њазимат ва шикасти мушрикин 

1263. Аз Абдуллоњ ибни Абўавфо (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар љанги 
Ањзоб Паёмбари Худо (с) бар мушрикин нафрин ва дуо карданд: 
«Худоё! Ту њастї, ки китобро нозил кардаї ва ба суръат ба њисоби 
бандагони худ мерасї! Худоё, ин ањзобро шикаст дода ва мутазалзил 
бисоз!» 

1264. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки мардуме аз яњуд назди Паёмбари 
Худо (с) омада ва гуфтанд: Ас-сому алайка! Яъне: Марг бар ту бод! Ва 
яњуд ин чизро ба ивази ассалому алайкум гуфтанд). Оиша (р) мегўяд: 
Ман онњоро лаънат кардам, Паёмбари Худо (с) фармуданд: Чаро 
онњоро лаънат мекунї? Гуфтам: Магар нашунидед, ки чї гуфтанд? 
Фармуданд: Магар нашунидї, ки ман чї гуфтам? (Дар љавобашон) 
гуфтам: Ваалайкум!» Яъне: Марг бар худи шумо бод). 

БОБИ 45. Дуо кардан барои њидояти мушрикин бо умеди 
улфат гирифтанашон 

1265. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Туфайл ибни Амри 
Давсї ва ёронаш назди Паёмбари Худо (с) омада гуфтанд: Ё 
Расулаллоњ! Мардуми Давс саркашї ва туѓён намудаанд ва аз 
мусалмон шудан ибо варзидаанд, барои онњо нафрин кунед! Мардум 
бо худ гуфтанд: Инак Паёмбари Худо (с) бар мардуми Давс нафрин 
мекунанд ва њамагї ба њалокат хоњанд расид. Вале дар иваз барои онњо 
дуо карда ва гуфтанд: «Худоё, мардуми Давсро њидоят кун ва ин љо 
биёвар». 

БОБИ 46.  Даъват кардани Паёмбари Худо (с) ба сўи 
Ислом ва ин, ки набояд касе љуз Худованди мутаъол 

дигареро мавриди парастиш ќарор бидињад  

1266. Ривоят аст, ки Сањл ибни Саъд (р) аз Паёмбари Худо (с) дар 
рўзи љанги Хайбар шунидааст, ки фармуданд: «Байраќро (имрўз) ба 
дасти касе хоњам дод, ки Худованд ба дасти ў фатњро насиб мекунад». 
Мардум бархоста ва њар кадом орзу доштанд, ки байраќро ба дасти ў 
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бидињанд, вале Паёмбари Худо (с) пурсиданд: «Алї дар куљост?» 
Гуфтанд: Чашмонаш дард мекунад. Амр карданд, ки биёяд, ўро 
оварданд. 

Паёмбари Худо (с) оби дањонашонро ба чашмони вай молиданд, 
чашмони вай дар њамон лањза ончунон хуб шуд, ки гўё аслан дарди 
чашме набудааст. Алї (р) гуфт: Оё бояд бо яњуд то ваќте, ки мисли мо 
мусалмон мешаванд, ба љанг идома дињем? Фармуданд: «Ором бош ва 
шитоб макун! Аввал наздашон бирав ва онњоро ба сўи Ислом даъват 
кун ва онњоро аз он чї, ки бар онњо вољиб аст, бохабар бисоз! Ба 
Худованд ќасам, агар ба воситаи ту як нафар ба роњи рост њидоят 
шавад, бароят аз шутурони сурхе, ки дар роњи Худо садаќа намої, 
бењтар аст». 

БОБИ 47. Касе, ки рафтан ба љангро аз дигарон пинњон 
намуд ва касе, ки берун шудан ба сафарро дар рўзи 

панљшанбе дўст медошт 

1267. Аз Каъб ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Бисёр кам 
мешуд, ки Паёмбари Худо (с) дар ѓайри рўзи панљшанбе азми сафар 
намоянд. 

БОБИ 48. Видоъ кардан 

1268. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Моро Паёмбари Худо 
(с) дар зимни лашкаре ба љое фиристода ва ду нафар аз Ќурайшро ном 
бурда ва гуфтанд: «Агар фалонї ва фалониро дидед, ба оташ 
бисўзонед». Њангоми берун шудан омадем, ки бо эшон видоъ намоем, 
фармуданд: «Ман барои шумо гуфта будам, ки фалонї ва фалониро ба 
оташ бисўзонед, вале чун ѓайр аз Худованд каси дигар ба оташ азоб 
намекунад, агар онњоро дидед, ба ќатл бирасонед». 

БОБИ 49. Тоат ва фармонбардорї аз имом 

1269. Аз Ибни Умар (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Самъ ва тоъат (аз имом) то ваќте, ки шахс ба маъсият амр 
нашавад, лозим аст ва агар ба маъсият амр шуд, самъ ва тоат нест». 

БОБИ 50. Љанг кардан ба пайравї аз имом ва паноњ 
гирифтан ба он 

1270. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: «Мо (уммати мусалмон) охир омадем ва аз 
њама пеш њастем». Ва фармуданд: «Касе, ки аз ман итоат кунад, аз 
Худованд итоат кардааст ва касе, ки аз ман нофармонї кунад, 



 

                              Мухтасари Саҳеҳи Бухорӣ 

 354 

нофармонии Худоро кардааст ва касе ки итоати амирро бинмояд, 
итоати маро кардааст ва касе, ки нофармонии амирро менамояд, 
нофармонии маро кардааст. Имом монанди сипар аст, дар пушти 
сараш љанг сурат мегирад ва ба вай паноњ љуста мешавад. Агар таќво 
ва адолат намояд, Худованд барояш савоб медињад ва агар чизе ба 
хилофи он бигўяд, гуноњи он бар зиммаи худаш мебошад». 

БОБИ 51. Байъат кардан бар ин, ки аз љанг нагурезанд 

1271. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар соли оянда, ки 
баргаштем, њатто ду нафар аз мо дар таъйини дарахте, ки дар зери он 
бо Паёмбари Худо (с) байъат карда будем, иттифоќ накардем. Ва 
(иттифоќ накардани мо) рањмате аз тарафи Худованди мутаъол буд. 
Касе аз вай пурсид: Байъати (шумо бо Паёмбари Худо (с) бар чї чиз 
буд? (Бар ин буд, ки то сарњади) марг истодагї намоед? Гуфт: На! 
Балки барои ин буд, ки сабр ва муќовимат намоем. 

1272. Ривоят аст, ки дар замони воќеаи Њарра шахсе назди 
Абдуллоњ ибни Зайд (р) омада ва гуфт: Ибни Њанзала аз мардум 
байъат мегирад, ки то сарњади марг истодагї ва муќовимат намоянд. 
Абдуллоњ ибни Зайд (р) гуфт: Ман бар чунин чизе баъд аз Паёмбари 
Худо (с) бо њељ каси дигаре байъат нахоњам кард. 

1273. Аз Салама ибни Акваъ (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо Паёмбари 
Худо (с) байъат намудам, сипас зери сояи дарахте нишастам, чун 
мардумон кам шуд, фармуданд: «Эй Ибни Акваъ! Оё ту байъат 
намекунї?» Гуфтам: Ё Расулаллоњ! Ман байъат кардам. Фармуданд: 
«Дубора байъат кун». Ман њам дубора байъат кардам. Касе аз вай 
пурсид: Эй Абўмуслим, шумо дар он айём бар чї чиз байъат мекардед? 
Гуфт: Бар ин, ки то дами марг истодагї намоем. 

1274. Аз Муљошиъ (р) ривоят аст, ки гуфт: «Ман бо бародарам 
назди Паёмбари Худо (с) омада ва гуфтам: Бо мо бар ин, ки њиљрат 
намоем, байъат кунед. Фармуданд: «Њиљрат барои мардумаш гузашт». 
Гуфтам: Пас бар чї чиз бо мо байъат мекунед? Фармуданд: «Бар 
Ислом ва бар љињод». 

БОБИ 52. Имом бояд мардумонро ба чизе амр намояд,  ки 
тоќати иљрои онро дошта бошанд 

1275. Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Имрўз шахсе наздам 
омад ва чизе аз ман пурсид, ки надонистам љавоби ўро чї бигўям. Аз 
ман пурсид: Агар љавони мусаллање бо амирони мо ба љињод берун 
шуда, сипас моро ба чизњое, ки тоќати онро надорем, амр кунад, чї 
бояд кард? Ибни Масъуд (р) гуфт: Ба Худо савганд, намедонам, дар 
љавоби ту чї бигўям? Он чї, ки медонам, ин аст, ки мо бо Паёмбари 
Худо (с) будем ва то як чизро анљом намедодем, эшон моро ба анљом 
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додани чизи дигар амр намекарданд. Ва шумо њам то ваќте, ки аз Худо 
битарсед, ба хайр ва офият хоњед буд ва агар дар мавриди чизе ба шак 
афтодед, аз шахси олим бипурсед (ва он олим) шуморо ба роњи наљот 
роњнамун хоњад шуд. Вале зуд аст замоне биёяд, ки чунин шахсро 
пайдо карда натавонед ва ба Худованди ягона савганд, он чї, ки аз 
дунё боќї мондааст, фикр мекунам, бењтар аз њавзе бошад, ки обњои 
покаш нўшида шуда ва гил ва лояш боќї мондааст. 

БОБИ 53. Паёмбари Худо (с) агар дар аввали рўз ба љанг берун 
намешуданд, љангро то заволи офтоб ба таъхир меандохтанд 

1276. Аз Абдуллоњ ибни Абўавфо (р) ривоят аст, ки (гуфт): 
Паёмбари Худо (с) дар яке аз рўзњое, ки ба љињод берун шуда буданд, 
то ваќти заволи офтоб интизорї кашиданд, баъд аз он бархоста ва 
фармуданд: «Эй мардум! Орзуи мувољењ шудан бо душманро надошта 
бошед? Ва аз Худованд офият ва саломатиро бихоњед, вале агар бо 
душман мувољењ шудед, сабр ва муќовимат намоед ва бидонед, ки 
бињишт дар зери сояи шамшер аст». Баъд аз он дуо карда ва гуфтанд: 
«Эй Худои  нозилкунандаи китоб ва шикастдињандаи ањзоб» (ва 
баќияи њадис ќаблан гузашт). 

БОБИ 54. Муздур 

1277. Аз Яъло ибни Умайя (р) ривоят аст, ки гуфт: Шахсеро муздур 
намудам, ў бо шахси дигаре љанг кард, то љое, ки дастњои якдигарро 
газиданд. Шахсеро, ки муздур карда будам, дасти худро ба ќувват аз 
дањони он шахси дигар берун кашид ва бар асари он яке аз 
дандонњояшро кашид. Он шахс назди Паёмбари Худо (с) рафт (ва 
шикоят намуд). Расули акрам (с) дандонашро њадар дониста ва 
фармуданд: «Магар таваќќўъ доштї, ки дасти худро дар дањанат 
мегузоштї, то мисли шутури нар мегазидї?» 

БОБИ 55. Он чї, ки дар мавриди байраќи Паёмбари Худо 
(с) омадааст 

1278. Ривоят аст, ки Аббос (р) ба Зубайр (р) гуфт: Паёмбари Худо 
(с) амр намудаанд, ки байраќро дар ин љо насб намої. 

БОБИ 56. Ин ќавли Паёмбари Худо (с), ки «Аз тарси масофати 
якмоња роњ, ки ба дили душманон меафтад, нусрат дода  шудем» 

1279. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Мабъус шудам ба рисолат бо калимањои љомеъ (ки дорои 
маъонии бисёре мебошад) ва ба сабаби тарсе, ки ба дили душманонам 
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меафтад, нусрат дода мешавам ва дар њангоме, ки хоб будам, калиди 
ганљњои рўи замин дар дастам нињода шуд». Абўњурайра (р) мегўяд: 
Паёмбари Худо (с) рењлат намуданд ва шумо он ганљњоро истихрољ 
менамоед. 

БОБИ 57. Бардоштани зод ва тўша дар љињод ва ин ќавли 
Худованди мутаъол, ки мефармояд: «Ва тўша бардоред, ки 

бењтарин тўша таќво аст». (Баќара: 197) 

1280. Аз Асмоъа (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки Паёмбари 
Худо (с) иродаи њиљрат намуданд, суфраашонро дар хонаи Абўбакр (р) 
тањия намудам, вале чизе, ки суфра ва машки оби Паёмбари Худо (с)-
ро бо он бубандам, пайдо карда натавонистам. Барои Абўбакр (р) 
гуфтам: Ба Худованд савганд, ба љуз аз нитоќам (нитоќ иборат аз љома 
ва ё лўнгиест, ки занњо ваќти кор кардан онро бар болои либоси худ 
мепўшанд ва ба забони имрўзї метавон онро пешбанд њам гуфт) чизе, 
ки бо он (суфра ва машки обро) бубандам, пайдо карда натавонистам. 
Гуфт: (Нитоќи) худро ду њисса кун! Ба яке машки об ва бо дигаре 
суфраро бубанд. Ва аз њамин љињат ўро Зотунитоќайн меномиданд. 

БОБИ 58. Бо њам савор шудан бар болои улоѓ 

1281. Аз Усома ибни Зайд (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) бар болои улоѓе, ки полоне дошт ва рўи полон чодаре андохта шуда 
буд, савор шуданд ва Усома (р)-ро пушти сари худ савор намуданд. 

1282. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
дар рўзи фатњи Макка, аз тарафи баландии Макка дар њоле, ки бар 
болои шутури худ буданд ва Усома (р) пушти сарашон савор буд, 
омаданд ва дар ин ваќт Билол ва Усмон ибни Талња аз њољибони Каъба 
њамроњашон буданд. Омаданд, то ин ки шутурро дар дохили масљид 
хобонанд, баъд аз он ба Усмон ибни Талња амр карданд, ки калиди 
Хонаро биоварад ва хонаро бигушояд. Ва Паёмбари Худо (с) дохили 
Хона гардиданд... (ва баќияи њадис ќаблан гузашт). 

БОБИ 59. Бо Ќуръон набояд ба сарзамини душман сафар намуд 

1283. Ва аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо 
(с) аз ин, ки шахсе бо Ќуръон ба сарзамини душман сафар намояд, нањй 
фармуданд. 

БОБИ 60. Такбир гуфтан бо садои баланд макрўњ аст 

1284. Аз Абўмўсои Ашъарї (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо Паёмбари 
Худо (с) будам, чун ба баландї мерасидем, бо садои баланд такбир ва 
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тањлил (яъне Аллоњу акбар, ва ло илоња иллаллоњ) мегуфтанд. 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Эй мардум. Бар худ рањм кунед! Шумо 
шахси ношунаво ва ё ѓоиберо мавриди хитоб ќарор намедињед, касеро 
мавриди хитоб ќарор медињед, ки дар њама љо бо шумо аст ва 
шунавоест, ки дар наздики шумост». 

БОБИ 61. Тасбењ гуфтан њангоми рафтан ба тарафи дашт 

1285. Аз Љобир ибни Абдуллоњи Ансорї (р) ривоят аст, ки гуфт: 
Њангоми боло шудан ба баландї такбир (яъне Аллоњу акбар) мегуфтем 
ва њангоми сарозер шудан тасбењ (яъне субњоналлоњ). 

БОБИ 62. Барои мусофир савоби амалеро, ки дар иќомат 
анљом медод, навишта мешавад 

1286. Аз Абўмўсо (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Ваќте, ки шахсе мариз мегардад ва ё мусофир мешавад, 
барояш савоби амалеро, ки дар њоли сињатмандї ва муќим будан 
анљом медод, навишта мешавад».  

БОБИ 63. Танњо сафар кардан 

1287. Аз Ибни Умар (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Агар чизеро, ки ман дар танњо рафтан медонам, мардуми 
дигар медонистанд, њељ саворае ба шаб танњо сафар намекард». 

БОБИ 64. Љињод кардан ба иљозаи падар ва модар 

1288. Аз Абдуллоњ ибни Амр (р) ривоят аст, ки гуфт: Шахсе назди 
Паёмбари Худо (с) омада ва аз эшон иљоза хост, то дар љињод иштирок 
намояд. Пурсиданд: «Падару модарат зиндаанд?» Гуфт: Бале. 
Фармуданд: «Дар онњо љињод кун (яъне дар хидмати онњо бош)». 

БОБИ 65. Овезон кардани љарас ва амсоли он ба гардани шутур 

1289. Ривоят аст, ки Абўбашири Ансорї (р) дар яке аз сафарњо бо 
Паёмбари Худо (с) буд ва чун ваќти хоб ва истироњати мардум расид. 
Паёмбари Худо (с) шахсеро фиристода, фармуданд: «Набояд ба 
гардани њељ шутуре ќаллодаеро боќї бигузорад, балки бояд њамаро 
ќатъ намояд». 

БОБИ 66. Баргаштан аз љињод ба сабаби узр 

1290. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Набояд њељ марде бо зане хилват намояд ва ё зане бидуни 
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мањрам мусофират намояд». Шахсе бархост ва гуфт: Дар фалон ѓазва 
сабти ном кардаам, вале занам азми њаљ кардааст. Фармуданд: «Бирав, 
бо зани худ њаљ кун!» 

БОБИ 67. Асирони дар банд 

1291. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Худованд аз мардуме тааљљуб мекунад (било кайф), ки бо 
ѓуллу занљири худ дохили бињишт мегарданд». 

БОБИ 68. Маљрўњ сохтани кўдакони куффор њангоми 
шабохун задан бар онњо 

1292.- Аз Саъб ибни Љассома (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) дар минтаќаи Абвоъ ё Ваддон назди мо омаданд, касе аз эшон 
пурсид: Њангоми шабехун задан бар мушрикин, зан ва фарзанди 
онњоро мавриди исобат ќарор мегиранд? Фармуданд: «Зан ва фарзанди 
онњо дар њукми худи онњоянд». Ва аз эшон шунидам, ки фармуданд: 
«Ва марзбандии чизе љуз барои Худо ва Расули Ў намебошад». 

БОБИ 69. Куштани атфол дар љанг 

1293. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки дар яке аз ѓазавот 
занеро кушта диданд, Паёмбари Худо (с) куштани занњо ва атфолро 
бад гуфтанд. 

БОБИ 70. Ба монанди азоби Худо набояд азоб кард 

1294. Ривоят аст, ки чун ба Ибни Аббос (р) хабар расид, ки Алї (р) 
мардумеро ба оташ сўзондааст, гуфт: «Агар ман мебудам, онњоро 
намесўзондам, зеро Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Ба азоби Худо 
азоб накунед,» балки онњоро мутобиќи ќавли Паёмбари Худо (с), ки 
фармуданд: «Касе, ки динашро табдил кард, бикушед» мекуштам. 

БОБИ 71. 

1295. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: Мўрчае ангушти пайѓамбаре аз 
пайѓамбаронро газид, он паёмбар амр кард, то лонаи мўрчагон 
сўзонда шавад, Худованд ба ў вањй фиристод, ки: Ба сабаби ин, ки 
мўрчае туро газид, як умматеро, ки тасбењи Худовандро мегуфтанд, 
сўзондї? 
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БОБИ 72. Сўзондани хона ва нахлистонњо 

1296. Аз Љарир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) ба ман гуфтанд: «Маро аз (бутхонаи) Зилхаласа беѓам 
намесозї?» Ва (он бутхона) иборат аз хонае дар ќабилаи Хасъам буд, 
ки бо номи каъбаи ямонї ёд мегардид. (Љарир) гуфт: Бо яксаду панљоњ 
савор аз мардуми Ањмаса, ки саворони моњире буданд, ба он тараф 
њаракат намудам ва ман худро (аз беморї ва заъфе, ки доштам) бар 
болои асп гирифта наметавонистам. (Паёмбари Худо (с) бо дасти худ 
чунон ба синаам заданд, ки осори дасташонро бар синаам мушоњида 
намудам ва гуфтанд: «Худоё! Ўро собитќадам бисоз ва ўро њидоят кун 
ва сабаби њидояти дигарон бигардон!» 

Љарир (р) рафт ва он хонаро (бо буте, ки дар он буд) вайрон сохт ва 
ба оташ кашид ва шахсеро фиристод, ки хабарро ба Паёмбари Худо (с) 
бирасонад. Фиристодаи Љарир (р) назди Паёмбари Худо (с) омад ва 
гуфт: Ќасам ба Зоте, ки шуморо ба њаќ фиристодааст, то њангоме, ки 
(он бутхонаро) монанди шутур дарунхолї надидам, назди шумо 
наомадам. Ва Паёмбари Худо (с) барои афрод ва аспњои ќабилаи 
Ањмаса панљ бор дуои хайру баракат намуданд. 

БОБИ 73. Љанг фиребкорист 

1297. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Кисро њалок гардид ва баъд аз вай Кисро нахоњад буд ва 
Ќайсар њалок мегардад, баъд аз вай Ќайсаре нахоњад омад ва 
ганљњояшон дар љињоди фисабилиллоњ таќсим мешавад». 

1298. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
љангро њила ва фиребкорї номидаанд. 

БОБИ 74. Кароњати ихтилоф ва кашмакашї дар љанг ва 
оќибати касе, ки аз имоми худ нофармонї мекунад 

1299. Аз Бароъ ибни Озиб (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
дар љанги Уњуд фармондењии гурўњи пиёдаро, ки панљоњ нафар буданд, ба 
Абдуллоњ ибни Љубайр дода ва гуфтанд: «Агар дидед, ки моро мурѓњо 
мерабоянд, то ваќте, ки шуморо нахоњем, аз њамин љойи худ њаракат 
накунед ва агар дидед, ки мо душманро шикаст дода ва поймол намудем, 
боз њам то ваќте, ки шуморо нахостем, аз њамин љойи худ њаракат 
накунед». Ва њамон буд, ки мусалмонон мушрикинро шикаст доданд. 

Абдуллоњ (р) мегўяд: Ба Худованд савганд, худам  дидам, ки занњои 
(мушрикин) дар њоле, ки либосњои худро баланд намуда буданд, 
шитобон гурехта ва пой ва соќњои пояшон маълум мешуд. Њамроњони 
Абдуллоњ ибни Љубайр (р) гуфтанд: Худро ба амволи ѓанимат 
бирасонед, дўстони мо фирўз гардиданд, дигар мунтазири чї њастед? 
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Абдуллоњ ибни Љубайр (р) ба эшон гуфт: Магар гуфтаи Паёмбари 
Худо (с)-ро фаромўш кардаед? Гуфтанд: Ба Худо савганд, ки мо њам 
назди мардумон рафта ва њиссаи худро аз ѓанимат хоњем гирифт. Чун 
дар майдони маърака омаданд, рўйњояшон баргашт ва њамон буд, ки 
њазимат ёфта ва шикаст хўрданд. (Яъне, баъд аз ин ки рўйњои онњо ба 
тарафи майдон буд ва ба пеш мерафтанд, аз љињати ин ки нофармонии 
Паёмбари Худо (с)-ро карда буданд, рўйњояшон ба тарафи љои 
аввалаашон, ки ќарор доштанд, баргашт.) 

Ва ин дар њоле буд, ки Паёмбари Худо (с) охирин нафарони онњоро, 
ки дар њоли аќибнишинї буданд, садо мезаданд. Бо Паёмбари Худо (с) 
ба љуз аз дувоздањ нафар каси дигаре боќї намонда буд ва мушрикин 
њафтод нафар аз моёнро куштанд ва Паёмбари Худо (с) ва асњобашон 
дар љанги Бадр аз мушрикин яксаду чињил нафарро мавриди исобат 
ќарор дода буданд, ки аз он љумла њафтод нафар кушта ва њафтод 
нафар асир гирифта буд. 

Абўсуфён пурсид: Оё Муњаммад (с) дар байни шумо мављуд аст? Ва 
саволашро се бор такрор кард. Паёмбари Худо (с) атрофиёни худро аз 
ин, ки љавоби Абўсуфёнро бидињанд, манъ фармуданд. Ва боз се бор 
пурсид: Оё Ибни Абўќуњофа (яъне Абўбакр) дар байни шумо мављуд 
аст? Боз се бор пурсид: «Оё Ибни Хаттоб дар байни шумо мављуд аст? 

Баъд аз он назди лашкариёни худ рафта ва гуфт: Инњо дигар кушта 
шудаанд. Дар ин ваќт Умар (р) худро нигоњ дошта натавонист ва гуфт: 
Эй душмани Худо! Ба Худованд савганд, ки дурўѓ мегўї, инњоеро, ки 
ном бурдї, њамагї зиндаанд ва касоне, ки рўзгоратро сиёњ хоњанд 
кард, сари љойи худ истодаанд. 

Абўсуфён гуфт: Имрўз ба рўзи љанги Бадр ва љанг даст ба даст 
мегардад ва шумо дар байни куштагони худ касонеро хоњед дид, ки 
мусла шудаанд, ман ба ин чиз на амр кардаам ва на њам аз ин чиз 
бадам меояд. Баъд аз он раљазхониро шурўъ намуда ва гуфт: 
Сарбаланд бод Њубал! Сарбаланд бод Њубал! 

Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Оё касе нест, ки љавоби ўро 
бигўяд?» Гуфтанд: Ё Расулаллоњ, чї бигўем? Фармуданд: «Бигўед: 
Худованд болотар ва боазаматтар аст!» 

Абўсуфён гуфт: Мо Узо дорем ва барои шумо Узо нест! Паёмбари 
Худо (с) гуфтанд: «Оё касе нест љавоби ўро бигўяд?» Гуфтанд: Ё 
Расулаллоњ, чї бигўем? Фармуданд: «Бигўед: Худованд мавлои мост ва 
барои шумо мавлое нест!» 

БОБИ 75. Касе, ки душманро дида ва бо овози баланд 
фарёд задааст, ки... 

1300. Аз Салама (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Мадина ба тарафи Ѓоба 
мерафтам, чун ба баландии Ѓоба расидам, ѓуломи Абдуррањмон ибни 
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Авфро дида ва гуфтам: Эй вой бар ту, ин љо чї мегардї? Гуфт: 
Шутурони ширдињи Паёмбари Худо (с)-ро дуздидаанд. Гуфтам: Кї 
дуздидааст? Гуфт: Мардуми Ѓатфон ва Фазора. Ба садои бисёр 
баланде, ки њамаи Мадинаро бохабар сохтам, нидо карда ва гуфтам: 
Душман субњгоњї расид, душман субњгоњї расид. Баъд аз он ба суръат 
рафта ва худро бо онњо расондам, дидам, ки шутуронро гирифта 
мебаранд. Ба тарафашон тирандозї намуда ва гуфтам: Ман фарзанди 
Акваъ њастам. Ва имрўз ашхоси паст кушта хоњанд шуд. Ва шутуронро 
пеш аз он, ки шири онњоро ошомида бошанд, аз онњо гирифта, ба 
тарафи Мадина овардам. Дар роњ Паёмбари Худо (с)-ро дида ва 
гуфтам: Ё Расулаллоњ, касоне, ки шутуронро гирифта буданд, 
ташнаанд ва шутуронро пеш аз он, ки шири онњоро биошоманд, аз 
онњо пас гирифтам, ба таъќибашон нафар бифиристед. Фармуданд: 
«Эй Ибни Акваъ! Моли худро пас гирифтї, бењтар аст бо онњо эњсон 
намої ва онњое, ки шутуронро бурда буданд, акнун дар байни ќавми 
худ мењмонї мехўранд». 

БОБИ 76. Озод сохтани асир 

1301. Аз Абўмўсо (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Асирро озод созед, гуруснаро нон бидињед ва маризро 
хабар гиред». 

1302. Аз Абўљуњайфа (р) ривоят аст, ки гуфт: Ба Алї (р) гуфтам: Оё 
дар назди шумо чизи дигаре аз вањй ба љуз аз чизе, ки дар Ќуръон аст, 
вуљуд дорад? Гуфт: Ба Худое, ки донаро шикоф намуда ва љањониёнро 
халќ кардааст, чизи дигаре вуљуд надорад, магар илмеро, ки Худованд 
дар фањми Ќуръон насиби шахсе месозад ва ба љуз чизе, ки дар ин 
сањифа аст. Гуфтам: Дар ин сањифа чист? Гуфт: (Њукми) дият ва озод 
сохтани асир ва ин, ки набояд мусалмон ба сабаби кофаре кушта 
шавад. 

БОБИ 77. Фидя додани мушрикин 

1303. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки мардуме аз Ансор аз 
Паёмбари Худо (с) иљоза хостанд ва гуфтанд: Ё Расулаллоњ, иљоза 
бидињед, то фидяи хоњарзодаи худ Аббосро барояш бубахшем. 
Фармуданд: «Як дирњамро барояш набахшед». 

БОБИ 78. Агар шахси њарбї бидуни амон хостан  ба дори 
Ислом дохил шуд 

1304. Аз Салама ибни Акваъ (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки 
Паёмбари Худо (с) дар сафар буданд, љосусе аз мушрикин наздашон 
омад, њамроњи сањоба нишаста ва ба онњо сўњбат намуд ва ногањон 
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гурехт. Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Ўро пайдо кунед ва бикушед». 
Салама ибни Акваъ (р) ўро кушт ва Паёмбари Худо (с) он чиро он 
мушрик бо худ дошт, ба вай бахшиданд. 

БОБИ 79. Љоиза додан ба сафир ва намоянда 

БОБИ 80. Оё метавон барои ањли зимма шафоат намуд 

1305. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Рўзи панљшанбе аст ва 
шумо намедонед, ки рўзи панљшанбе чист? Баъд аз он он ќадар гирист, 
ки ашкаш регњоро тар намуд ва гуфт: Дарди Паёмбари Худо (с) дар 
рўзи панљшанбе шиддат ёфта ва фармуданд: «Вараќе бидињед, то барои 
шумо чизе бинависам, ки баъд аз ман гумроњ нашавед». (Касоне, ки он 
љо буданд) дар мавзўъ љору љанљол намуданд, дар сурате, ки љору 
љанљол намудан дар њузури Паёмбар раво нест (ва дар љавоб онњое, ки 
мегуфтанд навиштан лозим нест), гуфтанд: Паёмбари Худо (с) дар 
њолати тарки дунё аст. 

Паёмбари Худо (с) (барои касоне, ки исрор бар навиштани чизе 
доштанд) фармуданд: «Маро ба њолам бигузоред, он чиро, ки ман дар 
он (аз зикри Худо ва омодагї ба лиќои Аллоњ њастам) аз он чї, ки 
шумо мехоњед, бењтар аст». Ва дар ваќти марги худ ба се чиз васият 
намуданд: «Мушрикинро аз љазираи Араб хориљ созед ва сафир ё 
намояндае, ки меояд, ба мисле, ки ман барояш бахшиш медодам, 
барояш бахшиш бидињед». Ва саввумиро фаромўш намудам (ва 
саввумї тавре, ки дар ривояти дигаре омадааст, ин буд, ки гуфтанд: 
«Ќабри маро мавриди парастиш ќарор надињед). 

БОБИ 81. Тифл чї гуна ба Ислом даъват мешавад 

1306. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
омаданд ва баъд аз њамду санои Худованди мутаъол аз Даљљол ёд 
карда ва фармуданд: «Ман шуморо аз вай барњазар медорам ва њељ 
паёмбаре набудааст, ки ќавми худро аз он њушдор надода бошад. Нўњ 
(ъ) њам ќавми худро аз вай њушдор додааст, вале ман дар борааш барои 
шумо чизе мегўям, ки паёмбари дигаре барои ќавмаш нагуфтааст: 
Бидонед, ки Даљљол аз як чашм кўр аст, вале Худованд як чашмаш кўр 
нест». (Яъне Даљљол дар ин, ки даъвои Худої мекунад, дурўѓ мегўяд, 
зеро ў аз як чашм кўр аст ва Худованд чунин нест). 

БОБИ 82. Њисобгирии имом аз мардумон 

1307. Аз Њузайфа (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Номи касонеро, ки мусалмон шудаанд, бароям 
бинависед». Ва мо барояшон номи якњазору панљсад нафарро 
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навиштем ва гуфтем: Теъдоди мо (мусалмонон) ба як њазору панљсад 
нафар расидааст ва њанўз бояд хавф дошта бошем? Ва худам дидам (ки 
бо вуљуди касрати мусалмонон) ба чунон мусибате гирифтор шудем, ки 
шахс намозашро танњо адо мекард ва бо он њам метарсид. 

БОБИ 83. Касе, ки бар душман ѓолиб гардида ва дар 
минтаќааш се рўз боќї мондааст 

1308. Абўталња (р) мегўяд: Чун Паёмбари Худо (с) минтаќаеро фатњ 
мекарданд, дар майдони маърака се шаб боќї мемонданд. 

БОБИ 84. Агар мушрикин моли мусалмонеро ба ѓанимат 
гирифтанд ва сипас мусалмон моли худро ёфт 

1309. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки аспаш гурехт ва яке 
аз душманон онро гирифт. Мусалмонон дар замони Паёмбари Худо (с) 
бар он шахс ѓолиб шуданд ва аспи Ибни Умарро барояш пас доданд. 
Ва ѓуломи вай гурехт ва назди Румиён рафт ва њангоме, ки мусалмонон 
баъд аз Паёмбари Худо (с) бар Румиён ѓалаба ёфтанд, Холид ибни 
Валид ѓуломи Ибни Умарро барояш бозгардонд. 

БОБИ 85. Касе, ки ба форсї ва аљамї сухан задааст ва ин ќавли 
Худованд, ки «ва ихтилофи забонњои шумо ва рангњои шумо...»  

Ва ин ќавли Худованд, ки «ва мо њељ расулеро љуз ба забони ќавми 
ў нафиристодаем».   

1310. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Гуфтам: Ё 
Расулаллоњ! Бузѓолаеро забњ кардаам ва як соъ љавро орд намудаам, 
шумо бо чанд нафаре ташриф биоваред. Паёмбари Худо (с) бо овози 
баланд фармуданд: «Эй ањли Хандаќ! (Яъне: эй касоне, ки ба њафри 
Хандаќ машѓул њастед) Љобир таоме омода кардааст, њамаи шумо 
биёед». 

1311. Аз Умми Холид бинти Холид ибни Саъид (р) ривоят аст, ки 
гуфт: Њамроњи падарам дар њоле, ки пироњани зардеро пўшида будам, 
назди Паёмбари Худо (с) омадам, Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
«Санањ, санањ». Ва маънии он ба забони њабашї «Хуб аст, хуб аст». 

Умми Холид (р) мегўяд: Баъд аз он рафтам ва бо мўњри нубувват 
бозї мекардам. Падарам маро аз ин кор манъ кард ва Паёмбари Худо 
(с) фармуданд: «Онро кўњна кунї ва фарсуда кунї, онро кўњна кунї ва 
фарсуда кунї, онро кўњна кунї ва фарсуда кунї. (Ва дар забони оммаи 
мардум аз он чунин таъбир мекунанд, ки пир шавї ва калон шавї, пир 
шавї ва калон шавї.) 
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БОБИ 86. Хиёнат дар амволи ѓанимат ва ин ќавли Худованд, ки 
«ва касе, ки дар амволи ѓанимат хиёнат намояд» 

1312. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
бархостанд ва дар мавриди хиёнат дар амволи ѓанимат суханронї 
намуданд ва хиёнат дар амволи ѓаниматро як амри бисёр муњим 
шуморида ва фармуданд: «Чунин нашавад, ки дар рўзи ќиёмат кадом 
яке аз шумоёнро бубинам, ки бар гарданаш гўсфанде савор аст ва баъ-
баъ мекунад ва аспе рўи гарданаш савор аст ва шиња мекашад ва дар 
ин њолат бароям бигўяд, ки ё Расулаллоњ, ба фарёдам бирас ва ман 
барояш бигўям, ки дар муќобили њукми Худо бароят коре карда 
наметавонам ва ќаблан бароят таблиѓ карда будам. Ё бар гарданаш 
шутуре савор аст, ки ѓар-ѓар мекунад ва бароям бигўяд, ки ё 
Расулаллоњ, ба фарёдам бирас ва ман барояш бигўям, ки дар муќобили 
њукми Худо бароят коре карда наметавонам ва ќаблан бароят таблиѓ 
карда будам. Ва ё ба гарданаш тилло ва нуќра овезон аст ва бигўяд, ки 
ё Расулаллоњ, ба фарёдам бирас ва ман барояш бигўям, ки дар 
муќобили њукми Худо бароят коре карда наметавонам ва ќаблан 
бароят таблиѓ карда будам. Ва ё бар гарданаш порча ва либосњое 
бошад, ки дар муќобили бод тању  боло шавад ва бароям бигўяд, ки ё 
Расулаллоњ, ба фарёдам бирас ва ман барояш бигўям, ки дар муќобили 
њукми Худо барои ту коре карда наметавонам ва ќаблан бароят таблиѓ 
карда будам». 

  БОБИ 87. Хиёнати андак дар моли ѓанимат 

1313. Аз Абдуллоњ ибни Амр (р) ривоят аст, ки гуфт: Шахсе ба номи 
Киркира, ки нигоњбони амволи  Паёмбари Худо (с) буд, вафот намуд. 
Паёмбари Худо (с) фармуданд, ки «Ў дар оташ аст». Ва чун мардум 
рафтанд ва сабабро љўё шуданд, диданд, ки абоеро аз амволи ѓанимат  
дуздидааст. 

БОБИ 88. Истиќбол намудан аз муљоњидин 

1314. Ривоят аст, ки Ибни Зубайр (р) барои Ибни Љаъфар (р) гуфт: 
Ёдат њаст, ки ман ва ту ва Ибни Аббос (р) Паёмбари Худо (с)-ро 
истиќбол намудем? Гуфт: Бале, (вале) эшон ман ва Ибни Аббос (р)-ро 
бо худ савор намуданд ва туро гузоштанд. 

1315. Аз Соир ибни Язид (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо иддае аз бачањо 
барои истиќболи Паёмбари Худо (с) ба Саниятулвадоъ рафтем. 

1316. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки 
Паёмбари Худо (с) аз Усфон бозгаштанд, бо эшон будам, Паёмбари 
Худо (с) бар шутури худ савор буданд ва Сафия бинти Њуяй (р)-ро њам 
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пушти сари худ савор карда буданд. Шутурашон лаѓжид ва афтод ва 
њардуи онњо афтиданд. 

Абўталња худро андохта ва гуфт: Ё Расулаллоњ! Худованд маро 
фидои шумо гардонад! Фармуданд: «Бо зан њамкорї кун!» (Абўталња) 
љомаро ба рўи худ андохт ва назди Сафия (р) омад ва он љомаро ба 
болои ў андохт ва шутуронашонро омода намуд ва савор шуданд. Ва 
бо Паёмбари Худо (с) њамроњї намудем ва чун ба наздики Мадина 
расидем, гуфтанд: «Ойибуна, тоибуна ъобидуна лираббино њомидуна». 
(Яъне  баргаштем дар њоле, ки тавбакунандагон ва ибодаткунандагон 
ва барои Парвардигори худ њамдгўён њастем). Ва ин суханро то ваќте, 
ки ба шањри Мадина дохил шудем, ба такрор мегуфтем. 

БОБИ 89. Намоз хондан дар ваќти бозгаштан аз сафар 

1317. Аз Каъб (р) ривоят аст, ки чун Паёмбари Худо (с) дар ваќти 
чошт аз сафар мегаштанд ва пеш аз он, ки бинишинанд, ду ракаат 
намоз адо мекарданд. 

БОБИ 90. Фарзи хумс 

1318. Аз Умар ибни Хаттоб (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) фармуданд «Мо (паёмбарон) мерос бурда намешавем, моле, ки аз 
худ ба љой мегузорем, садаќа аст». Ва аз он чї, ки Худованд барои 
эшон аз тариќи ѓанимат арзонї дошта буд, нафаќаи яксолаи ањл ва 
аёли худро бармедошт ва боќимондаро бо моли Худо (яъне амволи 
умумї) якљо мекарданд. Умар (р) рўяшро ба тарафи касоне, ки он љо 
њозир буданд, гардонда гуфт: Шуморо ба Худое, ки осмон ва замин ба 
ќудрати Ў истодааст, савганд медињам, ки њамин чизро медонед? 
Гуфтанд: Бале. Ва дар он маљлис Алї, Аббос, Усмон, Абдуррањмон 
ибни Авф, Зубайр ва Саъд ибни Абўваќќос иштирок доштанд. Ва баъд 
аз он њадиси Алї ва Ибни Аббос ва ќиссаи муљодалаи онњоро зикр 
намуд. Албатта зикри ин чизњо аз шарти мо нест (зеро тавре, ки дар 
муќаддима ёдовар шудем, соњиби Мухтасар, ки Зубайдї (р) аст, танњо 
аќвол ва афъоли Паёмбари Худо (с)-ро зикр менамояд, на аќвол ва 
афъоли сањоба (р)-ро). 

БОБИ 91. Ончї, ки дар мавриди осори боќимонда аз 
Паёмбари Худо (с) ва табаррук љустан ба онњо омадааст 

1319. Ривоят аст, ки Анас (р) як љуфт кафши мўйрафтаро (мегўянд: 
сабаби рафтани мўи он кафшњо кўњнагии онњо буд), ки дорои панљагї 
буд, назди сањоба овард ва гуфт: Инњо кафшњои Паёмбари Худо (с) аст. 

1320. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки либоси ѓализ ва пинадореро овард 
ва гуфт: «Рўњи Паёмбари Худо (с) дар њамин либос ќабз гардид. 
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1321. Ва дар ривояти дигаре аз Оиша (р) омадааст, ки изори 
ѓализеро, ки дар Яман сохта мешуд ва либосеро, ки мулаббада ёд 
мешуд, овард. 

1322. Аз Анас (р) ривоят аст, ки ќадањи Паёмбари Худо (с) шикаст, 
ќисмати шикастагии онро ба симе аз нуќра бастанд. 

БОБИ 92. Ќавли Худованди мутаъол: «Ба дурустї,  ки барои Худо 
ва Расули Ў панљум њиссаи амволи ѓанимат аст» 

1323. Аз Љобир бани Абдуллоњи Ансорї (р) ривоят аст, ки гуфт: 
Барои шахсе аз мо Худованд фарзанде дод, ўро Ќосим ном гузошт. 
Ансор барояш гуфтанд: Туро ба номи Абулќосим ёд нахоњем кард ва 
туро ба он хушњол нахоњем сохт (яъне бароят Абулќосим намегўем, то 
ба сабаби ин гуфтани мо хушњол гардї). Он шахс назди Паёмбари 
Худо (с) омад ва гуфт: Ё Расулаллоњ! Худо бароям фарзанде додааст ва 
ман ўро  Ќосим ном гузоштаам, Ансор мегўянд: Туро ба номи 
Абулќосим ёд намекунем ва туро ба он хушњол нахоњем сохт. 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Ансор хуб гуфтаанд, ба номи ман 
номгузорї кунед, вале ба кунияи ман барои худ куния ихтиёр накунед, 
чун ман Ќосим њастам». 

1324. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Ман худам на барои касе чизе медињам ва на чизеро аз 
касе манъ мекунам, вазифаам таќсим кардан аст ва њар чизеро тавре, 
ки маъмур шудаам, анљом медињам» (яъне он чиро, ки анљом медињам, 
ба амр ва илњоми Худованди мутаъол аст). 

1325. Аз Хавлаи Ансорї (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: «Мардуме њастанд, ки дар моли Худованд 
бидуни њаќ тасарруф менамоянд, дар рўзи ќиёмат љазои онњо дўзах аст». 

БОБИ 93. ќавли Паёмбари Худо (с), ки фармудаанд: 
«Ѓаноим барои шумо њалол гардонида шудааст» 

1326. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Паёмбаре аз паёмбарон иродаи љињод намуд (ин паёмбар 
Юшаъ ибни Нун буд) ва ба ќавми худ гуфт: Агар касе занеро ба никоњ 
гирифта бошад ва бихоњад бо вай арусї намояд, вале њанўз бо вай 
њамбистарї накарда бошад ва ё хонањоеро бино намуда бошад, вале 
саќфи онњоро напўшонда бошад ва ё гўсфандон ва ё шутурони 
обистанеро харида бошад ва интизори валодати онњоро дошта бошад, 
бо ман њамроњї накунад (зеро дили чунин ашхос вобаста ба ин умури 
дунявї аст ва наметавонанд ба таври шоиста ба љињод иќдом намоянд). 

Он паёмбар бар љињод рафт ва њангоми намози аср ва ё наздики 
намози аср ба њамон ќарияи мавриди назар расид, хуршедро (мухотаб 
ќарор дод) ва гуфт: Ту маъмурият дорї ва ман њам маъмурият дорам 
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(маъмурияти офтоб ѓуруб кардан аст ва маъмурияти он паёмбар ба 
итмом расонидани љињодаш пеш аз ѓуруби офтоби њамон рўз буд). Ва 
Худоё, Офтобро бароям манъ кун! Њамон буд, ки (офтоб) барояш, то 
њангоме, ки он ќарияро фатњ кард, манъ карда шуд, амволи ѓаниматро 
љамъ намуд, оташе омад, ки он ѓаноимро бисўзонад, вале сўзонда 
натавонист. 

Он паёмбар барои ќавми худ гуфт: Кадом касе аз шумоён дар 
амволи ѓанимат хиёнат кардааст, бояд аз њар ќабилае як нафар биёяд 
ва бо ман байъат намояд. (Чунон карданд) ва дасти яке аз онњо бо 
дасти он паёмбар часпид. Паёмбар барояш гуфт: Хиёнат дар моли 
ѓанимат дар ќабилаи шумо сурат гирифтааст, бояд њамаи афроди 
ќабила биёянд ва бо ман байъат намоянд. Ва дасти ду ва ё се нафар аз 
онњо ба дасти он Паёмбар часпид. Ба онњо гуфт: Хиёнат дар байни 
шумо ду-се нафар аст. Ва онњо каллае монанди каллаи говеро, ки аз 
тилло буд, оварданд ва рўи амволи ѓанимат гузоштанд ва њамон буд, 
ки оташ омад ва амволи ѓаниматро сўзонид». Баъд аз он Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: «Ва чун Худованди мутаъол заъф ва бечорагии 
моро дид, ѓаноимро барои мо њалол сохт»). 

БОБИ 94. 

1327. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) гурўњеро, 
ки ман њам зимни онњо будам, ба тарафи Наљд фиристоданд. (Наљд 
минтаќае баъд аз Њиљоз дар наздики Ироќ аст). Ин гурўњ дар он 
минтаќа шутурони бисёреро ба ѓанимат гирифтанд, барои њар кадоме 
аз онњо дувоздањ ва ё ёздањ шутур расид ва барои њар кадоме як шутур 
њам ба таври бахшиш доданд. 

1328. Аз Љобир ибни Абдуллоњ ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки 
Паёмбари Худо (с) ѓаноимро дар Љиърона таќсим мекарданд, шахсе 
барояшон гуфт: Адолат намоед. Фармуданд: «Агар адолат накунам, 
бадбахт хоњам буд». (Ва тавре, ки уламои луѓат мегўянд, шарти 
мутањаќќиќулвуќўъ нест, бинобар ин маънии њадис чунин мешавад, ки 
агар адолат накунам, бадбахт мешавам ва чун адолат мекунам, 
бинобар ин бадбахтї дар миён нест). 

1329. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Барои Умар (р) аз 
асирони Њунайн ду канизе расид, онњоро дар яке аз хонањои Макка 
нигоњдорї мекард. Чун Паёмбари Худо (с) амр намуданд, ки асирони 
Њунайн озод шаванд, (аќвоми асирон) дар кўчањо ба дунболи асирони 
худ мегаштанд. Умар (р) (барои фарзандаш) гуфт: Эй Абдуллоњ, бубин, 
чї хабар аст? (ки мардум он тарафу ин тараф мегарданд). Гуфт: 
Паёмбари Худо (с) амр ба озодии асирони Њунайнро додаанд. Гуфт: 
Бирав ва он ду канизро озод кун. 
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БОБИ 95. Касе, ки васоили љангиро дар хумс дохил 
насохтааст 

1330. Аз Абдуррањмон ибни Авф (р) ривоят аст, ки гуфт: Рўзи љанги 
Бадр њангоме, ки дар сафи љињод истода будам, ба тарафи рост ва чапи 
худ назар кардам, ду љавони њамсинни Ансориро дидам ва орзу 
кардам, ки эй кош ман бо некўтар (ё бо ќавитари) онњо њамроњ 
мебудам. 

Яке аз он ду љавон дасташро ба пањлўям зада ва гуфт: Амакљон! 
Абўљањлро мешиносед? Гуфтам: Бале, вале бародарзодаи азизам, бо ў 
чї кор дорї? Гуфт: Шунидаам, ки ў Паёмбари Худо (с)-ро дашном 
медињад, савганд ба Худое, ки љонам дар дасти ўст, агар ўро бубинам, 
то ўро накушам ва ё кушта нашавам, ўро нахоњам гузошт. Аз ин сухан 
тааљљуб намудам. Нављавони дигарї њам дасташро ба пањлўям зад ва 
њамин суханро такрор намуд. Дере нагузашт, ки дидам, Абўљањл дар 
байни мардум ин тарафу он тараф мегардад, гуфтам: «Оњой! Касеро, ки 
аз ман суроѓаш мекардед, њамон шахс аст! Бо шамшерони худ ба 
тарафи ў давиданд ва ўро куштанд, баъд аз он рафтанд ва Паёмбари 
Худо (с)-ро аз ин воќеа бохабар сохтанд. 

Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Кадом як аз ду нафари шумо  ўро 
куштед?» Њар кадомашон гуфтанд, ки ман ўро куштам. Фармуданд: 
«Оё шамшерњои худро пок намудаед? Гуфтанд: На. (Паёмбари Худо (с) 
ба шамшерњои онњо назар андохта ва фармуданд: «Њардуи шумо ўро 
куштаед, вале васоили љангаш аз Муъоз ибни Амр ибни Љамуњ 
бошад». Ва он ду нафаре, ки Абўљањлро кушта буданд, яке Муъоз ибни 
Афро ва дигаре Муъоз ибни Амр ибни Љамуњ буд. 

БОБИ 96. Он чї, ки Паёмбари Худо (с) аз хумс барои 
муаллафатулќулуб ва дигарон медоданд 

1331. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Ман ќисмате (аз хумс)-ро барои Ќурайш медињам, то 
онњоро ба Ислом љалб намоям, зеро иртиботи онњо ба замони 
љоњилият наздик аст». 

1332. Ва аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки Худованди 
мутаъол амволи мардуми Њавозинро барои Паёмбари Худо (с) ба 
таври фай ато фармуд (фай иборат аз моле аст, ки бидуни љанг ба 
дасти мусалмонон меафтад), Паёмбари Худо (с) барои њар кадом аз 
Ќурайш сад-сад шутур медоданд. Мардуме аз Ансор гуфтанд: 
Худованд барои Расули Аллоњ (с) биомурзад, амволи файро ба Ќурайш 
медињад дар њоле, ки хуни онњо њанўз аз шамшерони мо мечакад, вале 
барои мо чизе намедињад. 

Анас (р) мегўяд: Ин хабарро ба Паёмбари Худо (с) расониданд. 
Паёмбари Худо (с) ба талаби онњо фиристоданд ва онњоро дар ќубае 
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љамъ намуданд ва ба дигарон иљоза надоданд, ки назди онњо дохил 
шаванд. Сипас Паёмбари Худо (с) назди онњо омада ва фармуданд: 
«Ин чї сухане буд, ки аз шумо шунидам?» Мардуми бофањмашон 
гуфтанд: Ё Расулаллоњ! Мардуми фањмидаи мо чизе нагуфтанд... (ва 
баќияи њадис ќаблан гузашт). 

1333. Аз Љубайр (р) ибни Мутъим (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, 
ки вай бо Паёмбари Худо (с) ва дигар мардум аз ѓазваи Њунайн 
меомаданд, мардуми бодиянишин бар Паёмбари Худо (с) њуљум 
оварданд ва аз эшон хостанд, то аз (амволи ѓанимат) барои онњо њам 
бидињанд ва ин њуљум ба њадде шадид буд, ки (Паёмбари Худо (с)-ро ба 
тарафи дарахти хордоре пеш бурданд, ридояшон ба он дарахт банд 
шуд. Паёмбари Худо (с) истоданд ва гуфтанд: «Ридоямро бидињед, агар 
ба шумораи ин хорњо шутур мебуд, байни шумо таќсим мекардам ва 
дар ман бухл ва дурўѓ ва буздилї эњсос намекардед». 

1334. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо Паёмбари 
Худо (с) дар њоле, ки ридои наљрони замхатиро пўшида буданд 
мерафтем, шахси бодиянишине омад ва он ридоро бо чунон шиддате 
кашид, ки осори он ба гардани Паёмбари Худо (с) боќї монд. Баъд аз 
он гуфт: Амр кун, аз амволи байтулмоле, ки назди туст, бароям 
бидињанд. Паёмбари Худо (с) ба тарафаш нигоњ карда хандиданд ва 
амр карданд, то барояш чизе бидињанд (ин њама њилм аз асари 
нубувват буд, варна аз башари оддї њар касе, ки бошад, чунин 
тањаммуле имконпазир нест). 

1335. Аз Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар рўзи Њунайн 
Паёмбари Худо (с) дар таќсим кардани амвол иддаеро бар дигарон 
тарљењ доданд, аз он љумла барои њар кадоме аз Аќраъ ибни Њобис ва 
Уяйна сад-сад шутур доданд ва барои мардуми аз ашрофи Ќурайш 
амволе доданд ва ба ин тариќа инњоро бар дигарон тарљењ доданд. 

Шахсе гуфт: Ин таќсимест, ки адолат дар он муроот нагардидааст 
ва ризояти Худованд дар он дар назар гирифта нашудааст. Гуфтам: Ба 
Худо савганд, ки аз ин суханон Паёмбари Худо (с) бохабар хоњам сохт. 
Омадам ва аз мавзўъ барои Паёмбари Худо (с) хабар додам. 
Фармуданд: «Агар Худо ва Расулаш адолат накунанд, пас кї адолат 
хоњад кард? Худованд Мўсо (алайњиссалом)-ро рањмат кунад, ки (аз 
тарафи умматони худ) аз ин њам бештар азияту озор медид, вале сабр 
мекард». 

БОБИ 97. Ба ѓанимат гирифтани таом дар сарзамини душман 

1336. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар љињод асал ва 
ангурро ба даст меовардем ва онњоро мехўрдем ва назди валии амр 
намебурдем. 
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БОБИ 98. Љизя ва сулњ бо ањли зимма ва ањли њарб 

1337. Ривоят аст, ки Умар ибни Хаттоб (р) як сол пеш аз маргаш 
барои ањли Басра навишт: Касоне, ки аз маљусї бо мањорими худ никоњ 
кардаанд, никоњи онњоро фасх намоед. Ва Умар (р) аз маљус то ваќте, 
ки Абдуррањмон ибни Авф (р) шањодат дод, ки Паёмбари Худо (с) аз 
маљус (Њаљар) љизя гирифтаанд, љизя намегирифт. 

1338. Аз Амр ибни Авфи Ансорї (р), њампаймони бани Омир ибни 
Луай, ки дар љанги Бадр иштирок намуда буд, ривоят аст, ки гуфт: 
Паёмбари Худо (с) Абўубайда ибни Љарроњ (р)-ро ба Бањрайн 
фиристоданд, то љизяи он љоро биоварад (аксари мардуми Бањрайн дар 
замони Паёмбари Худо (с) маљус буданд) ва Паёмбари Худо (с) бо ањли 
Бањрайн мусолиња намуда ва Ало ибни Њазрамї (р)-ро бар онњо амир 
муќаррар намуда буданд! Абўубайда (р) молњоеро аз Бањрайн овард. 

Ансор аз омадани Абўубайда (р) бохабар шуданд ва омаданд ва 
намози субњро бо Паёмбари Худо (с) адо намуданд, баъд аз адои 
намози субњ Паёмбари Худо (с) рўи худро ба тарафи мардум намуданд, 
мардуми Ансор (р) назди эшон омаданд. Паёмбари Худо (с) чун 
онњоро диданд, табассум карда ва фармуданд: «Фикр мекунам, 
шунидаед, ки Абўубайда чизе мол овардааст?» Гуфтанд: Бале, Ё 
Расулаллоњ! Фармуданд: «Мутмаин бошед ва ба интизори чизе бошед, 
ки шуморо хуш хоњад сохт ва ба Худованд савганд, ки ман аз фаќр ва 
бечорагии шумо наметарсам, вале аз ин метарсам, ки моли дунё 
монанди гузаштагон назди шумо фаровон гардад ва тавре, ки онњо 
барои ба даст овардани он мол бар якдигар сабќат мељустанд, шумо 
њам љињати ба даст овардани он бар якдигар сабќат биљўед ва ин мол 
тавре, ки онњоро њалок сохт, шуморо њам њалок бисозад». 

1339. Ривоят аст, ки Умар (р) мардумро љињати љанг бо мушрикин 
ба њар тараф эъзом намуд. Њурмузон мусалмон шуда буд, Умар (р) ба ў 
гуфт: Ман дар љињод бо ин мардум аз ту машварат мехоњам. Њурмузон 
гуфт: Бисёр хуб, мавќеъи мусалмонон дар љанг бо мардуми он 
сарзамин монанди (љангоб) мурѓест, ки як сар, ду бол ва ду по дорад, 
агар яке аз ду болашро бишканад, бо ду по ва як бол ва сар метавонад 
њаракат намояд ва њатто агар боли дигараш њам бишканад, боз њам бо 
сар ва ду пойи худ њаракат карда метавонад, вале агар сараш кўбида 
шавад, ду пой ва ду бол ва сар њама аз байн мераванд. Сар: иборат аз 
Кисро, як бол Ќайсар ва боли дигар Форс аст, пас мусалмононро амр 
кун, ки ба тарафи Кисро бираванд. Умар (р) моро талаб кард ва 
Нўъмон ибни Муќарринро бар мо амир муќаррар намуд. 

Чун ба сарзамини душман расидем (ин сарзамин Нањованд буд ва 
Нањованд шањрест, ки онро Нўњ (ъ) бино нињодааст ва номи аслиаш 
Нуњованд аст, вале бо забони омиёна ба Нањованд табдил шудааст), бо 
яке аз сардорони Кисро, ки фармондењии чињил њазор размандаро дар 
даст дошт, мувољењ гардидем. Тарљумоне (аз тарафи он фармондењ) 



 

                                                                Китоби  ҷиҳод 

 371 

омад ва гуфт: Яке аз шумо бо ман сухан бигўяд. Муѓира (р) бархост ва 
гуфт: Њар чї мехоњї, бипурс. Пурсид: Шумо чикораед? Гуфт: Мо 
мардуме њастем аз ќавми Араб њамеша дар бадбахтї ва фаќр ва фоќа 
зиндагї мекардем, аз гуруснагї пўсти њайвонот ва њастаи хурморо 
мељўшидем, либоси мо мўй ва пашм буд ва њар санг ва дарахтеро 
ибодат мекардем. Дар чунин њолате будем, ки Худованди осмонњо ва 
замин љалла љалолуњу аз худи мо паёмбареро, ки падар ва модарашро 
мешиносем, барои мо фиристод. Пайёмбари мо, фиристодаи Худои мо 
(с) амр намудааст, ки бо шумо то он ваќте ба љанг идома бидињем, ки 
Худои ягонаро парастиш намоед ва ё он, ки љизя бидињед. Ва 
Паёмбари мо (с) аз тарафи Худои мо ба мо хабар додааст, ки касе аз мо 
кушта шавад, дар љаннат дохил мегардад, ки монандашро касе 
надидааст ва касоне, ки зинда бимонад, бар шумоён тасаллут хоњанд 
ёфт. (Чун Муѓира ибни Шўъба аз муколама бо фармондењи Форс халос 
шуд, назараш ин буд, ки дар њамон лањза љангро бо онњо шурўъ кунад, 
вале назари Нўъмон ибни Муќарин он буд, ки љанг то заволи офтоб ба 
таъхир биафтад, (аз ин сабаб) Нўъмон (р) (ба  Муѓира) гуфт: Шояд 
борњо Худованди мутаъол туро муваффаќ сохта бошад, ки дар чунин 
мавоќеъ бо Паёмбари Худо (с) дар љињод иштирок намуда бошї (ва 
дида бошї, ки эшон љињодро то ваќти зуњр ба таъхир меандохтанд ва 
аз ин интизор) Худованд туро пушаймон ва хисораманд наменамуд (ва 
агар ту хабар надорї), вале ман дар љињод бо Паёмбари Худо (с) 
иштирок намуда будам ва дидам, ки агар дар аввали рўз ба љињод 
иќдом намекарданд, интизор мекашиданд, то бод вазидан гирифта ва 
ваќти намозњо (баъд аз завол) дохил гардад. 

БОБИ 99. Оё сулњ намудани имом бо раиси ќария сулњ 
намудан бо њамаи афроди ќария аст? 

1340. Аз Абўњумайд Соъидї (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар замоне, ки 
бо Паёмбари Худо (с) ба ѓазваи Табук рафта будем, подшоњи Айла 
ќотири сафедеро барои Паёмбари Худо (с) бахшиш дод ва Паёмбари 
Худо (с) барояш љомаи хатдореро кисват доданд ва барои онњо 
амоннома навиштанд. 

 БОБИ 100. Гуноњи касе, ки (кофири ањддорро)  бидуни 
гуноњ ба ќатл мерасонад 

1341. Аз Абдуллоњ ибни Амр (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, 
ки фармуданд: «Касе, ки шахси муоњадро ба ќатл бирасонад, бўи 
љаннат ба димоѓаш намерасад, агарчи бўи љаннат аз масофати 
чињилсола роњ эњсос мегардад». 
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БОБИ 101. Агар аз мушрикин ба мусалмонон хиёнат 
карданд, оё аз онњо афв хоњад шуд? 

1342. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Чун Хайбар фатњ 
гардид, барои Паёмбари Худо (с) гўсфанди зањрогине бахшиш дода 
шуд (касе, ки ин гўсфандро бахшиш дод, зане аз яњуд бо номи Зайнаб 
бинти Њорис буд). Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Касонеро, ки аз 
яњуд дар ин љо мебошанд, назди ман љамъ кунед». 

Онњоро оварданд, фармуданд: «Ман аз шумо чизе мепурсам, оё ба ман 
рост хоњед гуфт?» Гуфтанд: Бале. Паёмбари Худо (с) аз эшон пурсиданд: 
«Падари шумо кист?» Гуфтанд: Фалон. Фармуданд: «Дурўѓ мегўед, балки 
падари шумо фалон шахси дигаре аст». Гуфтанд: Рост мегўї. 

Фармуданд: «Агар аз шумо њоло чизе бипурсам, оё бароям рост хоњед 
гуфт? Гуфтанд: Ё Абулќосим, бале, зеро агар дурўѓ бигўем, дурўѓи моро 
мисле, ки дар мавриди падари мо донистї, хоњї донист. Пурсиданд: 
«Мустањиќи дўзах кист?» Гуфтанд: «Муддати каме моён ва баъд аз мо 
шумоён». Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Гум шавед! Ба Худованд 
савганд, ки њаргиз моён баъд аз шумо ба дўзах нахоњем рафт». 

Баъд аз он фармуданд: «Њоло агар аз шумо чизе бипурсам, бароям 
рост хоњед гуфт?» Гуфтанд: Бале, ё Абулќосим! Пурсиданд: «Оё дар ин 
гўсфанд зањреро омехта будед?» Гуфтанд: Бале! Фармуданд: «Сабаб чї 
буд?» Гуфтанд: Назари мо ин буд, ки агар даъвои нубуввати шумо 
дурўѓ бошад, аз дасти шумо халос хоњем шуд ва агар воќеан Паёмбар 
бошед, ба шумо зараре нахоњад кард. 

БОБИ 102. Тарки љанг ва мусолиња бо мушрикин дар муќобили 
мол ва ѓайра ва гуноњи касе, ки ба ањди худ вафо намекунад 

1343. Аз Сањл ибни Абўњасмо (р) ривоят аст, ки гуфт: Абдуллоњ ибни 
Сањл ва Муњайиса ибни Масъуд ибни Зайд (р) аз сулњ бо яњуд ба тарафи 
Хайбар рафтанд ва аз якдигар људо шуданд. Муњайиса дар њоле Абдуллоњ 
ибни Сањлро ёфт, ки дар хунаш оѓушта гардида ва кушта шуда буд. 

Ўро дафн кард ва ба Мадина омад. Абдуррањмон ибни Сањл (ки 
бародари маќтул буд), бо Муњайиса ва Њувайиса писарони Масъуд (ки 
амакзодањои маќтул буданд), назди Паёмбари Худо (с) омаданд ва 
Абдуррањмон, ки аз дигарон хурдтар буд, шуруъ ба сухан задан кард. 

Паёмбари Худо (с) фармуданд: (Сухан гуфтанро) ба бузургон 
бигзор, (сухан заданро) ба бузургон бигзор. Абдуррањмон сукут намуд 
ва он ду нафари дигар шурўъ ба сухан задан намуданд. Паёмбари Худо 
(с) фармуданд: «Оё савганд мехўред, то мустањиќи хуни ќотили худ 
шавед. Ва ё гуфтанд: Мустањиќи хуни рафиќи худ шавед, (шак аз 
ровист). Онњо гуфтанд: Дар њоле, ки дар љараёни ќатл њозир набудаем 
ва ба чашми худ надидем, чї гуна савганд бихўрем? 
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Фармуданд: «Пас яњуд ба савганд хўрдани панљоњ нафар аз даъвии 
шумо бароат њосил мекунанд. Гуфтанд: Савганд хўрдани куфорро чї 
гуна ќабул намоем? Ва њамон буд, ки Паёмбари Худо (с) дияти ўро аз 
амволе, ки наздашон буд, пардохтанд. 

БОБИ 103. Агар шахсе сењр кард, оё метавон ўро афв намуд? 

1344. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки касе Паёмбари Худо (с)-ро сењр 
намуд (касе, ки Паёмбари Худо (с)-ро сењр намуд, Лабид ибни Аъсами 
яњудї буд). То њадде, ки ба хаёли эшон мерасид, ки фалон корро анљом 
додаанд, дар њоле, ки он корро анљом надода буданд. 

БОБИ 104. Тарс аз фиребкорї 

1345. Аз Авф ибни Молик ривоят аст, ки гуфт: Дар ѓазваи Табук 
дар њоле, ки Паёмбари Худо (с) дар ќуббае аз чарм нишаста буданд, 
наздашон омадам, фармуданд: «Шаш аломатро пеш аз ќиёмат ба хотир 
биспор: вафоти ман, фатњи Байтулмуќаддас, баъд аз он маргу мире 
монанди марг ва мири гўсфандон, баъд аз он фаровонии мол то њадде, 
ки агар ба касе сад динор бидињї, њанўз ѓазабнок аст, баъд аз он 
фитнае, ки ба хонаи њамаи арабњо дохил мешавад, баъд аз он 
муторака, ки байни шумо ва байни мардуми Рум воќеъ мегардад ва 
онњо ба шумо хиёнат мекунанд ва бо чињил байраќ, ки тањти њар 
байраќе дувоздањ њазор нафар мебошад, бар шумо њамла мекунанд». 

БОБИ 105. Гуноњи касе, ки баъд аз ањду паймон хиёнат мекунад 

1346. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Агар рўзгоре биёяд, ки 
њатто як дирњаме ва динор њам љизя гирифта натавонед, чї хоњед кард? 
Касе гуфт: Эй Абўњурайра! Фикр мекунї, ки чунин рўзе хоњад омад? 
Гуфт: Бале, савганд ба Худое, ки љони Абўњурайра дар дасти ўст 
(чунин рўзе хоњад омад) ва ин ќавли содиќи масдуќ аст (содиќ касе аст, 
ки феълан рост мегўяд, масдуќ касе аст, ки њамеша рост гуфтааст ва њељ 
гоњ дурўѓе аз вай шунида нашудааст). 

Гуфтанд: Сабаби ин кор чист? Гуфт: Зиммаи Худованд ва Расулаш 
поймол мегардад ва Худованди мутаъол дилњои ањли зиммаро сахт 
месозад ва онњо аз додани чизе, ки дар даст доранд, худдорї меварзанд. 

БОБИ 106. Фиребкорї аз некўкор ва бадкор гуноњ аст 

1347. Аз Абдуллоњ ва Анас (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Барои њар ањдшикане дар рўзи ќиёмат байраќе њаст». Яке 
аз ровињо гуфт, ки он байраќ насб мегардад ва дигаре гуфт, ки он 
байраќ дида мешавад (ва ањдшикан) ба воситаи он байраќ шинохта 
мешавад.
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БОБИ 1. Он чї, ки дар бораи ин ќавли Худованд 
омадааст, ки: «Он зотест, ки халќро ба вуљуд овард ва боз 

онро дубора зинда мекунад» (Рум: 27) 

1348. Аз Имрон ибни Њусайн (р) ривоят аст, ки гуфт: Иддае аз 
мардуми бани Тамим назди Паёмбари Худо (с) омаданд. Фармуданд: 
Эй бани Тамим! Шуморо башорат медињам (сабаби башорат саодате 
буд, ки аз ташриф овардани онњо ба њузури Паёмбари Худо (с) насиби 
онњо шуда буд ва натиљаи ин башорат рафтан ба бињишт дар охират 
буд). Онњо гуфтанд: Барои мо (пеш аз ин њам) башорат додед (касе, ки 
ин суханро гуфт Аќраъ ибни Њобис буд ва вай шахсе буд, ки одат ва 
равиши бодиянишинї њанўз дар сараш буд), акнун барои мо чизе 
бидињед. (Аз шунидани ин сухан) ранги Паёмбари Худо (с) таѓйир ёфт. 
Баъд аз он ањли Яман омаданд ва барои онњо гуфтанд «Эй ањли Яман! 
Барои шумо башорат медињам ва шумо башоратро ќабул намоед, чун 
бани Тамим ќабул накарданд». Гуфтанд: Ќабул дорем. Паёмбари Худо 
(с) рољеъ ба ибтидои хилќат ва Арш шурўъ ба сухан намуданд. Дар ин 
ваќт буд, ки шахсе омад ва гуфт: Эй Имрон, шутурат худро канда ва 
рафтааст (Имрон, ровии њадис мегўяд: Ва ман љињати пайдо кардани 
шутури худ бархостам ва эй кош барнамехостам (то баќияи њадисро 
мешунидам). 

1349. Ва аз Имрон ибни Њусайн (р) дар ривояти дигаре омадааст, ки 
гуфт: Паёмбари Худо (с) фармуданд: Худованд љалла љалолуњу буд ва 
њељ чизи дигаре ѓайр аз Зоти Ў вуљуд надошт ва Арши Худованд дар 
болои об ќарор дошт ва дар Лавњи мањфуз њамаи чизро навишт ва 
замин ва осмонро халќ намуд. Дар ин ваќт буд, ки шахсе ўро садо зад 
ва гуфт: Эй Ибни Њусайн, шутурат рафт. (Имрон ибни Њусайн мегўяд): 
Дар ин ваќт буд, ки рафтам ва дидам, ки шутурам бењадафе медавид, 
ба Худованд савганд аст, дўст доштам, ки шутурамро тарк намоям (ва 
биёям ва сухани Паёмбари Худо (с)-ро бишунавам). 

1350. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Худованди мутаъол фармудааст, ки бани одам маро 
дашном медињад ва барояш муносиб нест, ки маро дашном дињад ва 
маро такзиб менамояд ва ин њам барояш муносиб нест. Дашномаш ин 
аст, ки барои ман нисбати фарзанд доштан медињад (монанди ин 
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гуфтаи насоро, ки Исои Масењ фарзанди Худост ва ин гуфтаи яњуд, ки 
Узайр фарзанди Худост). Ва такзибаш ин аст, ки мегўяд маро тавре, ки 
бори аввал халќ кард, (баъд аз марг) зинда карда наметавонад (ва ин 
назари моддигароён аст, ки аз зинда шудан баъд аз марг мункир 
њастанд). 

1351. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: Њангоме, ки Худованди мутаъол махлуќотро офарид, дар 
китобе, ки наздаш бар болои Арш мебошад, навишт ки: Рањмати ман 
бар ѓазаби ман ѓолиб аст». 

БОБИ 2. Он чї, ки дар мавриди њафт замин омадааст 

1352. Аз Абўбакра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Замон (мурод аз замон сол аст), ба монанди рўзе, ки 
Худованди мутаъол осмонњо ва заминро халќ намуд, баргаштааст (дар 
замони љоњилият њисоби сол ба њам хўрда буд, то љое, ки Зулњиљљаро 
раљаб мегуфтанд), сол 12 моњ аст, ки аз он љумла чањор моњ њаром аст, 
(яъне љанг кардан дар онњо њаром аст), се моњ пай дар пай Зулќаъда ва 
Зулњиљља ва Муњаррам ва як моњи Раљаби музар, ки байни 
Љимодулохир ва Шаъбон воќеъ аст». 

БОБИ 3. Гардиши офтоб ва моњтоб рўи њисоб аст 

1353. Аз Абўзар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) њангоме, 
ки офтоб ѓуруб намуд, аз ман пурсиданд «Оё медонї, ки офтоб ба куљо 
меравад?» Гуфтам: Худо ва Расулаш бењтар медонанд. Фармуданд: 
Офтоб меравад, то он, ки дар зери Арш саљда менамояд (ва баъд аз 
саљда кардан) иљоза мехоњад (ки дубора аз тарафи машриќ тулўъ 
намояд), барояш иљозат дода мешавад ва зуд аст ваќте биёяд, ки офтоб 
иљозаи саљда кардан бихоњад, вале барояш иљоза дода нашавад ва 
иљозаи тулўъ кардан (аз машриќро бихоњад) ва барояш иљоза дода 
нашавад ва барояш гуфта шавад, аз њамон љое, ки омадаї бозгард ва 
њамон аст, ки аз тарафи маѓриб тулўъ мекунад ва ин њамон ќавли 
Худованди мутаъол аст, ки мефармояд: «Офтоб ба тарафи ќароргоњаш 
медавад».  (Ёсин: 38)(Ва мурод аз саљда кардани офтоб дар зери Арш, 
итоат ва инќиёди ў аз авомири Худовандист». 

1354. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Офтоб ва моњтоб дар рўзи ќиёмат ба њам печида 
мешаванд» (ва нуре барои онњо боќї намемонад). 
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БОБИ 4. Он чї, ки дар мавриди ин ќавли Худованд 
омадааст, ки: «Ва он Зотест, ки бодњоро башоратдињандаи 

рањмати худ мефиристад». (Аъроф: 57) 

1355. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Чун Паёмбари Худо (с) 
абреро, ки дорои борон буд, мушоњида мекарданд, ин тарафу он тараф 
мерафтанд ва ба хона меомаданд ва берун мешуданд ва рангашон 
таѓйир меёфт ва чун борон меборид, ба њолати оддї бармегаштанд. 
Чун Оиша (р) сабабро љўё шуд, фармуданд: «Чї медонам! Шояд ин 
монанди њамон абре бошад, ки чун ќавми Од онро мушоњида 
намуданд, гуфтанд. «Ин абрест, ки љињати боридани борон барои мо 
омадааст...» (Ањќоф: 24) Ва ќиссааш чунин аст, ки боди шадиде бар 
ќавми Од вазидан гирифт ва онњо бо худ мегуфтанд, ки бод сабаби 
эљоди абр ва борон хоњад шуд, вале сабаби њалокат ва аз байн рафтани 
онњо гардид. 

БОБИ 5. Сифати малоика салавотуллоњи ъалайњим 

1356. Аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с), ки содиќ ва масдуќ мебошанд, барои мо гуфтанд: Таквини 
хилќати њар кадоми шумо (аз нутфа) дар шиками модараш дар чињил 
рўз љамъ мешавад ва боз чињил рўз ба шакли хунбастае мебошад ва боз 
чињил рўзи дигар ба шакли порча гўште мебошад ва баъд аз он 
Худованд фариштаеро мефиристад, ки чањор чизро бинависад: амали 
он шахсро, ризќи он шахсро, муддати зиндагии он шахсро ва шаќоват 
ва саодати он шахсро ва баъд аз он рўњ дар вай дамида мешавад. Аз ин 
љост, ки шахсе амалеро анљом медињад, ки байни ў ва байни бињишт ба 
љуз аз фосилаи андаке боќї намемонад, вале таќдираш бар вай сабќат 
мекунад ва муртакиби амали ањли дўзах мегардад (ва шахси дигаре) 
муртакиби амале мегардад, ки байни ў ва байни дўзах љуз масофаи 
каме боќї намемонад, вале таќдираш бар вай сабќат мекунад ва амали 
ањли бињиштро анљом медињад. 

1357. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Агар Худованд бандаеро дўст дошта бошад, ба Љабраил 
мегўяд, ки ман фалон шахсро дўст дорам, пас ту њам ўро дўст дошта 
бош, Љабраил ўро барои худ дўст мегирад ва барои ањли осмон нидо 
мекунад, ки Худованд фалон шахсро дўст дорад ва шумо низ ўро дўст 
дошта бошед. Ва ањли осмон ўро дўст мегиранд, баъд аз он дар рўи 
замин мавриди ќабул ќарор мегирад». 

1358. Аз Оиша (р) њамсари Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки гуфт: 
Аз Паёмбари Худо (с) шунидам, ки фармуданд: «Малоика дар абр поён 
мешаванд ва он чиро, ки дар осмон тасмим гирифта шудааст, бозгў 
мекунанд, шаётин ба ин чизњо гўш дода, онро мешунаванд, сипас он 
хабарњоро барои коњинон мерасонанд ва коњинон аз пеши худ садњо 
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дурўѓро ба онњо мебанданд,» (коњин касест, ки иддиои ѓайбгўї ва 
хабар додан аз умури ояндаро дорад). 

1359. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Дар рўзи љумъа малоикањо бар дарвозањои масљид 
меистанд ва номњои мардумонро ба тартибе (ки ба масљид дохил 
мегарданд), аввал ба аввал менависанд ва њангоме, ки имом бар болои 
минбар нишаст, авроќро љамъ мекунанд ва меоянд ва хутбаро 
мешунаванд». 

1360. Аз Бароъ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) барои 
Њассон (р) гуфтаанд, ки «мушрикинро њаљв кун ва Љабраил бо ту аст». 

1361. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) барояш 
гуфтанд: «Эй Оиша! Ин Љабраил аст, омадааст ва бар ту салом 
мегўяд». Оиша (р) гуфт: Ва алайњиссалому ва рањматуллоњи ва 
баракотуњу. Ва барои Паёмбари Худо (с) гуфт: Шумо чизеро мебинед, 
ки ман намебинам. 

1362. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
барои Љабраил (алайњиссалом) гуфтанд: «Оё намешавад ки назди мо 
бештар биёї?» Ва ин ќавли Худованди мутаъол нозил гардид, ки «Ва 
мо намеоем магар ба амри Парвардигори ту, гузашта ва ояндаи мо дар 
ихтиёри Ўст». 

1363. Ва аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Љабраил (Ќуръонро) бароям ба як ќироат хонд ва ман аз 
вай ба таври мустамир талаби зиёдат намудам, то он, ки ба њафт 
ќироат расид» (мурод аз њафт ќироат њафт луѓат аст, монанди луѓати 
Ќурайш, луѓати Њузайл, луѓати Њавозин, луѓати Яман ва ѓайра). 

1364. Аз Яъло (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки дар болои минбар ояи «Ва нодав ё молику»-ро «Ва нодав 
ё моли» тиловат намуданд. (Молик номи хозини дўзах аст). 

1365. Ривоят аст, ки Оиша (р) њамсари Паёмбари Худо (с) аз эшон 
пурсид: Оё рўзи сахтаре аз рўзи љанги Уњуд) бар сари шумо омадааст? 
Фармуданд: «Аз ќавми ту њар чї, ки бар сарам омад, омад ва 
шадидтарин чизе, ки бар сарам омад, рўзи Аќаба буд, (Аќаба номи 
минтаќае дар Маккаи мукаррама аст ва Љамраи Аќаба дар Мино њам 
ба он нисбат дода мешавад), ки чун худро барои Ибни Абдуёлайл ибни 
Абдукилол муаррифї намудам, тавре ки мехостам, љавоби маро надод. 

Дар њоли ѓаму андўњ бидуни ирода ба тарафе равон шудам, ваќте ки 
ба худ омадам, ки дидам дар Ќарни саъолиб расидаам (ва Ќарни 
Саъолиб ба номи Ќарни манозил низ ёд мешавад, миќоти ањли Наљд 
аст) сарамро боло кардам, дидам, ки абре омада ва маро соя мекунад, 
чун назар кардам, дидам ки Љабраил бар болои он абр аст. 

Маро садо зад ва гуфт: Худованд гуфтори ту ва радди ќавли туро 
шунид ва фариштаеро, ки муваззафи кўњњо аст, бароят фиристодааст, 
то тавре, ки дар бораи ин мардум мехоњї, барояш амр намої. 
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Фариштаи кўњњо маро садо зад ва баъд аз он, ки бароям салом дод, 
гуфт: Эй Муњаммад, ин чиз дар ихтиёри ту аст, агар бихоњї, кўњи 
Абўќубайс ва кўњи Ќиќаонро бар болои онњо фуруд меоварам. 
Абўќубайс ва Ќиќаон) ду кўњи калон ва машњур дар Маккаи 
мукаррама аст). Паёмбари Худо (с) фармуданд: На, чунин макун, 
умедворам, ки Худованд аз насли инњо касеро ба вуљуд биёварад, ки 
танњо Худоро ибодат кунад ва касеро ба Ў шарик наёварад. 

1366. Аз Абдуллоњ ибни Масуд (р) дар ин ќавли Худованди 
мутаъол, ки мефармояд: «...Пас дар њоле, ки ба андозаи ду гўшаи камон 
ва ё камтар аз он боќї монда буд. Дар ин њангом чизњоеро барои бандаи 
худ вањй фармуд». (Наљм: 10) Ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
Љабраилро диданд, ки шашсад бол дорад. 

1367. Аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) дар ин ќавли Худованди мутаъол, 
ки мефармояд: «Ва аз оёти бузурги Парвардигори худ дид». (Наљм: 18) 
Ривоят аст, ки (Паёмбари Худо (с) бисоти сабзеро диданд, ки аз уфуќ то 
уфуќи осмонро пўшонидааст. (Лафзи њадис рафрафа аст ва рафрафа ба 
маънии фарш ва бисот аст, ки мешавад, фарш гўянд, мурод аз он болњои 
Љабраил (ъ) буд, ки сар то сари уфуќро гирифта буд). 

1368. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Касе, ки фикр мекунад, 
Паёмбари Худо (с) Парвардигорашонро дидаанд, дар амри бисёр 
бузурге ташаббус намудааст (ва ё бар Худованд тўњмати бузурге 
задааст), вале Љабраил (ъ)-ро ба сурати аслиаш дидаанд ва хилќати он 
таврест, ки уфуќро пўшонда буд. 

1369. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Ваќте, ки шавњар њамсарашро ба бистари худ металабад, 
агар њамсараш (бесабабе аз омадан ба бистари шавњараш) ибо варзад 
ва шавњараш аз вай озурдахотир бихобад, то ваќти субњ малоика он 
занро лаънат мекунад». 

1370. Аз Ибни Аббос (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Шаби меърољ Мўсо (ъ)-ро дидам, ки ў шахсе буд 
гандумгун, дорои ќади баланд ва мўйњои муљаъъад, тавре, ки гўё аз 
мардуми Шануа аст, (Шануа ќабилаест аз ќабоили Ќањтон) ва Исо (ъ)-
ро дидам, ки шахси миёнаќаде аст ва рангаш бештар ба сўи сурхї ва 
сафедї тамоюл  дорад ва Молик нигањбони дўзах ва Даљљолро дидам 
ва ин зимн ва алоиме буд, ки Худованд барои Паёмбари худ намоён 
сохт». (Худованди мутаъол мефармояд: «Пас аз дидани Даљљол дар шак 
мабош». (Саљда: 23) 

БОБИ 6. Сифати бињишт ва ин, ки феълан бињишт мављуд аст 

1371. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: «Њангоме, ки инсон мемирад, љойгоњаш субњу 
шом барояш нишон дода мешавад, агар аз ањли бињишт бошад, аз 
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бињишт ва агар аз ањли дўзах бошад, аз дўзах». 
1372. Аз Имрон ибни Њусайн (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, 

ки фармуданд: «Аз бињишт иттилоъ ёфтам ва дидам, ки бештари ањли 
он аз фуќаро њастанд ва аз дўзах иттилоъ ёфтам ва дидам, ки бештари 
ањли он аз занњо њастанд. 

1372. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: назди Паёмбари Худо 
(с) нишаста будам, фармуданд: «Њангоме, ки хоб будам, дар хоб дидам, 
ки дар бињишт њастам ва дар он љо занеро дидам, ки дар канори ќасре 
нишаста ва вузў месозад. Гуфтам: Ин ќаср аз кист? Гуфт: Аз Умар ибни 
Хаттоб аст. Аз ѓайраташ ёдам омад ва ба аќиб баргаштам». Умар (р) 
ба гиря афтод ва гуфт: «Ё Расулаллоњ, магар дар мавриди шумо њам 
ѓайрату рашк мекунам?» 

1374. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Аввалин гурўње, ки ба љаннат дохил мешавад, рўи онњо 
монанди моњи шаби чањордањ медурахшад, инњо дар бињишт на оби 
дањони худро меандозанд ва на оби бинии худро ва на њам ќазои њољат 
мекунанд. 

Зарфњои онњо аз тилло ва шонањои онњо аз тилло ва нуќра ва дар 
маљмарњои онњо уд мебошад ва араќи онњо (дар хушбўї) монанди 
мушк аст, барои њар кадоме аз онњо ду њамсар аст, ки аз зебої ва 
назокат маѓзи соќи пойи онњо аз болои гўшт дида мешавад, бо њам 
ихтилоф ва кинатўзї надоранд ва дилњояшон дили як шахс аст ва субњу 
шом тасбењи Худованди мутаъолро мегўянд». 

1375. Ва аз Абўњурайра (р) дар ривояти дигаре омадааст, ки 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Ва касоне, ки аз аќиби онњо ба љаннат 
дохил мешаванд, монанди ситораи бисёр равшанеанд, дилњои онњо 
дили як шахсе аст, кинатўзї ва ихтилофе дар байни онњо нест, барои 
њар кадоме аз он ду њамсар аст, ки аз зебої ва назокат маѓзи соќи пойи 
онњо аз болои гўшт дида мешавад, субњу шом тасбењи Худованди 
мутаъолро мегўянд, мариз намегарданд ва оби бинии худро 
намеандозанд». 

1376. Аз Сањл ибни Саъд (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Аз уммати ман њафтод њазор ё њафтсад њазор нафар (ба 
бињишт) дохил мешаванд ва то ваќте, ки охирин фарди онњо дохил 
нагардад, аввалин фарди онњо дохил намегардад, (зеро њамагї дар як 
ваќт ба љаннат дохил мешаванд ва касе мунтазири дохил шудани каси 
дигаре намегардад, рўи онњо монанди моњи шаби чањордањ аст». 

1377. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Барои Паёмбари Худо (с) 
ќабоеро, ки ќумошаш аз сундус буд, бахшиш доданд, (сундус навъе аз 
абрешим аст) ва Паёмбари Худо (с) аз пўшидани либоси њарир нањй 
мекарданд, ин ќабо мавриди писанди мардум воќеъ гардид, 
фармуданд: «Савганд ба зоте, ки љони Муњаммад (с) дар дасти ўст, 
дастмолњои Саъд ибни Маъоз дар љаннат аз ин ќабо бењтар аст». 
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1378. Ва аз Анас (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармудаанд: «Дар љаннат дарахте аст, ки шахси савора сад сол дар 
сояи он роњ меравад ва њанўз ба охири он намерасад». 

1379. Ва аз Абўњурайра (р) низ чунин ривоят гардида ва гуфтааст: 
«Агар мехоњед, ин ояи каримаро тиловат кунед «... ва сояи дароз ва 
густурда». (Воќиа: 30) 

1380. Аз Абўсаъиди Худрї (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Ањли љаннат касонеро, ки дар фавќашон дар ѓурфањо 
мебошанд, тавре мебинанд, ки шумо ситораи дурахшонеро, ки дар 
осмон аз тарафи машриќ ба тарафи маѓриб дар њоли њаракат аст, 
мебинед ва ин ба сабаби бартари иддае бар иддаи дигар аст». 

Мардум гуфтанд: Ё Расулаллоњ! Оё ин манзалат хос барои анбиё аст 
ва барои дигарон намерасад? Фармуданд: «На, чунин нест (яъне хос 
барои анбиё нест ва ё он ки барои анбиё (ъ) ѓурфањои бењтар аз ин 
ѓурфањо аст), савганд ба зоте, ки љонам дар дасти ўст, ин чизњо барои 
ашхосе аст, ки ба Худо имон овардаанд ва Паёмбаронро тасдиќ 
кардаанд». 

БОБИ 7. Сифати дўзах ва ин, ки дўзах феълан мављуд аст 

1381. Аз Оиша (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки фармуданд: 
«Таб аз гармии дўзах аст, (гармии табро) бо об сард созед». 

1382. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Оташи шумо як љузъе аз њафтод љузъи оташи дўзах аст». 
Гуфтанд: «Њамин оташи дунё њам барои таъзиб кофист». Фармуданд: 
«Оташи дўзах (дар њарорат ва сўзандагии худ) бар оташи дунё шасту 
нўњ мартаба бартарї дорад, њар мартабаи он дар гармии худ монанди 
оташи дунё аст». 

1383. Аз Усома (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: «Дар рўзи ќиёмат шахсеро оварда ва ба дўзах 
меандозанд, он чи ки дар шикам дорад (мисли рўда, ќалб, љигар ва 
ѓайра, аз маќъад хориљ мегардад ва дар оташ мерезад ва худаш 
монанди харе, ки ба гирди мехи худ мегардад, ба даври худ мегардад, 
ањли дўзах наздаш омада ва аз вай мепурсанд: Магар ту набудї, ки 
моро ба кори нек амр мекардї ва аз кори бад монеъ мешудї? (Яъне 
амри ба маъруф ва нањйи аз мункар мекардї). Мегўяд: Шуморо ба 
кори нек амр мекардам, вале худам онро анљом намедодам ва шуморо 
аз кори бад манъ мекардам, вале худам онро муртакиб мегардидам». 

БОБИ 8. Сифати иблис ва лашкариёнаш 

1384. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с)-ро сењр 
карданд, то љое, ки ба хаёлашон меомад, ки фалон корро анљом 
додаанд, дар њоле, ки он корро анљом надода буданд, то он, ки дар яке 
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аз рўзњо ба таври мукаррар дуо намуданд ва баъд аз он (аз ман) 
пурсиданд: «Оё мутаваљљењ шудї, ки Худованд шифои маро бароям 
нишон дод, ду нафар (яъне Љабраил ва Микоил) наздам омаданд, яке 
бар болои сар ва дигаре дар поёни поям нишаст, яке (ки Микоил 
бошад) аз дигаре (ки Љабраил бошад) пурсид: Дарди ин шахс аз чист? 
Дуввумї гуфт: Сењр шудааст. Пурсид: Кї ўро сењр кардааст? Гуфт: 
Лабид ибни Аъсам. Пурсид: Дар чї чиз ўро сењр кардааст? Гуфт: Дар 
шона ва дар мўе, ки дар дохили шона мемонад ва дар ѓилофи шукуфаи 
хурмои нар. Пурсид: Он љоду феълан дар куљо аст? Гуфт: Дар чоњи 
Зарвон. Паёмбари Худо (с) ба тарафи он чоњ рафтанд ва баргаштанд ва 
ба Оиша (р) гуфтанд: «Дарахтњои хурмое, ки аз он чоњ об мехўрд, 
монанди сари шайтон аст (яъне бисёр бадшакл аст). (Оиша (р) мегўяд:) 
пурсидам: Оё он чизњоро берун кардед? Фармуданд: «На! Зеро 
Худованд маро шифо дод ва тарсидам, ки берун кардани он чизњо 
сабаби зарар барои мардум шавад, сипас он чоњ вайрон шуд». 

1385. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Шайтон назди шумо меояд ва мегўяд: Ин чизро кї халќ 
кардааст? Ва боз он чизро кї халќ кардааст? (Ва ин саволњоро) то љое 
мерасонад, ки мепурсад: Парвардигори туро кї халќ кардааст? 
(Васвасаи шахс) чун ба ин марњила расид, ба Худо паноњ биљўяд ва 
иктифо намояд». (Ва дар ривояти дигаре омадааст, ки бигўяд: 
Аъузубиллоњ. Ва ё бигўяд: Оманту биллоњ. Ва ё бигўяд: Аллоњу ањад, 
Аллоњу самад.) 

1386. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с)-ро дидем, ки ба тарафи машриќ ишора намуда ва фармуданд: 
«Бидонед, ки фитна дар инљост, фитна дар ин љост, аз њамин љост, ки 
фитнаи шайтон буруз менамояд». 

1387. Аз Љобир (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки фармуданд: 
«Ваќте, ки шаб торик шуд, ё ваќте, ки торикии шаб омад (шак аз 
ровист ва њар ду иборат бо ихтилофи лафз дорои як маънї аст), атфоли 
худро аз рафтан ба ин тарафу он тараф монеъ шавед, зеро шаётин дар 
ин ваќт пароканда мешаванд ва чун як соате аз хуфтан гузашт, онњоро 
ба хона биёваред (лафзи њадис дар як ривоят (фањаллуњум) мебошад, ки 
маънояш љамъ кардан ва овардан ба хона аст ва дар ривояти дигарї 
лафзи (фахаллуњум) омадааст ва маънояш ин мешавад, ки барои онњо 
иљозаи берун шудан бидињед. Албатта ривояти аввал дар ин маќом 
муносибтар аст) ва бисмиллоњ бигўй ва дарвозаи хонаи худро бибанд 
ва бисмиллоњ бигўй ва чароѓи хонаи худро хомўш кун ва бисмиллоњ 
бигўй ва зарфи оби худро баста кун ва бисмиллоњ бигўй ва рўи зарфи 
худро бипўш, агарчи пўшондани зарф ба чизи андаке бошад». 

1388. Аз Сулаймон ибни Сурад (р) ривоят аст, ки гуфт: Назди 
Паёмбари Худо (с) нишаста будам, ки ду нафар якдигарро дашном 
медоданд, яке аз онњо рангаш сурх гардида буд ва рагњои гарданаш 
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бархоста буд. Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Ман чизеро ёд дорам, ки 
агар ин шахс бихонад, ин њолатеро, ки дар худ эњсос мекунад, аз вай 
дур мешавад, агар бигўяд: «Аъузу биллоњи мина-шайтони-р-раљим». 
Њамаи он чиро, ки дар худ эњсос мекунад, аз байн меравад. Чун барояш 
гуфтанд, ки Паёмбари Худо (с) мегўянд, ки аз шайтон ба Худо паноњ 
биљўй, гуфт: Магар ман девона шудаам? (Ин шахс ин суханро аз ин 
љињат гуфт, ки фикр мекард, ки паноњ бурдан аз шайтон хос барои 
љунун аст ва намедонист, ки паноњ бурдан аз шайтон ѓазабро низ 
хомўш месозад). 

1389. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Хамёза кашидан аз шайтон аст, агар касеро хамёза омад, 
то метавонад, онро дафъ намояд, зеро ваќте, ки дањонашро боз 
мекунад ва (њо) мегўяд шайтон механдад (ќобили тазаккур аст, ки 
паёмбарон хамёза намекашиданд). 

1390. Аз Абўќатода (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Дидани хоби нек аз тарафи Худованд ва дидани хоби 
парешон аз тарафи шайтон аст, агар касе хоби парешоне дид, ба 
тарафи чапаш туф кунад ва аз шайтон ба Худо паноњ биљўяд (яъне: 
«Аъузу биллоњи минаш-шайтони-р-раљим» бигўяд), зеро дар ин сурат 
зараре бар вай расонда наметавонад». 

1391. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Ваќте касе аз хоб бармехезад, вузў бисозад ва се бор 
истиншоќ намояд (истиншоќ иборат аз он аст, ки обро дар бинї дохил 
намуда ва ба шиддат хориљ созад, то ифлосии дохили бинї пок 
гардад), зеро шайтон дар биниаш мехобад». 

БОБИ 9. Ин ќавли Худованди мутаъол, ки «...ва дар рўи 
замин њар хазандаеро пароканда сохтааст» (Луќмон: 10) 

1392. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с)-ро 
шунидам, ки бар болои минбар мегуфтанд: «Морњоро бикушед, 
морњои хатдор (ва он море аст, ки дар пушти худ ду хати сафед дорад) 
ва морњои думкўтоњро, зеро ин ду навъ мор нури чашмро мебаранд ва 
сабаби афтодани љанин мегарданд». 

Абдуллоњ (ибни Умар) мегўяд: Њангоме, ки мореро таъќиб 
мекардам, то бикушам, Абўлубоба маро садо зад ва гуфт:  Ўро макуш. 
Гуфтам: Паёмбари Худо (с) ба куштани морњо амр фармуданд. Гуфт: 
Вале баъд аз он аз куштани морњои хонагї манъ намуданд ва инњо 
њамон љинњое њастанд, ки дар хонањо зиндагї мекунанд ва ба номи 
Авомир ёд мешаванд (ва ин навъи морњоро аз ин љињат Авомир 
мегўянд, ки умри зиёд мебинанд). 
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БОБИ 10. Бењтарин моли мусалмон гўсфандоне аст, ки 
онњоро бар сари кўњњо мечаронад 

1393. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Асоси куфр ба тарафи машриќ аст ва фахр ва такаббур 
дар соњибони асп ва шутур ва баландии овоз дар соњибони говњои 
зироатї ва оромї дар соњибони гўсфанд». 

1394. Аз Уќба ибни Амр Абўмасъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: 
Паёмбари Худо (с) ба дасти худ ба тарафи Яман ишора намуда ва 
фармуданд: «Имон аз ањли Яман ва ќасовату сангдилї ва сахтдилї аз 
соњибони гов ва аз соњибони шутур аст ва аз минтаќаи Рабиъа ва 
Музара аст, ки њамкорони шайтон буруз мекунанд». 

1395. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Ваќте, ки бонги хурўсњоро шунидед, аз Худованди 
мутаъол фазл ва мењрубониашро талаб намоед, зеро ў фариштаеро 
дидааст ва агар овози харро шунидед, аз шайтон ба Худо паноњ 
бубаред, зеро ў шайтонеро дидааст». 

1396. Ва аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Гурўње аз Бани Исроил мафќуд гардидаанд ва дониста 
нашуд, ки чї шудаанд? Ва ман фикр мекунам, ки онњо љуз њамин 
мушњо чизи дигаре нестанд ва аз њамин сабаб аст, ки муш шири 
шутурро намехўрад ва шири гўсфандро мехўрад». Ин суханро барои 
Каъб (р) гуфтам, ў гуфт: Ту худат шунидї, ки Паёмбари Худо (с) чунин 
мегуфтанд? Гуфтам: Бале! Чандин бор ин саволро аз ман кард, то 
билохира ба љавобаш гуфтам: Магар ман Таврот мехонам? 

БОБИ 11. Агар магас дар нўшидании шумо афтод, ўро ѓўта дињед, 
зеро дар як болаш мараз ва дар боли дигараш шифо аст 

1397. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Агар магас дар нўшидании шумо афтод, ўро ѓўта дињед, 
сипас онро берун оваред, зеро дар як болаш мараз ва дар боли дигараш 
шифо аст». 

1398. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Барои зани фоњишае омурзида шуд (ва сабаби 
омурзиданаш он буд, ки) он зан саги ташнаеро бар сари чоње дид, ки аз 
ташнагї наздик ба њалокат аст, кафши худро баровард ва ба чодараш 
баст ва (аз он чоњ) барои он саг об дод, ба ин сабаб мавриди омурзиш 
ќарор гирифт». 



 384 

 
 

БОБИ 1. Хилќати одам ва зуррияи он 

1399. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Њангоме, ки Худованди мутаъол Одамро халќ кард, 
тўлаш шаст зироъ буд, баъд аз он барояш гуфт: Бирав ва барои ин 
гурўњ аз малоика салом бидењ! Ва бишунав, ки љавоби саломи туро чї 
мегўянд? Ва чизе, ки мегўянд, тањияи ту ва зуррияи ту хоњад буд. Одам 
(ъ) рафт ва бар малоика салом дод ва гуфт: Ассалому алайкум. Онњо 
гуфтанд: Ассалому алайка ва рањматуллоњ. Ва онњо «ва рањматуллоњ»-
ро зиёд карданд». Ва (Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Њар касе ба 
бињишт дохил мешавад, ба шакли аввали Одам (ъ) дохил мешавад ва 
халоиќ то њоло хурд шуда рафтаанд». 

1400. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: ба Абдуллоњ ибни Салом (р) 
аз омадани Паёмбари Худо (с) ба Мадинаи мунаввара хабар расид, 
наздашон омад ва гуфт: Ман се чизеро, ки ба љуз аз Паёмбар каси 
дигаре намедонад, аз шумо мепурсам: Аввалин аломати ќиёмат чист? 
Ва аввалин таъомро, ки ањли бињишт мехўранд, кадом аст? Ва чї чиз 
сабаби шабоњати тифл бо падараш ва чї чиз сабаби шабоњати тифл ба 
таѓоињояш мешавад? Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Њамин алъон 
Љабраил (ъ) аз ин чизњо бароям хабар дод». 

Анас (р) мегўяд, ки Абдуллоњ ибни Салом (р) гуфт, ки аз байни 
малоика душмани ќавми яњуд њамин малак аст (ва яњуд аз ин љињат 
Љабраил (ъ)-ро душмани худ медонистанд, ки ањкоми Худоро  нозил  
мекард  ва  сабаби  мукаллафияти  онњо  дар  анљом  додани  он  ањком 
мегардид). 

Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Аввалин аломати ќиёмат оташе 
аст, ки мардумро аз тарафи машриќ ба тарафи маѓриб меронад ва 
аввалин таомеро, ки ањли бињишт мехўранд, љигаргўшаи моњї аст ва 
сабаби шабоњати тифл он аст, ки дар ваќти љимоъ кардани шахсе бо 
занаш агар оби мард сабќат намояд, тифл њамранги падар ва агар оби 
зан сабќат намояд, тифл шабењи модар мешавад». 

Абдулло гуфт: «Гувоњї медињам, ки ту Паёмбари Худо (с) њастї. 
Баъд аз он гуфт: Ё Расулаллоњ! Яњуд мардуми бўњтонгаре њастанд, агар 
аз мусулмон шуданам, пеш аз ин, ки аз онњо (дар бораи ман савол 
намоед) хабар шаванд, бар ман дар назди худатон тўњмат хоњанд зад. 

- 55 -  
КИТОБИ  

АХБОРИ АНБИЁ (Ъ) 
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Њамон буд, ки яњуд омаданд ва Абдуллоњ дар (гўшае) дохил гардида ва 
пинњон шуд. Паёмбари Худо (с) аз мардуми яњуд пурсиданд: 
«Абдуллоњ  ибни Салом дар байни шумо чї гуна шахсиятест?» 

Гуфтанд: «Донотарини моён ва фарзанди донотарини моён аст, 
бењтарини моён ва фарзанди бењтарини моён аст. Боз Паёмбари Худо 
(с) пурсиданд: «Агар Абдуллоњ ибни Салом мусалмон шавад, чї 
мегўед?» Гуфтанд: Худованд ўро аз ин чиз њифз намояд! Ва дар ин ваќт 
Абдуллоњ аз хонае, ки дар он пинњон шуда буд, наздашон омада ва 
гуфт: Ашњаду алло илоња иллаллоњу ва ашњаду анна Муњаммадан 
расулуллоњ. Гуфтанд: Ў бадтарини моён ва фарзанди бадтарини моён 
аст. Ва ўро дашном доданд. 

1401. Аз Анас (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки фармуданд: 
«Агар Бани Исроил намебуд, гўшт фосид намешуд ва агар Њавво 
(њамсари Одам (ъ) намебуд, њељ зане ба шавњараш хиёнат намекард». 

1402. Аз Анас (р) ба наќл аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Худованди мутаъол барои яке аз дўзахиён, ки азобаш аз 
њама хафифтар аст (гўянд, ин шахс Абўтолиб аст, зеро азоби вай аз 
њамаи дўзахиён камтар аст), мегўяд: Агар тамоми он чї, ки дар рўи 
замин аст, аз ту мебуд, љињати халосии худ медодї? 

Мегўяд: Бале (медодам). Худованди мутаъол мегўяд: Ман аз ту 
њангоме, ки њанўз дар пушти Одам будї, чизи бисёр камтаре мутолиба 
намудам ва он ин буд, ки ба ман ширк наоварї, вале ту љуз ширк 
овардан дигар чизеро ќабул накардї». (Мурод аз ширк мутлаќ кофар 
шудан ба Худост, хоњ аз тариќи ширк бошад ва хоњ аз тариќи инкори 
асли улуњият ва ё ба њар тариќи дигаре). 

1403. Аз Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Њељ касе нест, ки ба ѓайри њаќ кушта шавад, магар он, ки 
бар фарзанди аввали Одам (ъ) аз он ќатл гуноње аст, зеро ў аввалин 
касе буд, ки куштани ба ѓайри њаќро ривољ дод». 

БОБИ 2. Ин ќавли Худованди мутаъол, ки: «Дар мавриди 
Зулќарнайн аз ту суол мекунанд, бигў ки...»   (Кањф: 83-84) 

1404. Аз Зайнаб бинти Љањш (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
саросема наздаш омада ва гуфтанд: «Ло илоња иллаллоњ, эй вой бар 
ќавми араб аз бадбахтие, ки наздик аст домангири онњо шавад. Имрўз 
аз садде, ки муќобили Яъљуљ ва Маъљуљ ќарор дорад, ин андоза 
кушода шудааст». Ва барои таъин намудани он андозае, ки кушода 
шудааст, ангушти шањодатро њалќа карданд ва ба сарангуште, ки дар 
пањлўи ангушти шањодат ќарор дорад, расонданд. Зайнаб бинти Љањш 
(р) мегўяд: пурсидам: Ё Расулаллоњ! Оё дар њоле, ки мардуми солењ ва 
некўкоре дар байни мо вуљуд доранд, њалок хоњем шуд? Фармуданд: 
«Бале! Дар сурате, ки фисќу фуљур зиёд шавад». 
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1405. Аз Абўсаъиди Худрї (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Худованди мутаъол (Одам (ъ)-ро мухотаб ќарор дода ва 
мегўяд: Эй Одам! Одам мегўяд: «Лаббайка ва саъдайка, валхайру фи 
ядайка» (ва истеъмоли ин калимот барои нињояти омодагї ва њузур дар 
хидмат аст). Худованди мутаъол мегўяд: Дўзахиёнро (аз байни мардум) 
берун кун. Мегўяд: Дўзахиён чї миќдор њастанд? Мефармояд: Аз њар 
њазор нафаре нўњсаду наваду нўњ нафар ва дар ин љост, ки тифл пир 
мегардад ва њар зани њомила сиќти љанин мекунад ва инсон гумон 
мекунад, ки њамаи мардумон маст њастанд ва њол он, ки онњо маст 
нестанд, балки сабаби он шиддати азоби Худост». 

Пурсиданд: Ё Расулаллоњ! Аз байни моён он як нафар кист? 
Фармуданд: «Барои шумо башорат бод, ки аз Яъљуљ ва Маъљуљ њазор 
нафар ва аз шумо њамон як нафар аст». Баъд аз он фармуданд: 
«Савганд ба Зоте, ки љонам дар дасти ўст, ман умедворам, ки шумоён 
чањорум њиссаи ањли љаннат бошед». Гуфтем: Аллоњу акбар. Эшон 
фармуданд: «Умедворам, ки саввуми њиссаи ањли љаннат бошед». 
Гуфтем: Аллоњу акбар. Эшон фармуданд: «Умедворам, ки шумо нисфи 
ањли љаннат бошед». 

Гуфтем Аллоњу Акбар. Фармуданд: «Шумо нисбат ба дигар 
мардумон бештар аз як мўйи сиёњ дар пўсти як гови сафед нестед ва ё 
бештар аз як мўйи сафед дар пўсти як гови сиёњ нестед» (ва ин камии 
адад нисбат ба дигарон дар майдони мањшар аст, варна дар бињишт 
ними касоне, ки дар он љо мебошанд, бинобар он чї, ки Паёмбари 
Худо (с) дар њамин њадис фармуданд, аз уммати Муњаммад (с) 
мебошанд). 

БОБИ 3 

1406. Аз Ибни Аббос (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Шумо дар њолате њашр мегардед, ки пой ва љисми шумо 
барањна мебошад ва бидуни хатна њастед».  Баъд аз он ин ояи 
каримаро тиловат намуданд: «Ба њамон шакле, ки мардумонро бори 
аввал халќ намудаем, ба њамон шакл онњоро (баъд аз марг) зинда хоњем 
кард ва ин ваъдаи мост ва мо ин корро хоњем кард».  (Анбиё: 104) 

Ва аввалин касе, ки дар рўзи ќиёмат пўшонда мешавад, Иброњим (ъ) 
аст ва мардумоне аз сањобаи ман ба тарафи чап кашонда мешаванд 
(яъне ба тарафи дўзах бурда мешаванд). Мегўям: Инњо сањобањои ман 
њастанд. Гуфта мешавад: Аз рўзе, ки аз онњо муфориќат намудї, ба 
аќиб раљъат намуданд (яъне ба куфр баргаштанд). Ва ман чизеро 
мегўям, ки бандаи солењ Исо ибни Марям (ъ) гуфт: «То ваќте, ки дар 
байни онњо будам, нигањбонашон будам ва чун маро аз байни онњо 
гирифтї, ту худат бар онњо нигањбон будї. Агар онњоро азоб мекунї, 
бандагонат њастанд ва агар онњоро меомурзї, пас худат бар њамаи чиз 
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ѓолиб ва боњикмат њастї». (Моида: 112) (Гўянд инњоеро, ки ба тарафи 
дўзах мебаранд, касоне аз аъроби бодиянишин буданд, ба Паёмбари 
Худо (с) имон оварда буданд ва баъд аз вафоти Паёмбари Худо (с) 
дубора муртад шуда, аз дин баргаштанд). 

1407. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Иброњим (ъ) падари худ (Озар)-ро дар рўзи ќиёмат дар 
њоле, ки рўяш ќирандуд ва ѓуборолуд аст, мулоќот мекунад, Иброњим 
(ъ) барояш мегўяд: Магар ба ту нагуфта будам, ки аз ман мухолифат 
макун? 

Падараш мегўяд: Имрўз аз фармонат сарпечї намекунам. Иброњим 
(ъ) мегўяд: Илоњо! Ту бароям ваъда карда будї, ки дар рўзи растохез 
маро хору залил намегардонї ва кадом зиллат ва хорї бадтар аз ин 
аст, ки падарам аз рањмати ту дур бошад. Худованд барояш мегўяд: 
Ман љаннатро бар кофарон њаром гардонидаам. 

Баъд аз он гуфта мешавад, ки эй Иброњим! Дар зери пойи ту чист? 
Чун назар мекунад, кафтари гилолуд ва ифлосеро мушоњида мекунад 
(ва ин кафтор Озар аст, ки ба ин шакл масх шудааст) ва њамон аст, ки 
аз даст ва пойи он кафтор мегиранд ва ўро дар дўзах меандозанд». 

1408. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: мардуме гуфтанд: Ё 
Расулаллоњ! Бењтарини мардумон киёнанд? Фармуданд: 
«Ботаќвотарини онњо». Гуфтанд: Аз ин чиз напурсидем. Фармуданд: 
«Пас Юсуф Набиюллоњ, Ибни Набиюллоњ, Ибни Набиюллоњ, Ибни 
Халилуллоњ аст». Гуфтанд: Аз ин чиз напурсидем. Фармуданд: «Пас аз 
асли араб мепурсед? Бењтарини онњо дар ислом, бењтарини онњо дар 
љоњилият њастанд, агар масоили динро биомўзанд». 

1409. Аз Самура ибни Љундуб (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Шаби гузашта ду нафар наздам омаданд ва бо њам назди 
шахси баландќомате, ки наздик буд, аз дарозќоматї сарашро дида 
натавонам, рафтем ва ў Иброњим (ъ) буд». 

1410. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Агар мехоњед шамоили» Иброњим (ъ)-ро бидонед, ба 
тарафи ман нигоњ кунед ва њар чї, ки Мўсо (ъ) аст, мўйњояш муљаъъад 
ва рангаш гандумгун аст ва болои шутури сурхе, ки ба ресмоне мањор 
шудааст, савор аст, гўё њамин њоло ба тарафаш назар мекунам, ки 
(савор бар шутур) ба тарафи дашт равон аст». 

1411. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Иброњим (р) дар синни 
њаштодсолагї бо теша худро хатна намуд. (Иброњим (ъ) баъд аз хатна 
кардан, тибќи ривоёти мухталиф, байни 80 то 110 соли дигар умр дид). 

1412. Такрори њадиси гузашта аст, бо ихтилофе дар таъбир аз 
(теша) дар арабї, ки дар ривояти аввалї ба (ќаддум) ва дар ривояти 
дуввумї ба (ќадум) таъбир шудааст. 

1413. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Иброњим (ъ) ба љуз се бор дурўѓ нагуфтаанд, ду дурўѓе аз 
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он аз се дурўѓ хос ба љињати Худо буд: (аввалин дурўѓаш ин буд, ки) 
гуфт: (ман мариз њастам), (ва ин суханро ваќте гуфт, ки ќавми Иброњим 
(ъ) аз вай хостанд, ки бо онњо ба бутхона биравад, вале чун ў мехост, 
ки танњо ба бутхона биравад ва бутњоро бишиканад, гуфт, ки ман 
мариз њастам). 

(Ва дуввумин дурўѓаш ин буд), ки гуфт: (Балки ин корро бути калон 
кардааст. (Ва ин суханро ваќте гуфт, ки тамоми бутњои бутхонаро 
шикаст ва бути калонро ба њолаш гузошт ва табареро, ки бо он 
бутњоро шикаста буд, бар гардани њамон бут овехт ва чун бутпарастон 
Иброњим (ъ)-ро ба шикастани бутњо муттањам карданд, гуфт: Бутњоро 
бути калон шикастааст). 

(Ва саввумин дурўѓаш он буд, ки) «рўзе дар њоле, ки бо Соро сафар 
мекард, ба яке аз тавоѓит расид, барои он тоѓут хабар доданд, ки ин љо 
шахсе аст, ки зеботарин зани љањон њамроњи ў аст, шахсеро ба аќибаш 
фиристод ва аз вай пурсид: Ин зан кист? Гуфт: Хоњари ман аст. Ва 
назди Соро омад ва гуфт»... (Ва баќияи њадис ба шумораи 1043 ќаблан 
гузашт ва албатта ѓарази Иброњим (ъ) аз ин дурўѓњо хидмат ба дин ва 
иљрои авомири илоњї буд, аз ин љињат бар вай муохаза нест). 

1414. Њадиси (Умми Шарик (р) дар бораи ин, ки Паёмбари Худо (с) 
ба куштани чалпоса амр намуданд, ќаблан гузашт ва дар ин ривоят ин 
њам омадааст, ки «ва њамин чалпоса буд, ки бар оташи Иброњим (ъ) 
пуф мекард». 

1415. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Аввалин боре, ки 
занњо пешбанд истеъмол карданд (пешбанд љомаи лунгимонанде аст, 
ки занњо њангоми кор кардан рўи дигар љомањои худ мепўшанд), ба 
пайравї аз модари Исмоил (ъ) буд, зеро ў лунгї пўшида буд, то ради 
пойи худро аз (Соро) пинњон дорад. 

Баъд аз он Иброњим (ъ) њамсар ва фарзандаш Исмоил (ъ)-ро дар 
њоле, ки њанўз ўро шир медод, овард ва наздики хонаи Каъба зери 
дарахти бузурге дар канори Зам-зам, дар ќисмати болои масљид гузошт 
ва ин дар ваќте буд, ки њељ кас дар Макка набуд ва обе дар он сарзамин 
вуљуд надошт. Онњоро он љо гузошт ва кисае аз хурмо ва машќулаи 
оберо назди онњо гузошт ва худаш баргашт, модари Исмоил (ъ) (яъне 
Њољар) ба дунболаш давид ва гуфт: Куљо меравї ва моро дар ин даште, 
ки на инсоне аст ва на чизе, танњо мегузорї? Ва ин суханро чандин бор 
такрор намуд, вале Иброњим (ъ) ба ў илтифоте намекард, билохира 
модари Исмоил (ъ) барояш гуфт: Магар Худованди мутаъол туро ба ин 
кор амр фармудааст? Гуфт: Бале. Модари Исмоил (ъ) гуфт: Пас моро 
зоеъ нахоњад сохт. (Инро гуфт) ва баргашт. 

Иброњим (ъ) ба роњаш идома дод, то ба болои пуштае расид, ки 
дигар онњоро намедид, дар ин ваќт рўяшро ба тарафи ќибла кард ва 
дар њоле, ки дастњояшро боло карда буд, чунин дуо намуд: 
«Парвардигоро! Ањлу авлодамро дар дашти бе кишту коре дар назди 
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хонаи ту, ки боњурмат аст, љой додам. Парвардигоро! То ин, ки намозро 
бар по доранд, пас дили иддае аз мардумонро ба сўи онњо гаравида бисоз 
ва онњоро аз анвоъи мевањо ризќу рўзї бидењ, шояд эшон шукргузорї 
намоянд». (Иброњим: 37) 

Модари Исмоил (ъ) фарзандашро шир дод ва аз он обе, ки 
(Иброњим (ъ) наздаш гузошта буд, менўшид, то он, ки билохира он об 
халос шуд. Худаш ва фарзандаш њар ду ташна шуданд, то љое, ки он 
тифл аз ташнагї ба худ мепечид. Чун Њољар тоќати диданашро ба он 
њолат надошт, аз наздаш дур гардид, наздиктарин кўњеро, ки дид, кўњи 
Сафо буд. Бар болои он кўњ боло шуд ва ба тарафи дашт назар андохт, 
ки шояд кадом касеро бубинад, вале касеро надид, баъд аз он аз Сафо 
поён шуд, то ба дашт расид. Сипас гўшаи пироњанашро гирифт ва 
монанди инсоне, ки ба шиддат медавад, давид, то он, ки њамвории 
даштро паймуд ва ба кўњи Марва расид, бар болои Марва баромаданд 
ва ба тарафи дашт нигоњ кард, ки шояд кадом касеро бубинад, вале 
касеро надид ва ин амалро њафт бор анљом дод. Ибни Аббос (р) 
мегўяд: Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Ва ин њамон саъйе аст, ки 
байни Сафо ва Марва анљом мегирад». 

Чун барои (бори охир) бар болои Марва боло шуд, овозеро шунид, 
ба худаш гуфт, ки сокит бош! Боз гўш дод ва њамон овозро шунид ва 
гуфт: Овозатро шунавондї, агар кўмаке карда метавонї, барои мо 
кўмак кун! Дар ин ваќт буд, ки малакеро дар наздики Замзам 
мушоњида намуд, ки бо пойи худ ё бо боли худ чизеро љустуљў мекунад 
ва њамон буд, ки об намоён гардид. Модари Исмоил (ъ) обро дар њавз 
(ки бо дасти худ аз хок ва рег месохт) љамъ мекард ва ба дасти худ 
мекўфт, ки обро њамин гуна нигоњ дор ва чун аз об бо дасти худ 
бармедошт ва дар машк мерехт, медид, ки об фаварон мекунад. 

Ибни Аббос (р) мегўяд, ки Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
«Худованд модари Исмоил (ъ)-ро рањмат кунад, агар Замзамро ба 
њолаш мегузошт (ва ё фармуданд: агар ба даст барнадоштї), Замзам 
чашмаи оби равоне мешуд». 

Ибни Аббос (р) мегўяд: Модари Исмоил (ъ) аз он об ошомид ва 
фарзандашро шир дод ва малак барояш гуфт: Аз њалокат ва зоеъ 
шудан матарс, зеро ин љо хонаи Худост, ин тифл бо падараш ин хонаро 
обод хоњанд кард. Ва Худованд ањл ва авлоди ўро зоеъ нахоњад кард ва 
хона аз замин ба монанди баландие, ки онро сел зада ва об аз чапу 
росташ чизеро бурда бошад, баланд буд. 

Ва Њољар ба њамин зиндагии худ, ки аз он об менўшид ва 
фарзандашро шир медод, идома медод, то ваќте, ки мардуме ва ё 
хонаводае аз ќабилаи Љурњум аз роњи Кадо омаданд ва дар ќисмати 
поёни Макка маскан гузиданд. Мардуми ќабилаи Љурњум дар он љо 
паррандаеро мушоњида карданд, ки сахт дар љустуљўи об аст, бо худ 
гуфтанд: Ин парранда ба гирди об мегардад ва агарчї мо ин дашт ва 
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сарзаминро хуб мешиносем, вале оберо дар он суроѓ надорем. Бо ин 
њам як ё ду нафарро фиристоданд, то барои онњо (аз вуљуди об) хабар 
биёваранд. Онњо ба сурати ѓайри чашмдошт дар он љо обро диданд ва 
баргаштанд ва аз вуљуди об хабар доданд, њамагї ба канори об 
омаданд. 

Ибни Аббос (р) мегўяд: Модари Исмоил (ъ) дар канори об нишаста 
буд, барояш гуфтанд: Оё барои мо иљоза медињї, ки дар наздикат 
маскан гузинем? Гуфт: Бале, вале барои шумо аз ин об њаќе нест. Ибни 
Аббос (р) мегўяд: Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Он мардум модари 
Исмоилро (ъ) диданд, ки унс ва улфатро дўст медорад. Ва њамон буд, 
ки дар он љо истиќомат гузиданд ва ашхосеро ба талаби хонаводањои 
худ фиристоданд. Хонаводањои онњо низ омаданд ва дар он љо маскан 
гузиданд, то он, ки дар он љо чанд оилае ба вуљуд омад. Он тифл, ки 
Исмоил (ъ) аст) бузург гардид ва арабиро аз онњо омўхт ва њангоме он 
тифл калон шуд, зеботарин ва хубтарини онњо буд. Чун ба синни булуѓ 
расид, мардуми Љурњум яке аз духтарони худро барои ў ба никоњ 
доданд (исми ин духтар Амора бинти Саъд ибни Усома буд). 

Баъд аз ин, ки Исмоил (ъ) издивољ намуд, модараш вафот ёфт ва 
Иброњим (ъ) барои хабаргирї аз онњо ба он љо омад. Исмоил (ъ)-ро 
надид ва аз њамсараш суроѓи ўро пурсид, њамсараш гуфт, ки вай ба 
талаби ризќу рўзї баромадааст. Иброњим (ъ) аз чигунагии маъишати 
онњо пурсид, гуфт: Дар њоли фаќр ва бечорагї зиндагонї мекунем. Ва 
аз ин њолат дар назди Иброњим (ъ) шикоят намуд. Иброњим (ъ) ба он 
зан гуфт: Чун шавњарат омад, бар вай салом бигў ва барояш бигў, ки 
остонаи дарвозаашро таѓйир дињад. 

Чун Исмоил (ъ) омад, гўё чизеро эњсос намуд ва пурсид: Кадом кас 
омада буд? Њамсараш гуфт: Бале, пирмарде бо чунин мушаххасоте 
омад ва аз мо рољеъ ба ту пурсид, барояш хабар додам, баъд аз он аз 
кайфияти зиндагии мо пурсид, барояш гуфтам, ки дар фаќр ва шиддат 
зиндагї мекунем. Гуфт: оё туро ба кадом чизе васият намуд? Гуфт: 
Бале, бароям гуфт, ки бароят салом бигўям ва гуфт, ки остонаи 
дарвозаатро таѓйир бидењ. Гуфт: Ў падарам мебошад ва маро амр 
кардааст, ки туро талоќ бидињам, пас ту ба хонаи падару модарат 
бирав. Ва ўро талоќ дод ва зани дигареро аз он мардум ба никоњ 
гирифт (Исми ин зан Сома бинти Муњалњал буд). 

Иброњим (ъ) муддате аз онњо дур монд ва дубора боз омад ва 
фарзандашро надид ва ањволи ўро аз њамсараш љўё шуд, њамсараш 
гуфт: Барои мо ба талаби ризќу рўзї баромадааст. Пурсид: Њоли шумо 
чї гуна ва тарзи маишати шумо чї шакл  аст? Гуфт: Ба хайр ва хубї 
аст. Ва њамд ва санои Худоро ба љо овард. Пурсид: Таъоми шумо чист? 
Гуфт: Гўшт. Пурсид: Нўшидани шумо чист? Гуфт: Об. (Иброњим (ъ) 
дар њаќќи онњо дуо кард ва гуфт: Худоё! Ба гўшт ва оби онњо баракат 
бидењ. Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Дар ин ваќт дона (мисли 



 

                                                                Китоби  ахбори анбиё (ъ) 

 391 

гандум ва љав ва амсоли инњо) вуљуд надошт, агар медошт, дар он чиз 
њам барои онњо дуои баракат мекард». Ибни Аббос (р) гуфт: Касе, ки 
дар ѓайри Макка танњо гўшт ва обро бихўрад, барои вай носозгор 
меафтад. 

Иброњим (ъ) гуфт: Њангоме, ки шавњарат омад, барои ў салом 
бирасон ва бигў, ки остонаи дарвозаашро мањкам кунад. Чун Исмоил 
(ъ) омад, пурсид: Кадом касе омада буд? Њамсараш гуфт: Бале, шайхи 
хушманзаре омад ва аз ман дар бораи ту суол кард, барояш хабар 
додам, баъд аз он пурсид: Маишати шумо чї гуна аст? Гуфтам: Ба хайр 
ва хубї аст. Пурсид: Туро ба кадом чизе васият кард? Гуфт: Бале, ў 
бароят салом гуфт ва ба ту амр кард, ки остонаи дарвозаатро мањкам 
нигоњ дорї. Гуфт: Он шахс падарам мебошад ва маќсад аз остонаи 
дарвоза ту њастї, маро амр кардааст, то туро нигањ дорам. 

Боз Иброњим (ъ) муддати замоне аз онњо дур монд ва дубора боз 
омад, дид, ки Исмоил (ъ) зери дарахти бузурге наздики Замзам 
нишастааст ва тиреро метарошад. Исмоил (ъ) чун падарашро дид, 
бархост ва он чиро, ки дар чунин њолате падар бо фарзандаш ва 
фарзанд дар муќобили падар мекунад, анљом доданд, сипас гуфт: Эй 
Исмоил! Худованд маро ба чизе амр кардааст. Гуфт: Ба њар чї амр 
кардааст, анљом бидењ. Гуфт: Ту њам бо ман њамкорї мекунї? Гуфт: 
Њамкорї мекунам. Гуфт: Худованд бароям амр кардааст, ки дар ин љо 
хонае барпо намоям. Ва ишора ба атрофи теппае, ки он љо буд, намуд. 

Ибни Аббос (р) мегўяд: Дар ин ваќт пояњои хонаро баланд карданд, 
Исмоил (ъ) санг меовард ва Иброњим (ъ) бино мекард ва чун сохтмон 
баланд гардид, Исмоил (ъ) њамин сангеро, ки ба номи маќоми 
Иброњим машњур аст овард ва Иброњим (ъ) рўи он истод ва ў бино 
мекард ва Исмоил (ъ) сангро ба дасташ медод ва њар дуи онњо 
мегуфтанд: «Эй Парвардигори мо! Аз мо ќабул бигардон, ба дурустие, 
ки ту худат шунаво ва доно њастї». (Баќара: 127) 

1416.- Аз Абўзар (р) ривоят аст, ки гуфт: Гуфтам: Ё Расулаллоњ! 
Аввалин масљиде, ки дар рўи замин сохта шуд, кадом масљид буд? 
Фармуданд: «Масљидулњаром». Гуфт: пурсидам: Баъд аз он кадом 
(масљид) буд? Фармуданд: «Масљидулаќсо». Гуфтам: Байни бинои ин 
ду масљид чї муддат замоне фосила буд? Фармуданд: «Чињил сол, баъд 
аз ин ба њар љое, ки ваќти намоз дохил гардид, намозро адо кун, чун 
фазилат дар њамон љост». 

1417. Аз Абўњумайд (р) ривоят аст, ки сањоба (р) гуфтанд: Ё 
Расулаллоњ! Бар шумо чї гуна дуруд бифиристем? Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Бигўед: Аллоњума салли ъало Муњамадин ва азвољињи ва 
зурриятињи камо саллайта ъала оли Иброњима ва борик ало 
Муњаммадин ва азвољињи ва зурриятињи, камо боракта ъало оли 
Иброњима инака њамидун маљид». 

1418. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
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барои Њасан ва Њусайн (р) ба Худованд (ба калимоте, ки баъд аз ин 
меояд), паноњ мељустанд ва мегуфтанд, ки «Падаратон барои Исмоил 
ва Исњоќ (ба њамин калимот) ба Худованд паноњ мељустанд ва 
мегуфтанд: «Аъузу бикалимотиллоњит томмоти, мин кулли шайтонин 
ва њоматин ва мин кулли ъайнин ломмати» (яъне: паноњ мељўям ба 
калимоти томмаи Худованд аз њар шайтоне, чи инсї бошад ва чи 
љиннї ва аз њар њашароти газандае ва аз њар чашми занандае). 

БОБИ 4. Ин ќавли Худованди мутаъол, ки мефармояд:                
«Ва аз мењмони Иброњим барои онњо хабар бидењ» (Њиљр: 51) 

1419. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Мо аз Иброњим (ъ) ба гуфтани ин сухан мустањиќтарем, 
ки гуфт: «Парвардигоро! Бароям нишон бидењ, ки мурдагонро чї гуна 
зинда мегардонї? Гуфт: Магар (ба ин чиз) имон надорї? Гуфт: Чаро на 
(балки имон дорам), вале мехоњам, ки дилам ором бигирад». (Баќара: 
260) 

Ва Худованд бар Лут (ъ) рањмат кунад, ки ба ќавм ва хешони худ 
паноњ мебурд. Ва агар тамоми муддатеро, ки Юсуф (ъ) дар зиндон 
гузаронид, ман њам дар зиндон мегузарондам, хоњиши берун шудан аз 
зиндонро ќабул мекардам». 

БОБИ 5. Ин ќавли Худованди мутаъол, ки: «аз Исмоил дар 
китоб ёд кун, зеро ў дар ањди худ содиќ буд»  (Марям: 54) 

1420. Аз Салама ибни Акваъ (р) ривоят аст, ки гуфт: Гузари 
Паёмбари Худо (с) бар мардуме аз бани Аслам афтод, ки мусобиќаи 
тирандозї мекунанд. Паёмбари Худо (с) ба онњо гуфтанд: «Эй авлоди 
Исмоил, тирандозї кунед! Зеро падаратон тирандоз буд ва ман ба 
њамроњи бани фалон њастам». 

Абўзар (р) мегўяд: Яке аз он ду гурўње (ки тирандозї мекарданд) аз 
тирандозї даст кашиданд. Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Чаро 
тирандозї намекунед?» Гуфтанд: Ё Расулаллоњ! Дар сурате, ки шумо 
бо он гурўњи дигар њастед, чї гуна метавонем бо онњо мусобиќа кунем? 
Фармуданд: «Тирандозї кунед ва ман ба њамроњи њамаи шумо њастам». 

БОБИ 6. Ин ќавли Худованд, ки:  «барои ќавми Самуд 
бародари эшон Солењро фиристодем» (Аъроф: 73) 

1421. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки чун Паёмбари Худо (с) дар 
ѓазваи Табук дар минтаќаи Њиљр фуруд омаданд (Њиљр сарзамини 
ќавми Самуд буд, ки азоби Худованд дар он минтаќа бар онњо нозил 
шуда буд), ба сањоба амр карданд, ки аз чоњи он минтаќа об нанўшанд 
ва бо худ об бар надоранд. Сањоба гуфтанд: Њоло аз оби он чоњ хамир 
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кардаем ва бо худ об гирифтаем. Амр карданд, ки хамирро дур 
биандозанд ва обро берун бирезанд. 

БОБИ 7. Ин ќавли Худованд, ки «оё њангоме, ки марги Яъќуб 
фаро расид ва ба авлоди худ гуфт, ки...» (Баќара: 133) 

1422. Ва аз Ибни Умар (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки (дар 
бораи Юсуф (ъ) фармуданд: (ки вай) «Карим, фарзанди Карим, 
фарзанди Карим, фарзанди Карим». Юсуф фарзанди Яъќуб, фарзанди 
Исњоќ, фарзанди Иброњим (ъ) аст». 

БОБИ 8. Ќиссаи Хизр бо Мўсо (ъ) 

1423. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Аз он љињат Хизр (ъ)-ро Хизр мегўянд, ки вай чун рўи 
замини хушк менишаст, атрофаш сарсабз мегардид» (ва Хизр дар 
луѓати арабї ба маънии сарсабзї аст). 

БОБИ 9 

1424. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо 
Паёмбари Худо (с) дар љое кубос мечидем (кубос меваи дарахти арок 
аст ва дар сањро мерўяд ва дар баъзе аз манотиќи љазираи араб пайдо 
мешавад ва арок њамон чўби мисвок аст), Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Навъи сиёњи онро бичинед, чун хушмаззатар аст». Аз 
эшон пурсиданд: Магар чўпон будед? Фармуданд: «Магар паёмбаре 
њаст, ки чўпон набошад?» 

БОБИ 10. Ин ќавли Худованд, ки:                                                             
«Барои касоне, ки  имон овардаанд, Худованд зани Фиръавнро 

мисол задааст...»  (Тањрим: 10-12) 

1425. Аз Абўмўсо (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Аз мардњо иддаи бисёре ба дараљаи камол расидаанд, 
вале аз занњо ба љуз аз Осия њамсари Фиръавн ва Марям духтари 
Имрон касе ба дараљаи камол нарасидааст ва бартарии Оиша бар 
дигар занњо мисли бартарии шўрбо бар дигар таъомњост». 

БОБИ 11. Ин ќавли Худованд, ки: «Ба тањќиќ, ки Юнус 
аз љумлаи мурсалин буд» (Соффот: 139) 

1426. Аз Ибни Аббос (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Барои касе муносиб нест, ки бигўяд ман (яъне Муњаммад 
(с) аз Юнус ибни Мато бењтарам. Ўро ба падараш нисбат доданд». 
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БОБИ 12. Ин ќавли Худованд, ки: «Ва барои Довуд 
Забурро додем» (Нисо: 163) 

1427. Ва аз Ибни Аббос (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Хондани Ќуръон (яъне Забур) барои Довуд (ъ) то њадде 
сабук ва равон буд, ки амр мекард, то маркабашро зин кунанд ва пеш 
аз он, ки маркабаш зин мешуд, Ќуръонро хатм мекард ва Довуд (ъ) ба 
љуз аз мењнати дасти худ аз манбаи дигаре нон намехўрд». 

БОБИ 13. Ин ќавли Худованд, ки:  «Сулаймонро барои 
Довуд бахшидем...» (Сод: 30) 

1428. Ва аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки аз Паёмбари Худо (с) 
шунидааст, ки фармуданд: «Масали ман бо мардумон монанди шахсе 
аст, ки оташро барафрўхтааст ва парвонањо ва њашароти дигар омада 
ва дар он оташ меафтанд». 

Ва фармуданд: «Ду зане њамроњи баччањои худ буданд, ки гурге 
омад ва баччаи яке аз онњоро бурд. Яке барои дигарї гуфт, ки баччаи 
туро бурдааст, дигарї гуфт: на, баччаи туро бурдааст. Мунтањо барои 
муњокима назди Довуд (ъ) рафтанд. Довуд (ъ) њукм кард, ки баччаро 
барои зани калонтар бидињанд. Он ду зан назди Сулаймон (ъ) рафтанд 
ва аз ќазия барояш хабар доданд, ў гуфт: Корде бидињед, то ин тифлро 
ду ним кунам ва барои њар кадоме аз ин ду зан нисфи аз он тифлро 
бидињам. Зани хурдтар гуфт: Худо туро хайр бидињад, чунин макун, он 
тифл баччаи ўст. (Чун Сулаймон инро шунид) њукм кард, ки тифлро 
барои он зани хурдтар бидињанд». 

БОБИ 14. Ин ќавли Худованд, ки: «Замонеро ба ёд 
биёвар, ки малоика гуфтанд: Эй Марям! Худованд туро 

баргузидааст...»  (Оли Имрон: 42-44) 

1429. Аз Алї (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с)-ро 
шунидам, ки мефармуданд: «Бењтарин зани дунё (дар аср ва замони 
худаш) Марям бинти Имрон буд ва бењтарин зани дунё (дар аср ва 
замони худаш) Хадиља (р) мебошад». (Ё маънояш ин аст, ки бењтарини 
занони бани Исроил Марям бинти Имрон ва бењтарини занони Араб 
Хадиља бинти Хувайлид аст). 

1430. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуданд: 
«Бењтарин занњое, ки бар шутур савор шудаанд (яъне бењтарин занњои 
араб), занњои Ќурайш њастанд, зеро бар тифли худ мењрубон ва бар 
моли шавњари худ амонатдор њастанд». 
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БОБИ 15. Ин ќавли Худованд аст, ки: «Эй ањли китоб! 
Дар дини худ ѓулув накунед...»  (Нисо: 171) 

1431. Аз Убода (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки фармуданд: 
«Касе, ки шањодат дињад бар ин, ки Худои дигаре љуз Худои ягона 
вуљуд надорад ва шарике барои ў нест ва Муњаммад (с) банда ва расули 
ўст ва Исо (ъ) бандаи Худо ва расули ўст ва калимаи ўст, ки барои 
Марям илќо намудааст ва рўње аз љониби Худо аст ва љаннат њаќ ва 
дўзах њаќ аст, бо њар амале, ки дошта бошад, Худованд ўро ба љаннат 
мебарад». 

БОБИ 16. Ин ќавли Худованд, ки:                                              
«Марямро њангоме, ки аз ањли худ гўшагирї намуд, дар 

китоб зикр кун...» (Марям: 16) 

1432. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Дар гањвора ба љуз аз се кас дигар касе сухан нагуфтааст: 
(аввал) Исо (ъ) ва (дуввум) шахсе аз бани Исроил, ки ба номи Љурайљ 
ёд мешуд, ин шахс дар њоли намоз хондан буд, ки модараш омад ва ўро 
садо зад, бо худ гуфт: Оё љавоби модарамро бидињам ва ё намозамро 
бихонам? (Чун љавоби модарашро надод) модараш гуфт: Худоё! Ўро 
намирон, то занњои зинокорро барояш нишон бидињї. 

Љурайљ дар ибодатгоњаш буд, ки зане омад ва бо ў сухан зад, вале ў 
аз сухан задан бо он зан худдорї намуд, он зан назди чўпоне омад ва 
худро дар ихтиёраш гузошт ва аз он чўпон тифле ба дунё овард ва 
иддао кард, ки ин тифл аз Љурайљ аст. Мардум омаданд ва ибодатгоњи 
Љурайљро хароб карданд ва ўро аз он љо берун намуданд ва дашном 
доданд. Љурайљ баъд аз вузў сохтан ва адои намоз назди он бачча омад 
ва аз вай пурсид: Падари ту кист? Гуфт: Фалон чўпон аст. Мардум 
гуфтанд: Ибодатгоњатро аз тилло дубора обод менамоем. Гуфт: Ба љуз 
аз хишт ва гил, аз чизи дигаре намехоњам. 

(Ва саввумї) зане буд, аз Бани Исроил, тифлашро шир медод, ки 
саворе бо нишонањо ва медалњо аз наздаш гузашт. Он зан гуфт: Худоё! 
Ин тифламро мисли ў бигардон! Он тифл синаи модарашро гузошт ва 
рўи худро ба тарафи он савора намуда ва гуфт: Худоё! Маро мисли ў 
магардон! Инро гуфт ва дубора синаи модарашро гирифт ва ба 
макидан шурўъ намуд». Абўњурайра (р) мегўяд: Гўё њамин њоло ба 
тарафи Паёмбари Худо (с) нигоњ мекунам, ки ангушти худро 
мемаканд. 

Сипас он зан бо тифлаш назди канизе расиданд, модараш гуфт: 
Худоё! Тифли маро мисли ин каниз магардон. Он тифл синаи 
модарашро гузошт ва гуфт: Худоё! Маро мисли ин каниз бигардон. 
Модараш аз он тифл пурсид: Сабаби ин гуфторат чї буд? Гуфт: Он 
савор тоѓуте аз тоѓутињо буд ва ин каниз, мардум барояш мегўянд: 
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зино кардї, дуздї кардї, дар њоле, ки ў муртакиби чунин аъмол 
нашудааст». 

1433. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармудаанд: «Исо ва Мўсо ва Иброњим (ъ)-ро дидам, Исо (ъ) шахсест 
гулгунранг ва дорои мўйњои муљаъъад ва синаи фарох ва Мўсо (ъ) 
шахсе аст гандумгун, љасим (љасим дар ин љо ба маънии баландќомат 
аст) ва мўйњояш рехтааст, гўё шахсе аз мардуми Зута аст (Зута љинсе аз 
мардуми Судон аст)». 

1434. Ва аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: Шаби гузашта шахси гандумгунеро ба хоб дидам, ки аз 
хушчењратарин ашхоси гандумгун буд. Кокулаш ба шонањояш 
мерасид, мўйњояш шоназада буд ва аз сараш об мечакид ва дар њоле, 
ки дастњояшро ба сар шонањои ду нафари дигар нињода буд, ба хонаи 
(Каъба) тавоф мекард. Гуфтам: Ин шахс кист? Гуфтанд: Ин Масењ 
ибни Марям аст. 

Ва дар пушти сараш шахси дигареро дидам, ки мўйњои пурпечутобе 
дошт, чашми росташ кўр ва хеле шабењ ба Ибни Ќатан буд (Ибни 
Ќатан касе буд аз ќабилаи Хузоа, ки дар љоњилият мурда буд), 
дастњояшро бар шонањои шахси дигаре гузошта буд ва ба хонаи Каъба 
тавоф мекард. Гуфтам: ин кист? Гуфтанд: «Ин Масењи Даљљол аст». 

1435. Ва аз Ибни Умар (р) ривояти дигар омадааст, ки гуфт: Ба 
Худованд савганд, ки Паёмбари Худо (с) нагуфтаанд, ки Исо (ъ) 
сурхчењра аст, балки гуфтаанд, ки «Дар њоле, ки ман хоб будам (дар 
хоб дидам), ки ба Каъба тавоф мекунам, шахсе гандумгунеро дидам, ки 
мўйњояш рехта ва ба ду нафар такя дода буд ва аз сараш об мечакид. 
Ва ё гуфтанд: Аз сараш об мерехт. Гуфтам: Ин шахс кист? Гуфтанд: 
(Исо) ибни Марям аст. 

Баъд аз он чашмам ба шахси дигаре афтод, ки рангаш сурх, љуссааш 
бузург, мўйњояш муљљаъад ва чашми росташ кўр ва ба монанди донаи 
ангур баромадааст. Пурсидам: Ин кист? Гуфтанд: «Ин Даљљол аст ва 
ин шахс аз њар касе ба Ибни Ќатан шабоњати бештаре дошт». 

1436. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: «Ман аз њар каси дигаре ба Исо (ъ) 
наздиктарам Анбиё (ъ) монанди бародарњое њастанд, ки падарашон яке 
ва дорои модарони мухталиф њастанд, (яъне асли динашон тавњид ва 
фурўъи шариати онњо мухталиф аст, пас мурод аз падар асли дин ва 
мурод аз модарњои мухталиф фурўъи шариати онњо аст, Худованди 
мутаъол мефармояд: «Ликуллин љаъално минкум ширъатан ва 
минњољан» байни ман ва ў паёмбари дигаре нест». 

1437. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Ман дар дунё ва охират ба Исо ибни Марям (ъ) 
наздиктарам. Анбиё (ъ) монанди бародароне њастанд, ки падарашон 
яке ва модарњояшон мухталиф њастанд, яъне динашон як аст ва дорои 
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шариатњои мухталиф мебошанд». (Яъне дар масъалаи имон ба 
Худованд ва Расул ва китоб ва рўзи охират дорои як аќида њастанд, 
вале дар фурўъи шариъат монанди кайфияти намоз ва рўза ва никоњ ва 
талоќ ва амсоли онњо бо якдигар мухталиф њастанд). 

1438. Ва аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Исо ибни Марям (ъ) шахсеро дид, ки дуздї мекунад, ба ў 
гуфт: Дуздї мекунї? Гуфт: Савганд ба Худое, ки љуз ў Худое нест, 
дуздї намекунам. Исо (ъ) гуфт: Ба Худо имон дорам ва мегўям: 
Чашмам дурўѓ гуфтааст». 

1439. Аз Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с)-ро 
шунидам, ки фармуданд: «Дар бораи ман монанде, ки насоро дар 
бораи Марям (ъ) ѓулув (азњадгузарї) карданд, ѓулув накунед, (яъне 
монанди ин, ки насоро дар мадњи Исо (ъ) ѓулув карда ва барояш 
даъвои улуњият намуданд, дар мадњи ман ѓулув накунед) ман фаќат 
бандаи Худо њастам, бигўед, ки Муњаммад (с) бандаи Худо ва Расули 
Худост». 

БОБИ 17. Нузули Исо ибни Марям (ъ) 

1440. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Дар замоне, ки Исо (ъ) дар байни шумо биёяд ва имоми 
шумо (дар намоз) аз худи шумо бошад, њоли шумо чї гуна хоњад буд?» 

БОБИ 18. Он чї, ки дар мавриди Бани Исроил омадааст 

1441. Аз Њузайфа (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: «Њангоме, ки Даљљол хурўљ мекунад, бо вай 
об ва оташе аст, он чиро, ки мардум оташ мебинанд, дар воќеъ оби 
сарде аст ва он чиро, ки мардум оби сарде фикр мекунанд, дар воќеъ 
оташи сўзоне аст. Касе, ки аз шумо замони Даљљолро дарк кард, 
оташро ихтиёр намояд, зеро он оташ дар воќеъ оби гуворое аст». 

1442. Ва аз Њузайфа (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: «Шахсе замони маргаш фаро расид ва чун аз 
зиндагї ноумед шуд, барои бозмондагонаш васият намуд, ки баъд аз 
мурдан маро дар байни њезуми бисёре ќарор дињед ва оташ бизанед. 
Баъд аз он, ки гўштам сўхт, устухонамро бигиред ва орд кунед ва дар 
рўзе, ки боди шадиде мевазад, орди устухонамро дар дарё биандозед. 
Бозмондагонаш чунин карданд ва Худованди мутаъол аљзои ўро љамъ 
кард ва барояш чунин гуфт: Чаро чунин васияте карда будї? Гуфт: Аз 
тарси (азоби) ту! Ва Худованди мутаъол (ба сабаби ин тарсаш) ўро 
бахшид». (Њузайфа (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят мекунад, ки 
фармуданд: «Ин шахс кафандузд буд, кафани мурдањоро медуздид)». 

1443. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Сарпарастии бани Исроил ба дасти анбиё (ъ) буд, њар 
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паёмбаре, ки њалок мегардид, Худованд паёмбари дигареро 
мефиристод, вале баъд аз ман паёмбари дигаре нест ва халифањои 
бисёре хоњанд буд. Мардум пурсиданд: Дар ин сурат моро ба чї чиз 
амр мефармоед? Фармуданд: «Ба байъати халифаи аввал вафо кунед ва 
њаќќи хулафоро барои онњо адо намоед ва Худованди мутаъол аз он чи 
ки онњоро бар он муваккал сохтааст (дар рўзи ќиёмат) муњосиба хоњад 
кард». 

1444. Аз Абўсаъид (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Шумоён њатман равиши гузаштагонро ваљаб ба ваљаб ва 
газ ба газ пайравї хоњед кард, њатто агар ба сурохи сусморе дохил 
шуда бошанд, шумо њам дохил мешавед». Пурсиданд: Маќсади шумо 
(аз гузаштагон) яњуд ва насоро њастанд? Фармуданд: «Пас чї касоне 
њастанд?» (Яъне маќсади ман љуз яњуд ва насоро каси дигаре нест. 

1445. Аз Абдуллоњ ибни Амр ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Агарчи як оят њам бошад, аз ман барои мардум бирасонед 
ва аз бани Исроил њар чї, ки мехоњед, ривоят кунед ва њараље нест ва 
касе, ки аз рўи ќасд аз тарафи ман дурўѓ бигўяд, љояшро дар оташи 
дўзах омода намояд». 

1446. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Яњуд ва насоро мўйњои (сар ва риши) худро ранг 
намедињанд ва шумо аз онњо мухолифат намоед». 

1447. Аз Љундуб ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: «Дар мардумони пеш аз шумо шахсе захмї шуд, 
тањаммули дардро накард ва кордеро гирифт ва дасти худро ба он ќатъ 
кард, хун мунќатеъ нашуд ва он шахс мурд. Худованди мутаъол 
фармуд: «Ин бандаам бар ман сабќат кард ва худаш худро кушт, ман 
бињиштро бар ў њаром гардонидам». (Ин њадис далолат бар ин дорад, 
ки ќатли нафс, чи аз худ бошад ва чи аз дигаре, аз гуноњони кабира 
аст). 

1448. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки аз Паёмбари Худо (с) 
шунидааст, ки фармуданд: «Се нафар аз бани Исроил-яке пес, дигаре 
кал ва саввумї кўре буд, Худованди мутаъол хост, то онњоро озмоиш 
намояд ва њамон буд, ки фариштаеро назди онњо фиристод. 

Он фаришта назди шахси пес омад ва гуфт: Бењтарин орзуят чист? 
Гуфт: Мехоњам, ки ранги љилди ман ба њоли оддиаш баргардад, зеро 
мардум аз ман мутанаффир шудаанд. Фаришта дасте бар вай кашид, 
он шахс сињат ёфт ва ранги љилдаш ба њоли оддии худ баргашт. Боз аз 
вай пурсид: Кадом мол дар назди ту мањбубтар аст? Гуфт: Шутур. 
Барояш шутури њомилае дод, ки ба зоиданаш чанд рўзи бештаре 
намонда буд ва он фаришта гуфт: Худованд дар молат баракат 
бидињад. 

Баъд аз он назди кал омад ва гуфт: Бењтарин орзуят чист? Гуфт: 
Орзуям ин аст, ки сарам мўй барорад ва ин иллат аз ман дур гардад, 
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зеро мардум аз ман мутанаффир шудаанд. Бар ў дасте кашид, иллаташ 
дур гардид ва мўйи зебо барояш дода шуд. Баъд аз он барояш гуфт: 
Кадом молро бештар дўст дорї? Гуфт: Говро. Барояш гови њомилае 
дод ва гуфт: (Худованд) бароят баракат бидињад. 

Баъд аз он назди кўр омад ва гуфт: Бењтарин орзуят чист? Гуфт: Ин, 
ки Худованд биноиямро бароям бозгардонад, то мардумро дида 
битавонам. Худованд биноияшро барояш бозгардонид, баъд аз он вай 
пурсид: Кадом молро бештар дўст медорї? Гуфт: :гўсфандро. Барояш 
гўсфанди зиње дод. Соњибони шутур ва гов ва гўсфанд ба тавлид ва 
њосилдињї пардохтанд, аввалї дорои галлањои шутур, дуввумї дорои 
галлањои гов ва саввумї дорои раммањои гўсфанд шуд. 

Фаришта ба сурате, ки бори аввал назди шахси пес омада буд, 
наздаш рафт ва гуфт: Шахси мискине ва мусофире њастам, васоили 
зиндагї аз дастам рафтааст, умеде љуз ба Худо ва баъд аз он ба ту 
надорам, ба номи Худое, ки бароят ранг ва љилди некў ато карда ва ин 
њама молро бахшидааст, бароям як шутуре бидењ, то битавонам ба 
ватанам баргардам. Гуфт: Масорифам зиёд аст. Фаришта барояш гуфт: 
Гўё ман туро мешиносам, магар ту њамон песе нестї, ки мардум аз ту 
мутанаффир буданд ва дар њолати фаќру бечорагї афтода будї ва 
Худованд њамаи ин молњоро бароят додааст? Гуфт: На, ман ин 
амволро аз падаронам мерос бурдаам. Фаришта гуфт: Агар дурўѓ 
бигўї, Худованд туро ба њолати аввалиат баргардонад. Баъд аз он ба 
сурати аввалиаш назди кал омад ва монанди чизе, ки барои пес гуфта 
буд, барои ў њам гуфт. Ва ў њам љавоби ўро монанди шахси пес дод. 
Гуфт: Агар дурўѓ бигўї, Худованд туро ба њолати аввалиат 
баргардонад. 

Баъд аз он ба сурати аввалиаш назди кўр омад ва гуфт: Шахси 
мискин ва мусофир њастам, васоили зиндагї аз дастам рафтааст ва 
умеде љуз ба Худо ва баъд аз он ба ту надорам. Ба номи Худое, ки 
биноиятро бароят бозгардонидааст, бароям як гўсфанд бидењ, то 
битавонам сафарамро ба он идома бидињам. Он шахс гуфт: Ман кўр 
будам, Худованд маро бино кард ва фаќир будам ва маро тавонгар 
сохт, пас њар чї, ки мехоњї, бароят бигир, ба Худованд савганд аст, њар 
андозае, ки аз молам ихтиёр кунї, аз ту дареѓ нахоњам дошт. Фаришта 
барояш гуфт: Молатро назди худат нигоњ дор, ин як озмоиш ва 
ибтилое буд, Худованд аз ту розї ва аз он ду нафари дигар норозї 
аст». 

1449. Аз Абўсаъид (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Шахсе аз бани Исроил наваду нўњ нафарро кушт ва сипас 
рафт ва дар бораи он (яъне тавба кардан аз ин гуноњ) пурсиш мекард. 
Назди роњибе расид ва аз вай пурсид: Оё барои ман имкони тавба њаст? 
Гуфт: На. Он роњибро њам кушт. Боз ба суол карданаш идома дод. 
Шахсе барояш гуфт: Ба фалон ќария бирав (зеро дар он ќария 
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мардумоне њастанд, ки Худоро ибодат мекунанд), ту њам бо онњо 
Худоро ибодат кун. Он шахс ба тарафи он ќария ба роњ афтод (вале 
пеш аз расидан ба ќария) дар роњ мурд ва дар њолати марг худро ба 
сина ба тарафи он ќаря кашонид. 

Малоикаи рањмат ва малоикаи азоб омаданд ва дар борааш низоъ 
намуданд (малоикаи рањмат мехостанд ўро ба љаннат бубаранд ва 
малоикаи азоб мехостанд ўро ба дўзах биандозанд) ва Худованд барои 
ќария, ки ба тарафи он равон буд, амр кард, ки наздик шавад ва барои 
ќарияе, ки аз он хориљ шуда буд, амр кард, ки дур шавад ва баъд аз он 
барои малоика гуфт, ки масофати байни ин ду ќарияро андозагирї 
кунанд, (баъд аз андозагирї) диданд, ки ба ќарияе, ки ба тарафи он 
равон буда, як ваљаб наздиктар аст ва њамон буд, ки барои он шахс 
омурзида шуд». 

1450. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Касе аз дигаре заминашро харид ва дар он хумеро, ки пур 
аз тилло буд ёфт. Барои касе, ки заминро аз вай харида буд гуфт: 
Тиллоятро бигир, ман аз ту заминро харида будам, на тиллоро. Ва 
касе, ки замин аз вай буд, гуфт: Ман заминро бо њар чї, ки дар он њаст, 
барои ту фурўхтаам. Билохира шахсеро њакам (довар) ќарор доданд, 
шахси њакам аз он ду нафар пурсид: Оё фарзанд доред? Яке гуфт: Ман 
писаре дорам. Ва дигаре гуфт: Ман духтаре дорам. Гуфт: Духтарро 
барои писар ба никоњ бидињед ва аз он тиллоњо чизеро барои онњо 
бидињед ва баќияро садаќа кунед». 

1451. Аз Усома ибни Зайд (р) ривоят аст, ки касе аз вай пурсид: Дар 
мавриди вабо аз Паёмбари Худо (с) чї шунидаї? Усома (р) гуфт: 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Вабо касофате аст, ки бар тоифае аз 
бани Исроил ва ё бар мардуме, ки пеш аз шумо буданд, фиристода 
шудааст. Агар шунидед, ки дар сарзамине вабо пайдо шудааст, ба он 
љо наравед ва агар ба љое будед, ки дар он љо вабо пайдо шуда буд, 
барои гурехтан аз он љо хориљ нашавед». 

1452. Аз Оиша (р) њамсари Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки гуфт: 
Дар мавриди вабо аз Паёмбари Худо (с) пурсиш намудам, бароям 
гуфтанд, ки вабо азобе аст, ки Худованди мутаъол бар њар касе, ки 
хоста бошад, мефиристад. Ва Худованди мутаъол ваборо барои 
мусалмонон рањмате ќарор додааст, касе ки вабо дар минтаќааш воќеъ 
мегардад ва ў дар он љо сабр кунад ва савоби худро аз Худо биљўяд ва 
яќин дошта бошад, ки чизе ба љуз он чї, ки Худованд муќаддар 
кардааст, барояш намерасад (њар ваќте, ки бимирад) савоби шањиде 
барояш дода мешавад. (Хоњ ба сабаби вабо бимирад ва хоњ ба сабаби 
дигаре, хоњ дар ваќти вабо бимирад ва хоњ баъд аз вабо. 

1453. Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Гўё њамин њоло ба 
тарафи Паёмбари Худо (с) нигоњ мекунам, ки эшон аз паёмбаре аз 
паёмбарон ќисса мекарданд, фармуданд: Ќавми вай ўро заданд ва 
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хунолуд намуданд ва дар њоле, ки хунро аз рўи худ пок мекард, дуо 
намуд ва гуфт: Худоё! Барои ќавми ман биомурз! Зеро инњо 
намедонанд. (Баъзе аз уламо гуфтанд, ки ин паёмбар Нўњ (ъ) буд). 

1454. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Шахсе дар њоле, ки изорашро аз рўи кибр ба замин 
мекашид, дар замин фурў рафт ва ў то рўзи ќиёмат дар замин фурў 
меравад». 

БОБИ 19. Маноќиб ва фазоил 

1455. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Мардум монанди маъдан њастанд, касоне ки дар љоњилият 
хуб буданд, дар њолати мусулмон шудан њам хуб њастанд, ба шарти он, 
ки фиќњ ва дониш дошта бошанд ва муносибтарин шахс барои хилофат 
касе аст, ки аз хилофат дурї биљўяд ва аз он рўйгардон бошад ва 
бадтарин мардумон афроди дуранг ва дурўй њастанд, ки назди мардуме 
ба як рўй ва назди мардуми дигаре ба рўи дигар мераванд». 

1456. Ва аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Мардум дар кори иморат ва вилоят тобеъ ва пайрави 
Ќурайш њастанд, мусалмонони онњо тобеъи мусалмонони Ќурайш ва 
кофирони онњо тобеъи кофирони Ќурайш мебошанд. Мардум монанди 
маъдан њастанд, бењтарини онњо дар љоњилият бењтарини онњо дар 
Ислом њастанд, агар фиќњ ва дониш дошта бошанд. Бењтарин (ва 
муносибтарин) мардумон дар кори аморат ва хилофат касе аст, ки то 
замоне, ки кори хилофат бар гарданаш меафтад, аз он мутанаффир ва 
рўйгардон бошад». 

БОБИ 20. Бартарињои Ќурайш 

1457. Ба Муовия (р) хабар расид, ки Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос (р) 
мегўяд: Ба зудї шахсе аз мардуми Кањтон подшоњ хоњад шуд. Муовия аз 
ин сухан ба хашм омад, бархост ва баъд аз њамд ва санои Худованди 
мутаъол гуфт: Аммо баъд, бароям хабар мерасад, ки касоне аз шумо 
чизњое мегўянд, ки на дар китоби Худо аст ва на аз Паёмбари Худо (с) 
ривоят шудааст, инњо љоњилони шумо њастанд. Аз орзуњое, ки сабаби 
гумроњї мешавад, бипарњезед, зеро ман аз Паёмбари Худо (с) шунидаам, 
ки фармуданд: «Хилофат мутааллиќ ба Ќурайш аст ва њар касе, ки бо 
онњо дар ин амр мухолифат намояд, Худованд ўро сарнагун (яъне хор ва 
расво) месозад ва ин то ваќте аст, ки Ќурайш пойбанди дин бошанд». 

1458. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Мардуми Ќурайш, Ансор, Љуњайна, Музайна, Аслам, 
Ашљаъ ва Ѓифор (номњои ќабилањои Араб аст) њампаймонон ва 
дўстони ман њастанд ва ба љуз аз Худо ва Расули Ў дўсти дигаре барои 
онњо нест». 
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1459. Аз Ибни Умар (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Ин амр (яъне масъалаи хилофат) то ваќте, ки ду нафар  аз 
Ќурайш бимонанд, дар байни он ду нафар хоњад буд». 

1640. Аз Љубайр ибни Мутъим (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо Усмон (р) 
назди Паёмбари Худо (с) рафтем, ў гуфт: Ё Расулаллоњ! Барои бани 
Мутталиб (чизе) додед ва барои мо надодед, њол он ки мо ва бани 
Мутталиб нисбат ба шумо дар як манзилат ќарор дорем. Паёмбари Худо 
(с) фармуданд: «Танњо бани Њошим ва бани Мутталиб як чиз њастанд». 

БОБИ 21. 

1461. Аз Абўзар (р) ривоят аст, ки аз Паёмбари Худо (с) шунидааст, 
ки фармуданд: «Касе, ки дониста худро ба ѓайри падараш нисбат 
дињад, кофар мешавад ва касе худро ба ќавме нисбат дињад, ки аз онњо 
набошад, љояшро дар оташи дўзах омода намояд». 

1462. Аз Восила ибни Асќаъ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) фармуданд: «Аз бузургтарини тўњматњо он аст, ки инсон худро ба 
ѓайри падараш нисбат дињад ва ё он, ки бигўяд: дар хоб чунин ва чунон 
дидам, дар њоле, ки чунин хобе надида бошад ва ё он, ки аз Паёмбари 
Худо (с) чизеро ривоят кунад, ки (Паёмбари Худо (с) он чизро нагуфта 
бошад». 

БОБИ 22. Ќиссаи Аслам, Ѓифор, Музайна,                                      
Љуњайна ва Ашљаъа 

1463. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) бар болои 
минбар фармуданд: «Мардуми Ѓифорро Худованд маѓфират намояд ва 
мардуми Асламро Худованд саломат дошта бошад ва мардуми Усайя 
(касонеанд), ки исёни Худо ва Расулро кардаанд». 

1464. Аз Абўбакра (р) ривоят аст, ки гуфт: Аќраъ ибни Њобис барои 
Паёмбари Худо (с) гуфт: Аз ќабилаи Аслам ва Ѓифор ва Музайна ва 
Љуњайна касоне аз шумо пайравї карданд, ки роњзан буданд ва амволи 
њољиёнро ба яѓмо мебурданд. Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Оё агар 
ќабилаи Аслам ва Ѓифор ва Музайна ва Љуњайна аз ќабилаи бани 
Тамим ва бани Омир ва Асад ва Ѓатфон бењтар бошанд, ба назари ту 
сабаби бадбахтї ва зиёни онњо (яъне бани Тамим ва бани Омир...) 
нест?» Гуфт: Бале, њаст. Фармуданд: «Савганд ба зоте, ки љонам дар 
дасти ўст, ки онњо (яъне ќабилаи Аслам ва Ѓифор...) аз инњо (яъне аз 
бани Тамим ва...) бењтар њастанд». 

1465. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Ќабилаи Аслам ва Ѓифор ва чизе аз Музайна ва Љуњайна. 
Ва ё фармуданд: чизе аз Љуњайна ё Музайна-дар назди Худованди 
мутаъол. Ва ё фармуданд: дар рўзи ќиёмат аз ќабилаи Асад ва Тамим 
ва Њавозин ва Ѓатфон бењтар њастанд». 
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БОБИ 23. Зикри Ќањтон 

1466. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Ќиёмат то он ваќт барпо намешавад, ки шахсе аз ќабилаи 
Ќањтон биёяд ва ба мардум њукумат намояд». 

БОБИ 24. Нањй намудан аз мафкураи љоњилият 

1467. Аз Љобир (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо Паёмбари Худо (с) дар 
ѓазвае иштирок намудем, иддае аз муњољирин бо эшон љамъ шуданд ва 
кам-кам теъдоди онњо зиёд гардид ва дар байни муњољирин шахси шўх 
ва бозигаре буд. Ин шахс ангушти худро ба маќъади шахсе аз Ансор 
зад. Ансорї сахт ѓазабнок ва барошуфта гардид, то он, ки њар кадом 
тарафдорони худро ба кўмак талабиданд, Ансорї Ансорро ва муњољир 
муњољиринро. Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Чаро мафкура ва 
равиши ањли љоњилиятро пеш гирифтаед?» Баъд аз он пурсиданд: 
«Байни инњо чї воќеа шудааст?» Аз даст задани муњољир ба маќъади 
шахси Ансор барояшон гуфтанд, фармуданд: «Ин корро тарк кунед, ки 
кори хабисе аст». 

Абдуллоњ ибни Убай ибни Салули (мунофиќ) гуфт: Оё (шумо 
мардуми муњољир) бар зидди мо њамдастї менамоед? Ваќте, ки ба 
Мадина баргардем, гурўњи азиз ва мўњтарам (маќсадаш мардуми 
Ансор буд), гурўњи залил ва хорро (ки ба гумонаш мардуми муњољир 
мебошад), аз Мадина берун хоњанд кард. Умар (р) ба тарафи Абдуллоњ 
ибни Убай ишора намуда гуфт: Ё Расулаллоњ! Оё ин хабисро ба ќатл 
бирасонам? Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Намехоњам, мардум 
бигўянд, ки ў сањобањои худро ба ќатл мерасонад». 

БОБИ 25. Ќиссаи Хузоъа 

1468. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: Амр ибни Луњай, ибни Ќамъа, ибни Хиндиф, Абу Хузоъа 
аст». 

1469. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Амр ибни Омир ибни Луњайи Хузоъиро дидам, ки 
рўдањояшро дар байни оташ ба дунболи худ мекашад ва ў аввалин касе 
буд, ки тариќаи Савоибро ихтиёр намуд» (Савоиб иборат аз њайвоноте 
буд, ки бино ба одати ањли љоњилият агар касе аз омадани мусофире ва 
ё љињати шифо ёфтани маризе назр мекард, мегуфт: Фалон шутурам 
озод бошад. Баъд аз он на он шутурро савор мешуданд, на медўшиданд 
ва на аз чаридан ва рафтанаш дар њар љойе, ки бошад, мамониат 
мекарданд). 
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БОБИ 26. Ќиссаи исломи Абўзар (р) 

1470. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Абўзар (р) гуфт, ки 
ман шахсе аз ќабилаи Ѓифор будам, барои мо хабар расид, ки шахсе 
дар Макка зуњур кардааст ва иддаои паёмбарї дорад. Ба бародарам 
гуфтам: Назди ин шахс бирав, бо ў њарф бизан ва хабарашро бароям 
биёвар. Бародарам рафт ва баъд аз мулоќот бо вай баргашт, аз вай 
пурсидам: Назари ту дар борааш чист? Гуфт: Ба Худованд савганд, ўро 
шахсе дидам, ки ба кори хайр амр мекунад ва аз кори бад монеъ 
мешавад. Бар вай гуфтам: Љавоби комиле бароям наовардї. Худам 
озуќа ва асоямро гирифтам ва ба тарафи Макка ба роњ афтодам. 
Худам Паёмбари Худо (с)-ро намешинохтам ва дар айни њол 
намехостам аз касе дар мавриди эшон суол намоям, балки мехостам аз 
оби Замзам биошомам ва дар масљид бошам. 

Абўзар (р) мегўяд: Алї (р) наздам омад ва гуфт: Гўё шахси ѓарибе 
њастї? Гуфтам: Бале. Гуфт: Ба манзили мо бифармо. Бо вай ба 
манзилаш рафтам, на ў аз ман чизе пурсид ва на ман барояш чизе 
гуфтам. Чун субњ шуд, ба тарафи масљид омадам, то дар мавриди 
Паёмбари Худо (с) љустуљў ва пурсиш намоям, вале касе набуд, ки дар 
борааш бароям чизе бигўяд. 

Боз Алї (р) наздам омад ва гуфт: Њанўз натавонистї манзили 
дўстатро пайдо кунї? Гуфтам: На. Гуфт: Бо ман биё. Аз ман пурсид: 
Чикораї? Ва чї чиз сабаби омаданат ба ин сарзамин шудааст? Гуфтам: 
Агар розамро пинњон дорї, бароят мегўям. Гуфт: Пинњон медорам. 
Гуфтам: Ба мо хабар расид, ки дар ин љо шахсе зуњур карда ва иддао 
дорад, ки ў паёмбар аст. Бародарамро фиристодам, то бо ў сухан бигўяд 
ва бароям аз вай маълумоте биоварад, вале ў бароям хабари комиле 
наовард, аз ин љињат хостам, то худам бо ў мулоќот намоям. Гуфт: Кори 
бисёр хубе кардї, акнун ман назди ў меравам, ту њам бо ман биё, ба њар 
љое, ки дохил шудам, ту њам дохил шав ва агар касеро дидам, ки аз вай 
нисбат ба ту эњсоси хатар мекардам, ман ба бањонаи ислоњ кардани 
кафшам ба канори девор меистам ва ту ба роњи худ идома бидењ. 

Ва њамон буд, ки бо њам рафтем, Алї (р) назди Паёмбари Худо (с) 
дохил гардид, ман њам дохил шудам. Ба Паёмбари Худо (с) гуфтам: 
Исломро бар ман арза кунед. Исломро бар ман арза карданд ва њамон 
љо мусалмон шудам. Ба ман гуфтанд: «Эй Абўзар! Ин мавзўъро пинњон  
дор ва вопас ба минтаќаи худ бирав ва чун аз зуњури мо шунидї, 
дубора назди мо биё». Гуфтам: Савганд ба Зоте, ки шуморо ба њаќ 
фиристодааст, исломи худро дар пеши рўи онњо (яъне куффори 
Ќурайш) эълон хоњам кард ва њамон буд, ки ба масљид омадам ва дар 
њоле, ки Ќурайш он љо љамъ шуда буданд, гуфтам: «Ашњаду алло илоња 
иллаллоњу ва ашњаду анна Муњаммадан абдуњу ва расулуњу,» 
(мушрикин инро шунида) ва гуфтанд: Ба сарваќти сари ин 
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навмусулмон бирасед. Бархостанд ва маро то сарњади марг лату кўб 
карданд, вале Аббос сариваќт расид ва худро ба рўям андохт, баъд аз 
он рўи худро ба онњо кард ва гуфт: Эй вой бар шумо! Мехоњед шахсеро 
аз ќабилаи Ѓифор ба ќатл бирасонед, дар њоле, ки рафту омади 
ќофилањои тиљоратии шумо аз минтаќаи Ѓифор аст, онњо аз заданам 
даст кашиданд. 

Чун субњ шуд, боз назди онњо омадам ва њамон суханро, ки дирўз 
гуфта будам, дубора такрор намудам, боз гуфтанд: Зуд ба чораи ин 
навмусулмон бирасед. Ва монанди дирўз маро лату кўб карданд. Боз 
Аббос омад ва худро ба рўям андохт ва њамон сухани дирўзаашро 
такрор намуд, (Ибни Аббос (р) мегўяд: Ќиссаи мусалмон шудани 
Абўзар (р) чунин буд. 

БОБИ 27. Касе, ки дар Ислом ва љоњилият ба падаронаш 
нисбат дода шудааст 

1471. Ва аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Чун ин оят, ки 
«аќориби наздикатро бим бидењ» нозил гардид, Паёмбари Худо (с) 
ќабилањоро яке пас аз дигаре талаб намуда, мегуфтанд: «Эй бани Фењр! 
Эй бани Адий!» Ва дигар ќабоили Ќурайшро. 

БОБИ 28. Касе, ки хост насабаш дашном дода нашавад 

1472. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Њассон (р) аз Паёмбари Худо 
(с) дар њаљв намудани мушрикин иљоза хост. Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Бо насаби ман чї мекунї?» (яъне: ваќте, ки мушрикинро 
њаљв кунї, чун дар насаб бо онњо муштарак њастам, дар ин њаљв ман 
низ шомил мегардам.) Њассон (р) гуфт: Шуморо аз байни онњо ба 
монанде, ки мўй аз хамир берун кашида мешавад, берун мекашам. 

БОБИ 29. Он чї, ки дар бораи номњои Паёмбари Худо (с) 
омадааст 

1473. Аз Љубайр ибни Мутъим (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: «Бароям панљ ном аст: Муњаммад, Ањмад, Моњї 
(яъне: мањвкунанда), ки Худованд куфрро ба сабаби ман мањв мекунад 
ва Њошир, ки њамаи мардум бар ќадамњоям њашр мешаванд ва ман 
Оќиб њастам, ки ба аќиби њамаи паёмбарон омадаам ва баъд аз ман 
паёмбаре мабъус намешавад». 

1474. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Оё аз ин тааљљуб намекунед, ки Худованди мутаъол чї 
гуна дашном ва лаънати Ќурайшро аз ман мунсариф месозад? Онњо 
Музаммамро дашном дода ва лаънат мекунанд, њол он, ки номи ман 
Муњаммад аст, (Куффори Ќурайш лаъанањумуллоњ Паёмбари Худо (с)-
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ро Музаммам меномиданд ва Музаммам маънояш акси маънои 
Муњаммад аст). 

БОБИ 30. Хотамун-набийин (с) 

1475. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: «Мавќеъи ман аз паёмбарони гузашта монанди 
шахсе аст, ки хонаеро бино мекунад ва њамаи гўша ва канори онро 
комил менамояд ва зебо месозад, вале дар он таъмир љои як хишт холї 
мемонад. Мардуме ба тамошои он хона меоянд ва онро меписанданд, 
вале мегўянд: чї хуб буд, агар љойи ин хишт холї намебуд (ва ман 
омадам ва љои он хиштро комил кардам)». 

1476. Ва дар ривояте дар њадиси мазкур ин чиз њам омадааст, ки 
«...магар љойи холии як хишт дар як гўша». Ва дар ривояти дигаре 
омадааст, ки «... ва ман њамон хиштам ва ман хотами анбиё њастам». 

БОБИ 31. Вафоти Паёмбари Худо (с) 

1477. Аз  Оиша (р)  ривоят  аст,  ки  Паёмбари  Худо  (с)  дар  
шастусесолагї  вафот намуданд. 

БОБИ 32 

1478. Аз Соиб ибни Язид (р), ки навадучањорсола ва шахси ќавї ва 
ростандоме буд, ривоят аст, ки гуфт: Ман яќин дорам, ки саломатї, 
шунавої ва биноиям љуз дуои Паёмбари Худо (с) сабаби дигаре 
надорад. Холаам маро назди эшон бурд ва гуфт: Ё Расулаллоњ! 
Хоњарзодаам мариз аст, барои ў дуо кунед. Ва эшон барои ман дуо 
карданд. 

БОБИ 33. Сифати Паёмбари Худо (с) 

1479. Аз Уќба ибни Њорис (р) ривоят аст, ки гуфт: Абўбакр (р) 
намози асрро хонд ва берун шуд (ва ин баъд аз чанд рўзе аз вафоти 
Паёмбари Худо (с) буд ва дар ин ваќт Алї (р) низ њамроњаш буд). 
Њасан (р)-ро дид, ки бо дигар атфол бозї мекунад (Њасан (р) дар ин 
ваќт њафтсола буд), ўро бар шонаи худ савор намуда ва гуфт: Ба сари 
падарам савганд, ки ў њамранги Паёмбари Худо (с) аст, на њамранги 
Алї. Ва Алї (р) механдид. 

1480. Аз Абўљуњайфа (р) ривоят аст, ки гуфт: Ман Паёмбари Худо 
(с)-ро дидам, Њасан ибни Алї (р) шабењашон буд. Касе барояш гуфт: 
Мушаххасоти Паёмбари Худо (с)-ро ба мо бигў. Гуфт: Паёмбари Худо 
(с) сафедранг буданд ва дар мўйњои сиёњашон мўйњои сафед пайдо 
шуда буд ва он њазрат (с) амр карданд, то ба мо сездањ шутур 
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бидињанд, вале пеш аз он, ки мо он шутуронро бигирем, вафот 
намуданд. 

1481. Аз Абдуллоњ ибни Буср (р), ки аз сањобањои Паёмбари Худо 
(с) буд, пурсиданд: Оё Паёмбари Худо (с)-ро дар њоли пирї дидї? Гуфт: 
Аз мўйњои зери лаби эшон чанд мўйе сафед шуда буд (теъдоди мўйњои 
сафед, њафдањ мўй буд). 

1482. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) миёнаќад буданд, на баланд буданд ва на кўтоњ, рангашон гулгун 
буд, на сафеди беранг ва на гандумгун, мўйњояшон на муљаъъад буд ва 
на рехта. Њангоме, ки вањй барояшон нозил гардид, чињилсола буданд. 
Дањ сол дар Макка вањй барояшон нозил мешуд ва дањ сол дар 
Мадина. Ва њангоми вафот бист мўйи сафед ба сару рўяшон дида 
намешуд (аз зоњири ин њадис чунин дониста мешавад, ки умри он 
њазрат (с) шаст сол буд, дар сурате, ки умрашон ба таври собит шасту 
се сол аст ва сабабаш ин аст, ки Анас (р) муддати нузули вањй дар 
Маккаро баён мекунад, на муддати баќои Паёмбари Худо (с) дар 
Маккаро ва тавре, ки маъруф аст, дар шаш моњи аввали беъсат барои 
Паёмбари Худо (с) рўъёњои солења зоњир мегардид ва дар муддати 
дуввуним соли дигар вањй ба таври комил ќатъ гардида буд, ки 
маљмўъи муддати ќатъи вањй се сол мешавад ва ба ин тариќ умри 
Паёмбари Худо (с) њамон (шасту се сол) мешавад). 

1483. Ва дар ривояти дигаре аз Анас ибни Молик (р) омадааст, ки 
гуфт: Паёмбари Худо (с) на бисёр ќоматбаланд буданд ва на 
кўтоњќомат, на сафеди беранг ва на гандумгун, на дорои мўйи 
муљаъъад ва на мўйи рехта. Дар чињилсолагї ба паёмбарї мабъус 
гардидаанд... (ва баќияи њадисро, ки ќаблан гузашт, ривоят кард). 

1484. Аз Бароъ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) аз њама 
зеботар ва хушхўтар буданд, на бисёр баландќомат буданд ва на 
кўтоњќомат. 

1485. Аз Анас (р) суол шуд, ки оё Паёмбари Худо (с) мўйњои худро 
ранг мекарданд? Гуфт: На, фаќат чанд мўе дар ду гўшаи сарашон сафед 
шуда буд. 

1486. Аз Бароъ ибни Озиб (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) миёнаќад буданд, байни шонањояшон фарох буд ва мўйњояшон то 
ду нармии гўш мерасид. Изор ва ридоеро пўшида буданд, ки хатњои 
сурх дошт ва њељ касро зеботар аз эшон надида будам. 

1487. Ва дар ривояти дигаре аз Бароъ (р) омадааст, ки аз вай 
пурсида шуд: Оё тобиши рўи Паёмбари Худо (с) монанди тобиши 
шамшер буд? Гуфт: На, балки (дар зебої равшанї ва гирдї) монанди 
моњтоб буд. 

1488. Ривоят аст, ки Абўљуњайфа (р) Паёмбари Худо (с)-ро дар 
Батњо дидааст, ки пеши рўяшон сутра гузошта шуда буд... Ин њадис 
ќаблан гузашт ва дар ин ривоят омадааст, ки гуфт: Мардум дастњои 
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Паёмбари Худо (с)-ро мегирифтанд ва бар рўи худ мекашиданд ва ман 
низ дасти Паёмбари Худо (с)-ро гирифтам ва бар рўи худ гузоштам, 
дастњои эшон яхтар аз барф ва хушбўтар аз мушк буд. (Ќобили 
тазаккур аст, ки сардии даст далолат бар саломатии љисм дорад ва 
дигар ин, ки хушбўйии Паёмбари Худо (с) табиъї буд, яъне бидуни он, 
ки хушбўї истеъмол карда бошанд, бўи хуше доштанд). 

1489. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Дар бењтарин наслњои бани Одам (ъ) аз як насл ба насли 
дигар мунтаќил гардидаам (яъне аз салби Исмоил ба Канона ва аз 
Канона ба Ќурайш ва аз Ќурайш ба бани Њошим), то ин, ки дар ин 
ќарн ба дунё омадам». 

1490. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) мўйњои 
худро бар рўи (пешонии) худ рањо мекарданд, вале мушрикин мўйњои 
худро аз фарќи сар ду њисса мекарданд ва ањли китоб мўйњои худро 
рањо мекарданд. Паёмбари Худо (с) дар мавориде, ки амр ба чизи 
муайяне намешуданд, мувофиќат бо ањли китобро дўст медоштанд 
(зеро ањли китоб нисбат ба мушрикин ба њаќ наздиктар буданд ва аз ин 
љињат аст, ки никоњ кардани занони онњо равост ва забњи дасташон низ 
њалол аст) ва баъд аз (он ки мушрикин аз байн рафтанд), эшон мўйњои 
сари худро ду њисса карданд. 

1491. Аз Абдуллоњ ибни Амр (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) фоњиш ва мутафањњиш набуданд ва њамеша мефармуданд: 
«Бењтарини шумо хушахлоќтарини шумо аст». 

1492. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) байни њељ 
ду коре мухайяр нашудаанд, магар он, ки агар гуноње дар он намебуд, 
осонтарини онро ихтиёр мекарданд ва агар гуноње дар он кори 
(осонтар) мебуд, нисбат ба њамагон аз он бештар дурї мељустанд ва 
Паёмбари Худо (с) дар мавриди худ њаргиз аз касе интиќом 
нагирифтаанд, вале агар ба њурумот ва ањкоми Худо беэњтиромї 
мешуд, њудуди Худоро љорї месохтанд. 

1493. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Њељ абрешим ва дебољеро ба 
мулоимии дасти Паёмбари Худо (с) ламс накардаам ва њељ атр ва 
хушбўиро аз бўи Паёмбари Худо (с) хушбўтар наёфтаам. 

1494. Аз Абўсаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) аз духтари бикр дар саропардааш боњаётар буданд. 

1495. Ва дар ривояти дигар омадааст, ки гуфт: ... ва агар аз чизе 
бадашон меомад, аз чењраашон намоён мегардид (яъне аз нињояти 
њаёву шарм бадии он чизро ба забон намеоварданд, вале аз ранги 
чењраашон намоён мегардид, ки аз фалон чиз бадашон омадааст). 

1496. Аз Абўњурайра ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) њељ 
таомеро њељ гоњ бад нагуфтаанд, агар хушашон меомад, мехўрданд ва 
агар хушашон намеомад, аз хўрдани он худдорї мекарданд (ва ин амр 
аз камоли адаб ва ахлоќашон буд). 
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1497. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) тавре санљида 
сухан мегуфтанд, ки агар касе мехост суханонашонро шумор кунад, 
шумор карда метавонист (ва аз њамин сабаб буд, ки сањоба (р) 
тавонистанд суханони гуњарбори эшонро ба хотир супурда ва ба  
ояндагон бирасонанд). 

1498. Ва аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) мисли 
шумо инчунин паёпай сухан намегуфтанд. 

БОБИ 34. Чашми Паёмбари Худо (с) мехобид, вале 
дилашон намехобид 

1499. Анас (р) аз (ваќоеъи) шаби меърољи Паёмбари Худо (с) ривоят 
мекунад, ки пеш аз он, ки бар Паёмбари Худо (с) вањй нозил гардид, 
дар њоле, ки дар Масљидулњаром бо ду нафари дигар, яъне Љаъфар ва 
Њамза (р) хоб буданд, се нафар назди эшон омаданд (гўянд: ин се нафар 
Љабраил, Микоил ва Исрофил буданд). Аввалї пурсид: Он шахсе, ки 
мо мехоњем, кадом аст? Гуфт: Он кї дар васат аст, аз њама бењтар аст. 
(Паёмбари Худо (с) дар байни Њамза ва Љаъфар хоб буданд). Охирин 
нафари онњо гуфт: Бояд њамон шахси бењтарро бубарем. Ин охирин 
чизе буд, ки дар он шаб гуфтанд. 

Шаби дигар Паёмбари Худо (с) дар байни хобу бедорї диданд, ки 
боз (он се нафар) омаданд ва чашмони Паёмбари Худо (с) хоб, вале 
дилашон бедор буд. Паёмбарон чунин њастанд, чашми онњо мехобад ва 
дилашон намехобад. Ва њамон буд, ки Љабраил (ъ) омад ва Паёмбари 
Худо (с)-ро бо худ гирифт ва ба осмон уруљ намуд. 

БОБИ 35. Аломати нубувват дар Ислом 

1500. Ва аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки Паёмбари 
Худо (с) дар минтаќаи Завро буданд (Завро љое буд дар бозори 
Мадина), зарфи оберо назди эшон оварданд, дасти худро дар он зарф 
гузоштанд, об аз байни ангуштонашон фаввора зад ва мардум вузў 
сохтанд. Аз Анас (р) пурсиданд: Шумо (касоне, ки аз он зарф вузў 
сохтед) чанд нафар будед? Гуфт: Сесад нафар ё њудуди сесад нафар. 

1501. Аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Мо чизњои 
хориќулодаро сабаби хайр ва баракат мепиндоштем (масалан ин, ки 
иддаи бисёре аз таоми андаке сер шаванд ва ё ќадањи обе сабаби сероб 
шудани мардуми бисёр гардад ва амсоли инњо), вале шумо чунин чизњоро 
аломати азоб фикр мекунед. Дар сафаре бо Паёмбари Худо (с) будем, об 
кам шуд, фармуданд: «Каме об биоваред». Зарферо, ки дар он миќдори 
ками об буд, оварданд. Паёмбари Худо (с) дасти худро дар он зарф 
нињоданд ва фармуданд: «Ба сўи оби муборак бишитобед ва баракат аз 
Худост». Ва ман дидам, ки об аз байни ангуштонашон берун мељањад ва 
њангоме, ки Паёмбари Худо (с) ѓизо мехўрданд, мо садои тасбењи 
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таомеро, ки хўрда мешуд, мешунидем (инњо њама мўъљизоти ќотеъе барои 
исботи нубуввати њазрати хатми мартабат (с) буд). 

1502. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «То он ваќт ќиёмат намешавад, ки шумо бо мардуме, ки 
кафшњои онњо аз мўй бофта шудааст, љињод намоед..». Ва ин њадис 
ќаблан гузашт (ба њадиси 1262 мурољаъат шавад) ва дар охири ин 
ривоят омадааст, ки «... ва рўзе хоњад омад, ки дидани ман барои шахс 
дўстдоштанитар аз мол ва авлодаш бошад». 

1503. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «То он замон ќиёмат намешавад, ки бо мардуми минтаќаи 
Хуз ва Кирмон аз диёри мардуми аљам љанг намоед, рўи он мардум 
сурх ва бинињои онњо њамвор аст, чашмњояшон хурд ва рўяшон ба 
монанди сипари чакишхўрда аст ва кафшњояшон аз мўй мебошад». 

1504. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: Њамин ќарияи аз Ќурайш мардумро њалок хоњад сохт. 
Мардум гуфтанд: Моро ба чї чиз амр мефармоед? Фармуданд: «Ай 
кош мардум аз онњо гўшагирї намоянд». 

1505. Ва аз Абўњурайра (р) дар ривояти дигар омадааст, ки (гуфт): 
Аз содиќ ва масдуќ шунидам, ки мефармуданд: «Њалоки уммати ман ба 
дасти гурўње аз Ќурайш аст». Ва агар бихоњед, онњоро ном мебарам: 
Бани фалон ва бани фалон њастанд. 

1506. Аз Њузайфа ибни Ямон (р) ривоят аст, ки гуфт: Мардум аз 
Паёмбари Худо (с) аз хайр пурсон мекарданд, вале ман аз тарси он, ки 
домангирам нашавад, аз шар ва бадї пурсиш мекардам. Гуфтам: Ё 
Расулаллоњ, мо замоне дар бадбахтї ва љоњилият будем ва Худованд 
ин хайрро (яъне дини Исломро) насиби мо сохт, оё баъд аз ин хайр боз 
шар ва бадбахтї хоњад буд? Фармуданд: «Бале!» 

Гуфтам: Баъд аз он шар ва бадбахтї боз хайре хоњад буд? 
Фармуданд: «Бале». (Ќозї Аёз мегўяд: Ин хайре, ки баъд аз шар аст, 
хилофати Умар ибни Абдулазиз (р) аст). Вале дар ў фасоде њам њаст». 
Пурсидам: Фасодаш чист? Фармуданд: «Касонеанд, ки мардумро ба 
роњи дигаре ѓайр аз роњи ман њидоят мекунанд, дар корњои онњо умури 
хуб ва бадро мебинї». 

Гуфтам: Оё баъд аз ин хайр боз шарре хоњад буд? Фармуданд: Бале, 
касонеанд, ки мардумро ба тарафи дўзах даъват мекунанд, касе, ки 
даъвати онњоро бипазирад, ўро дар љањаннам меандозанд» (гўянд 
мурод аз ин гурўњ хавориљ ва ќаромита мебошад). 

Гуфтам: Ё Расулаллоњ! Нишони онњоро барои мо бигўед, 
фармуданд: «Мардумеанд аз ќавми худи мо ва ба забони худи мо сухан 
мегўянд». Гуфтам: Агар замони онњоро дарёфтам, маро ба чї чиз амр 
мефармоед? Фармуданд: «Бо љамоати мусалмонон ва имоми онњо 
бош!» Гуфтам: Агар љамоат ва имоме надоштанд? Фармуданд: «Аз 
њамаи он ањзоб ва гурўњњо гўшагирї кун, агарчанде ки решаи дарахтро 
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бихўрї ва то њангоми марг ба њамин тариќ зиндагонї кунї». 
1507. Аз Алї (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки аз Паёмбари Худо 

(с) ба шумо сухан мегўям, афтодан аз осмонро аз дурўѓ бастан ба 
Паёмбари Худо (с) бештар дўст медорам ва ваќте, ки аз тарафи худ 
сухан мегўям, љанг фиребкорист. Аз Паёмбари Худо (с) шунидам, ки 
фармуданд: «Дар охири замон мардуме хоњанд омад, ки синнашон кам 
ва аќлашон норасо аст, гуфтањои онњо аз Ќуръон аст, вале аз Ислом бо 
чунон суръате хориљ мешаванд, ба монанде, ки тир аз њадаф хориљ 
мегардад. Имони онњо аз гулўяшон таљовуз намекунад, дар њар љое, ки 
онњоро дидед, ба ќатл бирасонед, зеро куштани онњо дар рўзи ќиёмат 
сабаби музд барои ќотили онњо аст». 

1508. Аз Хаббоб ибни Арт (р) ривоят аст, ки гуфт: Назди Паёмбари 
Худо (с) дар њоле, ки дар канори Каъба ба чодари худ такя карда 
буданд, шикоят намуда гуфтам: Оё барои мо талаби нусрат намекунед? 
Оё аз Худо намехоњед, то бо мо кўмак намояд? Фармуданд: «Дар 
замони пеш аз шумо барои шахс гудол мекарданд, ўро дар он њуфра 
(гудол) рост мемонданд ва бо арра ду нимаш менамуданд ва ин чиз ўро 
аз динаш боз намедошт ва бо шонаи оњанин гўшташро то ваќте, ки ба 
устухон мерасид, шона мекарданд ва ин чиз њам ўро аз динаш боз 
намедошт. Савганд ба Худованд аст, ки Худованди мутаъол динашро 
комил месозад, ба тавре, ки шахсе аз Санъо савора ба Њазрамавт 
биравад, ба љуз аз Худо аз каси дигар натарсад ва ё љуз аз гурге, ки ба 
гўсфандонаш њамла кунад, аз чизи дигаре натарсад, вале шумо аљалаву 
шитоб мекунед». 

1509. Аз Анас (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) (чанд рўзе) 
Собит ибни Ќайсро надиданд. Шахсе гуфт: Ё Расулаллоњ! Ман 
хабарашро барои шумо хоњам овард. Ин шахс омад ва дид, ки дар 
хонааш сар ба зону нишастааст, пурсид: Туро чї шудааст? Гуфт: 
Бадбахтї аст (ва сабаби ин бадбахтї ин аст, ки) овози худро аз овози 
Паёмбари Худо (с) баландтар мекардам ва ин чиз аъмоламро њабата 
карда, аз байн бурдааст ва дар натиља аз ањли дўзах хоњам буд. Он 
шахс назди Паёмбари Худо (с) омад ва гуфт, ки Собит ибни Ќайс (р) 
чунин ва чунон мегўяд. Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Наздаш бирав 
ва бигў, ки ту аз ањли дўзах нестї, балки аз ањли бињишт њастї». Ва ў 
ин хабари хушро барои (Собит ибни Ќайс (р) расонид. 

1510. Аз Бароъ ибни Озиб (р) ривоят аст, ки гуфт: Шахсе (дар 
намоз) сураи Кањфро мехонд. (Ин шахс Усайд ибни Њузайр буд), дар 
хонааш аспе буд ва шурўъ ба нооромї кард, намозро салом дод ва дид, 
ки абре ўро фаро гирифтааст, ин мавзўъро барои Паёмбари Худо (с) 
гуфт, фармуданд: «Эй фалон! Ба Ќуръон хонданат идома медодї, зеро 
он абр оромиш ва рўњонияте аст, ки ба сабаби хондани Ќуръон нозил 
гардида буд ва ё таназзул карда буд». (Табаронї аз Алї (р) ривоят 
мекунад, ки барои он абр сурате буд монанди сурати инсон). 
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1511. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) ба 
дидани шахси бодиянишине рафтанд ва одати Паёмбари Худо (с) ин 
буд, ки њангоми аёдат аз мариз мегуфтанд: «Чизе нест, иншоаллоњ, ки 
сабаби аз байн рафтани гуноњони ту мешавад». Ва барои он шахс њам 
гуфтанд, ки «чизе нест ва иншоаллоњ сабаби омурзиши гуноњони ту 
мешавад». Он шахс гуфт: Фармудед, ки сабаби омурзиши гуноњони ту 
мешавад? На, балки ин гармии сўзоне аст, ки ба љони пири марди 
кўњансоле даргирифта ва ўро ба ќабр рањнамої хоњад кард. Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: «Пас њоло, ки чунин мегўї, бале». 

1512. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Шахси насронї мусалмон 
шуд ва сураи «Баќара» ва «Оли Имрон»-ро хонд ва барои Паёмбари 
Худо (с) чизњоеро менавишт. Дубора аз ислом баргашт ва ба насроният 
гароид ва мегуфт: Муњаммад ба љуз чизњоеро, ки ман барояш навишта 
мекардам, чизи дигареро намедонад. Худованди мутаъол он шахсро 
њалок сохт, мардум дафнаш карданд, чун субњ шуд, диданд, ки хок ўро 
берун андохтааст, ќавмњояш гуфтанд: Ин кори Муњаммад (с) ва ёрони 
ўст, зеро ў аз назди онњо гурехта буд ва онњоянд, ки ўро аз ќабраш 
кашида берун андохтаанд. Барояш чуќурии амиќтаре канданд ва ўро 
дафн карданд. Чун субњ шуд, диданд, ки хок ўро берун андохтааст, 
гуфтанд: Ин кори Муњаммад ва ёрони ўст, ки ќавми моро аз ќабр 
кашида ва берун андохтаанд, зеро ў аз назди онњо гурехта буд. Ин бор 
то љое, ки метавонистанд, барояш чуќурии амиќе канданд ва ўро дар 
он дафн намуданд, чун субњ шуд, боз диданд, ки аз хок берун андохта 
шудааст, фањмиданд, ки кори касе нест (ва кори Худованди мутаъол 
аст) ўро бурданд ва дар љое андохтанд. 

1513. Аз Љобир (р) ривоят аст, ки гуфт Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Оё бистари махмал доред?» (Паёмбари Худо (с) ин 
саволро њангоме аз Љобир (р) намуданд, ки вай издивољ карда буд). 
Гуфтам: Мо куљо ва бистари махмал куљо? Фармуданд: «Бидонед, ки 
ба зудї соњиби бистари махмал хоњед шуд». Ман ба њамсарам мегўям, 
ки бистари махмалатро дур кун, ў мегўяд: Магар Паёмбари Худо (с) 
нафармуданд, ки «Ба зудї соњиби бистари махмал хоњед шуд». 

1514. Ривоят аст, ки Саъд ибни Муъоз (р) ба Умайя ибни Халаф гуфт: 
Аз Паёмбари Худо (с) шунидам, ки фармуданд: Ман туро хоњам кушт. 
Гуфт: Маро? Гуфтам: Бале. Гуфт: Ба Худованд савганд, ваќте, ки 
Муњаммад чизе бигўяд, дурўѓ намегўяд. Ва њамон буд, ки дар љанги Бадр 
кушта шуд ва ин њадис дорои ќиссае аст, ки мазмунаш њамин чиз аст». 

1515. Аз Усома ибни Зайд (р) ривоят аст, ки Љабраил (ъ) дар њоле, 
ки Умми Салама (р) назди Паёмбари Худо (с) буд, ба њузури эшон 
омад, чизе бо эшон сухан гуфт ва рафт. Паёмбари Худо (с) ба Умми 
Салама (ъ) гуфтанд: «Ин шахс кї буд?» Гуфт: Дињя буд. Умми Салама 
(р) мегўяд: То рўзе, ки хутбаи Паёмбари Худо (с)-ро дар мавриди 
хабари Љабраил (ъ) нашунида будам, фикр намекардам, ки ў љуз Дињя 
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шахси дигаре бошад (Љабраил (ъ) баъзе ваќтњо ба сурати Дињяи ќалбї 
(р) нозил мегардид). 

1516. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Дар хоб дидам, ки мардум дар љое љамъ шудаанд, 
Абўбакр (р) бархост, як ё ду сатил об кашид ва дар об кашиданаш гоње 
заиф намуд, (ишорат ба будани футуњоти замони Абўбакр (р) аст) ва 
Худованд барояш биомурзад. Баъд аз он сатилро Умар гирифт ва 
сатил ба дасти Умар мубаддал ба машке шуд ва ман њељ сардори 
ќавмеро надидаам, кори шоистаеро, ки Умар мекард, карда бошад (он 
ќадар об кашид), ки њавзи сари чоњро пур кард ва мардум сероб 
баргаштанд». 

БОБИ 36. Ин ќавли Худованд, ки: «Паёмбари Худо (с)-ро 
монанди фарзандони худ мешиносанд...» (Баќара: 146) 

1517. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки яњуд назди Паёмбари 
Худо (с) омада ва гуфтанд: Марду зане аз мо бо њам зино кардаанд. 
Паёмбари Худо (с) аз эшон пурсиданд: «Дар Таврот дар бораи зино чї 
омадааст?» Гуфтанд: Ин, ки онњоро расво бисозем ва тозиёна бизанем. 
Абдуллоњ ибни Салом гуфт: Дурўѓ мегўед, њукми зино дар Таврот сангсор 
кардан аст. Тавротро оварданд ва боз карданд, яке аз яњудон дасти худро 
бар болои ояи раљм гузошт ва мо ќабл ва мо баъди онро хонд. Абдуллоњ 
ибни Салом (р) (Абдуллоњ ибни Салом аз яњуди бани Ќайнуќоъ ва номаш 
Њусайн буд ва баъд аз ин, ки мусалмон шуд, ўро Абдуллоњ номиданд ва 
Паёмбари Худо (с) ўро башорат ба љаннат доданд) гуфт: Дастатро бардор. 
Чун дасти худро бардошт, ояи раљм дар зери дасташ буд. Яњудон гуфтанд: 
Ё Расулаллоњ! Абдуллоњ ибни Салом рост мегўяд, дар Таврот ояти раљм 
омадааст. Ва Паёмбари Худо (с) амр намуданд ва он ду зинокорро сангсор 
карданд. 

 
БОБИ 37. Дархости мушрикин, ки Паёмбари Худо (с)              

барои онњо мўъљиза нишон бидињад ва эшон барои онњо шаќќи         
ќамарро нишон доданд 

 
1518. Аз Абдуллоњ ибни Масъуд(р) ривоят аст, ки гуфт: Дар замони 

Паёмбари Худо (с) моњтоб дупора гардид ва Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Нигоњ кунед ва бар ин мўъљиза) шањодат бидињед». 

1519. Аз Урваи Бориќї (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) ба 
дасташ диноре доданд, то барояшон гўсфанде бихаранд. Урва (р) рафт 
ва ба як динор ду гўсфанд харид, якеро ба як динор фурўхт ва дигареро 
бо як динор назди Паёмбари Худо (с) овард ва эшон дуо карданд, ки 
дар хариду фурўши худ баракат бубинад. Ва баъд аз он агар хокро 
мехарид, фоида мекард. 
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Сањоба мусалмоне аст, ки бо Паёмбари худо (с)  
њамсўњбат шуда  бошад ва ё эшонро  дида бошад 

БОБИ 1 

1520. Аз Љубайр ибни Мутъим (р) ривоят аст, ки гуфт: Зане назди 
Паёмбари Худо (с) омад, ба вай амр карданд, ки боз њам наздашон 
биёяд. Он зан гуфт: Агар омадам ва шуморо надидам, гўё маргро дар 
назар дошт. Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Агар маро наёфтї, назди 
Абўбакр (р) бирав» (Ин њадис бар љонишинии Абўбакр (р) баъд аз 
Паёмбари Худо (с) бо сароњат далолат мекунад). 

1521. Аз Аммор (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с)-ро дар 
ваќте дидам, ки љуз аз панљ нафар аз ѓуломон ва ду зан ва Абўбакр (р) 
каси дигаре бо эшон набуданд. 

1522. Аз Абўдардо (р) ривоят аст, ки гуфт: Назди Паёмбари Худо 
(с) нишаста будам, ки Абўбакр (р) дар њоле, ки гўшаи пироњанашро то 
баландии зонуњояш боло карда буд, омад. Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Ин шахс љанг ва мухосама намудааст». Абўбакр (р) салом 
дод ва гуфт: Ё Расулаллоњ! Байни ман ва байни Ибни Хаттоб чизе 
воќеъ шуда буд, ба суръат наздаш рафтам ва изњори пушаймонї 
намудам ва аз ў хостам, то маро афв намояд, вале вай ибо варзид ва 
инак назди шумо омадам. Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Эй Абўбакр! 
Худованд туро биомурзад». Ва ин суханро се бор такрор намуданд. 

Аз тарафи дигар Умар (р) пушаймон шуд, ба хонаи Абўбакр (р) 
рафт ва пурсид: Абўбакр мављуд аст? Гуфтанд: На! Ва ў њам назди 
Паёмбари Худо (с) омаду салом дод. Ва ранги Паёмбари Худо (с) 
таѓйир ёфта буд, то љое, ки Абўбакр (р) њам тарсид. Баъд аз он Умар 
(р) ба ду зону нишаст ва гуфт: Ё Расулаллоњ! Ба Худованд савганд, ки 
гуноњ бештар аз ман буд. Ва ин суханро ду бор такрор намуд. 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Худованд маро ба сўи шумо фиристод 
ва шумо гуфтед, ки дурўѓ мегўяд ва Абўбакр гуфт, ки рост мегўяд. 
Илова бар он бо љон ва моли худ бо ман њамкорї намуд ва оё мешавад, 
ки дўстамро бароям вогузоред» (ва ўро азият накунед). Ва ин суханро 
ду бор такрор намуданд ва аз он рўз ба баъд Абўбакр (р) мавриди 
азияти касе ќарор нагирифт. 

 

- 56 - 
 КИТОБИ  ФАЗОИЛИ 

САЊОБА (Р) 



 

                                                                Китоби  фазоили саҳоба (р) 

 415 

1523.- Амр ибни Ос (р) мегўяд: Паёмбари Худо (с) маро саркардаи 
лашкари ѓазваи Зотусалосил (номи љоест ва ин ѓазва дар соли њафтуми 
њиљрї воќеъ гардида буд), таъин намуданд. Назди Паёмбари Худо (с) 
омадам ва гуфтам: Мањбубтарин мардум назди шумо кист? 
Фармуданд: «Оиша». Гуфтам: Аз мардњо кадом касе аст? Фармуданд: 
«Падари Оиша». Гуфтам: Баъд аз он кадом шахсест? Фармуданд: 
«Умар ибни Хаттоб». Ва аз ашхоси дигаре њам ном бурданд (Гўянд, аз 
љумлаи касоне, ки Паёмбари Худо (с) аз онњо ном бурданд, Абўубайда 
ибни Љароњ буд). 

1524. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Касе, ки љомаашро аз рўи кибр дароз намояд, Худованди 
мутаъол дар рўзи ќиёмат ба тарафаш назар намекунад». Абўбакр (р) 
гуфт: Як тарафи пироњанам дароз мешавад (гўянд, сабаби дароз 
шудани як тарафи пироњани Абўбакр (р) он буд, ки вай њангоми роњ 
рафтан худро ба як тараф мутамоил месохт), магар он ки онро 
бигирам. Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Ту ин корро аз рўи кибр 
намекунї». 

1525. Абўмўсои Ашъарї (р) мегўяд: Дар хонаам вузў сохтам, баъд 
аз он берун шудам ва бо худ гуфтам: Назди Паёмбари Худо (с) меравам 
ва имрўз дар хидмати эшон мебошам. Њамон буд, ки ба масљид омадам 
ва пурсидам: Паёмбари Худо (с) куљо њастанд? Гуфтанд: Берун шуданд 
ва ба фалон тараф рафтанд. 

Абўмўсо (р) мегўяд: Ба њамон тараф рафтам ва аз эшон пурсиш 
менамудам, то дидам, ки ба бўстони чоњи Арис рафтаанд. Арис номи 
бўстоне аст дар Мадинаи мунаввара, наздики Ќубо ва чоњи Арис дар 
њамин бўстон воќеъ аст ва ангуштарии Паёмбари Худо (с) аз дасти 
Усмон (р) дар њамин чоњ афтод), ман дар назди дари бўстон нишастам 
ва дарвозаи он бўстон аз чўби дарахти хурмо сохта шуда буд. Њамин 
тавр интизор кашидам, то ки Паёмбари Худо (с) ќазои њољат намуда ва 
вузў сохтанд, наздашон рафтам. Дидам, ки дар рўи девори чоњ 
нишастаанд, соќи пойњои худро барањна намуда ва поњои худро дар 
чоњ овезон кардаанд, салом кардам ва баъд аз салом кардан баргаштам 
ва боз дар назди дар нишастам ва бо худ гуфтам, ки имрўз дарвозабони 
Паёмбари Худо (с) хоњам шуд. 

Абўбакр (р) омад ва дарро кўбид, гуфтам: Кистї? Гуфт: Абўбакрам. 
Гуфтам: Мунтазир бош! Рафтам ва гуфтам: Ё Расулаллоњ! Абўбакр (р) 
аст, иљоза мехоњад. Фармуданд: «Барояш иљоза бидењ ва барояш 
башорат бидењ, ки аз ањли љаннат аст». Омадам ва барояш гуфтам: 
Дохил шав ва Паёмбари Худо (с) туро башорат ба љаннат доданд. 
Абўбакр (р) омад ва ба тарафи рости Паёмбари Худо (с) рўи девори 
чоњ нишаст ва монанди Паёмбари Худо (с) соќњояшро барањна сохт ва 
поњояшро дар чоњ овезон намуд. Боз омада ва дар назди дар нишастам. 
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Ва чун дар ваќти хориљ шудан аз хона ќарор буд, ки бародарам вузў 
бисозад ва назди ман биёяд, бо худ гуфтам: Агар Худованд хайрро 
насибаш карда бошад, ўро ба ин љо рањнамун хоњад сохт. Дар ин фикр 
будам, ки дидам касе дарро њаракат медињад, гуфтам: Кистї? Гуфт: 
Умар ибни Хаттобам. Гуфтам: Мунтазир бош. Назди Паёмбари Худо 
(с) рафтам ва салом карда ва гуфтам: Умар ибни Хаттоб аст, иљоза 
мехоњад. Фармуданд: «Барояш иљоза бидењ ва ўро башорат бидењ, ки 
аз ањли љаннат аст». Омадам ва гуфтам: Дохил шав! Ва Паёмбари Худо 
(с) туро башорат ба љаннат доданд. Ў њам омад ва бар рўи девори чоњ 
ба тарафи чапи Паёмбари Худо (с) нишаст ва поњои худро дар чоњ 
овезон намуд. Боз баргаштам ва нишастам ва бо худ гуфтам: Агар 
Худованд барои фалонї иродаи хайр дошта бошад, ўро ба ин љо 
роњнамун хоњад сохт. 

Дар ин фикр будам, ки шахсе омад ва дарвозаро њаракат дод, 
гуфтам: Кистї? Гуфт: Усмон ибни Аффонам. Гуфтам: Мунтазир бош. 
Назди Паёмбари Худо (с) омадам ва эшонро хабар додам, фармуданд: 
«Барояш иљоза бидењ ва ўро ба сабаби мусибате, ки ба он гирифтор 
мешавад, ба љаннат башорат бидењ» (ин ишора ба мусибате аст, ки дар 
он ба шањодат расид). Омадам ва барояш гуфтам: Дохил шав ва 
Паёмбари Худо (с) туро ба сабаби мусибате, ки ба он гирифтор хоњї 
шуд, ба љаннат башорат додаанд. (Дар ривояте омадааст, ки чун Усмон 
(р) ин суханро шунид, гуфт: Аллоњу мустаъон). Усмон (р) дохил шуд ва 
дид, ки девори сари чоњ пур шудааст, дар тарафи муќобил пеши рўи 
Паёмбари Худо (с) нишаст. 

1526. Аз Абўсаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) фармуданд: «Сањобањоямро дашном надињед, агар касе аз шумоён 
ба андозаи кўњи Уњуд тилло хайрот бидињад, ба андозаи як муште, ки 
онњо садаќа додаанд ва њатто ба андозаи ним муште, ки онњо садаќа 
додаанд, баробар намешавад». 

1527. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) бо 
Абўбакр ва Умар ва Усмон (р) болои кўњи Уњуд баромаданд, кўњи Уњуд 
ларзид, фармуданд: «Эй Уњуд! Ором бош, зеро бар болои ту як 
Паёмбар ва як Сиддиќ ва ду Шањид аст». 

1528. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Ман бо иддаи дигаре 
истода будам ва дар њоле, ки Умар ибни Хаттоб (р) (баъд аз 
шањодаташ) барои ѓусл кардан рўи тахтааш ќарор дода шуда буд, дар 
њаќќи ў дуо мекардем. Шахсе омад ва дасташро рўи шонаам гузошт ва 
гуфт: Худо бар ту рањмат кунад (тарафи хитобаш Умар ибни Хаттоб 
(р) буд). Ман њамеша умедвор будам, ки Худованди мутаъол туро бо ду 
њамнишини дигари ту (ки Паёмбари Худо (с) ва Абўбакри Сиддиќ (р) 
бошанд), якљо созад, зеро бисёр ваќтњо аз Паёмбари Худо (с) шунидам, 
ки мефармуданд: «Ман ва Абўбакр ва Умар (дар фалон љо) будем ва 
ман ва Абўбакр ва Умар чунин кардем ва ман ва Абўбакр ва Умар ба 
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фалон љо рафтем». Аз ин сабаб њамеша умедвор будам, ки Худованд 
туро бо он ду нафар якљо созад. Чун ба пушти сари худ назар кардам, 
дидам ки Алї ибни Абўтолиб (р) аст. 

       БОБИ 2. Маноќиби (фазилатњои) Умар ибни Хаттоб (р) 

1529. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: «Дар хоб дидам, ки ба љаннат дохил шудаам, дар 
ин ваќт Румайсо, њамсари Абўталњаро дидам (номи Румайсо Сањла 
бинти Малњон, холаи разоии Паёмбари Худо (с) аст) ва садои пойеро 
шунидам. Гуфтам: Ин кист? Гуфт: Билол аст (гўянда шояд Љабраил (ъ) 
ва шояд худи Билол (р) бошад). Ва ќасреро дидам, ки дар канори он 
духтараке нишастааст. Гуфтам: Ин ќаср аз кист? Гуфтанд: Аз Умар аст. 
Мехостам дохил шавам ва он ќасрро бубинам, вале ѓайратат (рашкат)-
ро ба ёд овардам». Умар (р) гуфт: Падару модарам фидои шумо! Оё 
дар муќобили шумо њам изњори ѓайрат мекунам? 

1530. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки шахсе аз Паёмбари 
Худо (с) дар бораи ќиёмат пурсиш намуд ва гуфт: Кадом ваќт ќиёмат 
мешавад? Фармуданд: «Барои ќиёмат чї омода кардаї?» Гуфт: Њељ 
чиз, вале Худо ва Расулашро дўст медорам. Фармуданд: «Ту бо он касе 
њастї, ки ўро дўст медорї». 

Анас (р) мегўяд: Мо ба њељ чизе ба андозаи ин гуфтаи Паёмбари 
Худо (с), ки фармуданд: «Ту бо он касе њастї, ки ўро дўст медорї», 
хушњол нашудем. 

Анас (р) гуфт: Ман Паёмбари Худо (с) ва Абўбакр ва Умар (р)-ро 
дўст медорам ва умедворам, ки бо онњо бошам, агарчи амале ба мисли 
аъмоли онњо анљом надодаам (мурод аз бо њам будан муљарради бо 
њам будан аст, на баробарї дар мартабањо). 

1531. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Аз гузаштагони ќавми бани Исроил касоне буданд, ки 
бидуни он, ки паёмбар бошанд, барои онњо илњом мешуд, агар аз 
уммати ман касе чунин бошад, Умар аст» (калимаи шартї, ки «агар» 
аст, дар ин љо барои тардид нест, балки барои таъкид аст, зеро дар 
сурате, ки чунин ашхосе дар умматони мафзула вуљуд дошта бошад, ба 
тариќи аввалї дар уммати фозила вуљуд доранд). 

БОБИ 3. Маноќиби Усмон ибни Аффон (р) 

1532. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки шахсе аз ањли Миср омад (ин 
шахс номаш Язид ибни Башар Саксакї буд) ва ба вай гуфт: Оё хабар 
дорї, ки Усмон дар рўзи љанги Уњуд гурехта буд? Гуфт: Бале. Гуфт: Оё 
хабар дорї, ки ў дар љанги Бадр ѓоиб гардида ва њозир нашуда буд? 
Гуфт: Бале. Гуфт: Оё хабар дорї, ки ў аз Байъати ризвон ѓоиб гардида 
ва њозир нашуда буд? Гуфт: Бале. Гуфт: Аллоњу акбар! 
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Ибни Умар (р) барояш гуфт: Биё, то бароят бигўям, њар чї, ки 
масъалаи фирораш аз љанги Уњуд аст, ман шањодат медињам, ки 
Худованд ўро афв намуда, мавриди омурзиш ќарор додааст ва њар чї 
ки ѓоиб шуданаш аз љанги Бадр аст, сабабаш он аст, ки њамсараш, - 
духтари Паёмбари Худо (с) мариз буд ва Паёмбари Худо (с) барояш 
гуфтанд: «Барои ту савоб ва насиби касе аст, ки дар љанг иштирок 
менамояд» (ин духтари Паёмбари Худо (с) номаш Руќия буд) ва аммо 
сабаби ѓоиб буданаш аз Байъати ризвон он буд, ки агар дар тамоми 
Макка шахси дигаре аз Усмон (р) мўњтарамтар мебуд, Паёмбари Худо 
(с) ивази вай ўро ба Макка мефиристоданд ва сабаби њамин эњтиромаш 
буд, ки Паёмбари Худо (с) ўро фиристоданд. Ва Байъати ризвон баъд 
аз рафтани ў ба тарафи Макка воќеъ гардид ва Паёмбари Худо (с) 
дасти рости худро гузошта ва фармуданд: «Ин дасти Усмон аст» ва ба 
дасти дигари худ болои он заданд ва гуфтанд: «Ин барои Усмон». Баъд 
аз он Ибни Умар (р) барои он шахс гуфт: Он чиро, ки бароят гуфтам, 
бо худ бигир ва бирав (то баъд аз ин дар дилат нисбат ба Усмон (р) 
шубња боќї намонад). 

БОБИ 4. Маноќиби Алї ибни Абитолиб (р) 

1533. Аз Алї ибни Абитолиб (р) ривоят аст, ки Фотима (р) аз 
мушкилоти осиёб ба машаќќат афтода буд. Барои Паёмбари Худо (с) 
асиронеро оварданд. Фотима (р) назди Паёмбари Худо (с) рафт (то 
шояд аз он асирон якеро дар хидмати вай ќарор дињанд) ва эшонро 
наёфт ва Оиша (р)-ро ёфт ва мушкилоти худро бо ў дар миён гузошт. 
Чун Паёмбари Худо (с) омаданд, Оиша (р) мавзўи омадани Фотима 
(р)-ро барои эшон гуфт. 

Фотима (р) мегўяд (ва эњтимол дорад, ки гўянда Алї (р) бошад): 
Паёмбари Худо (с) дар њоле, ки мо истироњат карда будем, назди мо 
омаданд, мехостам бархезам, фармуданд: «Њамон таври истироњат 
бошед». Ва тавре дар байни мо (наздик) нишастанд, ки сардии 
пояшонро ба рўи синаи худ эњсос намудам ва фармуданд: «Оё 
намехоњед шуморо ба чизе бењтар аз он чї, ки хостаед, рањнамої 
намоям? Њангоме, ки бар болои бистари худ рафтед, сию чањор 
мартаба «Аллоњу Акбар» ва сию се мартаба «субњоналлоњ» ва сию се 
мартаба «алњамдулиллоњ» бигўед. Ин аз ходиме барои шумо бењтар 
аст». 

БОБИ 5. Маноќиби аќориби Паёмбари Худо (с) 

1534. Аз Абдуллоњ ибни Зубайр (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар љанги 
Ањзоб ман ва Умар ибни Салама дар байни занњо будем, нигоњ кардем, 
ки Зубайр (р) дар њоле, ки бар болои аспаш савор буд, ба тарафи бани 
Ќурайза ду-се бор рафтуомад намуд. Чун баргаштем, гуфтам: Падари 
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мењрубонам! Дидам, ки ба тарафи бани Ќурайза рафтуомад доред. 
Гуфт: Магар маро дидї? Гуфтам: Бале! Гуфт: Чун Паёмбари Худо (с) 
фармуда буданд: «Кист, ки хабари бани Ќурайзаро барояш биоварад?» 
Ман рафтам ва ин корро кардам ва чун баргаштам, Паёмбари Худо (с) 
падар ва модарашонро дар мавриди ман бо њам зикр намуда 
фармуданд: «Падару модарам фидои ту бод!» 

БОБИ 6. Сифати Талња ибни Убайдуллоњ (р) 

1535. Ва аз Талња ибни Убайдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар 
баъзе аз рўзњое, ки Паёмбари Худо (с) дар онњо ба љињод рафта буданд 
(мурод аз он рўзњо рўзњои ѓазваи Уњуд аст), ба љуз аз Талња ва Саъд (р) 
каси дигаре дар майдон боќї намонда буд. 

1536. Ривоят аст, ки Талња ибни Убайдуллоњ (р) бо дасти худ 
Паёмбари Худо (с)-ро њимоя менамуд ва аз зарбањои зиёде, ки 
(куффор) бар вай ворид карданд, дасташ шал гардид. 

БОБИ 7. Маноќиби Саъд ибни Абўваќќоси Зўњрї (р) 

1537. Аз Саъд ибни Абўваќќос (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар рўзи 
љанги Уњуд Паёмбари Худо (с) байни падар ва модари худ њар ду љамъ 
карданд (яъне фармуданд: Падару модарам фидои ту). 

БОБИ 8. Сифати домодњои Паёмбари Худо (с) 

1538. Аз Мисвар ибни Махрама (р) ривоят аст, ки гуфт: Алї (р) 
духтари Абўљањлро хостгорї намуд. Фотима (р) ин хабарро шунид, 
назди Паёмбари Худо (с) омад ва гуфт: Ќавми шумо ин тавр фикр 
мекунанд, ки шумо ба духтарони худ эътиное надоред ва ин, ки Алї (р) 
рафта ва духтари Абўљањлро хостгорї менамояд. Паёмбари Худо (с) 
бархостанд ва худам хутба додани эшонро шунидам, ки мегуфтанд: 
«...аммо баъд! (Духтарамро) ба Абулъос ибни Рабеъ ба никоњ додам, 
бароям гуфта буд, ки зани дигаре бо ў ба никоњ нахоњам гирифт ва ба 
ин ваъдаи худ вафо намуд. Фотима љигаргўшаи ман аст ва аз чизе, ки 
бадаш биёяд, маро мукаддар ва озурдахотир месозад. Ба Худованд 
савганд, ки байни духтари Паёмбари Худо (с) ва духтари душмани 
Худо дар никоњи як шахс љамъ нахоњад шуд». Ва њамон буд, ки Алї (р) 
хостгории духтари Абўљањлро гузошт. 

1539. Ва аз Мисвар ибни Махрама (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз 
Паёмбари Худо (с) шунидам, ки яке аз домодњои худ аз бани Шамсро 
ёд карданд (ин домоди Паёмбари Худо (с) Абулъос ибни Рабеъ буд) ва 
аз хешовандии худ бо ў таъриф ва тањсин намуда ва фармуданд: «Он 
чї, бароям гуфт, рост гуфт ва ба он чї бо ман ваъда карда буд, вафо 
намуд». 



 

                              Мухтасари Саҳеҳи Бухорӣ 

 420 

БОБИ 9. Маноќиби Зайд ибни Њориса, ѓуломи озодшудаи 
Паёмбари Худо (с) 

1540. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) гурўњеро (ба љињод) фиристоданд ва Усома ибни Зайдро бар 
онњо амир таъин намуданд, баъзе аз мардум аз аморати ў интиќод 
намуданд. Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Агар имрўз аз аморати ў 
интиќод мекунед, ќаблан аз аморати падараш низ интиќод мекардед ва 
ба Худованд савганд, ки падараш сазовори аморат буд ва аз љумлаи 
мањбубтарини мардумон дар наздам буд ва фарзандаш (Усома) дар 
наздам аз мањбубтарини мардумон аст». 

1541. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Шахси ќофияшиносе наздам 
омад ва дар ин ваќт Паёмбари Худо (с) њузур доштанд ва Усома ибни 
Зайд ва Зайд ибни Њориса дар он љо истироњат мекарданд ва гуфт: 
Пойњои ин ду нафар аз якдигар аст. Паёмбари Худо (с) аз ин сухан 
хушашон омад ва хушњол гардиданд ва аз ин мавзўъ ба Оиша (р) низ 
хабар доданд. 

БОБИ 10. Сифати Усома ибни Зайд (р) 

1542. Ва аз Оиша (р) ривоят аст, ки зане аз бани Махзум дуздї кард. 
Гуфтанд: Кадом касеро бифиристем, ки бо Паёмбари Худо (с) (дар ин 
мавзўъ) њарф бизанад? Касе љуръат накард, вале Усома ибни Зайд (р) 
(дар мавзўъ) бо эшон сухан гуфт, фармуданд: «Одати Бани Исроил он 
буд, ки агар шахси шарифе дар онњо дуздї мекард, аз вай чашмпўшї 
мекарданд ва агар шахси заиф ва бечорае дуздї мекард, дасташро ќатъ 
менамуданд ва агар Фотима (р) (духтари Муњаммад (с) дуздї менамуд, 
дасташро ќатъ мекардам». 

1543. Аз Усома ибни Зайд (с) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) ў ва Њасан (р)-ро (дар оѓўш) мегирифтанд ва мегуфтанд: «Худоё! 
Инњоро дўст дошта бош, чун ман инњоро дўст дорам». 

БОБИ 11. Маноќиби Абдуллоњ ибни Умар (р) 

1544. Аз Њафса (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) бароям 
гуфтанд, ки «Абдуллоњ шахси неке аст». 

БОБИ 12. Маноќиби Аммор ва Њузайфа (р) 

1545. Аз Абўдардо (р) ривоят аст, ки: љавоне дар масљид дар шом ба 
пањлўяш нишаст (номи ин љавон Алќама буд ва њангоми дохил шудан 
ба масљид) дуо карда буд, ки Худоё! Бароям њамнишини солењеро 
муяссар намо. Абўдардо (р) аз он љавон пурсид: Аз кадом мардумї? 
Гуфт: Аз ањли Куфа. Пурсид: Оё он шахсе, ки асрори Паёмбари Худо 
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(с)-ро медонист ва ѓайр аз ў шахси дигаре он асрорро намедонист, дар 
байни шумо нест? Маќсадаш Абўњузайфа буд. (Алќама) мегўяд: 
Гуфтам: Мављуд аст. Абўдардо пурсид: Оё касе, ки Худованди мутаъол 
ўро бар забони Паёмбари Худо (с) аз шайтон паноњ додааст, дар байни 
шумо мављуд нест? 

Маќсадаш Аммор буд. (Алќама мегўяд) гуфтам: Мављуд аст. 
Абўдардо пурсид: Оё касе, ки мисвоки Паёмбари Худо (с)-ро бо худ 
бармедошт, ё касе ки соњиби сирри Паёмбари Худо (с) буд, дар байни 
шумо мављуд нест? (Маќсадаш Абдуллоњ ибни Масъуд буд). (Алќама) 
гуфт: Мављуд аст. Абўдардо (р) пурсид: Абдуллоњ (ибни Масъуд (р) ин 
сураро чї гуна тиловат менамуд «валлайли изо яѓшо ван нањори изо 
таљалло?» Гуфт: «аз-закара валунсо» тиловат мекард (яъне «ва мо 
халаќа»-ро њазф мекард). Абўдардо мегўяд: Ањли Шом он ќадар дар ин 
маврид аз ман суол ва истифсор намуданд, ки наздик буд маро аз 
ќироате, ки аз Паёмбари Худо (с) шунида будам, дур созанд. 

БОБИ 13. Маноќиби Абўубайда ибни Љарроњ (р) 

1546. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Барои њар уммате амине аст ва уммати ман, бидонад, ки 
амини мо Абўубайда ибни Љарроњ аст». 

БОБИ 14. Маноќиби Њасан ва Њусайн (р) 

1547. Аз Бароъ (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар њоле, ки Њасан ибни 
Алї (р) бар рўи гардани Паёмбари Худо (с) буд, фармуданд: «Худоё! 
Ман ўро дўст медорам, пас ту њам ўро дўст дошта бош». 

1548. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Њељ кас ба андозаи Њасан 
ибни Алї (р) ба Паёмбари Худо (с) шабоњат надошт. 

1549. Ривоят аст, ки шахсе (аз ањли Куфа) омад ва аз Ибни Умар (р) 
пурсид: Агар касе магасеро дар њоли эњром бикушад, њукмаш чист? 
Ибни Умар (р) гуфт: Мардуми Куфа омада ва аз њукми куштани магас 
дар њоли эњром савол мекунанд, дар њоле, ки фарзанди духтари 
Паёмбари Худо (с)-ро куштаанд ва Паёмбари Худо (с) фармуда 
буданд, ки «Њасан ва Њусайн (р) ду дастаи гули ман дар дунё њастанд». 

БОБИ 15. Фазилати Ибни Аббос (р) 

1550. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
маро ба синаи худ часпонда ва фармуданд: «Худоё, њикматро барояш 
биомўз! 

1551. Ва аз Ибни Аббос (р) дар ривояти дигаре омадааст, ки 
фармуданд: «...Китобро барояш биомўз!» 
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БОБИ 16. Маноќиби Холид ибни Валид (р) 

1552. Аз Анас (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) аз марги Зайд ва 
Љаъфар ва Ибни Равоња (р) хабар доданд ва фармуданд: «Баъд аз онњо 
байраќро шамшере аз шамшерњои Худо ба даст гирифт ва фатњ насиби 
мусалмонон гардид». 

БОБИ 17. Маноќиби Солим, ѓуломи озодшудаи бани 
Њузайфа (р) 

1553. Аз Абдуллоњ ибни Амр (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари 
Худо (с) шунидам, ки мефармуданд: «Аз чањор нафар бихоњед, ки 
барои шумо Ќуръон бихонанд: аз Абдуллоњ ибни Масъуд, Солим, 
мавлои Абўњузайфа, Убай ибни Каъб ва Муъоз ибни Љабал». 

БОБИ 18. Фазилати Оиша (р) 

1554. Ривоят аст, ки Оиша (р) гулўбандеро аз (хоњараш) Асмоа (р) 
ба орият гирифт ва аз наздаш гум шуд, Паёмбари Худо (с) иддае аз 
сањобаи худро фиристоданд, то онро љустуљў намоянд. Ваќти намоз 
дохил гардид (ва он се нафар чун обе наёфтанд), бидуни вузў намоз 
хонданд ва њангоме, ки назди Паёмбари Худо (с) баргаштанд, аз ин 
воќеа шикоят намуданд ва ояи таяммум нозил гардид. Ва баќияи њадис 
ќаблан гузашт. 

БОБИ 19. Маноќиби Ансор 

1555. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Љанги Буъос љанге буд, ки 
Худованд онро монанди бахшиш барои Паёмбари Худо (с) таќдим 
намуда буд, зеро пеш аз он ки Паёмбари Худо (с) (ба Мадинаи 
мунаввара) њиљрат намоянд, њамбастагии онњо дар њам пошид ва 
бузургони онњо кушта ва захмї шуданд ва ин њодисаро Худованди 
мутаъол пеш аз омадани Расули худ ба Мадина барояш таќдим намуд, 
то ин кор сабаби дохил шудани онњо ба Ислом гардад. 

БОБИ 20. Ин гуфтаи Паёмбари Худо (с), ки фармуданд:  «Агар 
фазилати њиљрат намебуд, ман шахсе аз Ансор будам» 

1556. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки фар-
муданд: «Агар фазилати њиљрат намебуд, ман шахсе аз Ансор будам». 

БОБИ 21. Дўстдории Ансор аз имон аст 

1557. Аз Бароъ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Ансорро дўст намедорад, магар мусалмон ва аз Ансор 
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бадаш намеояд, магар мунофиќ, кассе, ки Ансорро дўст дошта бошад, 
Худованд ўро дўст медорад ва касе, ки аз Ансор бадаш биёяд, 
Худованд аз вай бадаш меояд». 

БОБИ 22. Ин ќавли Паёмбари Худо (с),  ки барои Ансор гуфтанд: 
«Шумо дар назди ман аз мањбубтарин мардумон њастед» 

1558. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) занњо ва 
тифлњоеро диданд, ки аз арўсї меоянд, барои онњо истода гуфтанд: 
«Худо шоњид аст, ки шумоён дар назди ман аз мањбубтарини мардумон 
њастед». Ва ин иборатро се бор такрор намуданд. 

1559. Ва аз Анас (р) дар ривояти дигаре омадааст, ки гуфт: Зане аз 
Ансор бо тифлаш назди Паёмбари Худо (с) омад. Паёмбари Худо (с) 
бо ў сухан гуфтанд ва фармуданд: «Савганд ба Зоте, ки љонам дар 
дасти билокайфи Ўст, шумоён дар назди ман аз мањбубтарини 
мардумон њастед». 

1560. Аз Зайд ибни Арќам (р) ривоят аст, ки гуфт: Ансор гуфтанд: Ё 
Расулаллоњ! Барои њар Паёмбаре пайравоне аст ва мо аз шумо пайравї 
намудем, дар њаќќи мо дуо кунед, ки бастагони мо низ аз љумлаи мо 
мањсуб шаванд. Паёмбари Худо (с) барои онњо њамин гуна дуо карданд 
(яъне дуо карданд, ки бастагон ва њампаймонони онњо низ дар 
мартабат ва фазилат, монанди онњо бошанд). 

БОБИ 23. Фазилати хонањои Ансор 

1561. Аз Абўњумайд (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Бењтарин хонаводањои мардуми Ансор…» Ва баќияи 
њадисро, ки ќаблан гузашт, зикр намуд. Абўњумайд (р) мегўяд: Саъд ибни 
Убода (р) ба Паёмбари Худо (с) гуфт: Ё Расулаллоњ! Фазилати 
хонаводањои Ансор зикр шудааст (вале) мо дар охир зикр шудаем. 
Фармудаанд: «Оё барои шумо њамин ќадар кофї нест, ки аз баргузидагон 
бошед?» (Яъне: баъд аз ин, ки дар сафи баргузидагон ќарор гирифтаед, 
фарќе намекунед, ки дар ахир зикр гардидаед ё дар аввал). 

БОБИ 24. Ин ќавли Паёмбари Худо (с), ки барои Ансор 
гуфтаанд: «Сабр кунед, то бар сари њавзи Кавсар бо ман 

мулоќот намоед» 

1562. Аз Усайд ибни Њузайр (р) ривоят аст, ки шахсе аз Ансор гуфт: 
Ё Расулаллоњ! Тавре, ки фалониро муваззаф сохтед, маро муваззаф 
намесозед? Фармуданд: «Ба зудї хушхурињоеро хоњед дид ва бояд сабр 
кунед, то он, ки бар сари њавзи Кавсар бо ман мулоќот намоед». 

1563. Ва аз Анас (р) дар ривояти дигаре омадааст, ки фармуданд: 
«Ва ваъдаи шумо бар сари њавзи Кавсар бошад». 
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БОБИ 25. Ин ќавли Худованд, ки: «Бо он, ки худашонмўњтољ 
њастанд, дигаронро бар худ тарљењ медињанд» (Њашр: 9) 

1564. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки шахсе назди Паёмбари Худо 
(с) омад (ва чизе хост). Эшон назди њамсарони худ фиристоданд (то 
агар чизе дошта бошанд, бифиристанд), онњо гуфтанд: Ѓайр аз об чизи 
дигаре надорем. Фармуданд: «Касе њаст, ки ин шахсро бо худ бибарад 
ва мењмонї намояд?» Шахсе аз Ансор гуфт: Ман (бо худ мебарам). Ўро 
бо худ назди њамсари худ бурд ва гуфт: Мењмони Паёмбари Худо (с)-ро 
эњтиром намо! 

Њамсараш гуфт: Ба ѓайр аз ќути атфол чизи дигаре надорем. Он 
шахс гуфт: Таомро омода кун ва чароѓро равшан кун ва атфолатро 
агар ѓизо хостанд, хоб кун. Он зан таомро омода намуд, чароѓро 
равшан ва атфолро хоб кард, баъд аз он бархост ва ба бањонаи он, ки 
чароѓро ислоњ мекунад, онро хомўш намуд ва зан ва шавњар тавре 
вонамуд мекарданд, ки гўё чизе мехўранд ва њамон тавр то субњ 
гурусна хобиданд. Чун субњ шуд, (шахси Ансорї) назди Паёмбари 
Худо (с) рафт, эшон фармуданд: Худованди мутаъол шаби гузашта аз 
кори шумо хандид ва изњори тааљљуб намуд (билокайф), (гўё аз ин 
воќеа Малаки вањй барои Паёмбари Худо (с) хабар дода буд) ва 
Худованди мутаъол ин ояи каримаро нозил фармуд: «Бо он, ки худи 
онњо мўњтољ њастанд, дигаронро бар худ тарљењ медињанд, касоне, ки аз 
бухли нафси худ дар амон монда бошанд, растагоранд». 

БОБИ 26. Ин ќавли Паёмбари Худо (с), ки мефармоянд: 
«Аз некўкорони онњо ќабул намоед ва аз бадкорони  эшон 

чашмпўшї кунед» 

1565. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Абўбакр ва 
Аббос (р) ба маљлисе аз маљолиси Ансор рафтанд ва диданд, ки онњо 
гиря мекунанд. Пурсиданд: Сабаби гиряи шумо чист? Гуфтанд: Яке аз 
маљолисеро, ки бо Паёмбари Худо (с) доштем, ба ёди мо омад. 
(Абўбакр ва Аббос) назди Паёмбари Худо (с) омаданд ва ин воќеаро 
барояшон гуфтанд. Ровї мегўяд, ки Паёмбари Худо (с) дар њоле, ки 
дастмолеро бар сари худ баста буданд, аз хона хориљ гардиданд ва 
барои охирин бор болои минбар баромада фармуданд: «Шуморо 
нисбат ба Ансор тавсия (ба некўкорї) менамоям, зеро инњо 
муќаррабон ва соњибасрори ман њастанд, он чї, ки бар эшон вољиб 
буд, адо карданд ва акнун њаќќи онњо боќї аст (њаќќи онњо дар охират 
духули љаннат ва дар дунё некї кардан барои онњо аст), аз ин љињат 
бояд кори некўкори онњоро ќабул кунед ва аз лаѓзишкорашон 
чашмпўшї намоед». 

1566. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар 
њоле, ки милњафаро бар шонањои худ андохта ва сари худро бо 
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дастмоли сиёње баста буданд, омаданд ва бар болои минбар 
нишастанд. Баъд аз њамд ва санои Худованди мутаъол фармуданд: 
«Аммо баъд, эй мардумон! Бидонед, ки дигар мардумон афзун 
мегарданд ва Ансор кам мешаванд, то љое, ки монанди намаке дар 
таом боќї мемонанд. Агар касе аз шумо масъулияте ба ўњда гирифт, ки 
метавонист ба касе нафъ ва зараре бирасонад, аз некўкори Ансор ќабул 
кунад ва аз лаѓзишкори онњо чашмпўшї намояд». (Чашмпўшї аз 
лаѓжиши Ансор ду мавридро шомил намегардад, яке њудуд ва дигаре 
њуќуќи инсон). 

БОБИ 27. Маноќиби Саъд ибни Муъоз (р) 

1567. Аз Љобир (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: «Ба сабаби марги Саъд ибни Муъоз Арш ба 
ларза даромад». 

БОБИ 28. Маноќиби Убай ибни Каъб (р) 

1568. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) барои Убай (р) гуфтанд: Худованди мутаъол амр кардааст, ки сураи 
«Лам якунилазина кафару мин ањлил китоб»-ро барои ту бихонам. 
Гуфт: (Худованди мутаъол) номи моро гуфт? Фармуданд: Бале! Ва 
(Убай (р) ба гиря афтод. 

БОБИ 29. Маноќиби Зайд ибни Собит (р) 

1569. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Ќуръонро дар замони 
Паёмбари Худо (с) чањор нафар, ки њамагї аз Ансор буданд, љамъ 
намуда буданд: Убай, Муъоз ибни Љабал, Абўзайд ва Зайд ибни Собит 
(р). Касе аз Анас (р) пурсид, ки Абўзайд кї буд? Гуфт: Яке аз амакњоям 
буд. 

БОБИ 30. Маноќиби Абўталња (р) 

1570. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Рўзи љанги Уњуд, њангоме, ки 
мардум аз атрофи Паёмбари Худо (с) фирор карданд, Абўталња (р) дар 
назди Паёмбари Худо (с) боќї монда буд ва бо сипаре, ки дар даст 
дошт, аз эшон њимоя мекард ва Абўталња (р) тирандози моњире буд ва 
камони сахткаше дошт. Дар он рўз ду ва ё се камонро шикаст ва шахсе 
ба вай тиркашашро њамл мекард ва Паёмбари Худо (с) мефармуданд: 
«Тирњоро ба Абўталња (р) бирасон». 

Паёмбари Худо (с) барои иттилоъ аз мавќеияти љанг сари худро 
боло мекарданд ва Абўталња (р) барояшон мегуфт: Ё Расулаллоњ! 
Падару модарам фидои шумо, сари худро боло накунед, шояд тире аз 
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љониби душман омада ва ба шумо исобат намояд, љонам фидои љони 
шумо. 

Ва Оиша духтари Абўбакри Сиддиќ ва Умми Сулайм (Умми Сулайм 
модари Анас (р), ровии њадис аст)-ро дидам, ки домани љомањоро барчида 
буданд, то љое, ки позебњои пойњои онњоро медидам (гўянд, ин воќеа пеш 
аз нузули њиљоб буд) ва машкњои обро бар пушт карда ва барои мардум 
об медоданд (ва чун машкњо холї мешуд), дубора мерафтанд ва онњоро 
пури об карда ва барои мардум об медоданд ва дар ин рўз шамшер аз 
дасти Абўталња (р) ду ва ё се бор афтод. 

БОБИ 31. Маноќиби Абдуллоњ ибни Салом (р) 

1571. Аз Саъд ибни Абўваќќос (р) ривоят аст, ки гуфт: Нашунидам, 
ки Паёмбари Худо (с) барои касе, ки бар рўи замин роњ меравад, гуфта 
бошанд, ки аз ањли љаннат аст, магар барои Абдуллоњ ибни Салом (р) 
ва ин ояи карима дар шаъни ў нозил гардид: «Ва шоњиде аз бани 
Исроил бар сидќи Ќуръон шањодат дод...» 

1572. Аз Абдуллоњ ибни Салом (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар замони 
Паёмбари Худо (с) хобе дидам ва онро барои Паёмбари Худо (с) ќисса 
намудам. Хоб дидам, ки дар чаманзоре мебошам. Баъд аз баёни 
фарохї ва сарсабзии он гуфт, ки дар васати он пояи оњанине буд, ки 
поёнаш бар замин ва сараш бар осмон буд, бар сари он пояи оњанин 
дастгирае буд. Касе бароям гуфт: Он љо баро. Гуфтам: Наметавонам. 
Ходиме омад ва љомањоямро аз пушти сар баланд намуд ва ман бар он 
амуд боло шудам, то он, ки бар сари он расидам, дастгираро гирифтам, 
касе бароям гуфт, ки мањкам бигир ва ман дар њоле, ки дастгира ба 
дастам буд, аз хоб бедор шудам. 

Хобро барои Паёмбари Худо (с) ќисса намудам, эшон фармуданд: 
«Он чаманзор чаманзори Ислом аст ва он поя худи Ислом аст ва он 
дастгира Урватулвусќо аст ва ту то зинда бошї, бар Ислом хоњї 
монд». 

БОБИ 32. Издивољи Паёмбари Худо (с) бо Хадиља (р) ва 
фазилати вай 

1573.- Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Он ќадар, ки бо Хадиља (р) 
рашкам омад, ба њељ кадоме аз њамсарони Паёмбари Худо (с) наомада 
буд. Зеро гарчї ўро надида будам, вале Паёмбари Худо (с) аз вай ба 
тавре доим ёд мекарданд ва бисёр ваќтњо гўсфандеро забњ намуда, 
ќитъа-ќитъа мекарданд, барои дўстони Хадиља (р) мефиристоданд. 
Гоње барояшон мегуфтам: Магар дар дунё зани дигаре ѓайр аз Хадиља 
вуљуд надорад? Мегуфтанд: «Ў шахсияти дигаре буд, ў шахсияти 
дигаре буд ва ман аз вай фарзандоне доштам». 
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1574. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Љабраил (ъ) назди 
Паёмбари Худо (с) омад ва гуфт: Ё Расулаллоњ! Ин ки Хадиља меояд ва 
бо худ зарфе аз нонхўриш ва ё таом ва ё нўшиданиро меоварад, чун 
наздат омад аз тарафи Парвардигораш ва аз тарафи ман барои ў салом 
бигў ва ба ў башорат бидењ, ки барояш дар љаннат хонаест аз 
марворид, ки дар он на љангљолест ва на зањмате. 

1575. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Њоло духтари Хувайлид, 
хоњари Хадиља (р) омад ва аз Паёмбари Худо (с) иљоза хост, ёдашон аз 
иљоза хостани Хадиља (р) омад, мутаассир гашта ва фармуданд: 
«Худоё, Њола омад». (Оиша (р) мегўяд): Ман рашкам омад ва гуфтам: 
Ин чист, ки пиразане аз пиразанони Ќурайшро, ки ду тарафи дањонаш 
сурх буд (сурх будани ду тарафи дањон киноя аз ин аст, ки дандонњояш 
афтода буд ва чизе, ки дар дањонаш боќї монда буд, гўшти бехи 
дандонњо буд, ки сурхї мезад) ва солњо пеш вафот намудааст, ёд 
мекунед? Ва Худованд бар ивази вай занњои бењтареро барои шумо 
додааст. 

БОБИ 33. Маноќиби Њинд духтари Утба (р) 

1576. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Њинд духтари Утба (р) омад ва 
гуфт: Ё Расулаллоњ! Дар рўи замин њељ хонаводае набуд, ки зиллатро 
барояш аз зиллати барои хонаводаи шумо бештар дўст дошта бошам, 
вале акнун њељ хонаводае нест, ки иззатро барояш аз иззат барои 
хонаводаи шумо бештар дўст бидорам. Ва давоми њадис ќаблан 
гузашт. 

БОБИ 34. Њадиси Зайд ибни Амр ибни Нуфайл (р) 

1577. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
пеш аз он, ки барояшон вањй нозил гардад, Зайд ибни Амр ибни 
Нуфайлро дар минтаќаи Балдањ (љоест дар наздикии Макка, дар роњи 
Танъим) мулоќот намуданд. Барои Паёмбари Худо (с) суфраеро (ки 
дар он таом буд), таќдим намуданд (суфра аз тарафи Ќурайш барои 
Паёмбари Худо (с) таќдим гардида буд). 

Вале Зайд ибни Амр аз хўрдан имтиноъ варзид. Зайд (барои он 
касе, ки суфраро оварда буд) гуфт: Ман аз чизњое, ки шумоён барои 
бутњо забњ мекунед, намехўрам ва танњо аз чизе мехўрам, ки ба номи 
Худо забњ шуда бошад. 

Ва Зайд ибни Амр њамеша аз тарзи њайвон куштани Ќурайш 
интиќод намуда мегуфт: Гўсфандро Худованд халќ намудааст ва аз 
осмон барояш об мефиристад ва аз замин барояш гиёњ мерўёнад ва бо 
ин њам шумо онро ба номи ѓайри Худо забњ мекунед? Ва ин суханро аз 
љињати интиќоди онњо ва иштибоњи онњо мегуфт. 
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БОБИ 35. Замони љоњилият 

1578. Аз Ибни Умар (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Агар касе савганд мехўрад,  ба ѓайр аз Худо ба чизи дигар 
савганд нахўрад». Ва одати Ќурайш ин буд, ки ба падарони худ 
савганд мехўрданд ва Паёмбари Худо (с) фармуданд, ки «Ба падарони 
худ савганд нахўред». 

1579. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Росттарин суханеро, ки шоир гуфтааст, ин гуфтаи Лабид 
аст. «Њар чї ѓайри Худост, ботил аст» ва чизе намонда буд, ки Умайя 
ибни Абисалт мусалмон шавад». 

БОБИ 36. Баъсати Паёмбари Худо (с) Муњаммад ибни Абдуллоњ 
ибни Абдулмуталлиб ибни Њошим ибни Абдуманоф ибни Ќусай ибни 

Килоб ибни Мурра ибни Каъб ибни Луай ибни Ѓолиб ибни Фењр 
ибни Молик ибни Назр ибни Кинона ибни Хузайма ибни Мудрика 

ибни Илёс ибни Музар ибни Низор ибни Маъад ибни Аднон (с) 

1580. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме бар Паёмбари 
Худо (с) вањй нозил гардид, ки чилсола буданд, баъд аз сездањ сол дар 
Макка маъмур ба њиљрат гардиданд ва њамон буд, ки ба Мадина њиљрат 
намуданд ва дањ сол дар он љо зистанд ва сипас вафот намуданд. 

БОБИ 37. Машаќќатњоеро, ки Паёмбари Худо (с) ва 
асњобашон аз мушрикин дар Макка тањаммул карданд 

1581. Касе аз Ибни Амр ибни Ос (р) пурсид: Шадидтарин 
машаќќатеро, ки Паёмбари Худо (с) аз дасти мушрикин диданд, чї 
буд? Гуфт: Њангоме буд, ки Паёмбари Худо (с) дар канори Каъба 
намоз мехонданд. Уќба ибни Абўмуайт омад, љомаи Паёмбари Худо 
(с) дар гарданашон андохт ва печид, то љое, ки наздик буд, эшонро 
хафа намояд. Абўбакр (р) омад, шонаи Уќбаро гирифт ва ўро аз 
Паёмбари Худо (с) дур намуд ва гуфт: Оё касеро ки мегўяд: 
Парвардигорам Аллоњ аст, мекушед? 

БОБИ 38. Зикри љин 

1582. Ривоят аст, ки касе аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) пурсид: 
Шабе, ки љиннињо барои шунидани Ќуръон омада буданд, аз омадани 
онњо барои Паёмбари Худо (с) кї хабар дод? Гуфт: Дарахте аз омадани 
љинниён хабар дод. 

1583. Ривоят аст, ки Абўњурайра (р) зарфи оберо барои вузў ва 
дигар эњтиёљоти Паёмбари Худо (с) бо худ њамл мекард (ва баќияи 
њадис ќаблан гузашт). 
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1584. Ва дар ривояти мазкур ин чиз њам омадааст, ки (Паёмбари 
Худо (с) фармуданд): «...намояндагони љинниёне, ки аз Насибин 
буданд, наздам омаданд (Насибин минтаќаест байни Шом ва Ироќ) ва 
ба ростї, љинниёни хубе буданд ва аз ман барои худ талаби тўша 
намуданд ва аз Худованд хостам, ки ба њељ устухон ва ё саргине 
нагузаранд, магар ин, ки аз он чиз барои худ хўрокае биёбанд». 

БОБИ 39. Њиљрат ба Њабаша 

1585. Аз Умми Холид бинти Холид (р) ривоят аст, ки гуфт: 
Њангоме, ки аз сарзамини Њабаша омадам, духтараки хурдсоле будам. 
Паёмбари Худо (с) бар ман љомаи ямонии гулдоре пўшониданд ва бар 
он даст мекашиданд ва мегуфтанд: «Сано, сано». Яъне: Зебо аст, зебо 
аст. (Ин њадис ба шумораи 1311) ќаблан гузашт). 

БОБИ 40. Ќиссаи Абўтолиб 

1586. Ривоят аст, ки Аббос ибни Абдулмуталлиб (р) барои 
Паёмбари Худо (с) гуфт, ки барои амаки худ чї фоида расонидед? 
(Яъне: дар наљоти Абўтолиб аз оташи дўзах чї кардед?) Ва ў аз шумо 
дифоъ менамуд ва барои шумо бар дигарон ќањр мекард. Фармуданд: 
«Ў то буљулаки по дар оташ аст ва агар ман намебудам (яъне: агар 
шафоати ман намебуд), дар табаќи зерини дўзах мебуд». 

1587. Аз Абўсаиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари 
Худо (с) њангоме, ки аз амакашон (яъне Абўтолиб) ёд шуд, шунидем, ки 
фармуданд: «Шояд дар ќиёмат шафоати ман барояш манфиат 
бирасонад ва ў дар љое ќарор дода шавад, ки оташ то буљулаки пояш 
бирасад ва аз асари он оташ маѓзи сараш мељўшад». 

БОБИ 41. Њадиси Исро 

1588. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз 
Паёмбари Худо (с) шунидам, ки фармуданд: «Чун Ќурайш маро такзиб 
намуданд, дар Њиљри хонаи Каъба рафтам (Њиљри хонаи Каъба, њамон 
холигоњест, ки ба номи Њиљри Исмоил њам ёд мешавад). Худованди 
мутаъол Байтулмуќаддасро бароям нишон дод, дар њоле, ки ба тарафи 
он назар мекардам, нишонањояшро якояк барои Ќурайш мегуфтам». 

БОБИ 42. Меърољ 

1589. Аз Молик ибни Саъсаъа (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
аз шаби Исрои худ барои онњо чунин ќисса намуданд: «Дар њоле, ки 
дар Њатими Каъба (Ва ё гуфтанд: дар Њиљр ба пањлў хобида будам, 
шахсе омад ва аз ин љо то ин љоро шикоф намуд (ровї мегўяд: аз  зери 
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гулў то зери ноф) ва ќалби маро берун кард, баъд аз он ташти тиллое, 
ки пур аз имон буд, бароям оварданд, ќалбамро шустушўй доданд ва 
баъд аз он, ки (аз имон ва њикмат) пур гардид, дубора ба љояш ќарор 
доданд. 

Баъд аз он чорпои сафедеро, ки аз хачир кўчактар, аз хар бузургтар 
буд, оварданд (ровї мегўяд, ки ин њамон Буроќ аст) ва ин чорпо 
ќадамашро ба мунтањои диди чашмаш мегузошт ва маро бар он савор 
карданд ва маро Љабраил (ъ) бурд, то ба осмони дунё расидем. 

Љабраил (ъ) аз онњо хост, то дари осмонро боз кунанд, гуфта шуд: 
Кистї? Гуфт: Љабраил аст. Гуфта шуд: Њамроњат кист? (Ин суолро аз 
он љињат карданд, ки барои малоика дар ин шаб нуронияти дигаре 
зоњир гашта буд ва аз ин чиз дарк карда буданд, ки Љабраил (ъ) танњо 
нест). Гуфт: Муњаммад (с) аст. Гуфта шуд: Магар касе ба талабаш 
фиристода шудааст? (Раванди гуфтушунид чунин иљоб мекард, ки 
бипурсанд: Муњаммад (с) кист? Вале чун барои онњо гуфта шуда буд, 
ки дар ваќте аз авќот Муњаммад (с) дар ин љо меояд, аз ин љињат аз 
омадани Паёмбари Худо (с) тааљљуб накарданд, балки тааљљубашон аз 
ваќти омаданашон буд, ки оё он ваќти мавъуд фаро расидааст ё на?) 
Гуфт: Бале. 

Гуфта шуд: Хуш омадед ва сафо овардед. Дарвоза боз шуд, чун 
дохил шудем, Одам (ъ)-ро дидам, Љабраил (ъ) гуфт: Ин падари ту, 
Одам аст, бар ў салом кун. Бар ў салом кардам, љавоби саломро дод ва 
гуфт: Марњабо, эй фарзанди солењ ва эй Паёмбари солењ! 

Баъд аз он маро ба осмони дуввум бурд. Љабраил (ъ) он љо њам хост, 
то дарро бикушоянд, гуфта шуд: Кист? Гуфт: Љабраил аст. Гуфта шуд: 
Њамроњи ту кист? Гуфт: Муњаммад (с) аст. Пурсиданд: Магар ба 
талабаш фиристода шудааст? Гуфт: Бале. Гуфта шуд: Хуш омадед ва 
сафо овардед. Ва (дарвоза) гушуда шуд, чун рафтам, Исо ва Яњё (ъ), ки 
боњам писархола мебошанд, онљо буданд. Љабраил (ъ) гуфт: Ин ду 
шахс Яњё ва Исо (ъ) њастанд, бар онњо салом бидењ. Бар онњо салом 
додам ва онњо саломи маро љавоб дода гуфтанд: Эй бародари солењ ва 
эй Паёмбари солењ, хуш омадед. 

Баъд аз он (Љабраил (ъ) маро бо худ бурд, то ба осмони саввум 
расидем. Он љо њам хост, то дарро бикшоянд. Гуфта шуд: Кист? Гуфт: 
Љабраил (ъ) аст. Гуфта шуд: Њамроњат кист? Гуфт: Муњаммад аст. 
Гуфта шуд: Магар ба талабаш фиристода шудааст? Гуфт: Бале. Гуфта 
шуд: Хуш омадед ва сафо овардед. Ва (дарвоза) кушода шуд. Чун 
рафтам, Юсуф (ъ) он љо буд, (Љабраил (ъ) гуфт: Ин Юсуф (ъ) аст, бар ў 
салом бидењ. Бар ў салом додам, љавоби саломамро дод ва гуфт: Эй 
бародари солењ ва эй паёмбари солењ, хуш омадед. 

Баъд аз он маро бо худ бурд, то ба осмони чањорум расидем. Он љо 
њам хост, то дарро бикшоянд, гуфта шуд: Кистї? Гуфт: Љабраил аст. 
Гуфта шуд: Њамроњат кист? Гуфт: Муњаммад аст. Гуфта шуд: Магар ба 
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талабаш фиристода шудааст? Гуфт: Бале. Гуфта шуд: Хуш омадед ва сафо 
овардед. Ва (дарвоза) боз шуд, чун дохил шудам, Идрис (ъ) он љо буд, 
(Љабраил (ъ) гуфт: Ин Идрис (ъ) аст, бар ў салом бидењ. Бар ў салом 
додам, љавоби саломамро дод ва гуфт: Эй бародари солењ ва эй Паёмбари 
солењ, хуш омадед. Баъд аз он маро бо худ бурд, то ба осмони панљум 
расидем, он љо њам хост, то дарро бикшоянд. Гуфта шуд: Кист? Гуфт: 
Љабраил (ъ) аст. Гуфта шуд: Њамроњат кист? Гуфт: Муњаммад аст. Гуфта 
шуд: Магар ба талабаш фиристода шудааст? Гуфт: Бале. Гуфта шуд: Хуш 
омадааст ва сафо овардааст. Ва (дарвоза) кушода шуд. Чун дохил шудам, 
Њорун (ъ) он љо буд (Љабраил (ъ) гуфт: Ин Њорун (ъ) аст, бар ў салом 
бидењ. Бар ў салом додам ва љавоби саломамро дод ва гуфт: Эй бародари 
солењ ва эй Паёмбари солењ, хуш омадед. 

Баъд аз он маро бо худ бурд, то ба осмони шашум расидем, он љо 
њам хост, то дарро бикшоянд. Гуфта шуд: Кист? Гуфт: Љабраил аст. 
Гуфта шуд: Њамроњат кист? Гуфт: Муњаммад аст. Гуфта шуд: Магар ба 
талабаш фиристода шудааст? Гуфт: Бале. Гуфта шуд: Хуш омадааст ва 
сафо овардааст. Ва (дарвоза) кушода шуд, чун дохил шудам, Мўсо (ъ) 
он љо буд, (Љабраил (ъ) гуфт: Ин Мўсо (ъ) аст, бар ў салом бидењ. Бар ў 
салом додам, љавоби саломамро дод ва гуфт: Эй бародари солењ ва эй 
Паёмбари солењ, хуш омадед. 

Чун аз наздаш гузаштам, ба гиря афтод. Касе пурсид: Сабаби 
гиряат чист? Гуфт: Сабаби гиряам он аст, ки баъд аз ман касе мабъус 
шудааст, ки аз уммати ў беш аз уммати ман ба љаннат дохил мешаванд. 

Баъд аз он маро бо худ бурд, то ба осмони њафтум расидем, он љо 
њам хост, то дарро бикушоянд, гуфта шуд: Кист? Гуфт: Љабраил аст. 
Гуфта шуд: Њамроњат кист? Гуфт: Муњаммад аст. Гуфта шуд: Магар ба 
талабаш фиристода шудааст? Гуфт: Бале! Гуфта шуд: Хуш омадааст ва 
сафо овардааст. Ва (дарвоза) кушода шуд. Чун дохил шудам, Иброњим 
(ъ) он љо буд, (Љабраил (ъ) гуфт: Ин Иброњим (ъ) аст, бар ў салом 
бидењ. Бар ў салом додам ва љавоби саломамро дод ва гуфт: Эй 
фарзанди солењ ва эй Паёмбари солењ, хуш омадед. 

Баъд аз он Сидратулмунтањо бароям ошкор гардид (яъне: аз њамаи 
чизњое, ки он љо буд, ба таври комил бохабар гардидам. Ва гўянд: 
Малоика аз он иттилоъе надоранд). Дидам, ки мевањояш ба андозаи 
хумњои минтаќаи Њиљр (Њиљр минтаќае аст байни Макка ва Мадина, ки 
дорои хумњои машњур аст) ва баргњояш монанди гўши фил аст ва дар он 
чањор нањр равон аст, ду нањри тањтонї ва ду нањри фавќонї. Аз Љабраил 
(ъ) пурсидам: Ин нањрњо чист? Гуфт: Ду нањри тањтонї ду нањре аст, ки ба 
љаннат меравад (ки яке ба номи Кавсар ва дигаре бо номи Салсабил ёд 
мешавад) ва ду нањри фавќонї ду нањри Нил ва Фурот аст. 

Баъд аз он Байтулмаъмур бароям ошкоро гардид. Дар 
Байтулмаъмур њамарўз њафтод њазор малак дохил мегардад (чунончї 
дар њадиси дигаре омадааст, баъд аз ин, ки малоика аз он љо хориљ 
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гардиданд, навбати дохил шудан дубора барои онњо намерасад), баъд 
аз он зарфе аз шароб, зарфе аз шир ва зарфе аз асал бароям оварданд, 
ман ширро интихоб намудам. Љабраил (ъ) гуфт: Ин њамон дини Ислом 
аст, ки дини ту ва дини уммати туст. 

Баъд аз он бар ман дар њар рўзе панљоњ намоз фарз гардид. Чун 
баргаштам ва ба Мўсо (ъ) расидам, гуфт: Уммати ту тавони панљоњ 
намозро дар њар рўзе надорад ва ба Худованд савганд, ки ман пеш аз 
ту мардумро таљриба кардаам ва бо бани Исроил даргирињои бисёр 
зиёде доштам, вопас ба сўи Парвардигорат баргард ва бихоњ, то бар 
уммати ту тахфифу сабукї дињад. Баргаштам ва Худованд дањ намозро 
аз ман соќит сохт. 

Боз назди Мўсо (ъ) омадам ва ў њамон сухани аввалиашро такрор 
намуд. Боз назди Худованд баргаштам ва дањ намози дигарро аз ман 
соќит намуд. 

Барои бори саввум назди Мўсо (ъ) омадам ва ў њамон сухани 
аввалии худро такрор намуд. Бори дигар (ба сўи Парвардигорам) 
баргаштам ва боз дањ намози дигарро аз ман соќит сохт. 

Боз назди Мўсо (ъ) омадам ва ў њамон сухани аввалиашро такрор 
намуд. Боз баргаштам ва боз Худованд дањ намози дигарро аз ман 
соќит намуд ва дар њар рўз маъмур ба адои дањ намоз гардидам. 

Боз назди Мўсо (ъ) омадам ва ў њамон гуфтаи аввалиашро такрор 
намуд. Боз баргаштам ва маъмур ба адои панљ ваќт намоз гардидам. 

Боз назди Мўсо (ъ) омадам, пурсид: Маъмур ба адои (чанд ваќт 
намоз) шудї? Гуфтам: Ба адои панљ ваќт намоз. Гуфт: Уммати ту 
тавони адои панљ ваќт намозро дар њар рўзе надоранд ва ман пеш аз ту 
мардумро таљриба кардаам ва бо бани Исроил даргирињои шадид 
доштам, боз баргард ва аз Парвардигор барои уммати худ талаби 
тахфиф намо! 

Паёмбари Худо (с) фармуданд: Он ќадар аз Парвардигорам талаби 
тахфиф намудам, ки (аз талаби тахфифи бештар) њаё мекунам ва ба он 
чї, ки фарз аст, розї њастам ва таслими њукми Ў мебошам. 

Ва чун аз он љо гузаштам, нидое омад, ки фаризаамро муаккад 
сохтам ва бар бандагонам тахфиф намудам. Ва албатта њадиси меърољ 
дар аввали китоби намоз ба ривояти Анас (р) гузашт, вале дар ин 
ривоят чизњое њаст, ки дар он њадис мављуд нест (шумораи он њадис дар 
ин мухтасар 228 аст). 

1590. Аз Ибни Аббос (р) дар ин ќавли Худованд, ки мефармояд: 
«Рўъёро, ки бароят нишон додем, љуз фитнае барои мардумон чизи 
дигаре ќарор надодем». (Исро: 60) Ривоят аст, ки гуфт: Маќсуд аз ин 
рўъё чизе аст, ки барои Паёмбари Худо (с) дар шаби Исро ба чашми 
сар нишон дода шудааст. Ва низ гуфт, ки мурод аз ин ќавли Худованди 
мутаъол, ки мефармояд: «Ва дарахти малъунро дар Ќуръон...» (Исро: 
60) Њамон дарахти заќќум аст. 
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БОБИ 43. Издивољи Паёмбари Худо (с) бо Оиша ва 
омадан ба Мадина ва арўсї кардан бо вай 

1591. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки Паёмбари Худо 
(с) бо ман издивољ намуданд, ман шашсола будам. Баъд аз он ба 
Мадина омаданд ва дар минтаќаи бани Њорис ибни Хазраљ иќомат 
гузидем. Дере нагузашт, ки мариз шудам ва мўйњои сарам рехт ва боз 
кам-кам мўйњои пешониам рўидан гирифт. 

Рўзе бо духтарони њамсиннусолам дар гањворае, ки доштам, бозї 
мекардам (мурод аз ин гањвора ресмоне аст, ки ду сари онро ба ду поя 
мебанданд ва дар васати он нишаста ва ба пеш ва пас њаракат 
мекунанд). Модарам Умми Румон маро бошитоб садо зад, наздаш 
рафтам, вале намедонистам, ки аз ман чї мехоњад. Дастамро гирифт ва 
дар назди дарвозаи хона рост монд ва дар њоле, ки нафас мекашидам, 
ќадре роњат шудам. 

Модарам ќадре об гирифт ва рўй ва сарамро бо он даст кашид ва 
маро ба хона дохил намуд. Дидам, ки занњое аз Ансор нишастаанд, 
гуфтам: Хайр бошад ва муборак бошад ва хушбахт бошї ва маро 
барои онњо таслим намуд. Онњо маро ороиш намуданд ва њељ чизе 
маро ба вањшат наандохт, магар њангоми чошт, ки Паёмбари Худо (с) 
омаданд. Ва маро ба вай таслим намуданд ва ман дар ин ваќт нўњсола 
будам. 

1592. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) барояш 
гуфтанд: «Туро ду бор дар хоб дидам, як бор туро дар порчаи 
абрешимине дидам, касе бароям гуфт, ки ин њамсари туст ва чун бастаи 
абрешиминро кушодам, дидам, ки ту њастї ва бо худ мегуфтам, ки агар 
ин (хоб) аз тарафи Худо бошад, њатман амалї хоњад шуд». 

БОБИ 44. Њиљрати Паёмбари Худо (с) ва сањоба (р) ба 
Мадинаи мунаввара 

1593. Аз Оиша (р) њамсари Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки гуфт: 
Њаргиз ба ёдам нест, ки падар ва модарамро љуз дар њолати Ислом 
дида бошам (яъне: то љое, ки ба ёд дорам, падар ва модарам мусалмон 
буданд) ва рўзе намегузашт, ки Паёмбари Худо (с) субњ ва шом ба 
хонаи мо наоянд. Чун мусалмонон (аз љаври куффори Ќурайш) ба танг 
омаданд, Абўбакр (р) ба тарафи Њабаша њиљрат намуд. Чун ба 
минтаќаи Баркал Ѓимод расид (Баркал Ѓимод мавзеъе аст, ки аз Макка 
ба тарафи Яман панљ шаб фосила дорад), Ибни Даѓина, ки раиси 
ќабилаи Ќора буд, пурсид: Эй Абўбакр! Куљо меравї? Абўбакр (р) 
гуфт: Ќавми ман маро берун кардаанд ва мехоњам ба сарзамине 
биравам ва Парвардигорамро ибодат намоям. Ибни Даѓина барояш 
гуфт: Эй Абўбакр (р), шахсе мисли ту набояд на худаш (аз ватанаш) 
хориљ гардад ва на њам дигарон ўро хориљ намоянд, ту касе њастї, ки 
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бо бенавоён њамкорї менамої, силаи рањмро ба љо меоварї, аз 
бечорагон дастгирї мекунї ва аз мењмонон пазирої менамої ва аз 
масоили њаќ пуштибонї мекунї, ман аз ту дифоъ хоњам кард, баргард 
ва Парвардигоратро дар хонаат ибодат кун. 

Абўбакр (р) баргашт ва Ибни Даѓина њам бо ў њамкорї намуд. Шаб 
Ибни Даѓина назди ашрофи Ќурайш рафт ва гуфт: Абўбакр набояд на 
худаш хориљ гардад ва на њам касе ўро хориљ созад. Оё шумо мехоњед 
касеро берун кунед, ки бо бенавоён њамкорї менамояд ва силаи рањмро 
ба љо меоварад, аз бечорагон дастгирї мекунад ва аз мењмон пазирої 
менамояд ва аз масоили њаќ пуштибонї мекунад? 

Ќурайш паноњ додани Ибни Даѓина барои Абўбакр (р)-ро рад 
накарданд, вале барояш гуфтанд: Ба Абўбакр (р) бигў, ки 
Парвардигорашро дар хонааш ибодат кунад ва дар хонааш њар чї, ки 
мехоњад, намоз ва ё Ќуръон бихонад, вале садояшро баланд накунад ва 
ба намоз ва ё Ќуръон хонданаш сабаби азияти мо нагардад, зеро мо 
метарсем, ки занон ва атфоли моро гумроњ созад. 

Ибни Даѓина ин суханонро ба Абўбакр (р) гуфт. Абўбакр (р) 
муддате дар хонааш ибодат намуд ва дар намоз хондан ва Ќуръон 
хондан садояшро баланд намекард. Баъд аз он чизе ба хотираш гузашт 
ва дар канори хонааш масљиде бино намуд ва дар он масљид намоз 
мехонд. Занон ва атфоли мушрикин наздаш њуљум оварданд, аз Ќуръон 
хонданаш хушашон меомад ва ба тарафаш назар мекарданд. Абўбакр 
(р) шахси нармдиле буд, ки њангоми Ќуръон хондан чашмашро нигоњ 
дошта наметавонист ва ашкаш љорї мешуд. 

Ашрофи мушрикини Ќурайш аз ин кор тарсиданд ва Ибни 
Даѓинаро хостанд. Чун наздашон омад, гуфтанд: Мо паноњ додани 
туро барои Абўбакр ба шарте ќабул карда будем, ки ў 
Парвардигорашро дар хонааш ибодат намояд, вале вай аз ин њад 
таљовуз намуда, дар канори хонааш масљиде сохтааст ва дар он љо ба 
таври ошкоро намоз ва Ќуръон мехонад ва мо метарсем, ки занњо ва 
атфоли моро гумроњ созад ва бояд ўро аз ин кор мамониат намої. 

Агар мехост, ки Парвардигорашро дар хонааш ибодат кунад, озод 
аст ва агар ќабул намекард ва мехост, ки ин корро ба таври ошкоро 
анљом дињад, аз вай бихоњ ањдеро, ки бо вай намудаї, фасх (бекор) 
намояд, зеро мо намехоњем, ки бо ту хиёнат кунем ва на њозирем барои 
Абўбакр (р) иљоза бидињем, ки ин корњояшро ошкоро анљом дињад. 

Оиша (р) мегўяд: Ибни Даѓина назди Абўбакр (р) омад ва гуфт: Аз 
ваъдае, ки байни ману ту буд, хабар дорї, ё бояд ба он ваъда ба таври 
комил пойбандї намої (яъне: намозатро дар хонаат бихонї ва 
Парвардигоратро ба таври пинњонї ибодат намої) ва ё ваъдаамро ба 
ман пас бидињї, зеро намехоњам арабњо бишунаванд, ки ман бо шахсе, 
ки ањду паймон бастаам, хиёнат намудаам. 

Абўбакр (р) гуфт: Паноњ додани туро мегузорам ва ба паноњи 
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Худованди азза ва љалла ризоят медињам. Паёмбари Худо (с) дар ин 
ваќт дар Макка буданд, барои мусалмонон гуфтанд: «Љойи њиљрати 
шумо бароям нишон дода шудааст, нахлистоне аст байни ду сангзор». 

Ва аз ин ваќт ба баъд иддае ба тарафи Мадина њиљрат намуданд ва 
аксар касоне, ки ба Њабаша рафта буданд, баргаштанд ва ба Мадина 
њиљрат намуданд. Ва Абўбакр (р) њам омодагии њиљрат ба Мадинаро 
гирифт. Паёмбари Худо (с) барояш гуфтанд: «Интизорї бикаш, зеро 
умедворам барои ман низ иљоза дода шавад». Абўбакр (р) гуфт: Падар 
ва модарам фидои шумо, магар шумо њам чунин умеде доред? Гуфтанд: 
«Бале». Абўбакр (р) љињати њамроњї бо Паёмбари Худо (с) мунтазир 
монд ва ду шутуреро, ки дошт, муддати чањор моњ аз барги дарахти 
самар алаф медод. 

Оиша (р) мегўяд: Рўзе њангоми чошт дар њоле, ки дар хонаи 
Абўбакр (р) нишаста будем, касе ба Абўбакр (р) гуфт: Ин, ки 
Паёмбари Худо (с) ниќоб пўшида омаданд ва чун дар чунин ваќте 
Паёмбари Худо (с) намеомаданд. Абўбакр (р) гуфт: Падару модарам 
фидояшон бод, ба Худованд савганд, ки омаданашон дар чунин ваќт 
ба сабаби амри муњиме аст. Ва њамон буд, ки Паёмбари Худо (с) 
омаданд ва иљозаи дохил шудан хостанд, барояшон иљоза дода шуд ва 
дохил гардиданд. 

Паёмбари Худо (с) ба Абўбакр (р) гуфтанд: «Касонеро, ки ин љо 
њастанд, берун кун». Абўбакр (р) гуфт: Ё Расулаллоњ! Падарам фидои 
шумо, инњо ањли хонаводаи худи шумо њастанд. Фармуданд: «Бароям 
иљозаи берун рафтан дода шудааст. Абўбакр (р) гуфт: Ё Расулаллоњ! 
Падарам фидои шумо! Оё ман њам њамроњи шумо њастам? Фармуданд: 
«Бале». 

Абўбакр (р) гуфт: Ё Расулаллоњ! Падару модарам фидои шумо, яке 
аз ин ду шутурамро шумо интихоб намоед. Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Вале дар муќобили ќимат». 

Оиша (р) мегўяд: Паёмбари Худо (с) ва Абўбакр (р)-ро ба таври 
шитобон муљањњаз намудем ва таъоме барояшон дар халта нињодем. 
Асмоа (р) ќисмате аз љомаашро пора кард ва сари халтаро бо он баст 
ва аз ин љињат ба номи Зотунитоќайн шўњрат ёфт (њамон љомаро, ки 
Асмоа (р) пора кард ва сари халтаро бо он баст, дар арабї нитоќ 
мегўянд). 

Оиша (р) мегўяд: Баъд аз он онњо ба ѓоре дар кўњи Савр рафтанд, 
ду-се шаб дар онљо пинњон буданд ва Абдуллоњ ибни Абўбакр (р), ки 
љавони зирак, фањмида ва њушёр буд, шаб бо онњо мебуд. Њангоми 
сањар аз наздашон меомад ва субњ бо Ќурайш тавре вонамуд мекард, 
ки гўё шаб дар Макка будааст. Ва њељ сухане бар алайњи Паёмбари 
Худо (с) ва Абўбакр (р) зада намешуд, магар он, ки суханро ба хотир 
мегирифт ва њангоме, ки шаб торик мешуд, наздашон мерафт ва он 
хабарро ба  онњо мерасонид. 
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Ва Омир ибни Фуњайра, ѓуломи Абўбакр (р) гўсфандони ширдењро 
он љо (яъне назди Паёмбари Худо (с) ва Абўбакр (р) ба чаро мебурд ва 
чун посе аз шаб мегузашт, аз шири тозае, ки аз гўсфандони худ ба даст 
меоварданд, истифода мекарданд ва њанўз, ки шаб торик буд, Омир 
ибни Фуњайра бар гўсфандон садо мезад ва онњоро аз он љо дур мекард 
ва њамин корро дар њар се шабе, ки он љо буданд, анљом дод. 

Паёмбари Худо (с) ва Абўбакр (р) шахсеро аз бани Дайл аз ќабилаи 
бани Абд ибни  Адий, ки роњнамои моњире буд, муздур карда буданд 
ва ў бо Оли Ос ибни Воили Сањмї њампаймон буд. Ва агарчи ў дар 
дини куффори Ќурайш буд, бо он њам бар вай итминон карданд ва 
шутурњои худро ба дасти ў доданд ва бо ў ваъда гузошта буданд, ки 
баъд аз се рўз ба ѓори Савр биёяд. Ва ў субњи рўзи саввум шутуронро 
ба ѓори Савр њозир сохт ва онњо бо Омир ибни Фуњайра ва рањнамои 
худ (ки Абдуллоњ ибни Уриќат бошад) ба роњ афтоданд. 

Суроќа ибни Молик ибни Љуъшуми Мудлиљї (р) ки дар ин ваќт 
мушрик буд) мегўяд: Фиристодаи куффори Ќурайш назди мо омад ва 
гуфт: Барои њар касе, ки Паёмбари Худо (с) ва њамроњонашро бикушад 
ва ё асир намояд, ба андозаи дияти онњо (ки сад шутур аст) љоиза 
медињам. Њанўз дар маљлисе аз маљолиси ќавми худ бани Мудлиљ 
нишаста будам, ки шахсе аз куффори Ќурайш омад ва гуфт: Эй Суроќа! 
Њамин акнун сиёњиеро (яъне ашхосеро) дар соњил дидам, фикр 
мекунам, ки Муњаммад ва њамроњонаш бошад. Гарчи ман яќин кардам, 
ки њамонњо њастанд, вале барои он шахс гуфтам, ки на, онњо нестанд, 
балки фалонї ва фалонї ва фалонї њастанд, ки аз назди худи мо 
рафтанд. 

Баъд аз он, ки чанд лањзаи дигаре дар он маљлис нишаста будам, 
бархостам ва ба хонаам рафтам, аз канизам хостам, ки аспамро берун 
намояд ва дар пушти теппае, ки барояш нишонї додам, бароям нигањ 
дорад. Найзаамро бардоштам ва аз роњи пушти хона дар њоле, ки 
найзаамро бар замин мекашидам ва поён нигоњ медоштам, худро ба 
аспам расонидам. Аспро савор шудам ва ба суръат њаракат намудам. 
Ба шитоби њарчи бештар роњ паймудам, то ин, ки ба онњо наздик 
шудам. Дар ин ваќт аспам бар замин хўрд ва аз болои он афтодам, 
бархостам ва дастамро ба сўи азлом бурдам ва бо онњо фол гирифтам, 
ки оё ба ин ашхос зараре бирасонам, ё на? Фол ба хилофи хостаам 
баромад (яъне: фол тавре баромад, ки бар онњо зарар марасон) ба 
азлом эътиное накардам ва ба тарафи онњо шитофтам, то њадде ба 
онњо наздик шудам, ки ќироат кардани Паёмбари Худо (с)-ро 
мешунидам. Худи Паёмбари Худо (с) мутаваљљењи ман нагардид, вале 
Абўбакр (р) хеле ин тарафу он тараф нигоњ мекард. Дар ин ваќт 
дастњои аспам то зону бар замин фурў рафт. Аз асп бар замин афтодам, 
бархостам ва бар асп њайбат задам, ба шиддат њаракат намуд ва ба 
сахтї дастњои худро аз он сўрох хориљ сохт. Чун истода шуд, аз љое, ки 
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дастњояш фурў рафта буд, дуде бар осмон баланд гардид, дубора 
азломро берун кардам ва ба онњо фол гирифтам, боз њам натиљаи фол 
бар хилофи хостаам баромад. 

Онњоро садо задам ва барояшон амон додам, онњо истоданд. 
Аспамро савор шудам ва наздашон рафтам ва аз ин, ки аз расидан ба 
онњо ба мавонеъ бархўрд намуда будам, ба дилам гузашт, ки Паёмбари 
Худо (с) фирўз хоњад шуд. Ба Паёмбари Худо (с) гуфтам: Ќавми ту ба 
андозаи як дият љоиза таъин намудаанд. Ва барои онњо аз тасмиме, ки 
Ќурайш нисбат ба онњо гирифтаанд, хабар додам ва таом ва ѓизоеро, 
ки бо худ доштам, барояшон таќдим намудам, онњо ќабул накарданд, 
вале гуфтанд, ки «Рози моро пўшида нигоњ дор». Аз эшон хостам, то 
бароям амоннома навишта кунанд. Ба Омир ибни Фуњайра (р) амр 
карданд ва ў дар руќъае аз пўст бароям амоннома навишт ва сипас 
њаракат намуданд ва ба роњи худ идома доданд. Оиша (р) мегўяд онњо 
дар роњ бо Зубайр (р), ки бо ќофилае аз мусалмонон, ки ба тиљорат 
рафта буданд ва аз тарафи Шом бармегаштанд, рўбарў шуданд. 

Зубайр (р) ба Паёмбари Худо (с) ва Абўбакр (р) љомањои сафеде 
бахшиш дод. Мусалмонон дар Мадина аз баромадани Паёмбари Худо 
(с) аз Макка бохабар шуданд ва њар субњ ба беруни шањри Мадина 
мебаромаданд ва то чошт, ки њаво гарм мешуд, интизори омадани 
онњоро мекашиданд. Дар яке аз рўзњо, ки баъд аз интизории зиёд ба 
хонањои худ баргашта буданд, шахсе аз яњуд ба љињати коре, ки дошт, 
бар пушти боми ќалъааш баромада буд ва ба ин тарафу он тараф назар 
мекард, дар ин ваќт назараш бар Паёмбари Худо (с) ва њамроњонаш 
афтод, ки бо љомањои сафед намоён мешаванд. Он яњуд ихтиёрашро аз 
даст дода ва бо садои баланд фарёд зад: Эй мардуми Араб! Инак,  нури 
чашме, ки интизорашро мекашидед, расид. Мусалмонон 
аслињањояшонро бардоштанд ва дар минтаќаи Њарра бо Паёмбари 
Худо (с) мулоќот намуданд. Паёмбари Худо (с) бо онњо тарафи рости 
роњро гирифтанд, то он, ки ба мањаллаи бани Амр ибни Авф расиданд. 
Ва ин воќеа дар рўзи душанбе ва дар моњи Рабеъулаввал буд (ва ин, ки 
дар рўзи аввал ва ё дуввум ва ё дувоздањ ва ё сездањуми Рабеъулаввал 
будааст, ихтилоф аст). 

Дар њоле, ки Паёмбари Худо (с) нишаста буданд, Абўбакр (р) 
бархоста буд ва аз мардум пазирої мекард. Касоне, ки аз Ансор омада 
ва Паёмбари Худо (с)-ро надида буданд, бо Абўбакр (р) хуш омадед 
мегуфтанд, то он, ки офтоб бар Паёмбари Худо (с) тобид, Абўбакр (р) 
омад ва бо ридои худ бар болои сари Паёмбари Худо (с) соя мекард ва 
дар ин ваќт буд, ки мардум Паёмбари Худо (с)-ро шинохтанд (Чун 
Паёмбари Худо (с) нисбат ба Абўбакр (р) љавонтар буданд ва Абўбакр 
(р) пир ва мўйсафед буд, фикр мекарданд, ки Паёмбари Худо (с) ўст). 
Ва Паёмбари Худо (с) дањ шаб дар мањаллаи бани Амр ибни Авф (р) 
боќї монданд ва масљидеро, ки ба асоси таќво таъсис шуда буд, дар 
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њамин љо бино намуданд ва дар он намоз хонданд (мурод аз ин масљид 
масљиди Ќубо аст, ки њам акнун ба њамин ном ва дар њамон љойи аввал 
худ ќарор дорад). 

Баъд аз он Паёмбари Худо (с) шутури худро савор шуданд ва дар 
њоле, ки мардум бо онњо њамроњї мекарданд, рафтанд, то ин, ки дар 
љойи масљиди набавии имрўзї шутур хобид. Дар он ваќт иддае аз 
мусалмонон дар он љо намоз мехонданд. Дар он замин хурмоњоро хушк 
мекарданд ва мутааллиќ ба ду тифли ятиме ба номњои Суњайл ва Сањл 
буд, ки зери сарпарастии Асъад ибни Зурора зиндагї мекарданд. 
Њангоме, ки шутури Паёмбари Худо (с) дар он љо хобид, фармуданд: 
«Иншоаллоњ манзил њамин љост». 

Баъд аз он Паёмбари Худо (с) он ду ятимро талаб намуданд ва ба  
онњо пешнињод карданд, ки он заминро бифрўшанд, то дар он љо 
масљиде бино намоянд. Онњо гуфтанд: Ё Расулаллоњ, онро барои шумо 
мебахшем. Паёмбари Худо (с) бахшиши онњоро ќабул накарданд, 
балки он заминро аз онњо хариданд ва масљидро дар он замин бино 
намуданд. 

Дар сохтани масљид Паёмбари Худо (с) бо дигар мардум хишт 
меоварданд ва мегуфтанд: «Ин мањмула (ки мурод аз он хишт ва хоки 
бинои масљид бошад) аз мањмулае ки аз Хайбар меояд (монанди ангур 
ва хурмо ва амсоли инњо, дар назди Худованд) бењтар ва пояндатар 
аст». Ва мефармуданд: «Худоё! Музди њаќиќї музди охират аст ва бар 
Ансор ва муњољирин рањмат ва мењрубонї кун». 

1594. Аз Асмоа (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоми њамли Абдуллоњ 
ибни Зубайр (р) дар њоле, ки муддати њамли ман комил шуда буд, аз 
Макка ба тарафи Мадина муњољират намудам. Чун ба Мадина 
расидам Абдуллоњ ибни Зубайр (р) дар минтаќаи Ќубо таваллуд 
гардид, баъд аз он назди Паёмбари Худо (с) омадам ва ўро дар 
оѓўшашон гузоштам. Паёмбари Худо (с) хурмоеро хойда ва дар дањони 
ў гузоштанд ва ба ин тариќ аввалин чизе, ки ба шиками ў (яъне ба 
шиками Абдуллоњ ибни Зубайр (р) дохил гардид, оби дањони 
Паёмбари Худо (с) буд. Баъд аз он хурмои дигареро ба комаш 
молиданд ва барои ў дуо карданд ва ў аввалин мавлуде аз муњољирин 
буд, ки (дар Мадинаи мунаввара) дар Ислом ба дунё омад. 

1595. Аз Абўбакр (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки бо Паёмбари 
Худо (с) дар дохили ѓор будам, сарамро боло кардам ва пойњои 
мушрикинро дидам. Гуфтам: Ё Расулаллоњ, агар касе аз инњо ба поён 
нигоњ кунад, моро мебинад, фармуданд: «Эй Абўбакр! Сокит бош, мо 
ду нафаре мебошем, ки саввуми мо Худост». (Яъне: Ёвару мададгори 
мо Худост). 
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БОБИ 45. Ќудуми Паёмбари Худо (с)  ва сањобањояшон ба 
Мадина 

1596. Аз Бароъ (р) ривоят аст, ки гуфт: Аввалин касоне, ки аз 
муњољирин ба Мадина омаданд, Мусъаб ибни Умайр ва Ибни Умми 
Мактум буданд. Ин ду нафар барои мардум Ќуръон мехонданд. Баъд 
аз ин ду нафар Билол ва Саъд ва Аммор ибни Ёсир ва баъд аз онњо 
Умар ибни Хаттоб бо бист нафари дигар аз сањобањои Паёмбари Худо 
(с) омаданд. 

Баъд аз инњо Паёмбари Худо (с) ташриф оварданд ва њељ ваќт 
надидам, ки мардуми Мадина ба чизе ба андозаи омадани Паёмбари 
Худо (с) хушњол шуда бошанд, то љое, ки канизон њам аз омадани эшон 
хушњол гардида ва мегуфтанд: Инак, Паёмбари Худо (с) расиданд. Ва 
њангоме ба Мадина омаданд, ки сураи «Саббињисма раббикал аъло»-
ро бо чанд сураи дигар аз сурањои муфассал њифз намуда будам (бино 
ба ќавли имом Нававї ибтидои сурањои муфассал аз сураи «Њуљурот» 
шурўъ мешавад). 

БОБИ 46. Иќомати муњољир дар Макка баъд аз адои 
маносик 

1597. Аз Алоъ ибни Њазрамї (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: «Барои муњољир баъд аз тавофи видоъ (ки баъд аз 
омадан аз Мино мебошад), иљоза аст, то се рўз дар Макка боќї 
бимонад». 

БОБИ 47. Омадани яњуд назди Паёмбари Худо (с) 
њангоми омаданашон ба Мадина 

1598. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Агар дањ нафар аз (сардорони) яњуд ба ман имон 
меоварданд, њамаи яњуд ба ман имон меоварданд». 
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БОБИ 1. Ѓазваи Ушайра 

1599. Ривоят аст, ки касе аз Зайд ибни Арќам (р) пурсид: Паёмбари 
Худо (с) дар чанд ѓазва иштирок намудаанд? Гуфт: Дар нуздањ ѓазва. 
Боз пурсид: Ту дар чанд ѓазва бо эшон будї? Гуфт: Дар њафдањ ѓазва. 
Пурсид: Аввалин ѓазва кадом ѓазва буд? Гуфт: Ѓазваи Ушайра ё 
Усайра. 

БОБИ 2. Ин ќавли Худованд, ки: «Он ваќтеро ба ёд овар, ки аз 
Парвардигори худ талаби мадад мекардед...» (Анфол: 9-13) 

1600. Аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Мавќеъеро 
аз Миќдод ибни Асвад (р) дидам, ки агар дар ин мавќеъ бо ў мебудам, 
наздам њељ чизе дар дунё бо он баробарї карда наметавонист. Дар 
њоле, ки Паёмбари Худо (с) бар мушрикин нафрин мекарданд, 
наздашон омад ва гуфт: Мо њељ гоњ мисли ќавми Мўсо барои шумо 
нахоњем гуфт, ки «Ту ва Парвардигорат биравед ва љанг кунед». Балки 
дар рост ва чап ва дар пеши рў ва пушти сари шумо хоњем љангид. Дар 
ин ваќт дидам, ки чењраи Паёмбари Худо (с) шукуфта шуд ва хушњол 
шуданд. 

БОБИ 3. Адади касоне, ки дар љанги Бадр иштирок карда буданд 

1601. Аз Бароъ (р) ривоят аст, ки гуфт: Касоне, ки аз асњоби 
Муњаммад (с) дар љанги Бадр иштирок карда буданд, бароям гуфтанд: 
Адади касоне, ки дар љанги Бадр иштирок намуда буданд, ба адади 
касоне буд, ки бо Толут аз нањр убур намуда буданд, яъне байни сесаду 
сї то сесаду навад нафар буданд. Ва Бароъ (р) гуфт: Савганд ба 
Худованд,  ки  чунин  нест,  бо  Толут  ба  љуз  аз  мўъмин  каси  дигаре  
аз  нањр  убур накарда  буд. 

БОБИ 4. Кушта шудани Абўљањл 

1602. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Касе њаст, ки бубинад бар сари Абўљањл чї омадааст?» 
Ибни Масъуд (р) рафт ва дид, ки писарони Афроа ўро аз пой 

- 57 –  
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даровардаанд. (Ибни Масъуд) ба вай гуфт: Абўљањл туї? Ва риши 
Абўљањлро гирифт, Абўљањл гуфт: Оё беш аз ин аст, ки як шахсро 
куштаед? Ва ё гуфт: Беш аз ин аст, ки шахсеро аз ќавми худ куштаед? 

1603. Аз Абўталња (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар рўзи љанги Бадр 
Паёмбари Худо (с) амр карданд, то бисту чањор нафар аз бузургони 
Ќурайшро дар гудоле аз гудолњои Бадр, ки бадбў буд, бияндозанд ва 
њамон буд, ки дар он гудол андохта шуданд. Ва равиши Паёмбари 
Худо (с) он буд, ки чун бар мардуме ѓолиб мешуданд, се рўз дар 
майдони љанг боќї мемонданд. 

Чун рўзи саввум шуд, амр карданд, ки шутури эшон омода гардад, 
шутур омода шуд, баъд аз он бо сањоба ба тарафи роњ афтоданд. Мо 
фикр кардем, ки шояд љињати анљоми коре ба он тараф мераванд, вале 
рафтанд, то ин, ки ба канори њамон гудоле, ки ашрофи Ќурайшро дар 
он андохта шуданд, истоданд. Њар кадом аз онњоро ба номаш ва номи 
падараш садо зада ва мегуфтанд: «Эй фалон ибни фалон, эй фалон 
ибни фалон! Оё бењтар набуд, ки аз Худо ва Расулаш пайравї мекардї? 
Он чиро, ки Худованд барои мо ваъда дода буд, барои мо расид ва оё 
он чиро, ки барои шумо ваъда дода буд, барои шумо расид!» 

Ровї мегўяд: Умар (р) (ба Паёмбари Худо (с) гуфт: Њарф задан бо 
љасади берўњ чї фоида дорад? Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Ќасам 
ба Зоте, ки љони Муњаммад (с) дар дасти било кайфи  ўст, чизеро ки 
мегўем, шумо аз онњо бењтар намешунавед». 

БОБИ 5. Иштироки малоика дар љанги Бадр 

1604. Аз Рифоъ ибни Рофеъи Зураќї (р), ки худаш дар љанги Бадр 
иштирок намуда буд, ривоят аст, ки гуфт: Љабраил (ъ) назди Паёмбари 
Худо (с) омад ва гуфт: Ањли Бадрро шумо дар байни худ чї гуна 
мебинед? Фармуданд: «Аз бењтарин мусалмонон (ё иборати дигар 
мисли он). Љабраил (ъ) гуфт: Касоне, ки аз малоика дар љанги Бадр 
иштирок намудаанд (дар байни малоика) низ њамин гунаанд. (Яъне мо 
низ онњоро дар байни худ аз бењтарин малоика медонем). 

1605. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) дар рўзи 
љанги Бадр фармуданд: «Ин, ки Љабраил (ъ) мусаллањ истода ва афсори 
аспашро ба даст гирифтааст». 

БОБИ 6 

1606. Аз Зубайр (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар рўзи љанги Бадр 
Убайда ибни Саид ибни Осро дидам, ончунон мусаллањ аст, ки ба љуз 
ду чашмаш чизе дигаре аз љисмаш дида намешавад ва кунияти ў 
Абўзотил Кариш буд (Кариш ба маънои шикамба аст ва шояд сабаби 
калонии шиками ин шахс ва ё калонии шиками яке аз авлодаш ўро 
Абўзотил кариш мегуфтанд). Ў гуфт: Абўзотил Кариш (ки шунидаед) 
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ман њастам. Ба ў њамла кардам ва найзаамро ба чашмаш фурў бурдам 
ва ў мурд, поямро бар болояш гузоштам ва ба ќувват найзаамро аз 
чашмаш берун овардам, дидам, ки ду гўшаи найзаам каљ шудааст. 

Паёмбари Худо (с) аз вай хостанд, то он найзаро ба таври орият 
барои эшон бидињад. Ва ў он найзаро барои эшон дод ва чун Паёмбари 
Худо (с) вафот намуданд, дубора онро пас гирифт. Баъд аз он Абўбакр 
(р) онро аз вай талабид ва ў он найзаро ба (Абўбакр (р) дод ва чун 
Абўбакр (р) вафот намуд, Умар (р) он найзаро аз вай талабид ва онро 
барои вай дод. Чун Умар  (р) вафот намуд, онро пас гирифт ва боз 
Усмон (р) онро аз вай талабид ва онро барои вай дод. Ва чун Усмон 
вафот намуд, он найза дар дасти авлоди Алї (р) боќї монд. Абдуллоњ 
ибни Зубайр (р) (дар њангоми хилофати худ) онро талабид ва то ваќте, 
ки кушта шуд, дар назди ў боќї монд (аз ин дониста мешавад, ки 
Паёмбари Худо (с) ва сањоба (р) ба осоре, ки баёнгари мафохири 
Ислом буд, эътинои хосе мекарданд). 

1607. Аз Рубайиъ бинти Муъавваз (р) ривоят аст, ки ба Холид ибни 
Заквон гуфт: Субњи рўзи арўсиам Паёмбари Худо (с) наздам омаданд ва 
дар назди ман њамин тавре, ки ту нишастаї, нишастанд. Канизњо дойра 
мезаданд ва авсофи падаронамро, ки рўзи Бадр кушта шуда буданд, ёд 
мекарданд. Яке аз онњо гуфт: «Ва дар байни мо Паёмбари Худо (с), ки 
воќеањои фардоро медонад». Паёмбари Худо (с) ба ў гуфтанд: «Чунин 
магў, балки ба њамон чизњои дигаре, ки мегуфтї, идома бидењ». 

1608. Аз Абўталња (р), ки бо Паёмбари Худо (с) дар љанги Бадр 
иштирок намуда буд, ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Малоика дар хонае, ки саг ва сурат бошад, дохил 
намешаванд». 

1609. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Хунайс ибни 
Њузофаи Сањмї (р), ки яке аз сањобаи Паёмбари Худо (с) ва дар љанги 
Бадр иштирок намуда буд, дар Мадина вафот намуд, њамсараш Њафса 
(р) ки духтари Умар (р) буд, аз вай бева монд. 

Умар (р) мегўяд: Назди Усмон (р) рафтам ва барояш гуфтам: Агар 
хоста бошї, духтарам Њафсаро барои ту ба никоњ медињам. Гуфт: Дар 
мавзўъ фикр мекунам. Баъд аз чанд шабе, ки интизор кашидам, омад 
ва гуфт: Тарљењ додам, ки дар ин ваќтњо издивољ нанамоям. Умар (р) 
мегўяд: Назди Абўбакр (р) рафтам ва гуфтам: Агар хоста бошї, 
духтарам Њафсаро барои ту ба никоњ медињам. Ў њам сукут кард ва дар 
љавобам чизе нагуфт ва бар ў нисбат ба Усмон (р) бештар ќањрам омад. 

Чанд шабе гузашт, ки Паёмбари Худо (с) ўро аз ман хостгорї 
намуданд ва ўро ба Паёмбари Худо (с) ба никоњ додам. Абўбакр (р) 
маро дид ва гуфт: Шояд њангоме, ки Њафса (р)-ро ба ман пешнињод 
кардї ва ман бароят чизе нагуфтам, аз ман озурда шуда будї? Гуфтам: 
Бале. Гуфт: Монеъи љавоб доданам барои ту он буд, ки аз майли 
Паёмбари Худо (с) нисбат ба Њафса (р) хабар доштам, аз ин љињат 
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нахостам, ки рози Паёмбари Худо (с)-ро фош созам ва агар эшон ўро 
тарк мекарданд, ман ўро ќабул мекардам. 

1610. Аз Абўмасъуди Бадрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) фармуданд: «Агар касе ду ояти охири сураи «Баќара»-ро дар шаб 
тиловат намояд, барояш кофї аст». 

1611. Аз Миќдод ибни Амри Киндї (р), ки њампаймони бани Зўњра 
ва аз ањли Бадр аст, ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
пурсидам: Агар кофаре дар њолати љанг бо шамшер яке аз дастњоямро 
ќатъ намояд ва баъд аз он аз наздам гурехта ва ба дарахте паноњ 
бибарад, агар баъд аз мусаллат шуданам бар вай бигўяд, ки барои 
Худо мусалмон шудаам, оё раво аст, ки баъд аз ин гуфтааш ўро ба ќатл 
бирасонам? 

Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Ўро ба ќатл марасон». Гуфтам: Ё 
Расулаллоњ! Ў яке аз ду дастамро ќатъ кардааст ва ин калимаро баъд аз 
ќатъ кардани дастам гуфтааст. Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Ўро ба 
ќатл марасон, агар ўро ба ќатл бирасонї, ў ба монанди ту аст, пеш аз 
он, ки ўро ба ќатл бирасонї ва ту ба монанди ў њастї, пеш аз он, ки ў 
он калимаро гуфта бошад». 

1612. Аз Љубайр ибни Мутъим (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
дар мавриди асирони Бадр фармуданд: «Агар Мутъим ибни Адий 
зинда мебуд ва дар бораи ин хабисњо дар наздам шафоат мекард, 
шафоати ўро ќабул мекардам ва инњоро озод месохтам». 

БОБИ 7. Ќиссаи бани Назир ва хиёнати онњо ба  
Паёмбари Худо (с) 

1613. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Ќабилаи бани Назир ва 
бани Ќурайза (бо мусалмонон) ба љанг бархостанд, Паёмбари Худо (с) 
бани Назирро аз минтаќа хориљ карданд ва бар бани Ќурайза миннат 
нињода ва онњоро ба њоли худашон вогузоштанд, то ин, ки бани 
Ќурайза њам ба љанг пардохтанд ва њамон буд, ки мардони онњоро 
куштанд ва занњо ва атфол ва амволи онњоро байни мусалмонон 
таќсим намуданд, магар иддае, ки назди Паёмбари Худо (с) омаданд ва 
онњоро амон доданд. Онњо мусалмон шуданд ва баќияи яњуди 
Мадинаро, ки иборат аз бани Ќайнуќо, ки аз вобастагони Абдуллоњ 
ибни Салом буданд ва яњуди бани Њориса ва дигар яњудонро аз 
Мадина хориљ сохтанд. 

1614. Ва аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
нахлистонњои бани Назирро оташ заданд ва ќатъ намуданд. Ва ин 
њамон нахлистонњои минтаќаи Бувайра буд ва дар њамин маврид ин 
ќавли Худованди мутаъол нозил гардид: «Он чиро, ки аз дарахтон ќатъ 
кардед ва ё ба њоли худ собит нигоњ доштед, ба иродаи Худо буд».  
(Њашр: 5) 
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1615. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Њамсарони Паёмбари Худо 
(с) Усмон (р)-ро назди Абўбакр (р) фиристоданд ва њаштум њиссаи 
мероси худро аз амволи ѓанимат талаб намуданд ва ман эшонро аз ин 
талаб мамониат кардам ва гуфтам: Аз Худо битарсед, магар хабар 
надоред, ки Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Мо (Паёмбарон) мерос 
бурда намешавем, ончиро, ки аз худ ба љой мегузорем, садаќа аст». (Ва 
маќсуди Паёмбари Худо (с) аз ин сухан худашон буданд). Оли 
Муњаммад (с) фаќат аз ин мол хўрда метавонанд». Чун аз ин чиз ба 
онњо хабар додам, њамсарони Паёмбари Худо (с) аз талаби хеш 
худдорї намуданд (ва баъд аз ин сухан њељ касро ба талаби он мол 
нафиристоданд). 

БОБИ 8. Ќатли Каъб  ибни Ашраф 

1616. Аз Љобир ибни Абдуллоњ ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) фармуданд: «Кист, ки мавзўъи Каъби Ашрафро ба ўњда бигирад, 
зеро ў Худо ва Расулашро азият намудааст? (Каъб ибни Ашраф шахсе 
аз яњуди бани Ќурайза буд, ки шеър месуруд ва дар шеъри худ 
Паёмбари Худо (с)-ро њаљв мекард ва мушрикинро бар алайњи 
мусалмонон тањрик менамуд). 

Муњаммад ибни Маслама (р) бархост ва гуфт: Ё Расулаллоњ! Оё 
мехоњед, ки ўро ба ќатл бирасонам? Фармуданд: «Бале». Гуфт: Пас 
бароям иљоза бидињед, ки њиллае ба кор бубарам ва чизе бигўям. 
Фармуданд: «Бигў». Њамон буд, ки Муњаммад ибни Маслама (р) назди 
Каъб ибни Ашраф рафт ва гуфт: Ин шахс (яъне Паёмбари Худо (с) аз 
мо садаќа металабад ва моро ба мушкилот мубтало сохтааст, омадам, 
то аз ту ќарз бигирам. Каъб гуфт: Илова бар он аз вай хаста ва малул 
њам хоњед шуд. 

Муњаммад ибни Маслама (р) гуфт: Њоло аз вай мутобаат намудаем, 
намехоњем ба њамин зудї ўро тарк намоем, балки чизе интизор 
мекашем, то бубинем, ки кораш ба куљо мекашад? Ва чизе, ки мехоњем, 
он аст, ки як ё ду васаќ хурмо барои мо ќарз бидињї (њар васаќе 
мусовии 60 соъ ва њар соъ ба вазни феълї мусовии 6/640 килограмм 
аст, бинобарин њар васаќ мусовии 4,398 килограмм мешавад). Гуфт: 
Хуб аст, вале бояд бароям гараве бидињед. Гуфт: Чї гараве мехоњед? 
Гуфт: Занњои худро наздам гарав бигузоред. Гуфт: Дар њоле, ки ту 
зеботарини љавонони Араб њастї, чї гуна метавонам занњои худро 
наздат гарав бигзорем? Гуфт: Пас баччањои худро наздам гарав 
бигузоред. Гуфт: Агар баччањои худро наздат гарав бигузорам, фардо 
касе ба онњо таъна зада мегўяд: ту будї, ки дар муќобили як ё ду васаќи 
хурмо ба гарав дода шуда будї? Ва ин барои мо нанг ва ор аст, вале 
агар мувофиќат дошта бошї, аслињањои худро бароят ба гарав 
медињем. Ва бо ў ваъда гузошт, ки биравад ва аслињањоро биоварад. 
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Шаб њамроњи Абўноила (р), ки бародари разоии Каъб ибни Ашраф 
буд, омад, Каъб онњоро ба дохили ќалъааш талабид ва наздашон омад, 
занаш барояш гуфт: Дар ин ваќти шаб куљо меравї? Гуфт: Назди 
Муњаммад ибни Маслама ва бародарам Абўноила меравам. Занаш 
гуфт: Ман садоеро мешунавам, ки гўё аз он бўи хун меояд. Гуфт: Касе 
нест, бародарам Муњаммад ибни Маслама ва бародари разоиям 
Абўноила аст, одами бошахсият агар дар шаб аз вай хоста шавад, ки 
ба дами теѓ биравад, бояд ќабул кунад. Ва Каъб ибни Ашраф гуфт: 
Муњаммад ибни Маслама ду нафарро бо худ ба дохили ќаср меоварад. 

Ва дар ривояте омадааст, ки (њамроњони Муњаммад ибни Маслама 
(р) се нафар буданд, ки иборатанд аз: Абс ибни Љабр ва Аббод ибни 
Бишр ва Њорис ибни Авс. Пас Муњаммад ибни Маслама ба онњо гуфт: 
Ваќте, ки Каъб ибни Ашраф биёяд, ман мўйњояшро мегирам ва мебўям 
ва чун дидед, ки сарашро мањкам гирифтам, ба ў њамла кунед ва 
корашро яксара намоед. Ва дар ривояти дигаре омадааст, ки 
Муњаммад ибни Маслама ба њамроњонаш гуфт: Баъд аз ин, ки ман 
мўйњояшро бўидам, навбати бўйиданро ба шумо медињам. Каъб бо 
либосњои фохир дар њоле, ки бўи атр аз вай ба њаво пароканда мешуд, 
аз ќасраш поён шуд ва назди онњо омад. Муњаммад ибни Маслама (р) 
гуфт: То њоло чунин бўи хушро надида будам, Каъб гуфт: Занам 
комилтарин ва хушбўйтарин занони Араб аст. Муњаммад ибни 
Маслама (р) барояш гуфт: Иљоза медињї саратро бибўям? Гуфт: Бале. 
Њамон буд, ки Муњаммад ибни Маслама (р) сарашро бўид ва 
рафиќонаш њам бўиданд. Боз барояш гуфт: Оё иљоза медињї, ки як 
бори дигар саратро бибўям? Гуфт: Бале. Чун сарашро мањкам гирифт, 
ба рафиќонаш гуфт: Фурсататон аст! Ва онњо ўро куштанд. Баъд аз он 
назди Паёмбари Худо (с) омаданд ва барояшон (аз воќеаи кушта 
шудани Каъб ибни Ашраф) хабар доданд (ин воќеа дар рабеъулаввали 
соли саввуми њиљрї сурат гирифт). 

БОБИ 9. Кушта шудани Абурофеъ Абдуллоњ ибни 
Абулњуќайќ ва ё Салом ибни Абулњуќайќ 

1617. Аз Бароа (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) касонеро 
аз Ансор ба тарафи Абўрофеъи яњудї фиристоданд ва Абдуллоњ ибни 
Атик (р)-ро бар онњо амир муќаррар намуданд. Абўрофеъ Паёмбари 
Худо (с)-ро азият мекард ва мардумеро бар алайњи эшон тањрик ва 
кўмак менамуд (ва њамин Абў Рофеъ буд, ки ањзобро дар ѓазваи 
Хандаќ бар алайњи мусалмонон тањрик намуда буд). Вай дар ќалъа дар 
сарзамини Њиљоз зиндагї мекард. (Гурўње, ки ба ин кор маъмурият 
ёфта буданд) њангоми ѓуруби офтоб ба наздикии ќалъааш расиданд, 
мардум чорпоёни худро аз чарогоњ меоварданд, Абдуллоњ ба 
њамроњони худ гуфт: Шумо њамин љо биншинед ва ман меравам ва бо 



 

                              Мухтасари Саҳеҳи Бухорӣ 

 446 

дарбон бо лутф ва мулоиматї сухан мезанам, шояд бароям иљоза 
бидињад, ки дохили ќалъа шавам. 

Ва њамон буд, ки омад ва наздики дарвоза расид, љомаашро ба 
сараш печид ва тавре вонамуд кард, ки гўё мехоњад ќазои њољат 
намояд, мардумон дохил гардиданд ва дарвозабон садо зад ва ба ў 
гуфт: Эй бандаи Худо! Агар мехоњї дохил шавї, зудтар дохил шав, ки 
дарвозаро мебандам. Абдуллоњ (р) мегўяд: Ман дохил гардидам ва дар 
љое камин намудам, чун њамон мардум дохил шуданд, дарвозабон 
дарвозаро баст ва калидњоро бар мех овезон намуд, ман калидњоро 
бардоштам ва дарвозаро боз кардам. Абўрофеъ бо мардумон 
шабнишинї дошт ва утоќаш дар ѓурфаи баланде буд. Њангоме, ки 
њамнишинонаш рафтанд, ба тарафи утоќаш боло шудам ва њар 
дарвозаеро, ки боз мекардам, чун дохил мешудам, онро аз дохил 
мебастам, зеро бо худ мегуфтам: Агар мардум аз омаданам хабар 
шаванд, то ваќте, ки ўро бикушам, ба ман расида натавонанд. 

Омадам, то дар наздаш расидам, дидам, дар хонаи торике байни 
ањли хонаводааш хобидааст. Чун ўро мушаххас карда наметавонистам, 
садо зада ва гуфтам: Ё Абўрофеъ! Гуфт: Кист? Ба тарафи садо давидам 
ва зарбаи шамшерамро фуруд овардам. Чун саросема будам, коре 
карда натавонистам ва ў фарёд кашид ва ман аз хона берун шудам ва 
дар љои на бисёр дуре мунтазир мондам. 

Дубора ба хона дохил шудам (ва тавре вонамуд мекардам, ки гўё ба 
кўмакаш омадаам). Аз вай пурсидам: Ё Абўрофеъ! Ин чї овозе буд? 
Гуфт: Вой бар модарат! Пештар аз ту шахсе дар дохили хона бо 
шамшер ба ман њамла намуд! Дар ин ваќт бо шамшер бар вай њамла 
намудам ва ўро аз пой даровардам ва чун ба ин њамла кораш яксара 
нашуд, дубора сари шамшерро дар шикамаш гузоштам ва ончунон 
фурў бурдам, ки аз пушташ берун шуд ва дар ин ваќт яќин кардам, ки 
ўро куштаам. 

Аз он љо баргаштам ва дарвозањоро яке баъд аз дигаре мекушодам, 
то ба зина расидам, поямро гузоштам ва дидам, ки бар рўи замин 
расидаам. Дар ин ваќт мутаваљљењ шудам, ки дар шаби равшани 
моњтобгир омадаам ва соќи поям шикастааст, поямро ба дасторе 
бастам, баъд аз он рафтам ва наздики дарвоза нишастам ва бо худ 
гуфтам: То дилпур нашавам, ки ўро куштаам, берун нахоњам шуд. 

Њангоме, ки хурўс бонг баровард, хабардињандае бар болои девор 
баромад ва гуфт: Хабари марги Абўрофеъ, тољири Њиљозро ба иттилои 
шумо мерасонам. Дар ин ваќт назди рафиќонам рафтам ва гуфтам: 
Бишитобед, Худованд Абўрофеъро ба њалокат расонид. 

Назди Паёмбари Худо (с) омадам ва мољароро барояшон ќисса 
намудам. Фармуданд: «Поятро дароз кун!» Поямро дароз кардам ва 
онро масњ намуданд, дарњол ончунон хуб шуд, ки гўё асло таклифе 
надоштам. 
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БОБИ 10. Ѓазваи Уњуд 

1618. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Шахсе дар 
рўзи љанги Уњуд ба Паёмбари Худо (с) гуфт: Бароям бигўед, ки агар 
ман кушта шавам, дар куљо хоњам буд? Фармуданд: «Дар бињишт». Он 
шахс хурмоњоеро, ки дар даст дошт, андохт ва ба љанг пардохт ва ба 
љанг идома дод, то кушта шуд. 

БОБИ 11. Ин ќавли Худованд, ки: «Он замонеро ба ёд 
биовар, ки ду гурўњ аз шумо ќасд доштанд, ки аз љињод 

даст бикашанд...» 

1619. Аз Саъд ибни Абўваќќос (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар рўзи 
љанги Уњуд ду нафарро дидам, ки бо либосњои сафед њамроњи 
Паёмбари Худо (с) буданд ва бошиддат аз эшон дифоъ мекарданд ва 
ин ду нафарро на пеш аз он рўз дида будам ва на баъд аз он. 

1620. Ва аз Саъд ибни Абўваќќос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) дар рўзи љанги Уњуд тирдони худро бароям кушода ва 
фармуданд: «Тир биандоз! Падару модарам фидои ту бод». 

БОБИ 12. Ин ќавли Худованд, ки: «Кор ба дасти ту нест, 
Худованд ё тавбаи онњоро мепазирад ва ё...» 

1621. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар рўзи 
љанги Уњуд захмї гардида ва фармуданд: «Мардуме, ки Паёмбари 
худро маљрўњ намоянд, чї гуна растагор хоњанд шуд?» Ва ин ќавли 
Худованд нозил гардид, ки кор ба дасти ту нест, Худованд ё тавбаи 
онњоро мепазирад ва ё азобашон мекунад, зеро онњо ситамкоронанд». 

1622. Ибни Умар (р) мегўяд: Аз Паёмбари Худо (с) шунидаам, ки 
њангоми боло кардани сари худ аз рукўъ ва баъд аз «самиъаллоњу ли 
ман њамида» мегуфтанд: «Худоё! Фалон ва фалон ва фалонро лаънат 
кун!» Ва Худованди мутаъол ин ояи муборакро нозил намуд: «Кор ба 
дасти ту нест, Худованд ё тавбаи онњоро мепазирад ва ё азобашон 
мекунад, зеро онњо ситамкоронанд». 

БОБИ 13. Ба шањодат расидани Њамза ибни 
Абдулмутталиб (р) 

1623. Ривоят аст, ки Убайдуллоњ ибни Адий ибни Хиёр (р) барои 
Вањшї гуфт: Оё мешавад, ки кайфияти кушта шудани Њамзаро барои 
мо ќисса намої? Гуфт: Бале, Њамза дар љанги Бадр Туъайма ибни Адий 
ибни Хиёрро ба ќатл расонида буд. Мавлоям Љубайр ибни Мутъим ба 
ман гуфт: Агар Њамзаро ба интиќоми ќатли амакам ба ќатл бирасонї, 
озод њастї. 
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Вањшї мегўяд: Чун мардум ба минтаќаи Айнайн рафтанд (Айнайн 
кўње аст дар наздики Уњуд, байни кўњи Айнайн ва кўњи Уњуд водие 
ќарор дорад), ман њам бо онњо барои љанг берун шудам ва њангоме, ки 
дар муќобили якдигар сафорої намуданд Сибоъ аз саф баромад ва 
гуфт: Касе њаст, ки бо ман дасту панља нарм кунад? Њамза ибни 
Абдулмуталлиб дар муќобилаш ќарор гирифт ва гуфт: Ё Сибоъ! Ё 
Ибни Уми Анмор! Ва эй касе, ки модарат бузури занњоро ќатъ мекунад 
(бузур ќитъаи гўштест монанди тољи хурўс дар фарљи зан ва касоне, ки 
одат ба хатна кардани занњо доранд, онро мебуранд ва модари Сибоъ 
вазифааш хатна кардани занњо буд ва Њамза хост, то аз ин амали 
модари Сибоъ бар вай таъна занад), ту њам омадаї ва бо Худо ва 
Расулаш душманї ва муќобила менамої? Вањшї мегўяд: Баъд аз ин 
сухан Њамза бар вай њамла намуд ва ўро ба ќатл расонид. 

Вањшї мегўяд: Ва ман барои Њамза камин гирифта будам ва 
њангоме, ки ба наздикам расид, бар ў њамла кардам ва найзаамро 
чунон дар зери нофаш фурў бурдам, ки аз байни ронњояш хориљ гардид 
ва њамон буд, ки кушта шуд. 

Ва чун мардум бозгаштанд, ман њам бо онњо бозгаштам ва то 
замоне, ки Ислом мунташир гашт, дар Макка боќї мондам. Баъд аз он 
ба тарафи Тоиф рафтам ва њангоме, ки (ањли Тоиф) вафдеро назди 
Паёмбари Худо (с) фиристоданд ва касе бароям гуфта буд, ки 
Паёмбари Худо (с) ба ќосид ва паёмрасон зараре намерасонад, ман бо 
њамон вафд назди Паёмбари Худо (с) рафтам. Чун чашми Паёмбари 
Худо (с) бар ман афтод, фармуданд: «Ту Вањшї њастї?» Гуфтам: Бале. 
Пурсиданд: «Њамзаро ту куштї?» Гуфтам: Он чї, ки таќдир буд, шуд 
ва хабараш њам ба шумо расид. Фармуданд: «Оё метавонї рўи худро аз 
ман пинњон намої?» (яъне: «Аз ин љо бирав, ки туро субњу шом 
набинам». 

Вањшї мегўяд: Аз он љо хориљ гардидам ва баъд аз ин, ки Паёмбари 
Худо (с) вафот намуданд ва Мусайлимаи Каззоб зуњур намуд, бо худ 
гуфтам: Ба љанги Мусайлима меравам, шояд битавонам ўро бикушам 
ва љуброни ќатли Њамзаро намоям ва њамон буд, ки бо касоне, ки ба 
љанги ў мерафтанд, њамроњ шудам. 

Ва ќиссаи ў њарчї, ки буд, буд (яъне мардумони зиёдеро бо худ 
њамдаст сохта ва хатари љиддї барои мусалмонон шуда буд). Дар ин 
ваќт шахсеро дидам, ки ба монанди шутури хокистарранг бо мўйњои 
парешон дар рахнаи деворе истодааст (ва ин њамон Мусайлимаи 
Каззоб буд). Бар ў њамла намудам ва бо њамон њарбае (ки Њамзаро 
кушта будам) ончунон дар байни синањояш фурў бурдам, ки аз пушти 
сараш хориљ гардид. Дар ин ваќт шахсе аз Ансор омад ва шамшери 
худро бар фарќи ў фуруд овард. 
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БОБИ 14. Маљрўњ шудани Паёмбари Худо (с) дар љанги Уњуд 

1624. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Худованд бар мардуме сахт ѓазаб мекунад, ки бо 
Паёмбари ў чунин карданд». Ва ишора карданд ба сўи дандони худ, 
гуфтанд: («Ва Худованд бар шахсе сахт ѓазаб мекунад, ки Паёмбари 
Худо (с) ўро дар љињод ба ќатл бирасонад». 

БОБИ 15. Касоне, ки даъвати Худо ва Расулашро 
пазируфтанд 

1625. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки Паёмбари Худо 
(с) дар ѓазваи Уњуд маљрўњ гардиданд ва мушрикин баргаштанд, аз он 
тарсиданд, ки мабодо мушрикин дубора баргарданд. Аз ин љињат 
фармуданд: «Кист, ки онњоро таъќиб намояд?» Њафтод нафар, аз он 
љумла Абўбакр ва Зубайр (р) њозир шуданд, ки ба таъќиби онњо 
бираванд. 

БОБИ 16. Ѓазваи Хандаќ, ки њамон ѓазваи Ањзоб аст 

1626. Аз Љобир (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки машѓули 
кандани хандаќ будем, харсанги бисёр сахте падидор шуд. Мардум 
назди Паёмбари Худо (с) рафта ва гуфтанд: Сахраи бисёр шадиде дар 
Хандаќ пайдо шудааст. Фармуданд: «Инак худам поён мешавам». Ва 
дар њоле, ки (аз гуруснагї) сангеро бар шиками худ баста буданд ва се 
рўз шуда буд, ки чизеро начашида будем, Паёмбари Худо (с) зоѓнўлро 
гирифтанд ва бар сахра заданд, харсанг ба реги равон мубаддал 
гардид. 

1627. Аз Сулаймон ибни Сурад (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) дар рўзи ѓазваи Ањзоб (баъд аз гурехтани мушрикин) 
фармуданд: («Баъд аз ин) мо бо онњо љанг мекунем ва онњо бо мо љанг 
намекунанд». (Яъне: баъд аз ин мо њолати њуљумї ба худ мегирем ва 
онњо њолати дифоъї ва њамин тавр њам шуд. Ин суханро дар рўзи бисту 
саввуми Зулќаъдаи соли панљуми њиљрї гуфтанд). 

1628. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) чунин 
мегуфтанд: «Ба љуз Худои ягона Худои дигаре нест, лашкариёнашро 
иззат додааст, бандаашро нусрат ато фармудааст ва танњо худаш бар 
ањзоб ѓалаба намудааст ва баъд аз Худо њељ чизи дигаре нест». 

БОБИ 17. Бозгаштани Паёмбари Худо (с) аз ѓазваи Ањзоб 
ва рафтан ба сўи бани Ќурайза 

1629. Аз Абўсаиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Мардуми бани 
Ќурайза ба њукми Саъд ибни Муъоз (р) мувофиќа намуданд. Паёмбари 
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Худо (с) ўро талабиданд ва ў дар њоле, ки бар болои харе савор буд, 
омад, чун ба масљид наздик шуд (мурод аз ин масљид масљиде аст, ки 
Паёмбари Худо (с) дар ваќти муњосираи бани Ќурайза барои намоз 
хондан дар наздики хонањои онњо омода намуда буданд), 

Паёмбари Худо (с) ба мардуми Ансор фармуданд: «Биравед ба сўи 
сардори худ ва ё ба сўи бењтарини худ». Ва ба Саъд ибни Муъоз (р) 
гуфтанд: «Инњо ба њукми ту мувофиќат кардаанд». Саъд гуфт: 
Мардони онњоро бикушед ва кўдакони онњоро ба асорат бигиред. 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Мувофиќи њукми Худо ќазоват 
намудї». Ва ё фармуданд: «Мувофиќи њукми Худо ва ё њукми малак, ки 
Љабраил (ъ) аст, њукм намудї» (ва шак дар байни ин ду иборат аз ровї 
аст). 

БОБИ 18. Ѓазваи Зотурриќоъ 

1630. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо 
(с) бо асњоби худ дар ѓазваи њафтум, ки ѓазваи Зотурриќоъ аст намози 
хавф хонданд. 

1631. Аз Абўмўсо (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар яке аз ѓазавоте, ки бо 
Паёмбари Худо (с) иштирок намуда будем, моён (аз ќабилаи 
Ашъарийин) шаш нафар будем ва як шутур доштем, шутурро ба 
навбат савор мешудем, пойњои мо обила кард, пойњои худам обила 
карда, нохунњоям  афтод  ва  ба  пойњои  худ  хирќапорањоро 
мепечондам. Ва  аз  њамин  сабаб ин ѓазваро ба  номи  ѓазваи  
Зотурриќоъ  номиданд,  зеро  бар  пойњои  худ  хирќапорањоро  
мебастем. 

1632. Сањл ибни Абўњасама (р), ки бо Паёмбари Худо (с) дар ѓазваи 
Зотурриќоъ иштирок намуда буд, мегўяд: Намози хавфро ба ин гуна 
адо намуданд, ки як  ќисмате  аз  мардум  бо   Паёмбари   Худо  (с)  саф  
бастанд  ва  ќисмати  дигар  муќобили  душман  истоданд.  Паёмбари  
Худо  (с)  бо  касоне,  ки  бо  эшон  буданд,  як  ракаат  намоз  адо  
намуданд. 

Баъд аз он худи Паёмбари Худо (с) ба љойи худ њамон тавр 
истоданд. Касоне, ки бо онњо (як ракаат намоз хонда буданд) баќияи 
намозро бо худ комил карданд, баъд аз он рафтанд ва муќобили 
дашман ќарор гирифтанд. Гурўњи дигаре омаданд (ва Паёмбари Худо 
(с) як ракаати боќимондаро бо онњо адо намуданд, сипас њамон тавр 
нишаста, интизор кашиданд, то онњо ракаати дигарро бихонанд, баъд 
аз он бо њам салом доданд (ва ба ин тариќ њамагон фазилати намози  
љамоат  ва  аз  он  муњимтар, фазилати намоз хондан бо Паёмбари 
Худо (с)-ро дарёфтанд). 

1633. Љобир ибни Абдуллоњ (р) мегўяд: Бо Паёмбари Худо (с) ба 
тарафи Наљд ба љињод рафтем. Њангоми бозгаштан дар даште, ки 
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дарахтњои хордори бисёре дошт, њаво бисёр гарм шуд, Паёмбари Худо 
(с) фуруд омаданд, мардум мутафарриќ гардиданд ва њар касе зери 
сояи дарахте нишаст. 

Паёмбари Худо (с) низ зери сояи дарахти самура нишастанд 
(Самура дарахте аст, ки шоху барги фаровон дорад ва одати сањоба (р) 
он буд, ки агар дар даште манзил мегузиданд, дарахтеро, ки сояи 
бештаре дошт, барои Паёмбари Худо (с) ихтисос медоданд) ва 
шамшери худро бар он овезон намуданд. 

Љобир (р) мегўяд: Каме хоб шудем, ки Паёмбари Худо (с) моро садо 
заданд, наздашон рафтем, дидем, ки шахси бодиянишине (номи ин 
шахси бодиянишин Ѓурас ибни Њориса буд), пањлўяшон нишастааст. 
Паёмбари Худо (с) гуфтанд: «Ин шахс дар њоле, ки ман хоб будам,  
шамшерамро  гирифт. Чун бедор шудам, дидам ки бо шамшери 
барањна болои сарам истодааст,  бароям  гуфт:  Дар  муќобили  ман аз  
ту  кї  дифоъ  хоњад  кард?  Гуфтам:  Худо  ва  ин  ки  пањлўям  
нишастааст».  Ва  Паёмбари  Худо  (с)  ўро  љазо  надоданд. 

БОБИ 19. Ѓазваи бани Мусталиќ аз ќавми Хузоа, ки 
њамон ѓазваи Мурайсиъ мебошад 

1634. Аз Абўсаиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо Паёмбари 
Худо (с) ба ѓазваи бани Мусталиќ рафтем ва идддае аз арабњоро ба 
асорат гирифтем, ба занњо тамоил намудем ва аз безанї сахт ба таклиф 
будем ва хостем, ки азме намоем, бо худ гуфтем: Дар њоле, ки 
Паёмбари Худо (с) вуљуд доранд, чї гуна аљала намоем ва аз эшон суол 
накунем? Аз эшон дар ин маврид суол намудем, фармуданд: «Бар шумо 
чизе нест, њар махлуќе, ки хилќаташ то рўзи ќиёмат муќаддар бошад, 
ба дунё хоњад омад». 

БОБИ 20. Ѓазваи Анмор 

1635. Аз Љобир ибни Абдуллоњи Ансорї (р) ривоят аст, ки гуфт: 
Паёмбари Худо (с)-ро дидам, ки дар ѓазваи Анмор бар болои шутури 
худ намози нафлро ба тарафи машриќ мехонданд (Ин њадис ба 
шумораи 216 дар китоби салот, боби таваљљўњи ќибла ќаблан гузашт). 

БОБИ 21. Ѓазваи Њудайбия ва ин ќавли Худованд, ки: 
«Худованд аз мўъминоне, ки дар зери дарахт бо ту байъат 

карданд, розї шуд»  (Фатњ: 18) 

1636. Аз Бароъ (р) ривоят аст, ки гуфт: Шумо фатњи Маккаро фатњ 
медонед ва агарчи фатњи Макка фатњ буд (Худованди мутаъол 
мефармояд: («Инно фатањно лака фатњан мубино»), вале мо фатњро 
Байъати ризвон медонем, ки дар рўзи Њудайбия воќеъ гардид (зеро 
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байъати ризвон муќаддима ва асоси фатњи Макка буд). 
Њамроњи Паёмбари Худо (с) як њазору чањорсад нафар будем. 

Њудайбия иборат аз чоње аст, мо оби он чоњро кашидем ва ќатрае боќї 
нагузоштем, ин хабар ба Паёмбари Худо (с) расид. Омаданд ва бар 
канори он чоњ нишастанд, зарфи оберо хостанд ва вузў намуданд, баъд 
аз он мазмаза намуданд ва дуо карданд, он обро дар он чоњ рехтанд, 
андак ваќте чоњро (ба њоли худаш) гузоштем ва баъд аз он оби он чоњ 
мо ва шутурони моро сероб намуд. 

1637. Аз Љобир (р) ривоят аст, ки гуфт: Рўзи Њудайбия Паёмбари 
Худо (с) ба мо гуфтанд: «Шумо бењтарин мардумони рўи замин 
њастед». Ва мо як њазору чањорсад нафар будем ва агар (биноиямро аз 
даст надода будам ва) чашм медоштам, њамин имрўз љои он дарахтро 
барои шумо нишон медодам. 

1638. Аз Сувайд ибни Нўъмон (р), ки аз ањли Шаљара мебошад, 
ривоят аст, ки гуфт: Барои Паёмбари Худо (с) ва сањобаашон миќдоре 
гандуми кўбида оварданд, эшон онњоро њамин тавр хушк хойданд. 

1639. Ривоят аст, ки Умар ибни Хаттоб (р) шаб бо Паёмбари Худо (с) 
ба љое мерафт, аз Паёмбари Худо (с) чизе пурсид, вале эшон љавоби ўро 
нагуфтанд. Боз дубора пурсиш намуд, боз њам љавоби ўро нагуфтанд. 
Бори саввум низ пурсид, вале Расули акрам љавобашро нагуфтанд (сабаби  
љавоб  надодани  Паёмбари  Худо  (с)  ба  Умар  ибни  Хаттоб  он  буд,  ки  
эшон  дар  ин  ваќт машѓули  нузули  вањй  буданд,  вале  Умар  ибни  
Хаттоб (р) мутаваљљењи ин амр нашуда буд). Умар ибни Хаттоб (р) бо худ 
гуфт: Эй Умар! Модарат дар маргат гиря кунад, се бор аз Паёмбари Худо 
(с) алъон чизе пурсидї ва эшон љавоби туро нагуфтанд. Умар (р) мегўяд: 
Аз тарси он, ки мабодо дар бораи ман ќуръоне нозил гардад, шутурамро 
тез рондам ва аз дигар мусалмонон пештар рафтам. Дере нагузашт, ки 
шунидам, касе маро садо мезанад, бо худ гуфтам: Шояд дар мавриди ман 
ќуръон нозил шуда бошад. Назди Паёмбари Худо (с) омадам ва салом 
додам, фармуданд: «Имшаб бар ман сурае нозил гардид, ки дар назди ман 
аз тамоми он чї, ки хуршед бар он тулўъ кардааст,  бењтар  аст». Ва  ин  
оятро  ќироат  намуданд:  («Мо  пирўзии ошкорро насибат сохтем»). 
(Фатњ:1). 

1640. Аз Мисвар ибни Махрама (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) дар соли Њудайбия бо як њазору чандсад нафар аз сањобањои 
худ берун шуданд, чун ба Зулњулайфа расиданд, њадяеро ќаллода 
намуда, нишонї карданд. Ва аз њамон љо барои адои умра эњром 
бастанд ва љосусеро аз мардуми Хузоъа (барои иттилоъ овардан аз 
Ќурайш) фиристоданд. Паёмбари Худо (с) ба роњ афтоданд ва њангоме, 
ки ба Ѓадири аштот расиданд, љосусеро, ки фиристода буданд, омад ва 
гуфт: Ќурайш мардумро барои љанг кардан бо шумо љамъоварї 
кардаанд ва аз он љумла ќабоилеро, ки бо онњо њампаймон њастанд, аз 
ин љињат ба таври ќатъї бо шумо љанг мекунанд ва монеъи рафтани 
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шумо ба хонаи Каъба мешаванд. 
Паёмбари Худо (с) ба мардум гуфтанд: «Бароям маслињат бидињед: 

Оё мехоњед, ки ба тарафи ањлу аёли ин мардуме, ки мехоњанд монеъи 
рафтани мо ба сўи хонаи Каъба гарданд, њаракат намоем? Агар бо мо 
ба муќобила бархостанд, ин тавр мешавад, ки гўё љосусе нафиристода 
будем ва бо онњо ба љанг мепардозем ва агар ба муќобили мо 
наомаданд, мол ва аёли онњоро ба даст меоварем». Абўбакр (р) гуфт: Ё 
Расулаллоњ! Мо ба  ќасди  хонаи  Каъба  берун  шудаем  ва  иродаи  
куштани  касе  ва  љанг  кардан  бо  касеро  надорем,  ба  њамин  њадаф  
ба  сафари  худ  идома  дињед,  агар  касе  монеъи  рафтани  мо  гардид, 
бо  ў  љанг хоњем намуд. Фармуданд: «Ба номи Худо ба пеш биравед». 

1641. Аз Нофеъ (р) ривоят аст, ки гуфт: Мардум мегўянд, ки Ибни 
Умар (р) пеш аз падараш Умар (р) мусалмон шудааст ва ин чиз воќеият 
надорад. Балки воќеият он аст, ки дар рўзи сулњи Њудайбия Умар (р) 
писараш Абдуллоњ (р)-ро фиристод, то асперо, ки аз вай дар назди 
шахсе аз Ансор буд, биоварад. (Абдуллоњ (р) дар масири роњи худ) 
Паёмбари Худо (с)-ро дид, ки дар зери њамон дарахти маъруф 
нишастаанд ва бо мардум  байъат  мекунанд  ва   Умар  (р)   аз   ин   кор  
иттилоъ  надошт,  Абдуллоњ  ибни  Умар  (р)  бо  Паёмбари  Худо  (с)  
байъат  кард  ва  баъд  аз  он  рафт  ва  аспро  барои  Умар  (р) овард. 
Ва Умар (р) дар ин ваќт либоси љангиро мепўшид ва худро омодаи 
љанг мекард. Абдуллоњ (р) барояш гуфт: Паёмбари Худо (с) дар зери 
њамон дарахт бо мардум байъат мекунанд. Нофеъ (р) мегўяд: Њамон 
буд, ки ў њам бо писараш рафт ва бо Паёмбари Худо (с) байъат намуд 
ва ин њамон чизе аст, ки мардум мегўянд: Ибни Умар (р) пеш аз 
падараш мусалмон шудааст. 

1642. Аз Абдуллоњ ибни Абўавфо (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки 
Паёмбари Худо (с) умра намуданд, бо эшон будем. Чун тавоф намуданд, 
бо эшон тавоф  кардем ва чун намоз хонданд, бо эшон намоз хондем. 
Вале ваќте ки байни Сафо ва Марва саъй менамуданд, мо аз эшон 
њифозат мекардем, то мабодо ањли Макка ба эшон зарар бирасонанд. 

БОБИ 22. Ѓазваи Зотиќарад 

1643. Аз Салама ибни Акваъ (р) ривоят аст, ки гуфт: Пеш аз азони 
аввал берун шудам ва шутурони ширдењи Паёмбари Худо (с) дар 
минтаќаи (Зиќарад) мечариданд, ѓуломи Абдуррањмон ибни Авф (р) 
омад ва гуфт: Шутурони ширдењи Паёмбари Худо (с)-ро бурданд (ва 
тамоми њадис ќаблан зикр гардид ва дар охир ин ривоят омадааст, ки: 
баъд аз он баргаштем ва Паёмбари Худо (с) маро пушти сари худ бар 
болои шутури худ савор карданд ва рафтем, то ба Мадина дохил 
гардидем (Ин њадис ба шумораи 1300 дар китоби љињод ќаблан 
гузашт). 
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БОБИ 23. Ѓазваи Хайбар 

1644. Аз Салама ибни Акваъ (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо Паёмбари 
Худо (с) ба тарафи Хайбар берун шудем ва дар шаб сафар мекардем. 
Касе ба Омир (р) гуфт: Ё Омир! Аз њамон чизњоят барои мо 
намешунавонї? (Маќсудаш аз он чизњо ашъоре буд, ки Омир (р) барои 
мардум месуруд). Омир (р) шахси шоир ва хонандае буд, аз шутураш 
поён шуд ва барои мардум ин ашъорро мехонд: 

Худоё! Агар ту набудї, мо њидоят намешудем, 
На садаќа медодем ва на намоз мехондем. 
Ва бар мо биомурз ва туро, то зинда бошем, бо азамат ёд мекунем, 
Ва дар ваќти мулоќот бо душман, моро собитќадам нигоњ дор. 
Ва бар мо оромиш бубахш ва ваќте, ки моро ба кори бад бихоњанд, 
Ибо меварзем ва бо овози баланд дигаронро бар алайњи мо 

 ба кўмак хостанд. 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Ин ќофиласолор кист?» Гуфтанд: 

Омир ибни Акваъ аст. Фармуданд: «Худованд бар ў рањмат кунад». 
Касе гуфт: Ё Набияллоњ! Љаннат барояш вољиб шуд, вале чаро мўњлат 
надодед, то аз вай истифода мебурдем? (Яъне: Ин шахс ба асари дуои 
шумо ба дараљаи шањодат ноил хоњад омад ва аз байни мо хоњад рафт 
ва эй кош мегузоштед, то аз шуљоати вай истифода мекардем). Ба 
Хайбар расидем ва ањли Хайбарро муњосира намудем, то ин, ки ба 
гуруснагии сахте дучор шудем, баъд аз он Худованди мутаъол фатњро 
насиби мо сохт. 

Шоми рўзе, ки Хайбар фатњ шуд, (мусалмонон) оташи зиёде 
барафрўхтанд, Паёмбари Худо (с) пурсиданд: «Ин оташњо барои чист? 
Ва барои чї ин ќадар оташ афрўхтаед?» Гуфтанд: Гўшт мепазем. 
Пурсиданд: «Гўшти чї њайвонеро?» Гуфтанд: Гўшти харњои ањлиро. 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Гўштњоро берун бирезед ва дегњоро 
бишканед». Касе гуфт: Ё Расулаллоњ! Агар гўштњоро берун бирезем ва 
дегњоро бишўем, чї мешавад? Фармуданд: «Њамон тавр кунед». 

Њангоме мардум сафорої намуданд, шамшери Омир (р) кўтоњ буд, 
рафт ки ба пои яњуде бизанад, шамшераш давр хўрд ва нўки он бар зонуи 
худаш исобат намуд ва мурд. Салама (р) мегўяд: Њангоми бозгашт маро 
Паёмбари Худо (с) диданд ва дасти маро гирифта ва гуфтанд: «Туро чї 
шудааст?» Гуфтам: Падару модарам фидои шумо! Мардум мегўянд, ки 
Омир аъмолашро њабата кардааст (зеро худашро кушт). 

Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Касе, ки чунин мегўяд, дурўѓ 
мегўяд, балки барои ў ду музд аст». Ва ду ангушти худро бо њам љамъ 
намуда ва гуфтанд: «Омир њам машаќќат дид ва њам љињод кард ва дар 
рўи замин бисёр кам арабе аст, ки мисли ў бошад». Ва ё фармуданд: 
«Кам арабе аст, ки монанди ў нашъат карда бошад» (маънои каломи 
Паёмбари Худо (с) ин аст, ки дар байни арабњо кам касе пайдо 
мешавад, ки њам љињод карда бошад ва њам машаќќат дида бошад). 
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1645. Аз Анас (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) шабњангом ба 
Хайбар дохил гардиданд. Ва ин њадис ќаблан гузашт (ба шумораи 243 
мурољиа шавад) ва дар ин ривоят омадааст, ки љангљўён онњоро 
куштанд ва ањлу авлоди онњоро ба асорат гирифтанд. 

1646. Аз Абўмўсои Ашъарї (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки 
Паёмбари Худо (с) ба љанги Хайбар рафтанд, мардум ба даште 
расиданд ва бо садои баланд гуфтанд: «Аллоњу акбар! Аллоњу акбар! 
Ло илоња иллаллоњ!» 

Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Бар худ мадоро кунед (яъне: ин 
суханро оњистатар бигўед), шумо на бо шахси ношунавое сухан мегўед, 
на бо шахси ѓоибе, балки касеро, ки мехонед, шунавост ва наздики 
шумо аст». 

Абўмўсо (р) мегўяд: Ман ба аќиби чорпои Паёмбари Худо (с) 
мерафтам ва «ло њавла ва ло ќуввата илло биллоњ» мегуфтам. Инро 
шунида, фармуданд: «Ё Абдуллоњ ибни Ќайс!» Гуфтам: Лаббайка, ё 
Расулаллоњ! Фармуданд: «Оё туро ба калимае, ки ганље аз ганљњои 
љаннат аст, рањнамої накунам?» Гуфтам: Ё Расулаллоњ! Падару 
модарам фидои шумо, рањнамої кунед. Фармуданд: «Он калима ин 
аст: «Ло њавла ва ло ќуввата илло биллоњ». 

1647. Аз Сањл ибни Саъди Соидї (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар яке аз 
ѓазавот. Паёмбари Худо (с) бо мушрикин ба љанг пардохтанд (тавре, 
ки дар баъзе ривоят омадааст, ин љанг дар Хайбар воќеъ гардида буд), 
баъд аз љанг Паёмбари Худо (с) ба тарафи аскари худ ва мушрикин ба 
тарафи аскари худ рафтанд. 

Дар миёни сањобањои Паёмбари Худо (с) шахсе буд, ки ба яњуд 
фурсат намедод ва ба муљарради дидани шахси танњое аз онњо 
бароварда ва корашро месохт. Касе барои Паёмбари Худо (с) гуфт: 
Имрўз њељ кадоме аз мо ба андозаи фалонї савоб набурдем. Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: «Он шахс аз ањли дўзах аст» (ва ин ба сабаби 
мунофиќии вай буд). Ровї мегўяд: Ин шахс ба таъќиби он марди 
размљў афтод, њар љо, ки мерафт, бо вай њамроњ буд, агар меистод, бо ў 
меистод ва агар мерафт, бо ў мерафт. 

Ровї мегўяд: Он шахси размљў захми калоне бардошт ва тасмим ба 
худкушї кард ва дастаи шамшерашро бар замин гузошт ва сари 
шамшерро байни ду синааш ќарор дод, худашро бар рўи шамшер 
фишор дод ва кушт. Шахсе, ки ўро таъќиб мекард, назди Паёмбари 
Худо (с) омад ва гуфт: Шањодат медињам, ки шумо Паёмбари Худо (с) 
њастед. Фармуданд: «Чї хабар аст?» Гуфт: Чун шумо дар мавриди он 
шахс фармудед, ки аз ањли дўзах аст, ин сухан бар мардум гарон тамом 
шуд, барои онњо гуфтам, ман хабари ин шахсро ба шумо хоњам овард 
ва ба таъќибаш берун шудам, баъд аз муддати кўтоње захми бузурге 
бардошт ва ба ќасди худкушї баромад, дастаи шамшерашро бар замин 
гузошт ва нўкашро байни ду синааш ќарор дод, баъд аз он худро бар 
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он фишор дод ва ба њаёти худ хотима дод. Паёмбари Худо (с) баъд аз 
шунидани ин сухан фармуданд: «Шахсе аз нигоњи мардум амали ањли 
љаннатро анљом медињад, дар њоле, ки ў аз ањли дўзах аст ва шахси 
дигаре дар чашми мардум амали ањли дўзахро анљом медињад, дар 
њоле, ки ў аз ањли љаннат аст». 

1648. Ва дар ривояти дигаре мегўяд, ки Паёмбари Худо (с) (баъд аз 
воќеаи худкушии он шахси мунофиќ) фармуданд: Эй фалонї, бархез ва 
эълон кун, ки ба љуз мўъмин каси дигаре ба љаннат намедарояд ва 
Худованди мутаъол ин динро ба воситаи шахси фољире таъйид хоњад 
кард». 

1649. Аз Салама ибни Акваъ (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар ѓазваи 
Хайбар зарбае ба поям исобат намуд, назди Паёмбари Худо (с) 
омадам, эшон бар он захм се бор дамиданд, то њамин соат дигар аз он 
поям эњсоси шикоят накардаам. 

1650. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Байни Хайбар ва Мадина 
Паёмбари Худо (с) љињати арўсї бо Сафия (р) се шаб манзил гузиданд. 
Ман мусалмононро ба арўсї даъват намудам ва дар ин арўсї на гўште 
буд ва на ноне ва чизе, ки буд, он буд, ки Билол (р)-ро амр карданд, то 
суфрањоро бигустуранд. Барои мо хурмо ва ќурут ва равѓан оварданд. 
Мусалмонон байни худ гуфтанд: Сафия аз уммањоти мўъминин аст ва ё 
мулки ямин (яъне каниз)-и Паёмбари Худо (с) хоњад буд? Гуфтанд: 
Агар ўро њиљоб карданд, аз уммањоти мўъминин аст ва агар њиљоб 
накарданд, аз мулки яминашон хоњад буд. Њангоми рафтан ўро пушти 
сари худ савор карданд ва њиљоб намуданд. 

1651. Аз Алї ибни Абўтолиб (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) дар рўзи Хайбар аз мутъаи занњо ва аз хўрдани гўшти харњои 
ањлї нањй фармуданд. 

1652. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар 
рўзи Хайбар барои асп ду сањм ва барои пиёда як сањм муќаррар 
фармуданд. 

1653. Аз Абўмўсо (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки дар Яман 
будем, хабари беъсат ва ё њиљрати Паёмбари Худо (с) барои мо расид. 
Ман ва ду бародари дигарам Абўбурда ва Абўруњм, ки аз ман 
калонтар буданд, бо панљоњу се нафар аз ќавми худ ба тарафи 
Паёмбари Худо (с) њаракат намудем, ба киштї савор шудем ва ин 
киштї моро ба сўи Наљљошї ба Њабаша бурд. 

Дар он љо бо Љаъфар (р) мулоќот намудем ва њамон љо мунтазир 
мондем, то њама бо њам сафар намудем ва њангоме назди Паёмбари 
Худо (с) расидем, ки Хайбар фатњ шуда буд ва баъзе аз мардум барои 
мо, яъне барои мо касоне, ки ба киштї омада будем, мегуфтанд, ки мо 
аз шумо дар њиљрат сабќат намудаем. Асмоа бинти Умайс (њамсари 
Љаъфар ибни Абўтолиб), ки бо мо омада буд, ба дидани Њафса 
њамсари Паёмбари Худо (с) рафт ва Асмоа аз касоне буд, ки бо 
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дигарон ба сўи Наљљошї њиљрат намуда буд. Дар њоле, ки Асмоа назди 
Њафса (р) буд, Умар (р) дохил шуд, чун Асмоаро дид, пурсид: Ин зани 
кист? (Њафса) гуфт: Асмоа духтари Умайс аст. Умар (р) гуфт: Њамон 
њабашие, ки ба киштї омадааст? Асмоа гуфт: Бале (ман њамон њастам). 
Умар (р) гуфт: Мо аз шумо пештар њиљрат кардаем, аз ин љињат, ба 
Паёмбари Худо (с) нисбат ба шумо мустањиќтарем. 

Асмоа ќањр кард ва гуфт: Њаргиз чунин нест, шумо бо Паёмбари 
Худо (с) будед, эшон гуруснаи шуморо таъом медоданд ва љоњили 
шуморо ваъз ва насињат мекарданд, вале мо дар дасор ва ё дар 
сарзамини дурафтодае, хос барои Худо ва Расулаш ба сар мебурдем ва 
мавриди тарс ва ињонат ќарор мегирифтем ва ба Худованд савганд, то 
он чиро, ки гуфтї, барои Паёмбари Худо (с) нагўям, на таоме мехўрам 
ва на ошомидание меошомам ва ин чизњоро бидуни каму зиёд барои 
Паёмбари Худо (с) хоњам гуфт: 

Чун Паёмбари Худо (с) омаданд, Асмоа (р) гуфт: Ё Расулаллоњ! 
Умар чунин ва чунон мегўяд. (Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Ту дар 
љавобаш чї гуфтї? «Гуфт: Ман њам барояш чунин ва чунон гуфтам. 
Фармуданд: «Ў аз шумо ба ман мустањиќтар нест, барои ў ва 
њамроњонаш (савоб ва фазилати) як њиљрат аст ва барои шумо 
мардуме, ки ба киштї омадаед, савоб ва фазилати ду њиљрат аст» (як 
њиљрат ба сўи Наљљошї ба Њабаш ва як њиљрат ба сўи Паёмбари Худо 
(с) дар Хайбар). 

1654. Ва аз Абўмўсо (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Ман овози мардуми Ашъариро њангоме, ки дар хонањои 
худ Ќуръон мехонданд, аз Ќуръон хондани онњо мешиносам ва аз 
њамин сабаб аст, ки дар (ваќти) шаб хонањои эшонро аз садои Ќуръон 
хонданашон ташхис дода метавонам, агарчанде дар рўз хонањои 
онњоро надида бошам ва аз он љумла (Њаким) аст, ки агар хайл ва ё 
душманро бубинанд, барои онњо мегўяд: Дўстонам аз шумо мехоњанд, 
ки то омаданашон интизор бикашед». 

1655. Ва аз Абўмўсо (р) ривоят аст, ки гуфт: Баъд аз фатњи Хайбар 
назди Паёмбари Худо (с) рафтем, сањми моро њам доданд ва ба ѓайр аз 
мо барои њељ каси дигаре, ки ба фатњи Хайбар њозир нашуда буданд, 
сањме надоданд. 

БОБИ 24. Умраи ќазої 

1656. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар 
њоле, ки эњром доштанд, бо Маймуна (р) издивољ намуданд, вале 
њангоми арўсї аз эњром баромада буданд ва Маймуна (р) дар минтаќаи 
Сариф вафот намуд. 
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БОБИ 25. Ѓазваи Мўъта дар сарзамини Шом 

1657. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) дар ѓазваи Мўъта Зайд ибни Њориса (р)-ро амир таъин намуда 
ва фармуданд: «Агар Зайд кушта шуд, Љаъфар ва агар Љаъфар кушта 
шуд, Абдуллоњ ибни Равоња (амири шумо бошад)». Ибни Умар (р) 
мегўяд: Дар он ѓазва ман бо эшон будам, Љаъфар ибни Абўтолиб (р)-ро 
љустуљў намудем ва ўро дар байни куштагон ёфтем ва дар љасадаш 
навад ва чанд захми шамшер ва найза буд. 

БОБИ 26. Фиристодани Паёмбари Худо (с) Усома ибни 
Зайдро ба сўи Њураќот 

1658. Аз Усома ибни Зайд (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) моро ба тарафи Њураќот фиристоданд, њангоми субњ бар онњо 
њамла намудем ва онњоро шикаст додем. Ман ва шахси дигаре аз 
Ансор яке аз афроди душманро таъќиб намудем (ин шахс номаш 
Мирдос ибни Амр буд). Њангоме, ки ўро маѓлуб сохтем, гуфт: «Ло 
илоња иллаллоњ» Ансорї аз вай даст бардошт ва ман бо найзаам ўро 
куштам. Њангоме, ки ба Мадина омадем, хабар ба Паёмбари Худо (с) 
расид. Фармуданд: «Ё Усома! Оё баъд аз ин, ки он шахс «Ло илоња 
иллаллоњ) гуфт, ўро куштї?» Гуфтам: Ў барои наљоташ ин чизро гуфт. 
Эшон боз фармуданд: «Ё Усома! Оё баъд аз ин, ки он шахс «Ло илоња 
иллаллоњ» гуфт, ўро куштї?» Ва ин суханро он ќадар такрор карданд, 
ки орзу намудам, эй кош пеш аз имрўз мусалмон намешудам (ин орзу 
ба маънии њаќиќиаш нест, балки мурод аз он муболиѓа дар мутаассир 
гаштан аз мавќеъи Паёмбари Худо (с) нисбат ба кушта шудани он 
шахс аст, гўё Усома (р) мегўяд: эй кош дар њолати ислом муртакиби 
чунин гуноњи зиште намегардидам). 

1659. Аз Салама ибни Акваъ (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо Паёмбари 
Худо (с) дар њафт ѓазва иштирок намудам ва дар гурўњњое, ки 
мефиристоданд, дар нўњ гурўњ сањм гирифтам, амири мо гоње 
Абўбакри Сиддиќ (р) ва гоње Усома (р) буд. 

БОБИ 27. Ѓазваи фатњи (Макка) дар моњи Рамазон 

1660. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки: Паёмбари Худо (с) баъд аз 
ин ки њашт солу ним аз њиљраташон ба Мадина гузашт, дар моњи 
Рамазон бо дањ њазор нафар аз мусалмонон ба сўи Макка азимат 
намуданд. Худашон рўза доштанд ва дигарон њам рўза мегирифтанд, 
то он, ки ба минтаќаи Кадид расиданд ва Кадид обе аст мобайни 
Усфон ва Ќудайд, дар ин љо рўзаро хўрданд ва дигарон њам хўрданд. 

1661. Ва аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
дар моњи Рамазон ба тарафи Њунайн рафтанд ва мардумони мухталиф 
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буданд, баъзе рўза доштанд ва баъзе рўзаро мехўрданд. Чун Паёмбари 
Худо (с) бар шутури худ савор шуданд, ќадањи ширеро ва ё ќадањи 
оберо бар кафи дасти худ ва ё бар болои шутури худ гузоштанд ва ба 
тарафи мардум нигоњ карданд. Дар ин ваќт рўзахўрон ба рўзадорон 
гуфтанд: Ин, ки шумо њам рўзаи худро бихўред. 

БОБИ 28. Паёмбари Худо (с) дар рўзи фатњи Макка 
байраќро дар куљо насб карда буданд? 

1662. Аз Урва ибни Зубайр (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар соли фатњи 
Макка њангоме, ки Паёмбари Худо (с) њаракат намуданд ва хабар 
барои Ќурайш расид, Абўсуфён ибни Њарб ва Њаким ибни Њизом ва 
Будайл ибни Варќоъ берун шуданд, ахбори Паёмбари Худо (с)-ро 
љустуљў мекарданд. Онњо омаданд, то ба минтаќаи Марри Зањрон 
расиданд. Дар ин љо оташњоеро диданд, оташњои рўзи арафа (яъне: 
оташњои бисёр зиёдеро диданд). Абўсуфён гуфт: Оё монанди оташњои 
рўзи арафа нест? Будайл ибни Варќоъ гуфт: Шояд оташњои (ќабилаи) 
бани Амр аст. Абўсуфён гуфт: Афроди он ќабила камтар аз ин њастанд. 
Иддае аз нигањбонони Паёмбари Худо (с) онњоро дастгир намуданд ва 
назди Паёмбари Худо (с) оварданд, Абўсуфён дар ин љо мусалмон шуд. 
Њангоми њаракат кардан Паёмбари Худо (с) ба Аббос (р) гуфтанд, ки 
«Абўсуфёнро дар тангии гарданаи кўњ нигањ дор, то хайли 
мусалмононро мушоњида намояд». Аббос (р) ўро њамон љо нигоњ дошт. 
Ќабоил бо Паёмбари Худо (с) аз пеши рўи Абўсуфён фављ-фављ 
мегузаштанд, њангоми мурури яке аз он гурўњњо Абўсуфён ба Аббос (р) 
гуфт: Ин кадом ќабила аст? Гуфт: Ќабилаи Ѓифор аст. Гуфт: Маро бо 
Ѓифор коре нест (яъне: ман бо онњо љанг ва даргирї надоштам). 

Баъд аз он ќабилаи Љуњайна гузашт. Абўсуфён њамон суоли худро 
такрор намуд. Сипас ќабилаи Саъд ибни Њузайм омад боз Абўсуфён 
њамон суолашро такрор намуд. Баъд аз он ќабилаи Сулайм расид ва ў 
њамон суоли худро такрор намуд, то он, ки гурўње омад, ки мисли онро 
надида буд, пурсид: Инњо киёнанд? Гуфт: Инњо мардуми Ансоранд. Ва 
байраќи онњо дар дасти Саъд ибни Убода (р) буд. Саъд ибни Убода (р) 
гуфт: Эй Абўсуфён! Имрўз рўзи хунрезї ва маъракаи файсалакун аст, 
имрўз рўзест, ки Каъба мубоњ мегардад. Абўсуфён ба Аббос (р) гуфт: 
Эй кош рўзи зимор буд (яъне: эй кош рўзе мебуд, ки ман метавонистам 
аз ќавми худ дифоъ намоям ва ё рўзе аст, ки бояд аз ман дифоъ намої). 

Баъд аз он гурўњи дигаре омад, ки хурдтарини гурўњњо буд ва 
Паёмбари Худо (с) бо сањобањои худ дар байни он гурўњ буданд, 
байраќи ин гурўњ даро дасти Зубайр ибни Аввом (р) буд. Ва чун 
Паёмбари Худо (с) расиданд, Абўсуфён ба (Паёмбари Худо (с) гуфт: 
Магар хабар надорї, ки Саъд ибни Убода чї гуфтааст? Пурсиданд: 
«Чї гуфт?» Гуфт: Чунин ва чунон гуфт. Фармуданд: «Саъд дурўѓ 
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гуфтааст, имрўз рўзе аст, ки Худованд Каъбаро муаззам месозад ва 
рўзе аст, ки Каъба пўшонида хоњад шуд». Ва Паёмбари Худо (с) амр 
намуданд, ки байраќашон дар Њаљун насб гардад (Њаљун љое аст дар 
дохили Макка наздики маќбараи Муъалло ва то имрўз ба њамин ном 
ёд мешавад). 

Ва Аббос (р) ба Зубайр (р) гуфт: Эй Абўабдуллоњ! Паёмбари Худо 
(с) ба ту амр кардаанд, ки байраќашонро дар ин љо насб намої. Ровї 
мегўяд: Дар ин рўз Паёмбари Худо (с) Холид ибни Валид (р)-ро амр 
карданд, ки аз тарафи болои Макка аз роњи Кадо дохил гардад ва худи 
Паёмбари Худо (с) аз поёни Макка аз роњи Кудай дохил шуданд. Аз 
лашкариёни Холид ибни Валид (р) дар ин рўз ду нафар ба шањодат 
расиданд, яке Њубайш ибни Ашъар ва дигаре Курз ибни Љобири 
Фињрї (р) (сабаби кушта шудани ин ду нафар он буд, ки аз лашкар 
људо афтода буданд ва мушрикин аз фурсат истифода намуда, онњоро 
ба шањодат расониданд). 

1663. Аз Абдуллоњ ибни Муѓаффал (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар рўзи 
фатњи Макка Паёмбари Худо (с)-ро дидам, ки бар шутури худ савор 
буданд ва сураи «Фатњ»-ро тиловат мекарданд ва агар тарси ин 
намебуд, ки мардум дар атрофам љамъ гарданд, сураи «Фатњ»-ро) ба 
монанди Паёмбари Худо (с) тиловат мекардам. 

1664. Аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Рўзи фатњи 
Макка њангоме, ки Паёмбари Худо (с) ба Макка дохил шуданд, дар 
атрофи хона сесаду шаст бут гузошта шуда буд, Паёмбари Худо (с) бо 
чўбе, ки дар даст доштанд, ба пањлўи он бутњо мезаданд ва мегуфтанд: 
«Њаќ омад ва ботил аз миён рафт». (Исро: 81) «Њаќ омад ва ботил на 
чизеро аз нав меофаринад ва на дубора зинда мекунад». (Сабаъ: 49) 

БОБИ 29 

1665. Аз Амр ибни Салама (р) ривоят аст, ки гуфт: (Сукунат ва 
будубоши мо) бар сари обе буд, ки рафтуомади мардум аз он љо сурат 
мегирифт. Аз ќофилањое, ки аз назди мо мегузаштанд мепурсидем: 
Мардумро чї шудааст? Мардумро чї шудааст? Ин шахс чї гуна аст? 

(Маќсуд аз ин шахс Паёмбари Худо (с) аст, яъне мепурсиданд, ки 
кораш ба куљо расидааст ва бархўрдаш бо мардум чї гунааст). 
Мегуфтанд: Шахсе аст, даъво мекунад, ки аз тарафи Худованд мабъус 
гардидааст ва Худованд барои ў вањй мефиристад ва ё Худованд ин чизро 
барояш вањй фиристодааст (яъне чизеро аз Ќуръон зикр мекарданд, 
мегуфтанд, ин чизњоро Худованд бар вай вањй фиристодааст). Ва ман 
њамаи ин суханонро тавре њифз мекардам, ки гўё ба синаам наќш 
мебандад ва мардуми Араб дар мусалмон шудани худ мунтазири фатњи 
Макка буданд ва мегуфтанд: Ўро бо ќавмаш вомегузорем, агар бар онњо 
ѓолиб шуд, маълум аст, ки ба ростї ў Паёмбари Худо (с) аст. 
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Њангоме, ки Макка фатњ гардид, њар ќавме дар мусалмон шудан аз 
дигаре сабќат мељуст ва падари ман дар мусалмон шудан аз дигар 
афроди ќавми худ мубодарат љуст. Баъд аз бозгаштан падарам гуфт: Ба 
Худованд савганд, ки аз назди Паёмбари Худо (с) омадаам ва ба мо 
амр намуданд, ки фалон намозро дар фалон ваќт ва фалон намозро дар 
фалон ваќт адо намоед ва њангоме, ки ваќти намоз дохил шуд, яке аз 
шумоён азон бидињад ва њар кадом аз шумо, ки аз Ќуръон бештар њифз 
дорад, барои шумо имоматї кунад. 

Чун љустуљў намуданд, касеро наёфтанд, ки аз ман бештар 
Ќуръонро њифз дошта бошад. Зеро ман аз ќофилањое, ки (аз ќабилаи 
мо) мегузаштанд, Ќуръонро меомўхтам ва њамон буд, ки маро ба њайси 
имоми худ интихоб намуданд ва ман дар ин ваќт шаш ва ё њафтсола 
будам ва пироњани хатдоре доштам, ки (ба сабаби кўтоњї) њангоми 
саљда кардан боло мерафт (ва авратам маълум мешуд). Зане аз занњои 
он ќаряи (ба мардуме, ки пушти сарам намоз мехонданд) гуфт: Чаро 
имоми худро намепўшонед? Онњо рафтанд ва бароям пироњане 
хариданд ва (дар умри худ) ба њељ чизе ба андозаи он пироњан хушњол 
нашуда будам. 

БОБИ 30. Ин ќавли Худованд, ки: «Ва рўзи Њунайн њангоме,        
ки бисёр будани шумо шуморо ба ѓурур водошт...» 

1666. Ривоят аст, ки дар дасти Абдуллоњ ибни Абўавфо (р) асари 
зарбае буд ва мегуфт: Ин зарба дар рўзи Њунайн њангоме, ки бо 
Паёмбари Худо (с) будам, бар ман расид. 

БОБИ 31. Ѓазваи Автос 

1667. Аз Абўмўсо (р) ривоят аст, ки гуфт: Баъд аз он, ки Паёмбари 
Худо (с) аз ѓазваи Њунайн фориѓ шуданд, Абўомир (р)-ро ба 
саркардагии лашкаре ба Автос фиристоданд. Ин лашкар бо Дурайд 
ибни Самма рўбарў гардид ва ба љанг пардохтанд, дар натиља Дурайд 
кушта шуд ва атрофиёнашро Худованд ба шикаст дучор сохт. Абўмўсо 
(р) мегўяд: Ва маро Паёмбари Худо (с) бо Абўомир фиристода буданд. 
Зонўи Абўомир (р) маљрўњ гардид ва касе, ки ўро маљрўњ сохт, шахсе аз 
бани Љушамї буд, ки тире њаволааш кард ва ба зонуяш расид. Наздаш 
рафтам ва гуфтам: Амаки мўњтарам! Кї шуморо маљрўњ сохт? Гуфт: 
Ќотилам њамон касе аст, ки маро ба тир задааст. Ба тарафаш давидам 
ва бар ў наздик шудам, чун маро дид, гурехт, ба дунболаш давида ва 
мегуфтам: Оё шарм намекунї? Оё муќовимат карда наметавонї? 

Њамон буд, ки истод ва даргир шудем, баъд аз радду бадал кардани 
шамшер ўро куштам ва назди Абўомир омада, гуфтам: Он шахсро 
Худованд ба ќатл расонид. Гуфт: Биё ва ин тирро аз поям берун кун. 
Тирро аз пояш кашидам, аз љояш об баромад, Абўомир гуфт: 
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Бародарзодаам! Саломи маро ба Паёмбари Худо (с) бирасон ва бигў, 
ки бароям талаби омурзиш намоянд. Ва маро ба љои худ амири лашкар 
сохт ва каме нагузашт, ки вафот намуд. 

Ба Мадина баргаштам ва назди Паёмбари Худо (с) ба хонаашон 
рафтам. Болои тахте, ки аз ресмон бофта шуда буд ва фарше бар рўи 
он андохта шуда буд, нишаста буданд, асари ресмонњо ба пушт ва 
пањлўи эшон ба хубї маълум мешуд. Саргузашти худ ва Абўомирро 
барояшон гуфтам ва афзудам, ки аз ман хост, то барои шумо бигўям, 
ки барояш талаби омурзиш намоед. (Паёмбари Худо (с) оберо 
талабиданд ва вузў сохтанд. Баъд аз он дастњои худро боло карда ва 
дуо карданд, ки «Илоњо! бандаат Абўомирро биомурз». Ва дастњои 
худро ончунон баланд карданд, ки сафедии зери баѓалашонро дидам ва 
дар дуои худ гуфтанд: «Илоњо! Мартабаи ўро дар рўзи ќиёмат аз 
мартабаи бисёре аз халќи худ баландтар бигардон». Гуфтам: Барои 
ман њам талаби омурзиш намоед. Гуфтанд: «Илоњо! Гуноњони 
Абдуллоњ ибни Ќайсро барояш биомурз ва дар рўзи ќиёмат љойи 
хуберо насибаш бигардон». 

БОБИ 32. Ѓазваи Тоиф дар шавволи соли њаштум 

1668. Аз Умми Салама (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар њоле, ки шахси 
муханнасе наздам буд (муханнас касе аст, ки алоими мард ва зан дар 
вай вуљуд дорад, вале майле ба занњо надорад, аз ин љињат дар радифи 
ѓайри улулирба дохил гардида ва омадани он дар назди занњо боке 
надорад), Паёмбари Худо (с) ворид шуданд ва шуниданд, ки ин 
муханнас ба Абдуллоњ ибни Умайя (Абдуллоњ ибни Умайя бародари 
Умми Салама, ровии њадис аст) мегўяд: Эй Абдуллоњ! Агар Худованд 
фардо фатњи Тоифро насиби шумо кард, духтари Ѓайлонро интихоб 
кун (номи ин духтар Бодия буд ва баъд аз фатњи Тоиф бо падараш 
мусалмон шуд ва Абдуррањмон ибни Авф бо вай издивољ намуд), зеро 
ў аз фарти зебої чањоргона меояд ва њаштгона меравад (маќсудаш он 
буд, ки он духтар аз фарбењии зиёд бар рўи шикамаш чањор парда 
андохтааст, ки њангоми омаданаш он чањор парда намоён мегардид ва 
чун бармегардад, дунболаи он пардањои чоќ аз њарду тарафи 
пањлўњояш зоњир мешавад, ки дар маљмўъ њашт парда ба чашм 
мехўрад). Паёмбари Худо (с) (хитоб ба Умми Салама (р) фармуданд: 
«Чунин ашхос набояд назди шумо дохил шаванд». 

1669. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Чун 
Паёмбари Худо (с) Тоифро муњосира намуданд ва ба онњо коре карда 
натавонистанд, фармуданд: «Иншоаллоњ бармегардем. «Ин сухан бар 
мусалмонон гарон омад ва гуфтанд: Фатњ нокарда, чї гуна 
бармегардем? (Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Фардо субњ љангро 
шурўъ кунед». 



 

                                                                Китоби  ғазавоти Паёмбар (с) 

 463 

Чун фардо љангро шурўъ намуданд, иддае захмї шуданд. (Дар ин 
ваќт Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Иншоаллоњ фардо бармегардем». 
Ин бор аз шунидани ин сухан хуши мусалмонон омад ва мувофиќат 
намуданд ва Паёмбари Худо (с) хандиданд. 

1670. Аз Саъд ва Абўбакра (р) ривоят аст, ки гуфтанд: Аз Паёмбари 
Худо (с) шунидем, ки фармуданд: «Касе, ки дониста худро ба ѓайри 
падари худ нисбат медињад, бињишт бар вай њаром аст». 

1671. Ва дар ривояти дигар омадааст, ки яке аз онњо, ки Саъд 
бошад, аввалин касе аст, ки дар роњи Худо тир андохт ва дигарї, ки 
Абўбакр бошад, касе аст, ки бо иддае бар девори ќалъаи Тоиф боло 
шуд ва назди Паёмбари Худо (с) омад ва ё яке аз бисту се касе аст, ки 
бар девори ќалъаи Тоиф баромада буданд (ва барои мусалмон шудан) 
назди Паёмбари Худо (с) омада буданд. 

1672. Аз Абўмўсо (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки Паёмбари 
Худо (с) бо Билол (р) дар Љеърона байни Макка ва Мадина манзил 
гузида буданд, ман њам бо эшон будам. Шахси бодиянишине назди 
эшон омад ва гуфт: Оё ба ваъдае, ки ба ман додаед, вафо намекунед? 
(Ваъдаеро, ки Паёмбари Худо (с) барояш дода буданд, ин буд, ки аз 
ѓаноими Њунайн чизе барояш бидињанд), барояш гуфтанд: «Хотирљамъ 
бош». Гуфт: «Хотирљамъ бош»-ро бароям бисёр гуфтед. Паёмбари 
Худо (с) рўи худро ба тарафи Абўмўсо ва Билол карданд ва дар њолати 
ѓазаб фармуданд: «Хотирљамъро, ки барояш додам, рад кард, шумо 
онро ќабул кунед». Он ду нафар гуфтанд: Ќабул дорем. Баъд аз он 
ќадањи оберо талаб намуданд ва дасту рўи худро дар он ќадањ шустанд 
ва обе, ки дањони худро бо он шуста буданд, дар он ќадањ андохтанд ва 
гуфтанд: «Аз ин ќадањ биошомед ва бар рўй ва гардани худ бимолед ва 
хотирљамъ бошед». Абўмўсо ва Билол ќадањро гирифтанд ва њамчунон 
карданд, Умми Салама (р) аз пушти парда ба он ду нафар гуфт: Барои 
модари худ њам чизе нигоњ доред. (Умми Салама (р) азвољи мутањњарот 
аст ва аз ин сабаб худро модар номид, зеро ки азвољи Паёмбари Худо 
(с) уммањотулмўъминин мебошанд) ва онњо чизе аз оби он ќадањро 
барои Умми Салама (р) нигоњ доштанд. 

1673. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) иддае аз Ансорро љамъ карданд ва фармуданд: «Одати љоњилият ва 
мусибате (ки аз кушта шудани падарњо ва авлоди Ќурайш барои онњо 
расидааст) њанўз аз хотири Ќурайш нарафтааст ва ман хостам, то 
хотири онњоро хуш созам ва дилашонро ба даст биоварам, магар шумо 
ризоят намедињед, ки дигарон бо мол ва сарвати дунявї ва шумоён бо 
Паёмбари Худо (с) ба хонањоятон баргардед?» Гуфтанд: Чаро ризоят 
намедињем? Фармуданд: «Агар мардум ба як тараф ва Ансор ба тарафи 
дигар бираванд, ман ба тарафи Ансор ва ё ба диёри Ансор меравам». 
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БОБИ 33. Фиристодани Паёмбари Худо (с) Холид ибни 
Валидро ба сўи бани Љазима 

1674. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) Холид ибни Валидро ба сўи бани Љазима фиристоданд. Ў 
эшонро даъват ба Ислом намуд, вале онњо ба таври шоиста нагуфтанд, 
ки мусалмон шудаем, балки дар иваз гуфтанд, ки аз дине ба дини 
дигаре дохил гардидем. Холид иддае аз онњоро кушт ва иддаеро асир 
намуд ва барои њар кадоми мо асире супурд. 

Рўзе Холид амр кард, ки њар касе бояд асирашро ба ќатл бирасонад. 
Ман гуфтам: Ба Худованд савганд, на худам асирамро мекушам ва на 
њам касе аз њамроњонам асирашро хоњад кушт. То ин, ки назди 
Паёмбари Худо (с) омадем ва аз воќеа барояшон хабар додем. 
Паёмбари Худо (с) дастњои худро баланд карда фармуданд: «Илоњо! Аз 
кори Холид ба ту безорї мељўям». Ва ин суханро ду бор такрор 
намуданд. 

БОБИ 34. Гурўњи Абдуллоњ ибни Њузофаи Сањмї ва 
Алќама ибни Муљаззази Мудлиљї, ки барояш гурўњи 

Ансор низ мегўянд 

1675. Аз Алї (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) лашкареро 
фиристоданд ва шахсеро аз Ансор бар он лашкар амир таъин намуданд 
(ин шахс Абдуллоњ ибни Њузофаи Сањмї буд). Ва ба лашкариён амр 
карданд, ки аз он шахс итоат намоянд. Рўзе он шахс бар лашкариён 
ѓазаб намуда ва гуфт: Оё магар Паёмбари Худо (с) барои шумо 
нагуфтанд, ки аз ман итоат кунед? Гуфтанд: Бале, чунин гуфтанд. Гуфт: 
Бароям њезум љамъ кунед. Онњо њезум љамъ карданд ва оварданд. Гуфт: 
Њезумњоро оташ занед. (Тибќи амраш њезумњоро) оташ заданд. Гуфт: 
Худро дар ин оташ биандозед. Чун ќасди дохил шудан дар оташро 
намуданд, якдигарро аз ин кор мамониат намуда гуфтанд: Мо аз оташ 
гурехтем ва дини Паёмбари Худо (с)-ро пазируфтем. Ва ба њамин 
кашмакашї буданд, ки оташ хомўш гардид ва ѓазаби он шахс низ фурў 
нишаст. Чун ин хабар ба Паёмбари Худо (с) расид, фармуданд: «Агар 
дар он оташ дохил мешуданд, то ба рўзи ќиёмат аз он берун 
намешуданд, тоат аз амир дар корњое аст, ки мувофиќи шариат 
бошад». 

БОБИ 35. Фиристодани Абўмўсо ва Муъоз ба сўямон пеш 
аз њаљатулвидоъ 

1676. Аз Абўмўсо (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) ман ва 
Муъоз (р)-ро ба Яман фиристоданд ва њар кадоми моро ба як иќлим 
фиристоданд. Яман дорои ду иќлим буд (ва њангоми фиристодан) ба 
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мо гуфтанд: «Бо мардум осонгирї намоед ва сахтгирї накунед, 
мардумро ба дин хушбин намоед ва бадбин масозед». 

(Ровї мегўяд) Њар кадоми аз ин ду нафар бар сари кори худ 
рафтанд ва њар кадом ваќте, ки дар ќаламрави худ ба гаштугузор 
мерафт ва ба ќаламрави дигар наздик мешуд, наздаш меомад ва бар ў 
салом медод. Боре Муъоз (р) аз ќаламрави худ ба ќаламрави Абўмўсо 
(р) наздик шуд ва бо хари худ наздаш омад, дид ки Абўмўсо (р) 
нишастааст ва мардум ба атрофаш љамъ шудаанд ва дар гўшаи дигаре 
шахсе аст, ки дастњояшро ба гарданаш бастаанд. Муъоз (р) гуфт: Эй 
Абдуллоњ ибни Ќайс! Ин шахс чикора аст? Абўмўсо гуфт: Шахсе аст, 
ки баъд аз мусалмон шудан дубора кофир шудааст. Гуфт: То ў кушта 
нашавад, аз ќотирам пиёда нахоњам шуд. Гуфт: Ту пиёда шав! Ин шахс 
барои њамин кор ин љо оварда шудааст. Гуфт: То кушта нашавад, 
пиёда нахоњам шуд. Абўмўсо (р) амр кард ва ўро куштанд. 

Баъд аз он Муъоз (р) пиёда шуд ва гуфт: Ё Абдуллоњ! Ќуръонро чї 
гуна мехонї? Гуфт: Шабу рўз ба таври доимї мехонам, вале эй Муъоз, 
ту чї гуна мехонї? Гуфт: Аввали шаб мехобам ва баъд аз он, ки љузъе 
аз шаб гузашт, бармехезам ва њар он чї, ки Худованд насиб карда буд, 
мехонам. Аз хоб шудани худ њамон андоза умеди савоб дорам, ки аз 
шабхезии худ (зеро касе, ки ќасдаш аз хобидан ва роњат кардан 
омодагї барои ибодат ва хидмат ба бандагони Худо бошад, њамон хоб 
ва роњаташ низ дар њасаноташ њисоб мегардад). 

1677. Аз Абўмўсои Ашъарї (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) маро ба тарафи Яман фиристоданд ва ман дар бораи баъзе аз 
нўшиданињое, ки дар он љо сохта мешуд, аз эшон пурсиш намудам. Аз 
ман пурсиданд: «Он нўшиданињо аз чї чиз ва чї гуна сохта мешаванд?» 
Гуфтам: Аз асал ва љав. Фармуданд: «Њар чизе, ки мастї биёварад, 
њаром аст». 

БОБИ 36. Фиристодани Алї ибни Абўтолиб ва Холид 
ибни Валид (р) ба сўи Яман 

1678. Аз Бароъ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) маро бо 
Холид ибни Валид (р) ба Яман фиристоданд, вале баъд аз он Паёмбари 
Худо (с) Алї (р)-ро ба љойи Холид таъин намуда ва фармуданд: «Барои 
њамроњони Холид бигў: Касе, ки мехоњад бо ту ба Яман биравад, бо ту 
биравад ва касе, ки мехоњад пештар биравад, пештар биравад». Ва ман 
аз касоне будам, ки бо Алї (р) ба Яман рафтам ва чандин авќия 
ѓанимат ба даст овардам. 

1679. Аз Бурайда (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) Алї 
(р)-ро назди Холид (р) фиристонд, то хумсро аз вай бигирад ва ман аз 
Алї (р) бадам омад, чун дидам, ки ў ѓусл кардааст. (Зеро Алї (р) аз 
амволи хумс канизакеро барои худ баргузид ва бо вай љимоъ кард ва 
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Бурайда (р) ба хаёли он, ки ин амали Алї (р) хиёнат дар амволи 
байтулмол аст, аз вай бадаш омад). Ба Холид (р) гуфтам: Оё инро 
мебинї (ки чї кардааст)? Чун назди Паёмбари Худо (с) омадем, 
ќиссаро  барояшон  гуфтам,  фармуданд:  «Эй  Бурайда!  Оё  аз  Алї  
бадат  меояд? Гуфтам: Бале. Фармуданд: «Набояд аз вай бадат биёяд, 
зеро насибаш аз хумс бештар аз ин мешавад». 

1680. Аз Абўсаиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Алї ибни 
Абўтолиб (р) аз Яман миќдори тиллоеро, ки њанўз аз хокаш тасфия 
нашуда буд, дар дохили пўсти ошдодае барои Паёмбари Худо (с) 
фиристод (ин мол аз хумс ѓанимат буд ва ин њамон насибе аст, ки 
Паёмбари Худо (с) метавонанд њар тавре, ки хоста бошанд, дар он 
тасарруф намоянд). Эшон он тиллоњоро байни чањор нафар таќсим 
намуданд. (Ва онњо Уяйна ибни Бадр ва Аќраъ ибни Њобис ва Зайди 
Хайл ва чањоруми онњо Алќама ва ё Омир ибни Туфайл буданд). 

Яке аз сањоба гуфт: Ба ин мол моён аз инњо мустањиќтар будем. Ин 
сухан ба Паёмбари Худо (с) расид, фармуданд: «Магар ба 
амонатдории ман итминон надоред ва ман амини он Зоте њастам, ки 
дар осмон аст, субњ ва шом хабари осмон бароям мерасад». Шахсе (ин 
шахс номаш Нофеъ ва машњур ба Зулњувайсараи Тамимї буд), ки 
дорои чашмони фурўрафта, рўи устухонї, пешонии баромада, риши 
пурпушт, сари тарошида ва изор барзада буд, бархост ва гуфт: Ё 
Расулаллоњ! Аз Худо битарс! 

Фармуданд: «Эй вой бар ту! Магар ман сазовортарин афроди рўи 
замин дар тарсидан аз Худо нестам?» Он шахс бархост ва рафт. Холид 
ибни Валид (р) гуфт: Ё Расулаллоњ! Оё гарданашро назанам? Фармуданд: 
«На, шояд як ваќте намоз бихонад». Холид (р) гуфт: Чї басо касоне, ки 
намоз мехонанд ва ба забони худ чизе мегўянд, ки дар дилашон нест. 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Ман ба ин амр нашудаам, ки дили 
мардумро сўрох кунам ва ё шиками онњоро шикоф намоям». 

Ровї мегўяд: Дар њоле, ки он шахс мерафт, (Паёмбари Худо (с) ба 
сўи ў назар карда гуфтанд: «Аз насли ин шахс мардуме ба вуљуд 
меоянд, ки китоби Худоро бисёр ширин ва хуб тиловат менамоянд, 
вале ин Ќуръон хондани онњо аз њанљарањои онњо таљовуз намекунад 
ва аз дин ончунон ба суръат хориљ мешаванд, ки тир аз камон хориљ 
мегардад». Ва гумон мекунам, ки гуфтанд: «Агар эшонро дарёбам, ба 
монанди ќавми Самуд хоњам кушт» (яъне њамаи онњоро бидуни 
истисно хоњам кушт). 

БОБИ 37. Ѓазваи Зулхаласа 

1681. Њадиси Љарир (р) дар мавриди Зулхаласа ва ин гуфтаи 
Паёмбари Худо (с) ки фармудаанд: «Маро аз Зулхаласа бароњат 
намесозї,» ќаблан гузашт ва дар ин ривоят Љарир (р) мегўяд: 
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Зулхаласа хонае буд дар Яман, ки мардуми Хасъам ва Баљила бутњоро 
дар он ќарор дода буданд ва ибодат мекарданд. 

Ровї мегўяд: Њангоме, ки Љарир (р) ба Яман расид, шахсе дар он љо 
вуљуд дошт, ки бо азлом фол медид, касе барои ў гуфт, ки фиристодаи 
Паёмбари Худо (с) дар њамин љо аст, агар ба  дасташ  биафтї,  
гарданатро  мезанад  ва  дар  њоле,  ки ў бо он (азлом) фол медид,  
Љарир  (р) бар  болои  сараш  истод  ва  гуфт:  Ё  инњоро  мешиканї  ва  
шањодат  медињї,  ки  «ло  илоња  иллаллоњ»  ва  ё  ин,  ки  гарданатро  
хоњам  зад,  ў  он  (азлом)-ро  шикаст  ва  мусалмон  шуд. 

БОБИ 38. Рафтани Љарир ба сўи Яман 

1682. Ва аз Љарир (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки дар Яман 
будам, бо ду нафар аз ањли Яман, яке Зукалоъ ва дигаре Зуамр мулоќот 
намудам. Бо онњо дар бораи Паёмбари Худо (с) шурўъ ба сўњбат 
намудам, Зуамр бароям гуфт: Агар он чиро, ки аз ин шахс мегўї, 
њаќиќат дошта бошад, имрўз се рўз аст, ки аз вафоташ мегузарад (ин 
шахс аз тариќи фолбинї аз вафоти Паёмбари Худо (с) иттилоъ ёфта 
буд). Он ду нафар бо ман роњ афтоданд, то ин, ки дар роњ ќофилаеро 
дидем, ки аз тарафи Мадина меомад, аз эшон пурсиш намудем. 
Гуфтанд: Паёмбари Худо (с) вафот намудааст ва Абўбакр (р) 
љонишини эшон шудааст ва мардум ороманд. Он ду нафар барои ман 
гуфтанд: Ба рафиќат (яъне Абўбакр (р) бигў, ки мо нияти омаданро 
доштем ва шояд, ки иншоаллоњ бори дигар баргардем. Инро гуфтанд 
ва ба тарафи Яман баргаштанд. 

БОБИ 39. Ѓазваи Сифилбањр 

1683. Аз Љобир (р) ривоят аст, ки гуфт: Чун Паёмбари Худо (с) 
гурўњеро ба теъдоди сесад нафар ба тарафи соњил фиристоданд ва 
Абўубайда ибни Љароњ (р)-ро бар онњо амир таъин намуданд, онњо ба 
он тараф ба роњ афтоданд, дар миёнаи роњ ѓизо тамом шуд. Абуубайда 
(р) амр кард, то ќути боќимондаи лашкар љамъоварї гардад, онњоро 
љамъ карданд, ду кисса хурмо шуд. Рўзона кам-кам барои мо медод, то 
ин, ки он хурмоњо кам шуд ва рўзона барои мо фаќат як хурмо 
мерасид. Гуфтам: Он як хурмо барои шумо чї метавонист бикунад? 
Гуфт: Таъсири набудани онро ваќте дарк кардем, ки хурмоњо тамом 
шуд ва чизе боќї намонд. Баъд аз он ба канори дарё расидем, дидем 
моњие ба монанди кўње он љо афтодааст. Лашкариён дањ рўз аз он моњї 
хўрданд, баъд аз он Абўубайда (р) амр кард, то ду устухони пањлўи ўро 
рост кунанд ва амр кард, то шутуре бо бораш аз зери он бигзарад, 
шутур аз зери он гузашт ва ба он нарасид. 

1684. Ва аз Љобир (р) дар ривояти дигар омадааст, ки гуфт: Дарё 
барои мо њайвонеро берун андохт, ки барояш анбар мегўянд. Ним моњ 
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аз он њайвон хўрдем ва аз равѓанаш он ќадар ба љони худ молидем, ки 
љисмњои мо ба њоли аввалии худ баргашт. Ва дар ривояти дигаре аз 
Љобир (р) омадааст, ки Абўубайда (р) (ба лашкариён) гуфт, ки бихўред. 
Ва чун ба Мадина омадем, ин воќеаро барои Паёмбари Худо (с) ќисса 
намудем, фармуданд: «Ризќеро, ки Худованд ба шумо омода кардааст, 
бихўред ва агар аз он чизе њамроњи шумо бошад, барои мо њам 
бидињед». Касе аз лашкариён чизе аз он моњиро овард ва эшон 
хўрданд. 

БОБИ 40. Ѓазваи Айина ибни Њасан 

1685. Аз Абдуллоњ ибни Зубайр (р) ривоят аст, ки гурўње аз 
мардуми бани Тамим назди Паёмбари Худо (с) омаданд. Абўбакр (р) 
пешнињод кард ва гуфт: Ќаъќоъ ибни Маъбад ибни Зурораро бар онњо 
амир муќаррар намоед. Умар (р) Аќраъ ибни Њобисро пешнињод 
намуд. Абўбакр (р) гуфт: Ќасди ту фаќат мухолифат бо ман буд. Умар 
(р) гуфт: Ќасди мухолифат бо туро надоштам. Муљодилаи онњо ба љое 
расид, ки садояшон баланд шуд ва дар ин маврид ин ќавли Худованди 
мутаъол нозил гардид: «Эй мўъминон! Бар Худо ва Расулаш пеш 
магиред...» то он, ки оят тамом шуд (яъне то ин ќавли Худованди 
мутаъол, ки «ва антум ло ташъурун» ва маънои ояи карима ин аст, ки 
пеш аз тасмимгирии Паёмбари Худо (с) шумо тасмим нагиред, балки 
бояд мавќифи шумо мутобиат аз Худо ва Расул ва пайравї аз вањй 
бошад. 

БОБИ 41. Вафди бани Њанифа ва њадиси Сумома ибни Усол 

1686. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
мардумеро ба тарафи Наљд фиристоданд, (онњо рафтанд) ва шахсеро аз 
ќабилаи бани Њанифа ба номи Сумома ибни Усол асир оварданд ва ба 
яке аз сутунњои масљид бастанд. Паёмбари Худо (с) наздаш омаданд ва 
гуфтанд: Эй Сумома, фикр мекунї, ки ман бо ту чї хоњам кард? Гуфт: 
Эй Муњаммад, назарам ба хайр аст, агар маро бикушї, касеро куштам, 
ки ќобили куштан аст ва агар миннат бигзорї, бар шукргузоре миннат 
гузоштаї ва агар мол мехоњї, њар андоза, ки мехоњї, талаб кун. 

Он шахс њамон тавр то фардо ба њоли худаш гузошта шуд, бори 
дигар Паёмбари Худо (с) омаданд ва барояш гуфтанд: «Эй Сумома, 
фикр мекунї, ки ба ту чї хоњам кард?» Гуфт: Њамон чизеро, ки гуфтам: 
Агар миннат гузорї, бар шукргузоре миннат гузоштаї. Боз ўро то 
фардо ба њоли худаш гузоштанд ва фардо аз вай пурсиданд: «Эй 
Сумома, фикр мекунї, ки бо ту чї хоњам кард? Гуфт: Чизеро фикр 
мекунам, ки барои шумо гуфтам. Фармуданд: «Сумомаро аз банд озод 
кунед». Сумома баъд аз ин, ки озод шуд, рафт ва аз обе, ки наздики 
масљид буд, ѓусл намуд, баъд аз он ба масљид омада ва гуфт: «Ашњаду 
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ан ло илоња иллаллоњу ва ашњаду анна Муњаммадан расулуллоњ». Эй 
Муњаммад! Ба Худованд савганд, дар рўи замин касе бадтар аз ту дар 
назарам набуд. Акнун дар рўи замин шахсе мањбубтар аз ту дар назди 
ман нест ва ба Худованд савганд, њељ дине аз дини ту дар наздам 
бадтар набуд, вале акнун дини ту мањбубтарин адён дар наздам 
мебошад. Ба Худованд савганд, њељ шањре аз шањри ту дар назарам 
бадтар набуд, вале акнун шањри ту дар наздам аз бењтарин шањрњо 
мебошад ва саворони ту маро ваќте дастгир намуданд, ки ќасди умра 
доштам ва акнун чї бояд кунам? Паёмбари Худо (с) ўро башорат 
доданд ва амр намуданд, ки умраи худро анљом дињад. Чун ба Макка 
омад, касе барояш гуфт: Аз дине ба дини дигар рафтї. Гуфт: Ба 
Худованд савганд, ки чунин нест, балки бо Муњаммад Расулаллоњ (с) 
мусалмон шудам ва ба Худованд савганд, аз минтаќаи Ямома бидуни 
иљозаи Паёмбари Худо (с) барои шумо як дона гандум нахоњад омад. 

1687. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Мусайлимаи Каззоб 
дар замони Паёмбари Худо (с) бо иддаи зиёде аз пайравони худ омад 
ва гуфт: Агар Муњаммад хилофатро баъд аз худ барои ман бидињад, аз 
вай мутобиат хоњам кард. Паёмбари Худо (с) дар њоле, ки порчае аз 
шохаи дарахти хурмо дар дасташон буд ва Собит ибни Ќайс ибни 
Шаммос бо онњо њамроњї мекард, назди Мусайлима ва пайравонаш 
рафта ва фармуданд: «Агар аз ман бихоњї, ки њамин барги дарахти 
хурморо барои ту бидињам, нахоњам дод ва ту аз њукми Худо таљовуз 
карда наметавонї. Агар аз њукми Худо баргардї, Худованд туро њалок 
хоњад сохт ва фикр  мекунам,  ту  њамон  касе  њастї,  ки  дар  борааш  
чизњоеро  ба  хоб  дидаам. Инак  Собит  ибни  Ќайс  аз тарафи ман 
љавоби туро мегўяд». 

Инро гуфтанд ва баргаштанд. Ибни Аббос (р) мегўяд: Аз маънои ин 
гуфтаи Паёмбари Худо (с), ки фармуданд: «Фикр мекунам, ту њамон 
касе њастї, ки дар борааш чизњоеро ба хоб дидаам» пурсидам. 
Абўњурайра (р) гуфт: Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Ба хоб дидам, ки 
дар ду дастам ду њалќаи тиллост ва ин њалќањои тилло маро ба ѓам ва 
тафаккур водошт (зеро дар даст кардани њалќаи тилло хос барои 
занњост). Дар њолати хоб бар ман вањй нозил шуд, ки бар онњо пуф 
кунам, бар онњо пуф кардам ва он њалќањо ба њаво рафтанд ва таъвили 
ин хобро чунин кардам, ки баъд аз ман ду каззоб зуњур хоњанд кард», 
ки яке аз онњо Ансї ва дигаре Мусайлима аст. 

1688. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Дар хоб дидам, ки ганљњои тамоми рўи замин наздам 
оварда шудааст ва ду њалќаи тиллоеро ба дастам доданд, ин ду њалќаи 
тилло дар чашмам бузург љилва намуд. Бар ман вањй шуд, ки бар онњо 
пуф кунам, бар онњо пуф кардам ва онњо мањв шуданд ва таъвили онро 
ду каззобе намудам, ки дар байни онњо њастам, яке аз онњо аз Санъо 
(ки Ансї бошад) ва дигаре аз Ямома аст (ки Мусайлима бошад)». 
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БОБИ 42. Ќиссаи ањли Наљрон 

1689. Аз Њузайфа (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Наљрон Оќиб ва Сайид 
назди Паёмбари Худо (с) омаданд ва хостанд, то бо эшон мулоъана 
(лаънатгўї) намоянд. Яке аз онњо ба дигаре гуфт: Набояд мулоъана 
намоем, зеро агар ў воќеан паёмбар бошад ва бо мо мулоъана намояд, 
на танњо мо, балки авлоди мо низ баъд аз мо рўи растагориро 
нахоњанд дид. 

Њамон буд, ки ба Паёмбари Худо (с) гуфтанд: Чизеро, ки аз мо 
хостї (яъне љизяро), бароят хоњем дод ва шахси аминеро бо мо 
бифирист ва набояд љуз амин шахси дигаре бошад, Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Бо шумо касеро хоњам фиристод, ки воќеан амин бошад». 
Сањоба (р) мунтазир монданд, ки ин шахс кї хоњад буд? Ва Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: «Ё Абўубайда ибни Љарроњ (р), бархез!» Чун 
бархост, Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Амини ин уммат њамин шахс 
аст». 

1690. Ва дар ривояти дигаре аз Анас (р) аз Паёмбари Худо (с) 
ривоят аст, ки фармуданд: «Барои њар уммате амине аст ва амини ин 
уммат Абўубайда ибни Љарроњ (р) аст». 

БОБИ 43. Омадани Ашъарийин ва ањли Яман назди                
Паёмбари Худо (с) 

1691. Аз Абўмўсо (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо иддае аз мардуми 
ќабилаи Ашъарињо назди Паёмбари Худо (с) омадем ва аз эшон 
хостем, то барои мо боркаше бидињанд (то дар роњ рафтан ба ѓазваи 
Табук ашёи худро бар он бор кунем), вале эшон ибо варзида надоданд. 
Бори дигар боз боркаш хостем ва эшон савганд хўрданд, ки барои мо 
боркаше нахоњанд дод. Дере нагузашт, ки барои Паёмбари Худо (с) 
шутуронеро аз моли ѓанимат оварданд, амр фармуданд, то панљ шутур 
аз онњоро барои мо бидињанд. 

Чун шутуронро гирифтем, бо худ гуфтем: Мо будем, ки сабаби 
ѓафлати Паёмбари Худо (с) аз савганди эшон шудем, аз ин рў њаргиз 
рўи растагориро нахоњем дид. Ва њамон буд, ки ман омадам ва гуфтам: 
Ё Расулаллоњ! Шумо савганд ёд карда будед, ки барои мо боркаше 
надињед, вале акнун барои мо боркаше додед. Фармуданд: «Бале, 
чунин аст, вале агар бар чизе савганд бихўрам ва боз бубинам, ки 
хилофи он бењтар аст, њамон кори некро анљом медињам ва аз савганди 
худ кафора медињам». 

1694. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Ањли Яман назди шумо меоянд ва хотири инњо аз њама 
нозуктар ва дилашон нармтар аст, имон аз Макка ва Мадина ва 
њикмат аз Яман ва худбинї ва такаббур дар мардуми шутурдор ва 
оромї ва виќор дар мардуми гўсфанддор аст». 
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БОБИ 44. Њаљљатулвадоъ 

1693. Њадиси Ибни Умар (р) дар бораи намоз хондани Паёмбари 
Худо (с) дар хонаи Каъба ќаблан гузашт (ба њадиси 296 мурољиат 
шавад) ва дар ин ривоят омадааст, ки гуфт: Дар љое, ки Паёмбари Худо 
(с) намоз хонданд, санги мармари сурхранге буд. 

1694. Аз Зайд ибни Арќам (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) дар нуздањ ѓазва љињод намуданд ва баъд аз њиљрат фаќат як бор њаљ 
карданд, ки њамон њаљљатулвадоъ бошад ва баъд аз њаљљатулвадоъ 
њаљљи дигареро анљом надодаанд. 

1695. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки (дар 
хутбаи њаљљатулвадоъ) фармуданд: «Замон ба даври худ гардидааст ва 
ба он шакле даромадааст, ки Худованд онро аввал халќ карда буд. Сол 
дувоздањ моњ аст, чањор моњи он моњњои њаром аст, ки аз он љумла се 
моњи паёпай: Зулќаъда, Зулњиљља ва Муњаррам ва як моњи танњо яъне 
раљаб музара аст, ки байни моњњои љимодї ва шаъбон воќеъ шудааст 
ва моњи феълї кадом моњ аст? Гуфтем: Худо ва Расулаш донотаранд. 
Сукут карданд, то љое, ки гуфтем, шояд мехоњанд ин моњро ба номи 
дигаре ёд кунанд, то ин, ки фармуданд: «Магар моњи Зулњиљља нест?» 
Гуфтем: «Бале, моњи Зулњиљља аст». 

Баъд аз он гуфтанд: «Ин шањр кадом шањр аст?» Гуфтем: Худо ва 
Расулаш донотаранд. Сукут карданд, то љое, ки гумон кардем, шояд 
мехоњанд ин шањрро ба номи дигаре номгузорї намоянд, фармуданд 
«Магар њамин шањр Макка нест?» Гуфтем: Бале, шањри Макка аст. 
Гуфтанд: «Имрўз кадом рўз аст?» Гуфтем: Худо ва Расулаш 
донотаранд. Сукут карданд, то љое ки гумон кардем, мехоњанд имрўзро 
ба номи дигаре ѓайр аз номи аслиаш ёд кунанд, баъд аз он гуфтанд: 
«Магар рўзи иди Ќурбон нест?» Гуфтем: Бале, рўзи иди Ќурбон аст, 
фармуданд: «Бидонед, ки хунњои шумо ва амволи шумо. Ровї мегўяд: 
фикр мекунам, ки гуфтанд: ва обрўи шумо бар њар яке аз шумо бар њар 
яке аз шумо монанди њурмати имрўзи шумо дар њамин шањри шумо 
дар њамин моњи шумо њаром аст ва яќин дошта бошед, ки ба зудї бо 
Парвардигори худ рў ба рў мешавед ва ба яќин шуморо дар бораи 
аъмоли шумо муњосаба менамояд, хеле мутаваљљењ бошед, ки баъд аз 
ман гумроњ нагардед, ба тавре, ки яке гардани дигареро бизанад. Огоњ 
бошед, ки бояд шахси њозир (он чиро, ки аз ман шунидааст) ба шахси 
ѓоиб бирасонад, зеро чї басо касе аст, ки чун хабар барояш мерасад, аз 
касе, ки хабарро аз ман шунидааст, онро бењтар њифз намуда ва бењтар 
бифањмад ва оё таблиѓ кардам (оё амонатро расондам) ва оё таблиѓ 
кардам?» 

1696. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) ба баъзе 
аз сањобањояшон дар њаљљатулвадоъ сари худро тарошиданд ва иддаи 
дигаре мўйњои сари худро кўтоњ намуданд. 
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БОБИ 45. Ѓазваи Табук, яъне ѓазваи пурмашаќќат 

1697. Аз Абўмўсо (р) ривоят аст, ки гуфт: Дўстони маро назди 
Паёмбари Худо (с) фиристоданд, то ба эшон љињати рафтан ба љињод 
боркашњоеро талаб намоем, зеро онњо низ бо Паёмбари Худо (с) дар 
он ѓазваи пурмашаќќат, ки ѓазваи Табук аст, иштирок мекарданд. 
Гуфтам: Ё Расулаллоњ! Дўстонам маро назди шумо фиристоданд, то 
барои онњо боркаше бидињед (ки дар роњ рафтан ба љињод), бар он 
савор шаванд. Фармуданд: «Ба Худованд савганд, ки барои шумо 
боркаше намедињам». Ва ман надониста, ваќте назди эшон омада 
будам, ки дар њоли ѓазаб буданд. 

Аз наздашон баргаштам, вале аз ин, ки Паёмбари Худо (с) барои мо 
чизе надоданд ва аз ин, ки шояд аз ман озурда шуда бошанд, дар тарс 
ва њарос будам. Назди рафиќонам омадам ва аз он чї, ки Паёмбари 
Худо (с) гуфта буданд, ба онњо хабар додам. Ваќти зиёде нагузашт, ки 
садои Билол (р)-ро шунидам, ки мегўяд: Ё Абдуллоњ ибни Ќайс! 
Гуфтам: Бале. Гуфт: Паёмбари Худо (с) туро талабидаанд, наздашон 
бирав! Чун наздашон омадам, фармуданд: «Ин ду шутур ва ин ду 
шутур ва ин ду шутурро, ки дар ин ваќт аз Саъд харида буданд, назди 
рафиќонат бубар ва бигў, ки Худо ва ё гуфтанд: Паёмбари Худо (с) - 
инњоро барои шумо фиристодаанд, то бар онњо савор шавед». 

Он шутурњоро назди рафиќонам бурдам ва гуфтам: Ин шутурњоро 
Паёмбари Худо (с) барои шумо фиристодаанд, то савор шавед, вале ба 
Худованд савганд, шуморо нахоњам гузошт, магар он, ки баъзе аз 
шумоёнро назди касоне, ки гуфтаи Паёмбари Худо (с)-ро шунидаанд, 
бубарам, то гумон накунед, ки ман чизњоеро барои шумо гуфтаам, ки 
Паёмбари Худо (с) нагуфтаанд. Гуфтанд: Ба Худованд савганд, ки мо 
сухани туро бовар кардаем ва бо он њам агар хоста бошї, бо ту хоњем 
рафт. Ва њамон буд, ки бо иддае аз онњо назди касоне, ки мамониати 
Паёмбари Худо (с)-ро аз додани шутурњо дар мартабаи аввал ва 
додани шутурњоро дар мартабаи дуввум дида буданд, рафтем ва онњо 
њамон чизеро гуфтанд, ки ман гуфта будам. 

1698. Аз Саъд ибни Абўваќќос (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
ба сўи Табук рафтанд ва Алї (р)-ро ба љойи худ халифа таъин 
намуданд. Алї (р) гуфт: Маро халифаи занон ва тифлон месозед? 
Фармуданд: «Оё намехоњї нисбат ба ман ба монанди Њорун нисбат ба 
Мўсо бошї, вале баъд аз ман паёмбаре нест». (Яъне хилофати ту аз ман 
ба таври комил монанди хилофати Њорун аз Мўсо нест, зеро Њорун 
Паёмбаре буд, ки хилофати паёмбариро ба ўњда дошт, вале баъд аз ман 
Паёмбари дигаре фиристода намешавад. Ва ќобили тазаккур аст, ки 
хилофати Њорун аз Мўсо дар замони њаёти Мўсо буд, на баъд аз 
вафоти вай, зеро Њорун чињил сол пеш аз Мўсо вафот ёфта буд?) 
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БОБИ 46. Њидояти Каъб ибни Молик (р) ва ин ќавли Худованд, 
ки «... ва бар он се нафаре, ки тахаллуф намуданд» 

1699. Аз Каъб ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз њељ ѓазвае аз 
ѓазавоте, ки Паёмбари Худо (с) ба љињод рафтаанд, тахаллуф накардам 
ба љуз аз ѓазваи Табук ва ѓазва Бадр. Паёмбари Худо (с) касонеро, ки 
аз ѓазваи Бадр тахаллуф намуда буданд, мавриди итобу сарзаниш 
ќарор надоданд ва сабабаш њамон буд, ки маќсади аслї дар Бадр 
ќофилаи Ќурайш буд, (на љињоду љанг бо душман, пас дар тахаллуф аз 
ѓазваи Бадр гуноњ ва љазо нест). Вале бидуни омодагии ќаблї љанг 
байни ду тараф даргирифт. Чун дар шаби Аќаба њангоми таъањњуду 
паймон бар Ислом бо Паёмбари Худо (с) њозир будам, њузур дар ин 
шабро бо ѓазваи Бадр баробар намекунам (зеро асоси зуњури Ислом 
њамин таъањњуде буд, ки дар Аќаба сурат гирифт), агарчанде мардум 
ѓазваи Бадрро боањамияттар мегўянд. 

Ќиссаи тахаллуфам аз ѓазваи Табук ба ин тариќ буд, ки ман њељ 
гоње дар умри худ ќавитар ва доротар аз њангоми рафтан ба ѓазваи 
Табук набудам. Ва ба Худованд савганд, ки њељ ваќт набуд, ки ман дар 
як замон ду шутур дошта бошам, вале њангоми рафтан ба ин ѓазва ду 
шутур доштам. Ва Паёмбари Худо (с) њељ ваќт нияти љињод ба кадом 
љабњаро надоштанд, магар онро пўшида нигоњ медоштанд. Магар дар 
ѓазваи Табук, ки худи Паёмбари Худо (с) дар њавои нињоят гарм ва 
сўзон ва роњдуре ва душмани бисёр дар љињод иштирок намуданд ва 
мавзўро ба таври ошкоро бо мусалмонон дар миён гузоштанд, то њар 
касе барои худ омодагї бигирад. 

Ин аввалин ѓазвае буд, ки Паёмбари Худо (с) онро ба таври ошкоро 
баён карданд ва аз касе пинњон надоштанд. Мусалмононе, ки бо 
Паёмбари Худо (с) омодаи рафтан шуданд, теъдоди бисёр зиёде 
буданд, ки шумораашон ба як китоб намеѓунљад (теъдоди мусалмонон 
дар ин ѓазва байни сї то чињил њазор нафар буд). Каъб (р) мегўяд: Њар 
касе, ки худро пинњон мекард, яќин дошт, ки агар вањйи Худо дар 
борааш нозил нагардад, њељ касе аз нарафтани ў хабар нахоњад ёфт. Аз 
тарафи дигар Паёмбари Худо (с) ваќте омодагї барои рафтан ба ин 
ѓазваро гирифтанд, ки мевањо расида буд ва сояњо сахт гуворо шуда 
буд. Паёмбари Худо (с) ва мусалмонон омодагии рафтан ба љињодро 
гирифтанд ва ман њам аз хона баромадам, то бо дигар мусалмонон 
омодагии љињодро бигирам. Вале бидуни омодагї гирифтан ва ба 
анљом додани коре вопас ба хона баргаштам, агарчї медонистам, ки 
ќудрати рафтанро дорам, вале корро ба таътил андохтам ва имрўз ва 
фардо кардам, то он, ки мардум ба таври комил омода шуданд. 

Рўзе, ки Паёмбари Худо (с) ва мусалмонон омодаи рафтан шуданд, 
дидам, ки ман њељ омодагї надорам, бо худ гуфтам, то як ду-рўзи дигар 
омода мешавам ва худамро бо онњо мерасонам. Фардое, ки онњо рафта 
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буданд, баромадам, ки омодагї бигирам, вале бидуни он, ки коре 
карда бошам, вопас ба хона баргаштам. Њамин тавр имрўз ва фардо 
мекардам, то ин, ки онњо комилан дур шуданд ва љињод аз дастам рафт, 
бо вуљуди он њам тасмим гирифтам, ки биравам ва худро ба онњо 
бирасонам ва эй кош, ки чунин мекардам, вале афсўс, ки таќдирам 
чунин набуд. Баъд аз рафтани Паёмбари Худо (с) њангоме, ки байни 
мардум мебаромадам ва ин тараф ва он тараф мегаштам, хеле афсўс 
мехўрдам, ки љуз ашхоси муттањам ба нифоќ ва ё ашхоси маъзур ва 
поафтода каси дигареро намедидам. Паёмбари Худо (с) то ваќти 
расидан ба Табук маро ёд накарда буданд ва чун ба Табук расиданд, 
дар њоле, ки дар байни мардум нишаста буданд, пурсиданд: «Каъб чї 
кор кард? «Шахсе аз бани Салама гуфта буд: Ё Расулаллоњ! Либосњои 
нарм ва зебояш монеъи омаданаш шудааст. Муоз ибни Љабал (р) гуфт: 
Сухани бад гуфтї. Ва ё Расулаллоњ! Ба Худованд савганд, ки моён дар 
вай љуз хубї ва некўї, чизи дигареро суроѓ надорем. Ва Паёмбари 
Худо (с) сукут намуданд. 

Каъб ибни Молик (р) мегўяд: Чун хабари бозгашти Паёмбари Худо 
(с) бароям расид, ѓаму андўњам фаровон гардид ва фикр мекардам, чї 
дурўѓе бигўям, ки фардо аз ќањр ва ѓазаби Паёмбари Худо (с) худро 
наљот дињам? Ва дар ин маврид бо тамоми соњибназарони хонаводаи 
худ машварат намудам. Ва чун хабари ќудуми Паёмбари Худо (с) 
шунидам, афкори манфї ва ботил аз сарам берун шуд ва яќинам шуд, 
ки аз роњи дурўѓ нахоњам тавонист аз эътирози Паёмбари Худо (с) 
халос шавам. Аз ин љињат тасмим гирифтам, ки љуз ростї роњи 
дигареро напаймоям. Чун субњ шуд, Паёмбари Худо (с) расиданд ва 
одаташон ин буд, ки њангоми омадан аз сафар аввал ба масљид 
меомаданд ва баъд аз адои ду ракаат намоз бо мардум менишастанд. 
Чун чунин карданд, касоне ки аз љињод тахаллуф карда буданд, 
омаданд ва шурўъ ба маъзаратхоњї ва савганд хўрдан намуданд. 

Инњо њудуди њаштоду чанд нафар буданд. Паёмбари Худо (с) 
суханони зоњири онњоро ќабул карданд ва аз сари нав бо онњо байъат 
карданд ва барояшон талаби маѓфират намуданд ва умури ботинии 
онњоро ба Худованд њавола намуданд. Ваќте ман назди Паёмбари 
Худо (с) омадам ва салом кардам, табассуми хушк ва олуда ба ѓазаб 
намуда ва фармуданд: «Наздик биё». Омадам ва пеши рўяшон 
нишастам, фармуданд: «Чаро аз рафтан ба љињод худдорї намудї? 
Магар шутуреро, ки бар он савор шавї ва ба љињод биравї, нахарида 
будї?» Гуфтам: Ё Расулаллоњ! Харида будам, ба Худованд савганд, 
агар ѓайр аз шумо дар назди њар каси дигаре аз љањониён менишастам, 
бо фасоњат ва истидлоле, ки доштам, бо узру њилла худро аз ѓазабаш 
халос мекардам, вале ба Худованд савганд аст, яќин дорам, ки агар 
феълан бо дурўѓ шуморо аз худ розї созам, дур нест, ки Худованди 
мутаъол боз шуморо бар ман дар ќањру ѓазаб созад, вале агар бо шумо 
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аз дари ростї даромада ва њаќиќатро бигўям, умедворам, ки сидќ ва 
ростиам сабаби афви Худованди мутаъол гардад. Бале, ба Худованд 
савганд аст, ки њељ узре надоштам ва боз ба Худованд савганд аст, ки 
дар њељ ваќте ќавитар ва тавонотар аз рўзе, ки аз рафтан бо шумо 
худдорї намудам, набудам. Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Он чиро 
ки ин шахс гуфт, рост ва њаќиќат аст. Феълан бархез ва бирав, то 
Худованд дар мавриди ту он чиро, ки бихоњад, њукм намояд». Аз назди 
Паёмбари Худо (с) бархостам ва иддае аз мардуми бани Салама аз он 
маљлис бархостанд ва дар пайи ман омаданд ва гуфтанд: Ба Худованд 
савганд, пеш аз ин намедонистем, ки ту гуноњеро муртакиб шуда бошї, 
вале чаро аз узрхоњї дар назди Паёмбари Худо (с) ољиз монда ва 
монанди дигарон маъзаратхоњї накардї? Ва њар гуноње, ки медоштї, 
талаби маѓфирати Паёмбари Худо (с) бароят кифоят мекард. Ба 
Худованд савганд, он ќадар сарзаниш ва тавби њам намуданд, ки 
наздик буд дубора баргардам ва гуфтањои собиќамро такзиб намоям, 
вале аз эшон пурсидам: Оё каси дигаре низ монанди ман чунин мавќеъе 
доштааст? 

Гуфтанд: Бале, ду шахси дигар омаданд ва монанди ту маъзарати 
худро гуфтанд ва барои онњо њамон чизе гуфта шуд, ки барои ту гуфта 
шуд. Гуфтам: ин ду шахс кињо њастанд? Гуфтанд: Яке Мурора ибни 
Рабеъи Амрї ва дигаре Њилол ибни Умайяи Воќифї. Ин ду нафареро, 
ки ном бурданд, ашхоси солење буданд, ки дар ѓазваи Бадр иштирок 
намуда буданд ва ќобили мутобаат ва пешвої буданд. Паёмбари Худо 
(с) мардумро аз сухан задан бо мо, се нафар аз байни њамаи касоне, ки 
аз рафтан ба љињод худдорї карда буданд, нањй намуданд ва мардум 
ончунон аз мо дурї љуста ва мавќеъи дигаре гирифта буданд, ки замин 
бар ман танг гардид ва ба шакли дигаре ба назарам меомад, ба њамин 
тариќа панљоњ шаб бар сари мо гузашт. Ду нафар рафиќи дигари ман 
аз пой монданд ва ба хонањои худ нишаста ва гиря мекарданд. Вале 
ман љавонтарин ва чолоктарини онњо будам, аз хонаам берун мешудам 
ва бо мусалмонон ба намоз њозир мегардидам ва дар кўча ва бозор 
гаштугузор мекардам, вале касе бо ман сухан намегуфт. Назди 
Паёмбари Худо (с) омадам ва дар њоле, ки баъд аз адои намоз дар 
маљлис худ нишаста буданд, бар эшон салом додам ва бо худ мегуфтам: 
оё лабњои эшон ба додани љавоби салом њаракат хоњад кард ё на? 

Баъд аз он ба наздики эшон намоз хондам ва зери чашм ба эшон 
нигоњ мекардам, ваќте, ки ба намоз машѓул мебудам, ба тарафам нигоњ 
мекарданд ва ваќте ки ба тарафашон менигаристанд, рўи худро аз ман 
ба тарафи дигар мегардонданд. Чун мавќеъи мардум ва љафои онњо 
дар муќобили ман тўл кашид, назди писарамуям Абўќутода (р), ки 
мањбубтарин мардумон наздам буд, рафтам ва бар ў салом кардам, 
вале ба Худованд савганд, ки ў низ љавоби саломи маро надод. Барояш 
гуфтам: Эй Абўќатода! Туро ба Худо савганд медињам, магар хабар 
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надорї, ки ман Худо ва Расулашро дўст медорам? Ў дар љавоби ман 
сукут намуд ва чизе нагуфт, боз дубора ўро савганд додам ва њамин 
чизро пурсидам ва ў сукут намуд, мавзўъро бори саввум такрор 
намудам, гуфт: Худо ва Расулаш донотар аст. Ашк аз чашмонам љорї 
гашт ва аз девораш боло шуда ва рафтам. 

Каъб ибни Молик (р) мегўяд: Дар њоле, ки дар бозори Мадина 
мегаштам, шахси насроние аз ањли Шом, ки таомеро оварда буд ва дар 
Мадина мефурўхт, аз мардум суроѓи маро гирифта ва мегуфт: «Каъб 
ибни Моликро бароям нишон бидињед». Мардум маро барои ў нишон 
доданд, ў наздам омад ва номаеро аз подшоњи Ѓассон Љабла ибни 
Айњам ба дастам дод. Ва дар он нома омада буд, ки: «Аммо баъд! 
Шунидем, ки дўстат ба ту љафо карда ва Худованд туро хор 
намегузорад ва зоеъ намекунад, назди мо биё, аз ту ќадрдонї хоњем 
намуд». Чун номаро хондам, бо худ гуфтам: Ин як мусибати дигаре! 
Номаро дар танўр андохтам ва сўзондам. 

Чињил шаб аз панљоњ шаб ба њамин гуна гузашт, ки фиристодае аз 
назди Расули Худо (с) омад ва гуфт: Паёмбари Худо (с) туро амр 
карданд, ки аз њамсарат њам бояд канорагирї намої. Гуфтам: Яъне ўро 
талоќ бидињам? Ё чизи дигар? Гуфт: На. Ўро талоќ мадењ, балки аз вай 
гўшагирї кун. Ва барои он ду нафари дигар низ чунин пайѓоме 
фиристода буданд. Рафтам ва барои њамсари худ гуфтам: Назди 
хонаводаат бирав ва њамон љо бош, то Худованд дар бораи мо чї њукм 
хоњад кард. 

Каъб (р) мегўяд: Њамсари Њилол ибни Умайя назди Паёмбари Худо 
(с) омад ва гуфт: Ё Расулаллоњ! Њилол ибни Умайя шахси пир ва 
нотавоне аст ва ходиме надорад, оё агар хидматашро бикунам, 
озурдахотир хоњед шуд? Фармуданд: «На, вале набояд бо ту 
њамбистарї намояд». Он зан гуфт: Ба Худованд савганд, ки ба љони ў 
њаракате нест ва ба чизе майл надорад ва ба Худованд савганд, ки аз 
рўзи пешомади ин воќеа то њоло яксара гиря мекунад. 

Каъб (р) мегўяд: Баъзе аз афроди хонаводаам бароям гуфтанд: Агар 
ту њам биравї ва дар мавриди њамсарат аз Паёмбари Худо (с) иљоза 
бихоњї, шояд мисле, ки барои њамсари Њилол ибни Умайя иљоза 
доданд, барои њамсари ту њам иљоза бидињанд, ки омада ва хидмати 
туро бикунад. Гуфтам: Ба Худованд савганд аст, ки дар ин бора аз 
Паёмбари Худо (с) иљоза нахоњам хост, зеро намедонам, ки дар сурати 
иљоза хостан бароям чї хоњанд гуфт, зеро ман (ба хилофи Њилол ибни 
Умайя) шахси љавоне њастам. 

Баъд аз ин воќеа дањ шаби дигар њам ба њамин тариќ гузашт, то ин, 
ки панљоњ шаб аз ваќте, ки Паёмбари Худо (с) мардумро аз сухан задан 
бо мо манъ карда буданд, гузашт. Чун рўзи панљоњум намози субњро 
адо намудам ва дар пушти боми хонаам дар њолате ќарор доштам, ки 
Худованд васфи онро баён кардааст, яъне аз худ безор гардида будам 



 

                                                                Китоби  ғазавоти Паёмбар (с) 

 477 

ва рўи замин бар ман танг шуда буд, садои касеро шунидам, ки бар 
кўњи Салъ боло шуда ва бо садои баланд фарёд мезанад: Эй Каъб ибни 
Молик! Туро башорат бод! 

Ба саљда афтодам ва фањмидам, ки дар корам кушоиш пайдо 
шудаст ва Паёмбари Худо (с) аз ќабули тавбаи мо баъд аз намози субњ 
хабар додаанд. Мардум омаданд ва ба мо башорат ва хушхабарї 
медоданд. Ашхосе барои расонидани ин хабар назди он ду нафари 
дигар рафтанд ва шахсе њам аспашро савор ба тарафи ман омада буд. 
Вале шахсе аз ќабилаи Аслам болои кўњ баромад ва ин хабарро бо 
садои баланд эълон намуд ва албатта садои ў аз асп зудтар барои ман 
расид. Чун шахсе, ки ин хабарро ба гўшам расонида буд, наздам омад, 
ду љомаеро, ки бар тан доштам, кашидам ва ба сабаби хабари хуш, ки 
бароям дода буд, ба ў додам. Ва ба Худованд савганд, ки љомаи дигаре 
ѓайр аз он ду љомаро надоштам ва худам ду љомаи дигар ба орият 
гирифтам ва пўшидам ва давида назди Паёмбари Худо (с) рафтам. 

Мардум гурўњ-гурўњ наздам омада ва аз ин, ки тавбаам ќабул шуда 
буд, бароям табрик ва тањният кор дода ва мегуфтанд: Ин, ки тавбаат 
аз тарафи Худованд ќабул шудааст, бароят муборак бошад. Каъб (р) 
мегўяд: Ба масљид рафтам ва дидам, ки мардум ба атрофи Паёмбари 
Худо (с) нишастаанд. Талња ибни Убайдуллоњ (р) дар тарафи ман 
давид, бо ман мусофања намуд ва табрик гуфт. Ба Худованд савганд 
аст, ки аз мардуми муњољир ѓайр аз вай дигаре аз љояш барнахост ва 
албатта ин мавќеъи Талња (р)-ро фаромўш нахоњам кард. Каъб (р) 
мегўяд: Чун ба Паёмбари Худо (с) салом додам, дар њоле, ки аз 
хушњолї рўяшон медурахшид, фармуданд: «Ин хабари хуше, ки 
монандашро дар тамоми умр надидаї, бароят муборак бошад». 

Каъб (р) мегўяд: Гуфтам: Ё Расулаллоњ! Ин хабари хуш аз тарафи 
шумо аст ва ё аз тарафи Худованди мутаъол? Фармуданд: «На (аз 
тарафи ман нест), балки аз тарафи Худованди мутаъол аст. Ва 
Паёмбари Худо (с) њангоме, ки хушњол мебуданд, рўяшон монанди 
моњтоб медурахшид ва мо ин чизро аз эшон медонистем. Ва чун назди 
Паёмбари Худо (с) нишастам ва гуфтам: Ё Расулаллоњ! Аз љумлаи 
тавбаам ин аст, ки дороиямро дар роњи Худо ва Расулаш садаќа 
бидињам. Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Ќисмате аз молатро барои 
худат нигоњ дор, ин бароят бењтар аст». Сањми ѓаниматам аз амволи 
Хайбарро барои худ нигоњ хоњам дошт. Гуфтам: Ё Расулаллоњ! Ин, ки 
Худованд маро наљот дод, фаќат ба сабаби ростиам буд ва аз тавбаам 
яке ин аст, ки то зинда бошам, дар муќобили њељ кас бидуни сидќ ва 
ростї чизи дигаре нагўям. 

Ба Худованд савганд аст, њељ касеро аз мусалмонон суроѓ надорам, 
ки Худованди мутаъол дар ростгўї барои ў ин ќадар неъмат дода 
бошад, ки барои ман додаст. Аз рўзе, ки ин суханро ба Паёмбари Худо 
(с) гуфтам, то њол аз рўи ќасд ба њељ кас дурўѓ нагуфтам ва умедам аз 
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Худованд он аст, ки дар баќияи умрам низ маро аз дурўѓ гуфтан њифз 
намояд. Ва Худованди мутаъол ин ояи каримаро бар Паёмбари Худо 
(с) нозил фармуд: «Њароина Худованд тавбаи Паёмбар ва муњољирин ва 
Ансорро ќабул намудааст, то ин ќавли Худованд ва бо ростгўён 
бошед…» (Тавба: 117-119) Ва ба Худованд савганд, ки Худованди 
мутаъол баъд аз Ислом неъмате болотар ба ман аз тавфиќ доданам ба 
рост гуфтан барои Паёмбари Худо (с) арзонї надоштааст. Ва (мазњари 
ин неъмат он аст) ки ба Паёмбари Худо (с) дурўѓ нагуфтам. Зеро (агар 
дурўѓ мегуфтам) ман њам монанди касоне, ки ба эшон дурўѓ гуфта 
буданд, њалок гардида, аз байн мерафтам, зеро Худованд њангоми 
фиристодани вањй дар мавриди онњо фармуд: «Ваќте, ки назди онњо 
биравед, њатман барои шумо дурўѓ хоњанд гуфт: ...пас Худованд аз 
мардуми фосиќ розї нахоњад шуд…» (Тавба: 96-97) 

Каъб (р) мегўяд: Мо се нафар аз касоне, ки барои Паёмбари Худо 
(с) савганд хўрда буданд ва эшон барои онњо талаби маѓфират намуда 
буданд, тахаллуф намуда будем ва њамон буд, ки Паёмбари Худо (с) 
мавзўи моро то ќазои њукми Худовандї дар бораи мо ба таъхир 
андохтанд. Ва дар ин маврид Худованди мутаъол фармуд: «...ва бар он 
се касе, ки тахаллуф намуданд...» (Тавба: 118) Ва мурод аз ин тахаллуф 
тахаллуфи мо аз љињод нест, балки мурод он аст, ки Паёмбари Худо (с) 
ќазияи моро нисбат ба касоне, ки барои эшон савганд хўрда ва узрхоњї 
намуда буданд ва ин чизро аз онњо ќабул намуда буданд, ба таъхир 
андохтанд (Ин фањми Каъб ибни Молик (р) аст ва албатта ин эњтимол 
дар фањми оят вуљуд дорад, вале маънан ќариб дар зењн он аст, ки 
мурод аз ин тахаллуф аз рафтани ба љињод дар ѓазваи Табук аст, 
валлоњу таъоло аълам). 

БОБИ 48. Номаи Паёмбари Худо (с) ба Кисро ва Ќайсар 

1700. Аз Абўбакра (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар воќеаи Љамал њамон 
як калимаро, ки аз Паёмбари Худо (с) шунида будам, бароям манфиат 
расонд ва ин дар њоле буд, ки мехостам ба сафи ањли Љамал 
бипайвандам ва дар сафи онњо биљангам (ва он калима ин буд). Чун ба 
Паёмбари Худо (с) хабар расид, ки ањли Форс духтари Кисроро барои 
худ ба њайси подшоњ ихтиёр кардаанд, фармуданд: «Мардуме, ки 
сарнавишти худро ба дасти зане супурдаанд, њаргиз растагор нахоњанд 
шуд». 

БОБИ 48. Беморї ва вафоти Паёмбари Худо (с) 

1701. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар 
беморие, ки аз он вафот намуданд, Фотима (р)-ро талаб намуданд ва 
чизе ба гўшаш гуфтанд. Ва ў ба гиря афтод ва боз дубора ўро талаб 
намуданд ва чизе ба гўшаш гуфтанд ва ў хандид. Аз Фотима (р) 
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сабабро пурсидем, гуфт: Паёмбари Худо (с) дар мартабаи аввал ба 
гўшам гуфтанд, ки эшон аз њамин бемории худ вафот хоњанд ёфт ва ба 
њамин сабаб ба гиря афтодам. Ва дар мартабаи дуввум гуфтанд: 
Аввалин касе, ки аз ањли байташон ба эшон хоњад пайваст, ман хоњам 
буд ва аз ин сабаб хандидам (зеро барояш гуфта буданд, ки ту сардори 
занњои бињишт њастї ва аввалин касе њастї, ки аз ањли байти ман ба 
ман хоњї пайваст ва њамон тавр њам шуд). 

1702. Ва аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Мешунидам, ки њељ 
паёмбаре вафот нахоњад накард, магар он, ки (пеш аз марги худ) байни 
дунё ва охират мухайяр мегардад. Ва аз Паёмбари Худо (с) дар 
беморие, ки аз он вафот ёфтанд, дар њоле, ки садояшон гирифта буд, 
шунидам, ки мегуфтанд: «Мехоњам бо касоне (бошам), ки Худованд 
барои онњо неъмат арзонї доштааст». Ва фањмидам, ки эшон мухайяр 
гардидаанд (ва рафиќи аълоро ихтиёр кардаанд…» (Нисо: 69) 

1703. Ва аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар 
њоли сињатии худ мегуфтанд: «Рўњи Паёмбар ќабз намегардад, магар 
он ки љойи худашро дар бињишт мебинад ва баъд аз он ё зиндагиро 
ихтиёр менамояд ва ё маргро». 

Ва њангоме, ки мариз гардиданд ва дар њолати кабзи рўњ буданд ва 
сарашон бар болои зонуям буд, бењуш гардиданд. Чун бањуш омаданд, 
чашми худро ба саќфи хона дўхта ва гуфтанд: «Илоњо, ба сўи рафиќи 
аъло». Ва аз ин љо фањмидам, ки будани бо маро интихоб накардаанд, 
чунончи донистам, ки ин њамон сухане буд, ки дар њоли сињњати худ 
барои мо мегуфтанд. 

1704. Ва аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
њангоме, ки бемор мешуданд, муаввизотро бар болои худ мехонданд 
(мурод аз муаввизот сураи «Ќул њуваллоњу ањад,» сураи «Ќулъаузу 
бираббил фалаќ» ва сураи «Ќул ъаузу бираббин-нос» аст) ва дасти 
рости худро бар љисми худ мекашиданд. Ва дар охирин беморие, ки аз 
он вафот намуданд, ман њамон муаввизотро бар болои эшон хондам ва 
дасти худи Паёмбари Худо (с)-ро бар љисми эшон мекашидам. 

1705. Ва аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Пеш аз вафот њангоме, ки 
Паёмбари Худо (с) ба пушт такя карда буданд, ба эшон гўш додам ва 
шунидам, ки мегуфтанд: «Аллоњуммаѓфирлї варњамнї ва алњиќни 
биррафиќил аъло» (яъне: Худоё, маро биёмурз ва ба ман рањм кун ва 
маро ба рафиќи аъло пайваст бигардон). 

1706. Ва аз Оиша (р) дар ривояти дигаре омадааст, ки гуфт: 
Паёмбари Худо (с) дар рўи синаам вафот намуданд ва баъд аз 
Паёмбари Худо (с) шиддати љон канданро бар њељ кас муњим нахоњам 
шумурд. 

1707. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки Паёмбари 
Худо (с) ба беморие, ки аз он вафот ёфтанд, гирифтор буданд, Алї 
ибни Абўтолиб (р) аз наздашон хориљ гардид ва мардум аз вай 
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пурсиданд. Ё Абулњасан! Паёмбари Худо (с) чї гуна њастанд? Гуфт: 
Алњамдулиллоњ, хуб шудаанд. 

Дар ин ваќт Аббос ибни Абдулмуталлиб дасти ўро гирифт ва гуфт: 
Ту баъд аз се рўз тобеъи шахси дигаре хоњї буд ва ба Худованд 
савганд, ман медонам, ки Паёмбари Худо (с) аз ин дарди худ вафот 
хоњанд ёфт ва ман алоими маргро дар авлоди Абдулмутталиб 
мешиносам. Биё, то назди Паёмбари Худо (с) биравем ва аз вай 
бипурсем, ки баъд аз эшон хилофат аз кист? Агар аз мо бошад њам, 
бидонем ва агар аз дигарон бошад њам, бидонем, ки дар ин сурат барои 
мо васият намоянд. Алї (р) гуфт: Агар ин мавзўъро аз Паёмбари Худо 
(с) бипурсем ва моро аз он манъ намоянд, баъд аз эшон мардумон 
хилофатро њаргиз барои мо нахоњанд дод ва ба Худованд савганд, ки 
ин мавзўъро аз Паёмбари Худо (с) пурсиш нахоњам кард. 

1708. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки мегуфт: Аз неъматњои Худо бар 
ман он аст, ки Паёмбари Худо (с) дар хонаам ва дар рўзи навбатам ва 
рўи синаам вафот намуданд ва дар ваќти вафоти эшон оби дањанам бо 
оби дањони эшон махлут гардид. Зеро дар њоле, ки Паёмбари Худо (с) 
ба синаам такя карда буданд, Абдуррањмон ибни Абўбакр (р) дохил 
гардид ва мисвоке ба дасташ буд, дидам ки Паёмбари Худо (с) ба 
тарафи он мисвок нигоњ мекунанд, фањмидам ки майлашон ба он 
мисвок аст, пурсидам: Мисвокро барои шумо бигирам? Бо сари худ 
ишора карданд, ки «Бале». 

Мисвокро гирифтам. Дар ин ваќт дард ба Паёмбари Худо (с) ѓалаба 
карда буд, пурсидам: Онро барои шумо нарм ва омода созам? Бо сари 
худ ишора карданд, ки «Бале». Мисвокро нарм ва омода сохтам. 
Мисвокро аз ман гирифтанд) ва дандонњои худро бо он мисвок заданд. 
Ва пеши рўяшон зарфи обе буд, дасти худро дар он об дохил карда ва 
бар рўи худ мекашиданд ва мегуфтанд: «Ло илоња иллаллоњ, марг 
сакароте дорад» (сакарот љамъи сакра аст ва сакра ба маънои шиддат 
аст, яъне: марг шиддатњое дорад), баъд аз он дасти худро баланд карда 
ва фармуданд: «Ба сўи рафиќи аъло» (мурод аз рафиќи аъло ё Зоти 
рабубият, ё љаннати фирдавс ва ё малоикаи муќаррабийн аст). Ва 
њамон буд, ки рўњашон ќабз гардид ва дасташон поён омад. Имом 
Ањмад аз Оиша (р) ривоят мекунад, ки гуфт: Баъд аз ин, ки рўњи 
Паёмбари Худо (с) ќабз гардид, чунон бўи хуше пайдо шуд, ки дар 
тамоми умри худ чунон бўи хушеро надида будам. 

1709. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар бемории Паёмбари Худо 
(с) бидуни иљоза мехостем дар дањани эшон даво бирезем ва эшон 
ишора мекарданд, ки бароям даво надињед. Мо гуфтем: Шояд ин 
суханашон аз љињати бад дидани бемор даворо бошад. Чун ба њуш 
омаданд, фармуданд: «Магар барои шумо нагуфтам, ки даво ба 
дањанам нарезед». Гуфтем: Мо фикр карда будем, ки шояд ин сухани 
шумо ба асоси бад дидани бемор даворо бошад. Фармуданд: «Ман 
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нигоњ мекардам, њамаи касоне, ки дар ин хона буданд, дар даворо 
додан барои ман кўшиш мекарданд, магар Ибни Аббос, ки бо шумо 
иштирок наварзид». 

1710. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Чун Паёмбари Худо (с) мариз 
гардиданд, дард бар эшон ѓалаба намуд, Фотима (р) гуфт: Падарам чї 
ќадар дар зањмат ва дард аст! Барояш гуфтанд: «Баъд аз имрўз бар 
падарат ранљ ва дарде нест». 

БОБИ 49. Вафоти Паёмбари Худо (с) 

1711. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки (гуфт) Паёмбари Худо (с) њангоми 
вафоти худ шастусесола буданд. 
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БОБИ 1. Ончї, ки дар мавриди Фотињату-л-китоб омадааст 

1712. Аз Абўсаъид ибни ал-Муъалла (с) ривоят аст, ки гуфт: дар 
масљид намоз мехондам, ки Паёмбари Худо (с) маро садо заданд, љавоб 
надодам. (Баъд аз он рафтам) ва гуфтам: Ё Расулаллоњ! (Ваќте, ки маро 
садо задед) дар намоз будам. Фармуданд:  Магар Худованд 
нагуфтааст, ки «Даъвати Худо ва Расулашро ќабул кунед, њангоме, ки 
шуморо љињати зинда сохтани дилњои шумо мехонад?» (Анфол: 24) 

Баъд аз он бароям гуфтанд: «Пеш аз он, ки аз масљид хориљ шавї, 
бароят сурае хоњам омўхт, ки боазаматтарин сурањои Ќуръон аст». 
Баъд аз он дасти маро гирифтанд ва чун мехостанд аз масљид хориљ 
шаванд, гуфтам: Магар нагуфта будед, ки бароят сурае хоњам омўхт, 
ки боазаматтарин сурањои Ќуръон аст? Фармуданд: (Ин сура) 
«Алњамду лиллоњи раббил ъоламин» аст ва ин њамон сурае аст, ки 
дорои њафт оят аст. Ва дар њар ракаати намоз такрор мегардад. Ва ин 
њамон Ќуръони азиме аст, ки бар ман нозил гардидааст (яъне 
азимтарин сурањоест, ки бар ман нозил гардидааст». 

БОБИ 2. Ќавли Худованди азза ва љалла: «Дар њоле, ки медонед, 
барои Худованд њамтоёне ќарор мадињед» (Баќара: 22) 

1713. Аз Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
пурсидам: Кадом гуноњ аз њамаи гуноњон бузургтар аст? Фармуданд: 
«Ин, ки барои Худованд њамтое ќарор бидињї, дар њоле, ки Ў туро 
халќ кардааст». Гуфтам: Ба ростї, ин гуноњи бузурге аст. Ва гуфтам: 
Баъд аз он кадом гуноњ бузургтар аст? Фармуданд: «Ин, ки 
фарзандатро аз тарси ин, ки мабодо бо ту нон бихўрад, ба ќатл 
бирасонї. Гуфтам: Баъд аз он кадом гуноњ бузургтар аст? Фармуданд: 
«Ин, ки бо зани њамсояат зино кунї». 

БОБИ 3. Ќавли Худованди азза ва љалла: «Абрро бар шумо соя ќарор 
додем ва манн ва салворо барои шумо нозил сохтем» (Баќара: 57) 

1714. Аз Саъид ибни Зайд (с) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) фармуданд: Занбўруѓ аз асари манн аст (ва ё навъе аз манн аст) ва 

- 58  -  
 

 КИТОБИ ТАФСИР 
 



 

                                                                Китоби  тафсир 

 483 

оби он барои чашм шифо аст. (Манн ѓизои ширине буд, ки Худованд 
дар дашти Тиињ барои бани Исроил фиристод ва онро таранљабин низ 
мегўянд). 

БОБИ 4. Ќавли Худованди азза ва љалла: «Њангоме, ки 
гуфтем ба ин ќария дохил шавед» (Баќара: 54) 

1715. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармудаанд: (Чун барои бани Исроил гуфта шуд, ки «Саљдакунон ба 
дар дохил шавед ва бигўед, ки гуноњи моро авф кун,» онњо хазида бар 
сари ронњои худ дохил гардиданд ва он чиро, ки барои онњо амр шуда 
буд, табдил намуданд ва ба ивази калимаи «њиттатун», ки ба маънии 
талаби афви гуноњ аст, «њаббатун» гуфтанд. Яъне: донае аст дар љав). 

БОБИ 5. Ќавли Худованди мутаъол «Мо њељ ояеро насх 
ва ё аз ёд намебарорем, магар он, ки чизи бењтаре аз онро 

меоварем» 

1716. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Умар (р) гуфт, ки 
ќоритарини мо Убай (р) ва фањмидатарини мо дар ќазоват Алї (р) аст. 
Мо чизњоеро аз ќавли Убай (р) тарк мекунем, њол он, ки ў мегўяд: Ман 
њељ чизеро, ки аз Паёмбари Худо (с) шунидаам, тарк намекунам ва 
Худованди мутаъол мефармояд: «Мо њељ оятеро насх ва ё аз ёд 
намебарорем…» (Баќара: 106) 

БОБИ 6. Ќавли Худованди азза ва љалла: «Ва гуфтанд: Худованд 
барои худ фарзанд интихоб намудааст...» (Баќара: 116) 

1717. Аз Ибни Аббос (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Худованд мегўяд: Бани одам маро такзиб намуд ва ин чиз 
барояш шоиста ва муносиб набуд. Такзиби ў нисбат ба Ман ин аст, ки 
гумон мекунад, ўро дубора ба тавре, ки њаст, зинда карда наметавонам 
ва дашномаш ин буд, ки гуфт: Худованд фарзанд дорад ва Ман аз ин, 
ки фарзанд ва њамсар дошта бошам, сахт бениёзам». 

БОБИ 7. Ќавли Худованди азза ва љалла: «Маќоми 
Иброњимро љойгоњи намоз ќарор дињед» (Баќара: 125) 

1718. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Умар (р) гуфт: Дар се чиз бо 
Парвардигорам тавофуќ намудам (яъне: Ќавли Худованди мутаъол 
мувофиќи назарам нозил гардид). Гуфтам: Ё Расулаллоњ! Агар маќоми 
Иброњимро љойгоњи намоз ќарор дињед. Ва гуфтам: Ё Расулаллоњ! 
Мардуми нек ва бад назди шумо меоянд. Агар уммањоти мўъмининро 
амр ба њиљоб намоед. Ва Худованди мутаъол ояи њиљобро нозил 
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фармуд. Ва чун хабари ин, ки Паёмбари Худо (с) баъзе аз њамсарони 
худро сарзаниш намуданд, бароям  расид, назди њамсарони Паёмбари 
Худо (с) рафтам ва гуфтам: Ё ба ин корњои худ хотима дињед ва ё ин, ки 
Худованди азза ва љалла ба ивази шумоён барои расулаш занњои 
бењтареро хоњад дод. Чун назди яке аз њамсарони эшон рафтам (ин 
њамсари Паёмбари Худо (с) Умми Салама (р) буд), бароям гуфт: Ё 
Умар! Магар худи Паёмбари Худо (с) њамсаронашро насињат карда 
наметавонад, ки ту омадаї ва онњоро насињат мекунї? Худованд ин 
ояи каримаро нозил фармуд: «Чи басо, ки агар шуморо талоќ дињад, 
Парвардигораш занњои бењтаре аз шумоёнро барояш арзонї хоњад дошт, 
ки мусулмони мўъмин, Худољўй, тавбакор ва обиду рўзадор бошанд...» 
(Тањрим:5) 

БОБИ 8. Ќавли Худованди азза ва љалла: «Бигўед, ки ба Худо ва 
он чї, ки ба мо нозил фармудааст, имон дорем» (Баќара: 136) 

1719. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Ањли китоб Тавротро 
ба забони ибронї мехонданд ва онро ба забони арабї барои 
мусулмонон тафсир менамуданд. Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Ањли 
китобро на тасдиќ кунед ва на такзиб намоед, балки бигўед: Ба Худо ва 
ба он чї, ки барои мо фиристодааст, имон дорем». 

БОБИ 9. Ќавли Худованди азза ва љалла: «Ва ба ин гуна 
шуморо уммати миёна ќарор додем, то бар мардумон 

шоњид бошед»  (Баќара: 143) 

1720. Аз Абўсаиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) фармуданд: «Дар рўзи ќиёмат барои Нўњ (ъ) нидо мешавад ва ў 
мегўяд: Парвардигоро! Лаббайка ва саъдайка. Барояш мегўяд: Оё 
рисолати худро таблиѓ намудї? Мегўяд: Бале. Аз уммати ў пурсида 
мешавад: Оё (Нўњ) барои шумо таблиѓ карда буд? Мегўянд: На, барои 
мо бимдињанда наомада буд. (Хитоб ба Нўњ (а) мегўяд: Шоњид барои 
ту кист? Мегўяд Муњаммад (с) ва уммати ў њастанд (Паёмбари Худо (с) 
ва уммати ў) шањодат медињанд, ки (Нўњ (а) рисолаташро таблиѓ 
намудааст (Ва Паёмбар) бар шумо шањодат медињад). Ва ин маънии 
ќавли Худованд аст, ки мефармояд: «Ва бад-ин сон шуморо уммати 
миёнарав ќарор додем» (миёнаравии ин уммат аз ин љињат аст, ки на 
мисли насоро дар дини худ ифрот карданд ва на мисли яњуд таќсир 
намуданд), то бар мардум гувоњ бошед ва паёмбар бар шумо гувоњ 
бошад). 

 



 

                                                                Китоби  тафсир 

 485 

БОБИ 10. Ќавли Худованди азза ва љалла: «Он гоњ, ки 
мардум бозгаштанд, шумо низ бозгардед» (Баќара: 199) 

1721. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Ќурайш ва мардумони 
дигаре, ки дар дини эшон буданд, ба Муздалифа вуќуф мекарданд ва 
инњо ба номи Њумса (яъне муташаддин дар дин) ёд мешуданд ва дигар 
арабњо ба Арафот вуќуф менамуданд. Њангоме, ки Ислом омад, 
Худованд барои Паёмбари худ амр кард, ки ба Арафот биёяд ва дар он 
љо вуќуф намояд ва аз он љо баргардад. 

БОБИ 11. Ќавли Худованди азза ва љалла: «Баъзе аз мардум мегўянд: 
Парвардигоро, барои мо дар дунё некї ато фармо...» (Баќара: 201) 

1722. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
мегуфтанд: «Аллоњумма раббано отино фид-дунё њасанатан ва 
филохирати њасанатан ва ќино азобан-нор». Яъне: «Худоё, 
Парвардигори мо! Барои мо дар дунё некї ато фармо ва дар охират 
бар мо марњамат кун ва моро аз азоби оташ барканор бидор». 

БОБИ 12. Ќавли Худованди азза ва љалла: «Аз мардум ба 
исрор чизе намехоњанд» 

1723. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Мискин касе нест, як хурмо ё ду хурмо ва як луќма ва ду 
луќма ўро аз савол кардан бозмедорад, балки мискин касе аст, ки аз 
суол кардани мардум худдорї менамояд. Ва агар мехоњед, бихонед 
(Яъне ин ќавли Худованди мутаъол, ки «Аз мардум ба исрор чизе 
намехоњанд». (Баќара: 273) 

БОБИ 13. Ќавли Худованди азза ва љалла: «Бархе аз 
Ќуръон ояњоест равшан, ки асоси китобанд ва бархе аз он 

мубњам аст»  (Оли Имрон: 7) 

1724. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) ин оятро 
тиловат намуданд: «Ўст, ки ин китобро бар ту нозил кард, бархе аз он 
оятест рўшан, ки асоси китобанд ва бархе аз он мубњам аст. Касоне, ки 
аз њаќ мунњариф шудаанд, љињати фитнаангезї ва таъвилот ба љустуљўи 
мубњамот њастанд. Ва њол он, ки љуз Худо касе таъвили онњоро 
намедонад ва росихони дар илм мегўянд: Мо ба Ќуръон имон овардем, 
њамаи он аз љониби Парвардигори мо аст ва љуз мардуми фањмида, 
дигарон ин чизро дарк карда наметавонанд». Оиша (р) гуфт: Паёмбари 
Худо (с) фармудаанд: «Агар касонеро дидї, ки ба љустуљўи 
муташобињот њастанд, бидон, ки онњо њамон касонеанд, ки Худованд 
аз онњо ёд кардааст ва ту аз онњо бипарњез». 
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БОБИ 14. Ќавли Худованди азза ва љалла: «Ба тањќиќ, 
касоне, ки ањду паймони бо Худо ва ќасамњои худро ба 

бањои андаке мефурўшанд...» (Оли Имрон: 77) 

1725. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки ду зан дар як хона, ё дар 
ѓурфае, пинадўзї мекарданд. Рўзе яке аз онњо дар њоле, ки дарафш 
дасташро сўрох карда буд, аз хона баромад ва даъво мекард, ки он 
зани дигар дасташро маљрўњ сохтааст. Мавзўъашон ба Ибни Аббос (р) 
расид. Ибни Аббос (р) гуфт: Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Агар 
барои њар кас тавре, ки даъво мекунад, бидињанд, хунњои мардум ва 
амволи мардум њадар мешавад ва аз байн меравад, савганд хўрдан ба 
Худоро ба ёдаш дињед ва ин оятро барояш бихонед: «Касоне, ки 
паймони Илоњї ва савгандњои худро ба бањои андаке бифурўшанд». 
Онњо Худоро ба ёдаш оварданд ва ў эътироф кард. Ибни Аббос (р) 
гуфт: Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Ќасам бар касе аст, ки даъво бар 
алайњи ў барпо гардидааст». 

БОБИ 15. Ќавли Худованди азза ва љалла:  «Мардумон 
бар зидди шумо љамъ шудаанд...» 

1726. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки ин ояи муборакро тиловат 
намуд. «Худованд барои мо басанда ва бењтарин њомї аст». Ва гуфт, ки 
ин (ояи муборак)-ро Иброњим (а) њангоме, ки дар оташ андохта шуд, 
тиловат менамуд ва Паёмбари Худо (с) низ ин оятро њангоме тиловат 
намуданд, ки барояшон хабар расид, ки «Мардум барои набарди шумо 
гирд омадаанд, аз онњо битарсед, вале имони (мусалмонон) ќавитар 
гардид ва гуфтанд: Худованд барои мо басанда ва бењтарин њомї аст». 
(Оли Имрон: 173) 

БОБИ 16. Ќавли Худованди азза ва љалла:                           
«Ва аз забони ањли китоб ва мушрикон озори фаровон 

хоњед шунид» (Оли Имрон: 186) 

1727. Аз Усома ибни Зайд (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) пеш 
аз љанги Бадр бар харе, ки бар он полони дурушт андохта буданд, 
савор шуданд ва Усома ибни Зайдро пушти сари худ савор карданд ва 
ба аёдати Саъд ибни Убода (р) дар ќабилаи Њорис ибни Њазраљ 
рафтанд ва дар сари роњи худ бо мардуме бархўрданд, ки Абдуллоњ 
ибни Убай ибни Салул (раиси мунофиќон) дар миёни онњо буд. Ин 
воќеа пеш аз мусулмон шудани Абдуллоњ ибни Убай буд (Яъне ин 
воќеа пеш аз изњори Исломи ин мунофиќ буд, варна ў њељ ваќт 
мусулмон нашуда буд). Ва дар ин маљлис мардуме аз мусулмонон ва 
мушрикони бутпараст ва яњуд иштирок доштанд ва дар он маљлис 
Абдуллоњ ибни Равоња (р) низ њузур дошт. Чун гарду ѓубори чорпо ба 



 

                                                                Китоби  тафсир 

 487 

маљлиси онњо расид, Абдуллоњ ибни Убай биниашро бо чодараш 
гирифт ва гуфт: Моро ѓуборолуд накунед. Ва Паёмбари Худо (с) бар 
онњо салом доданд ва таваќќуф намуда, пиёда шуданд ва онњоро ба сўи 
Худо даъват карданд ва барои онњо Ќуръон тиловат намуданд. 

Абдулло ибни Убай ибни Салул гуфт: Эй мард, агар чизеро, ки 
мегўї, њаќ бошад, магар бењтар нест, ки моро дар маљолиси мо азият 
накунї ва ба хонаат биншинї ва агар касе наздат омад, ин чизњоро 
барояш ќисса намої? Абдуллоњ ибни Равоња (р) гуфт: На, балки ё 
Расулаллоњ! Ин чизњоро дар маљолиси мо матрањ намоед, зеро мо ин 
чизњоро дўст медорем. Мусалмонон ва мушрикон ва яњуд якдигарро 
дашном доданд ва то љое, ки наздик буд, ба љони њам биафтанд. 
Паёмбари Худо (с) онњоро ба оромї даъват намуданд ва онњо ором 
шуданд. Баъд аз он Паёмбари Худо (с) чорпои худро савор шуданду 
рафтанд, то ин, ки назди Саъд ибни Убода (р) расиданд. Паёмбари 
Худо (с) барояш гуфтанд: «Эй Саъд! Магар хабар надорї, ки Абўњубоб 
(яъне Абдуллоњ ибни Убай) чї гуфтааст? Ў чунину чунон гуфт! Саъд 
ибни Убода (р) гуфт: Ё Расулаллоњ! Аз вай афв кунед ва гузашт намоед. 
Савганд ба Зоте, ки Ќуръонро бар шумо нозил кардааст, он чиро, ки 
Худованд бар шумо нозил намудааст, њаќ ва яќин аст ва мардуми ин 
минтаќа (яъне мардуми Мадинаи мунаввара) итифоќ карда буданд, ки 
тољро бар сараш нињанд ва дастори ростро бар сараш бибанданд (яъне: 
Ин шахсро бар худ раис ќарор дињанд ва аз вай пайравї намоянд). 

Вале чун Худованд нахост, ки ин њаќро љуз бар шумо нозил 
гардонад, ин шахс ба он бахилї намуд ва коре кард, ки мушоњида 
намудед. Паёмбари Худо (с) аз вай афв намуданд ва одати Паёмбари 
Худо (с) ва сањобањояшон он буд, ки ба ќарору амри Худованди азза ва 
љалла аз мушрикон ва куффор афв мекарданд ва дар муќобили озор ва 
азияти онњо сабр менамуданд, то ин, ки Худованд барояшон иљоза дод, 
ки бо онњо љињод намоянд. Ва њангоме, ки Паёмбари Худо (с) ба ѓазои 
Бадр рафтанд ва саркардагони куффори Ќурайш ба дасти эшон кушта 
шуданд, Ибни Убай ибни Салул ва њамроњонаш, ки аз мушрикон ва 
бутпарастон буданд, бо худ гуфтанд: Ин кор дигар интишор ёфтааст. 
Ва омаданд ва бо Паёмбари Худо (с) бар Ислом байъат намуда, 
мусулмон шуданд. 

БОБИ 17. Ќавли Худованди азза ва љалла: «Гумон мабар, онон, ки 
аз кирдорашон шод мешаванд...»  (Оли Имрон: 188) 

1728. Аз Абусаиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки 
Паёмбари Худо (с) ба љињод мерафтанд, мардуме аз мунофиќон аз 
рафтан ба љињод худдорї менамуданд ва аз ин кори худ хушу хушњол 
њам буданд. Ва чун Паёмбари Худо (с) аз љињод бармегаштанд, инњо 
узрхоњї карда, савганд мехўрданд ва дар айни њол таваќќуъ доштанд, 
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ки аз нарафтан ба љињод мавриди ситоиш низ ќарор бигиранд. Ва 
њамон буд, ки ин ояи карима дар мавридашон нозил гардид: «Гумон 
мабар, онон ки аз кирдорашон шодмон мешаванд ва дўст доранд, 
барои корњое, ки накардаанд, ситоиш шаванд, аз азоб рањої доранд. 
Барои онњо азоби дарднок аст». 

1729. Касе аз Ибни Аббос (р) пурсид: Агар бинобар зоњири ояи 
гузашта) ќарор бошад, касе, ки ба сабаби ончї, ки анљом додааст, 
хушњол гардад ва таваќќуъ дошта бошад, ки дар муќобили чизе, ки 
анљом надодааст, ситоиш гардад, мавриди таъзиб ќарор гирад, яќинан 
њамаи мо гирифтори азоб хоњем шуд? Ибни Аббос (р) дар љавоб гуфт: 
Шумо куљо ва маънии ин оят куљо? Паёмбари Худо (с) яњудро 
талабиданд ва дар бораи чизе аз онњо пурсиш намуданд (Кирмомї (р) 
мегўяд: Чизеро, ки Паёмбари Худо (с) аз онњо пурсида буданд, 
сифоташон дар Таврот буд). Онњо њаќиќатро пинњон намуд ва чизи 
дигаре барои Паёмбари Худо (с) гуфтанд ва дар айни њол тавре барои 
Паёмбари Худо (с) вонамуд карданд, ки гўё аз ин љавоби ѓалати худ, 
мавриди ситоиш ќарор гирифтаанд ва аз ин, ки маънии њаќиќиро 
пинњон карда буданд, хушњол буданд. 

БОБИ 18. Ќавли Худованди азза ва љалла:«Ва агар метарсидед,  
ки дар бораи ятимон адолат карда наметавонед» 

1730. Ривоят аст, ки Урва аз Оиша (р) аз маънии ин ќавли 
Худованди мутаъол пурсид: «Ва агар метарсидед, ки дар бораи ятимон 
адолат карда наметавонед, бо заноне издивољ намоед, ки дилхоњатон 
бошанд, ду, се, чор ва агар хавфи беадолатї доред, танњо ба як њамсар 
иктифо кунед». (Нисо: 4) Оиша (р) дар љавоб гуфт: Хоњарзодаам! 
Мурод аз ин оят духтари ятиме аст, ки дар оѓўши касе, ки 
сарпарастиашро ба ўњда дорад, бузург мегардад, дар моли сарпарасти 
худ шарик аст ва аз нигоњи молу љамоли хеш мавриди майли 
сарпарасти худ ќарор мегирад ва сарпарасташ бидуни он, ки барояш 
мањри комиле, ки барои дигар занњо пардохт мегардад, бидињад, 
мехоњад ўро ба никоњ бигирад. 

Аз никоњ кардани чунин ятимоне то ваќте, ки мањри онњоро ба 
таври комил ва њатто бештар аз он намедињанд, манъ гардидаанд ва 
барояшон амр шудааст, ки аз дигар занњо он чиро, ки мехоњанд, (то 
чањор зан) ба никоњ бигиранд. Оиша (р) мегўяд: Баъд аз нузули ин оят 
мардум аз Паёмбари Худо (с) истифто (талаби фатво) намуданд ва ин 
оят нозил гардид: «Ва мардум аз ту дар бораи занњо фатво мехоњанд....» 
(Нисо: 127) Оиша (р) мегўяд: Ва мурод аз ќавли Худованди мутаъол 
дар ояти дигар, ки мефармояд: «Ва аз никоњ гирифтани онњо рўй 
мегардонед...» Рўй гардонидан аз никоњ гирифтани ятимоне аст, ки 
молу љамоле надоранд. Оиша (р) мегўяд: Аз никоњ кардани ятимони 
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дорои молу љамол бидуни дар назар гирифтани адолат дар бораи онњо 
аз ин љињат манъ шуданд, ки аз никоњ кардани ятимони бидуни молу 
љамол худдорї накунанд ва рўй нагардонанд. 

БОБИ 19. Ќавли Худованди азза ва љалла: «Худованд 
шуморо дар бораи авлоди шумо тавсия менамояд, ки…» 

1731. Аз Љобир (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) ва 
Абўбакр (р) дар ќабилаи бани Салама пиёда ба дидани ман омаданд. 
Паёмбари Худо (с) маро диданд, ки аз њуш рафтаам, оберо талабиданд, 
аз он об вузў сохтанд ва бар ман пошиданд. Ман ба њуш омадам ва 
гуфтам: Дар мавриди амволам маро ба чї чиз амр мефармоед? Ва ин 
оят нозил гардид «Худованд шуморо дар бораи фарзандонатон тавсия 
менамояд, ки сањми писар баробари сањми ду духтар аст». (Нисо: 11) 

БОБИ 20. Ќавли Худованди азза ва љалла: «Худованд ба 
андозаи як зарра њам зулм намекунад» (Нисо: 40) 

1732. Аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Ашхосе назди 
Паёмбари Худо (с) омада гуфтанд: Оё Парвардигори худро дар рўзи 
ќиёмат хоњем дид? Њадиси рўъятро, ки ќаблан гузашт, зикр намуда, 
фармуданд: «Дар рўзи ќиёмат муноди нидо мекунад, ки њар уммате 
пайравии касонеро бинмоянд, ки онњоро ибодат мекарданд. Њама 
касоне, ки ѓайр аз Худо, худоёни дигареро монанди бутњо ва ансоб 
(нисоб љамъи насб аст ва насббуте аст, ки аз санг тарошида шуда ва 
мушрикин дар зери он њайвонотро мекуштанд ва хуни њайвонро ба он 
бут мемолиданд), ибодат мекарданд, дар оташ суќут мекунанд. 

Чун мардуми дигаре љуз Худопарастони бадкор ва накўкор, иддае 
аз ањли китоб боќї намемонад, яњуд хоста мешаванд ва аз онњо 
пурсида мешавад: Шумо чї касеро ибодат мекардед? Мегўянд: Узайр, 
фарзанди Худоро. Ба онњо гуфта мешавад: Шумо дурўѓ мегўед, 
Худованд зан ва фарзанде надорад. Бигўед, ки чї мехоњед? Мегўянд: 
Парвардигоро, ташнаем барои мо обе бирасон! Ба эшон ишора 
мешавад, ки магар худи шумо ба сари об намеравед? Вале ба сўи оташи 
саробмонанд, ки њар мављаш мављи дигарашро аз байн мебарад, тела 
дода мешаванд, то он, ки дар оташ меафтанд. Баъд аз он масењиён 
хоста мешаванд ва аз онњо пурсида мешавад: Шумо чї касеро ибодат 
мекардед? Мегўянд: Масењ, фарзанди Худоро. Ба онњо гуфта мешавад: 
Дурўѓ мегўед, Худованд зану фарзанде надорад. Ва аз эшон пурсида 
мешавад, ки чї мехоњед. Ва бо инњо њам монанди яњуд муомила сурат 
мегирад. 

Чун каси дигаре љуз Худопарастони некўкору бадкор боќї 
намемонад, Парвардигори оламиён ба наздиктарин сурате, ки Ўро ба 
он шинохтаанд, мутаљаллї мегардад (яъне ба сурате Худованди 
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мутаъол мутаљаллї мегардад, ки имкони шинохти он барои бандагон 
вуљуд дошта бошад). Ва гуфта мешавад, ки шумоён мунтазири чї 
њастед? Њар  касе ба дунболи чизе биравад, ки онро (дар дунё) ибодат 
мекард. Мегўянд: Мо дар дунё мардумонеро, ки (аз тоати Худо 
сарпечї карда буданд), дар њоле тарк кардаем, ки хеле ба онњо мўњтољ 
будем ва ба вуљуди он њам ба онњо њамроњї накардем ва мо мунтазири 
Парвардигори худ њастем, ки Ўро ибодат мекардем. (Худованди 
мутаъол) мегўяд: Ман Парвардигори шумо њастам. Ва онњо мегўянд: 
Мо њељ касеро ба Худо шарик намеоварем. Ва ин суханро ду ё се бор 
такрор мекунанд». 

БОБИ 21. Ќавли Худованди азза ва љалла: «Пас чї гуна аст 
њангоме, ки аз њар уммате шоњидеро њозир гардонем» (Нисо: 41) 

1733. Аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) ба ман гуфтанд, ки бароям Ќуръон бихон. Гуфтам: ман барои 
шумо Ќуръон бихонам, дар њоле, ки Ќуръон бар худи шумо нозил 
шудааст? Фармуданд: «Ман дўст дорам, ки Ќуръонро аз дигаре 
бишнавам». Сураи «Нисо»-ро барояшон хондам, чун ба ин оят 
расидам, ки «пас чї гуна аст рўзе, ки аз њар уммате шоњидеро биёварем 
ва туро бар онњо шоњид бигирем,» (мурод аз шоњиди њар уммат набии 
он уммат аст, ки бар фоида ва ё зиёни уммати худ шањодат медињад), 
фармуданд: «Бас аст». Ва дидам, ки ашк аз чашмонашон љорї аст. 

БОБИ 22. Ќавли Худованди азза ва љалла: «Ба тањќиќ, 
касонеро, ки бар худ зулм кардаанд, фариштагон ба 

њангоми ќабзи рўњи онон...» (Нисо: 97) 

1734. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар замони Паёмбари 
Худо (с) мардуме аз мусалмонон (дар ваќти љанг) дар канори 
мушрикон буданд ва шумораи онњоро зиёда месохтанд. Гоње тире 
меомад ва ба мусалмон мерасид ва ё (бо шамшер) мавриди исобат 
ќарор мегирифт ва кушта мешуд. Дар ин маврид Худованд ин оятро 
нозил фармуд: «Ба тањќиќ, касоне, ки бар худ зулм кардаанд (ва сабаби 
зулмашон бар худ он буд, ки бо куффор ба сафи љанг њозир гардида ва 
сабаби зиёда шудани теъдоди онњо шуданд), фариштагон дар ваќти 
кабзи рўњ аз онњо мепурсанд, ки шумоён дар куљо будед? Мегўянд: Мо 
мустазъаф будем (ва ќудрати муњољиратро надоштем. Малоика дар 
љавоби онњо) мегўянд: Магар сарзамини Худо пањновар набуд, ки 
муњољират намоед? Љойгоњи онон дўзах ва саранљомашон бад аст). 
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БОБИ 23. Ќавли Худованди азза ва љалла: «Мо бар ту вањй 
фиристодем, мисле, ки бар Нўњ вањй фиристодем...» (Нисо: 163) 

1735. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Касе, ки бигўяд ман (яъне Муњаммад (с) аз Юнус ибни 
Матто бењтар аст, дурўѓ гуфтааст». (Паёмбари Худо (с) ин суханро аз 
рўи тавозуъ гуфтаанд, варна собит аст, ки эшон хайрулбашар њастанд). 

БОБИ 24. Ќавли Худованди азза ва љалла: «Эй Паёмбар! 
Он чиро, ки аз тарафи Парвардигорат бар ту нозил шуд, 

иблоѓ кун...» (Моида: 67) 

1736. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Агар касе бароят гуфт, ки 
Муњаммад (с) кадом чизеро аз он чї, ки Худованд бар вай нозил 
намудааст, (аз мардум) пинњон доштааст, яќин бидон, ки дурўѓ 
гуфтааст. Худованди мутаъол мефармояд: «Эй Паёмбар! Он чиро, ки аз 
тарафи Парвардигорат бар ту нозил шуд, иблоѓ кун. 

БОБИ 25. Ќавли Худованди азза ва љалла: «Эй 
мусалмонон! Чизњои покизаеро,  ки Худованд барои шумо 

њалол сохтааст, њаром ќарор мадињед...» (Моида: 87) 

1737. Аз Абдуллоњ (ибни Масъуд) (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо 
Паёмбари Худо (с) ба љињод рафтем ва занњои мо њамроњамон 
набуданд. Гуфтем: Оё худро хасї (ахта) накунем? Паёмбари Худо (с)  
моро аз хасї кардан манъ намуданд ва иљоза доданд, ки бо занњо дар 
муќобили љомае издивољ намоем. Баъд аз он ин оятро тиловат 
намуданд: «Эй мусалмонон! Чизњои покизаеро, ки Худованд барои 
шумо њалол сохтааст, њаром ќарор мадињед!» 

БОБИ 26. Ќавли Худованди азза ва љалла: «Ба тањќиќ, ки 
шароб ва ќимор ва бутњо ва Азломи палидї аст аз амали 

шайтон»  (Моида: 90) 

1738. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар замони мо шароби 
дигаре ѓайр аз њамин шаробе, ки онро фазих меномем, вуљуд надошт 
(фазих шаробе буд, ки аз хурмои норасида месохтанд). Рўзе барои 
Абўталња ва фалону фалон шароб медодам, ки шахсе омаду гуфт: Оё 
хабар барои шумо расидааст? Гуфт: Чї хабар? Гуфтам: Хабари 
тањрими шароб. Онњо бароям гуфтанд: Эй Анас! Ин хумњоро берун 
бирез. Ровї мегўяд: Баъд аз он хабари овардани он шахс (дар бораи 
тањрими шароб) на аз каси дигаре суол карданд ва на њам дубора ба 
шароб руљўъ намуданд. 
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БОБИ 27. Ќавли Худованди азза ва љалла:  «Аз њар чизе 
пурсиш накунед, агар барои шумо ошкор шавад, 

ѓамгинатон мекунанд» (Моида: 101) 

1739. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Рўзе Паёмбари Худо (с) 
хутбае доданд, ки мисли онро ќатъан нашунида будем ва фармуданд: 
«Он чиро, ки ман медонам, агар шумо медонистед, камтар механдидед 
ва бисёр гиря мекардед». 

Сањобаи Паёмбари Худо (с) рўйњои худро пўшонданд ва овози 
гиряи онњо шунида мешуд. Шахсе пурсид (Ин шахс Абдуллоњ ибни 
Њузофа буд): Ё Расулаллоњ! Падари ман кист? (Ва сабаби пурсиши вай 
ин буд, ки дар бораи насабаш бар ў таъна мезаданд). Фармуданд: 
«Фалон шахсе аст». (Яъне Њузофа аст). Ва ин оят нозил гардид: «Аз њар 
чизе пурсиш накунед, агар барои шумо ошкоро шавад, ѓамгинатон 
мекунад». 

1740. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Мардуме аз рўи 
истењзо аз Паёмбари Худо (с) чизњоеро мепурсиданд. Яке мепурсид: 
Падари ман кист? Дигаре, ки шутураш гум шуда буд, мепурсид: 
Шутурам дар куљост? Худованди азза ва љалла ин оятро нозил фармуд: 
«Эй мўъминон! Аз њар чизе пурсиш накунед, агар барои шумо ошкоро 
шавад, ѓамгинатон мекунад». 

БОБИ 28. Ќавли Худованди азза ва љалла: «Бигў! Худо ќодир аст, 
ки аз болои сари шумо бар шумо азобе бифиристад» (Анъом: 65) 

1741. Аз Љобир (р) ривоят аст, ки гуфт: Чун ин ояи карима нозил 
гардид, ки «Бигў! Худо ќодир аст, ки аз болои сари шумо бар шумо 
азобе бифиристад,» Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Худоё! Аз ту паноњ 
мељўем (ва чун ин оят нозил гардид). (Ё аз зери пои шумо (бар шумо 
азобе бифиристад), (Паёмбари Худо (с) гуфтанд: (Худоё) аз ту паноњ 
мељўем (ва чун ин оят нозил гардид). 

(Ва ё шуморо гурўњ-гурўњ бисозад ва азоби гурўњеро ба гурўњи 
дигаре бичашонад), яъне гурўње ба љони гурўњи дигаре афтода ва хуни 
якдигарро бирезанд). Фармуданд: «Ин камањамияттар аст» ва ё 
гуфтанд, ки осонтар аст (ба љони якдигар афтодан азоби бисёр 
дардноке аст, вале чун азоби дунявист, нисбат ба азоби ухравї осонтар 
аст). 

БОБИ 29. Ќавли Худованди азза ва љалла: «Онњо (яъне анбиёи 
ъалайњимуссалом, касоне њастанд, ки Худованд њидояташон 

кардааст, пас аз њидояти онњо пайравї кун». (Анъом: 40) 

1742. Ривоят аст, ки касе аз Ибни Аббос (р) пурсид: Оё дар сураи 
«Сод» саљда њаст? Гуфт: Бале. Ва баъд аз он ин оятро тиловат намуд: 
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«Ва барояш Исњоќ ва Яъќубро бахшидем ва њамаи онњоро њидоят 
намудем, пас ту низ аз њидояти онњо пайравї кун». Сипас Ибни Аббос 
(р) гуфт: Ва Паёмбари шумо (с) аз касоне аст, ки ба пайравї кардан аз 
равиши паёмбарони дигар амр шудааст. 

БОБИ 30. Ќавли Худованди азза ва љалла: «Ба корњои фањшо чи 
ошкоро ва чи пўшида наздик машавед» (Анъом: 151) 

1743. Аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Њељ касе аз 
Худованди мутаъол баѓайраттар нест (мурод аз ѓайрат нисбат ба 
Худованд ѓазаби вай аз анљом додани муњаррамот аст ва аз њамин 
љињат аст, ки фавоњишро, чи ошкоро бошаду чи пўшида, њаром 
гардонидааст ва њељ кас ситоишро ба андозаи Худованди мутаъол дўст 
надорад ва аз њамин сабаб аст, ки худро мадњу сифат намудааст 
(монанди) «Иналлоња ъало кулли шайъин ќадир» ва «Иннању ѓафуру-р-
рањим» ва амсоли инњо). 

БОБИ 31. Ќавли Худованди азза ва љалла: «Гузаштро 
пеша кун ва ба некї фармон бидењ» (Аъроф: 199) 

1744. Аз Ибни Зубайр (р) ривоят аст, ки гуфт: Худованди мутаъол 
Паёмбари Худо (с)-ро амр намуд, ки аз ахлоќи мардум гузаштро пешаи 
худ созад. 

БОБИ 32. Ќавли Худованди азза ва љалла: «Ба онњо 
пайкор кунед, то фитнаи ширк поён пазирад ва тамоми 

дин аз они Худо бошад» (Анфол: 39) 

1745. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки касе аз вай пурсид: Ќитоли 
ин фитнаро чї гуна мебинї? (Яъне: дар ин ќитол ва кушторе, ки байни 
мусалмонон аст, чї гуна назар дорї? Оё дар он иштирок варзем, ё на? 
Ин суолро ваќте аз Ибни Умар (р) карданд, ки вай аз иштирок намудан 
дар љанги Љамал ва Сифин худдорї намуда буд). Гуфт: Оё медонї, ки 
фитна чист? Паёмбари Худо (с) бо мушрикин љињод мекарданд ва касе, 
ки (аз мусалмонон) ба назди мушрикин мерафт, фитна мањсуб 
мегардид ва љињоди онњо монанди љанги шумо бар сари мулк ва дорої 
набуд. 

БОБИ 33. Ќавли Худованди азза ва љалла:  «(... ва гурўњи дигаре, 
ки ба гуноњони худ эътироф намуданд» (Тавба: 96) 

1746. Аз Самура ибни Љундуб (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: «Шаби гузашта ду нафар наздам омаданд ва маро 
бо худ ба шањре бурданд, ки аз хиштњои тилло ва нуќра сохта шуда 
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буд. Дар он љо мардуме аз мо истиќбол намуданд, ки як тарафи љисми 
онњо ба бењтарин шакле буд, ки дар умри худ дида бошї ва тарафи 
дигари љисмашон ба бадтарин сурате буд, ки дар умри худ дида бошї. 
Он ду нафар ба мардуми он шањр гуфтанд: Биравед ва худро дар фалон 
љўй биандозед. Онњо рафтанд ва худро дар он љўй андохтанд ва 
омаданд, дидем, ки он шакли ќабењ ва зишт аз онњо дур гардида ва ба 
бењтарин шакле даромаданд. Он ду нафар бароям гуфтанд: Ин љўи 
«Љаннати адн» аст ва ин манзил барои ту аст ва он мардуме, ки 
ќисмате аз љисми онњо зебо ва ќисмати дигаре зишт буд, касонеанд, ки 
корњои некї ва бадї бо њам анљом додаанд ва Худованд аз 
гуноњонашон даргузаштааст». 

БОБИ 34. Ќавли Худованди мутаъол, ки: «... ва арши Ў 
бар об буд» (Њуд: 7) 

1747. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Худованди азза ва љалла мефармояд: «Инфоќ кун, ман 
бар ту инфоќ мекунам» (њар ќадар барои мўњтољон ва дар роњи хайр 
инфоќ кунї, ман бароят инфоќ мекунам). Ва мефармояд: Дасти 
Худованд пур аст, инфоќ кардан онро холї намекунад ва шабу рўз дар 
њолати караму бахшиш аст. Ва Паёмбари Худо (с) фармуданд: Оё он 
чиро, ки (Худованди мутаъол) аз рўзи хилќати осмонњо то имрўз ато 
намудааст, тасвир кардаед? Ин њама чиз аз хазинаи Худованд чизеро 
кам накардааст, Арши Худованд бар об аст ва таќдиру рўзињо дар 
ихтиёри Ў аст ва Ў аст, ки (ризќу рўзиро) каму зиёда мекунад». 

БОБИ 35. Ќавли Худованд, ки: «Парвардигорат чунин 
сахт мегирад, он гоњ, ки диёри ситамгаронро ба азоб 

гирифтор намояд» (Њуд: 102) 

1748. Аз Абўмўсо (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Худованд золимро мўњлат медињад, вале ваќте, ки ўро 
мавриди азоб ќарор дод, (он золим) аз азобаш наљот ёфта 
наметавонад». Ровї мегўяд: Баъд аз он ин оятро тиловат намуданд: 
«Парвардигорат чунин сахт мегирад, он гоњ, ки диёри ситамгоронро ба 
азоб гирифтор намояд, зеро Ў бисёр дарднок аст». 

БОБИ 36. Ќавли Худованди мутаъол, ки: «... магар онњое, 
ки истироќи самъ менамоянд» (Њиљр: 18) 

1749. Аз Абўњурайра (р) ба наќл аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, 
ки фармуданд: «Чун Худованд дар осмон амреро содир намояд, 
малоика болњои худро ба нишонаи фармонбардорї ба њам мезананд 
(ва садои болњо онњо) монанди занљире аст, ки ба санг кўбида 
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мешаванд. Чун изтироби дили фариштагон ором гирад, (малоика) аз 
(фариштагони муќарраб монанди Љабраил ва Микоил) мепурсанд: 
Парвардигори шумо чї гуфтааст? 

Дар љавоби онњо мегўянд: Њаќро гуфта ва Ў аз њама 
баландмартабатар ва бузургтар аст, онњое, ки истироќи самъ 
менамоянд, (ки иборат аз љинниён бошанд), яке болои дигаре ќарор 
доранд (яъне яке болои дигаре мебарояд, то ба љое бирасад, ки 
битавонад сухани фариштагонро бишунавад). 

Ва ин суханро мешунавад ва бисёр ваќтњо шањоб пеш аз он, ки он 
мустариќи самъ суханеро, ки шунидааст, ба рафиќи худ (ки коњинон ва 
љодугарон бошанд) бирасонад, ба ў мерасонад ва ўро месўзонад ва гоње 
њам мешавад, ки шањоб бар вай исобат намекунад. Ва он касе, ки 
истироќи самъ намудааст, суханеро, ки шунидааст, ба дигаре, ки дар 
поёнтари аз вай ќарор дорад, интиќол медињад ва боз ў ба дигарон, ки 
баъд аз вай ќарор дорад, интиќол медињад ва боз ў ба шахси дигаре, ки 
баъд аз вай ќарор дорад, интиќол медињад, то ин, ки ба њамин шакл 
суханеро, ки шунидаанд, ба замин интиќол медињанд, то ин, ки ба 
соњиру љодугар мерасонанд, (соњирон ва коњинон) ба он сухане, ки 
шунидаанд, сад дурўѓро якљо мекунанд (ва ба мардум хабар медињанд). 
Агар сухани онњо рост баромад, касоне, ки он суханро шунидаанд, 
мегўянд: Магар (он љодугар) фалон рўз барои мо нагуфт, ки дар фалон 
ваќт чунин ва чунон мешавад? Ва он чї гуфта буд, рост баромад, вале 
дар воќеъ ин њамон калимае аст, ки дар асл аз осмон шунида шудааст. 

БОБИ 37. Ќавли Худованди азза ва љалла, ки: «...ва баъзе 
аз шумоён ба бадтарин айёми зиндагї мерасед» (Нањл: 70) 

1750. Аз Анас ибни Молик (р) гуфт: Паёмбари Худо (с) чунин дуо 
мекарданд: «Аъузу бика минал бухли вал касали ва арзалилъуумр ва 
ъазобилќабри ва фитнати-д-Даљљоли ва фитнатил мањё вал мамоти» 
(Худоё! Аз бухл ва касолат ва аз расидан ба бадтарин айёми умр ва аз 
азоби ќабр ва аз ибтилои Даљљол ва аз ибтилои зиндагонї ва марг ба 
ту паноњ мељўем. 

БОБИ 38. Ќавли Худованди азза ва љалла, ки: «Зуррияи 
касонеро, ки бо Нўњ бар киштї њамл намудем ва ў бандаи 

шукргузоре буд» (Исро: 3) 

1751. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Барои Паёмбари Худо 
(с) миќдоре гўшт оварданд (ва аз байни он гўштњо) дастро, ки хуш 
доштанд, барои эшон таќдим намуданд ва эшон миќдоре аз он дастро 
бо дандон људо намуда ва фармуданд: «Ман дар рўзи ќиёмат сардори 
њамаи мардумон њастам. Ва оё медонед, ки ин аз чї сабаб аст? 
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(Сабабаш ин аст, ки) Худованд њамаи махлуќот ва аввалин ва 
охиринро тавре дар якљо љамъ мекунад, ки садо ба њамаи онњо мерасад 
ва чашм њамаи онњоро мебинад, офтоб ба онњо наздик мешавад ва 
мардум ба чунон зањмат ва машаќќат меафтанд, ки аз тањаммул ва 
тоќаташон берун аст. 

Мардум бо худ мегўянд: Магар намебинед, ки дар чї зањмат ва 
машаќќате гирифтор њастед? Магар ин тарафу он тараф касеро пайдо 
намекунед, ки ба назди Худованд аз шумо шафоат намояд? Ба якдигар 
мегўянд: Бояд назди Одам (а) биравем. 

Онњо назди Одам (а) мераванд ва барояш мегўянд: Ту Абулбашар 
будї ва касе њастї, ки Худованд туро ба дасти худ халќ намуд, аз рўњи 
худ бар ту дамид ва малоикаро амр кард, то барои ту саљда кунанд, 
барои мо назди Худованд шафоат намо, магар намебинї, ки дар чї 
њолате ќарор дорем ва чї бар сари мо омадаст? 

Одам (а) мегўяд: Парвардигорам имрўз дар чунон ѓазабе аст, ки на 
пеш аз ин чунин дар ѓазаб шуда буд ва на баъд аз он чунин дар ѓазаб 
мешавад. Ў маро аз хўрдани мева дар бињишт манъ карда буд ва ман 
нофармониашро намудам, ман ба худ гирифторам, ман ба худ 
гирифторам, ман ба худ гирифторам, маро бигзоред, назди дигаре 
биравед, назди Нўњ (ъ) биравед. 

Мардум назди Нўњ (ъ) мераванд ва мегўянд: Ту аввалин паёмбари 
мардумони рўи замин њастї (гарчї пеш аз Нўњ (ъ) паёмбарони дигар, 
монанди Одам, Шис ва Идрис (ъ) низ вуљуд доштанд, вале онњо барои 
ќавми худ мабъус шуда буданд ва Нўњ барои њамаи мардум (ва туро 
Худованд бандаи шукргузор номидааст, барои мо назди Парвардигори 
худ шафоат кун, магар намебинї, ки дар чї њолате гирифторем? (Нўњ 
(ъ) мегўяд: Парвардигорам имрўз дар чунон ѓазабест, ки на пеш 
инчунин дар ѓазаб будааст ва на баъд аз инчунин дар ѓазаб хоњад шуд 
ва барояш як дуои ќобили иљобат буд ва бо он дуо бар ќавми худ 
нафрин кардам (ва сабаби њамин нафрин буд, ки ќавм ѓарќ гардида ва 
ба њалокат расиданд). Ва имрўз ман ба худ гирифторам, ман ба худ 
гирифторам, ман ба худ гирифторам, назди дигаре биравед, назди 
Иброњим (ъ) биравед. 

Мардум назди Иброњим мераванд ва мегўянд: Ё Иброњим! Ту 
Паёмбари Худо (с) ва ягона халили ў дар рўи замин њастї. Барои мо 
дар назди Парвардигорат шафоат кун, магар намебинї, ки дар чї 
њолате гирифторем? 

Иброњим (ъ) ба онњо мегўяд: Парвардигорам имрўз дар чунон 
ѓазабе аст, ки на пеш аз ин дар чунин ѓазабе будааст ва на баъд аз ин 
чунин дар ѓазаб хоњад шуд ва ман се дурўѓ гуфтаам (яке он, ки гуфт: 
«иннї саќим» ва дигаре «Бал фаъалању кабируњим» ва саввумин он, ки 
гуфт: «Соро хоњари ман аст» ва тафсили ин мавзўъ ќаблан гузашт) ва 
имрўз ман ба худ гирифторам, ман ба худ гирифторам, ман ба худ 
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гирифторам, назди дигаре биравед, назди Мўсо (а) биравед. 
Мардум  назди Мўсо (а) мераванд ва мегўянд: Ё Мўсо! Ту Расули 

Худо њастї ва касе њастї, ки Худованди мутаъол туро ба рисолат ва бо 
роз гуфтан бо ту бар њамаи љањониён баргузида буд, барои мо назди 
Парвардигорат шафоат кун! Магар намебинї, ки дар чї њолат 
гирифторем? 

Мўсо (а) мегўяд: Парвардигорам имрўз дар чунон ѓазабе аст, ки на 
пеш аз ин чунин дар ѓазаб будааст ва на баъд аз ин чунин ѓазаб хоњад 
кард, ман шахсеро, ки маъмур ба ќатли он набудам, ба ќатл расондам 
(Мурод аз ин шахс њамон ќибтие аст, ки дар Миср бо шаллоќе ба рўяш 
зад ва аз асари он шаллоќ мурд). Ва имрўз ман ба худ гирифторам, ман 
ба худ гирифторам, ман ба худ гирифторам. Назди дигаре биравад, 
назди Исо (ъ) биравед. 

Мардум назди Исо (ъ) мераванд ва мегўянд: Ё Исо! Ту расули 
Худої ва Калимаи Худо њастї, ки бар Марям илќо намуда буд ва аз 
Рўњи Худо њастї! Ва он касе њастї, ки дар гањвора бо мардум сухан 
гуфтї, шафоати моро бикун! Магар намебинї, ки дар чї њолате 
гирифторем? 

Исо (ъ) мегўяд: Парвардигорам имрўз дар чунон ѓазабест, ки на 
пеш аз ин чунин дар ѓазаб будааст ва на баъд аз ин чунин ѓазабе 
нахоњад кард. Вале кадом гуноњеро, ки муртакиб шуда бошад, зикр 
намекунад. 

(Дар Сунани Насої омадааст, ки Исо (ъ) салом мегўяд: «Маро ба 
љои Худо парастиш мекарданд». Ва мегўяд: (Имрўз ман ба худ 
гирифторам, ман ба худ гирифторам, ман ба худ гирифторам, назди 
дигаре биравед, назди Муњаммад (с) биравед. 

Мардум назди Муњаммад (с) мераванд ва мегўянд: Ё Муњаммад (с), 
ту Расули Худо ва хотами паёмбарон њастї ва Худованди мутаъол 
гуноњони гузашта ва ояндаатро бахшидааст, барои мо назди 
Парвардигорат шафоат кун! Магар намебинї, ки дар чї њолате ќарор 
дорем? 

Паёмбари Худо (с) мегўянд: Ман меравам ва зери Арш барои 
Парвардигорам ба саљда меафтам ва Худованди мутаъол аз њамду 
санои худ чизњоеро бароям меомўзад, ки то он ваќт њељ касро аз онњо 
бохабар насохтааст, баъд аз он бароям гуфта мешавад: Эй Муњаммад! 
Саратро баланд кун, њарчї бихоњї, бароят дода мешавад ва њарчї 
шафоат кунї, мавриди ќабул воќеъ мегардад. Ва ман сарамро баланд 
мекунам ва мегўям: Ё Раб, уммати ман! Ё Раб, уммати ман! Ё Раб, 
уммати ман! Бароям гуфта мешавад: Эй Муњаммад! Он гурўњ аз 
уммати худро, ки бар онњо њисобу китобе нест, аз дарвозаи тарафи 
рост ба љаннат дохил кун ва инњо бо мардуми дигар дар дарвозањои 
дигар низ шарик њастанд (ва тавре, ки дар ањодиси дигар омадааст, 
теъдоди инњо њафтод њазор нафар аст ва инњо аввалин гурўње њастанд, 
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ки ба бињишт дохил мешаванд ва баќияи уммат дар марњалањои баъдї 
ба бињишт дохил мегарданд). 

Баъд аз он Паёмбари Худо (с) фармуданд: Савганд ба Зоте, ки 
љонам дар дасти ўст (билокайф), ки фосилаи байни ду канори дарвозаи 
љаннат ба андозаи фосилаи байни Макка ва Њимяр аст (мурод аз 
Њимяр шањри Санъо аст, ки дар Яман аст ва ё фосилаи байни Макка ва 
Басра аст (шак аз ровї аст). 

БОБИ 39. Ќавли Худованди мутаъол, ки: «Чї басо, ки 
Худованд туро ба маќоми мањмуд баргузинад» (Исро: 79) 

1752. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Мардум њамагї дар 
рўзи ќиёмат ба зону даромад ва њар уммате ба дунболи Паёмбараш 
меафтад ва мегўянд: Ё фалон, маро шафоат кун! То он, ки шафоат ба 
Паёмбари Худо (с) мерасад. 

Ин њамон рўзе аст, ки Худованди мутаъол маќоми мањмудро барои 
Муњаммад (с) арзонї медорад (мурод аз маќоми мањмуд дар назди 
аксар уламо маќоми шафоати кубро аст, ки сабаби наљоти мардум аз 
масоиби рўзи мањшар мегардад. Аллоњумма арзуќно шафоат набийино 
Муњаммад (с). 

БОБИ 40. Ќавли Худованди мутаъол, ки: «Намози худро 
на баланд бихон ва на оњиста...» (Исро: 110) 

1753. Аз Ибни Аббос (р) дар ин ќавли Худованди мутаъол, ки 
мефармояд: «Намози худро на баланд бихон, на оњиста» ривоят аст, ки 
гуфт: Ин оят ваќте нозил гардид, ки Паёмбари Худо (с) дар Макка 
пинњон буданд ва њангоми намоз хондан садои худро баланд 
мекарданд ва чун мушрикон садояшонро мешуниданд, Ќуръон ва касе, 
ки Ќуръонро фиристодааст ва касе, ки бар он нозил гардидааст, 
њамагиро дашном медоданд ва њамон буд, ки Худованди мутаъол ба 
Паёмбараш амр фармуд, ки «Намозатро ба садои баланд махон». (яъне 
ќироатро дар намоз ба садои баланд махон, зеро мушрикон онро 
мешунаванд, Ќуръонро дашном медињанд) «ва онро оњиста њам махон,» 
(яъне: тавре, ки сањобањоят онро нашнаванд, балки ба таври миёна 
байни баланд ва оњиста бихон). 

БОБИ 41. Ќавли Худованд, ки: «Инњо касонеанд, ки ба оёт ва 
дидори Парвардигорашон кофир шудаанд» (Кањф: 105) 

1754. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Дар рўзи ќиёмат бисёр ашхоси бузургљусса ва фарбењро 
њозир месозанд, ки дар назди Худованди мутаъол ба андозаи боли 
пашшае арзиш надоранд». Ва фармуданд: «Агар мехоњед, ин ќавли 
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Худованди мутаъолро тиловат намоед: «Пас дар рўзи ќиёмат барои 
онњо њељ вазне (яъне арзише) ќоил нестем». 

БОБИ 42. Ќавли Худованди мутаъол: «Онњоро аз рўзи 
ќиёмат барњазар дор»(Марям: 39) 

1755. Аз Абўсаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) фармуданд: Марг (дар рўзи ќиёмат) ба шакли ќўчќори аблаќе 
оварда мешавад ва нидо мешавад, ки: Эй ањли љаннат! Оё инро 
мешиносед? Онњо пеш меоянд ва нигоњ мекунанд ва мегўянд: Бале! Ин 
марг аст ва њамагї онро дидаанд. Баъд аз он нидо мешаванд, ки: Эй 
ањли дўзах! Оё инро мешиносад? Мегўянд: Бале, Њамагон онро 
дидаанд. 

(Аз ин љињат мегўянд, ки њамагон онро дидаанд, ки њар касе дар 
њангоми марги худ маргро мебинад ва имом Айнї (р) мегўяд: мурод аз 
дидани марг дидани малакулмавт дар ваќти марг аст). Ва он ќўчќор 
забњ мегардад ва барои ањли љаннат гуфта мешавад, ки зиндагии шумо 
љовидон аст ва дигар марге нест ва барои ањли дўзах гуфта мешавад, ки 
зиндагии шумо низ љовидон аст ва дигар марге нест ва ин ояи 
каримаро тиловат намуданд: «Пеш аз он ки кор аз кор бигзарад, 
онњоро аз рўзи ќиёмат барњазар дор, онњо ѓофиланд ва имон 
намеоваранд». 

БОБИ 43. Ќавли Худованд, ки: «Касоне, ки њамсарони 
худро муттањам ба зино мекунанд ва љуз худ шоњиди 

дигаре надоранд...» (Нур: 6) 

1756. Аз Сањл ибни Саъдї (р) ривоят аст, ки Уваймир назди Осим 
ибни Адий, ки раиси ќабилаи ибни Аљлон буд, омаду гуфт: Шумо дар 
бораи касе, ки бо зани худ шахси дигареро бинад, чї мегўед? Оё ўро 
бикушад, ки дар ин сурат шумо ўро хоњед кушт ё ин, ки кори дигаре 
бикунад? Њукми онро аз Паёмбари Худо (с) бароям бипурс. Осим (р) 
назди Паёмбари Худо (с) омаду гуфт: Ё Расулаллоњ! Шумо дар бораи 
касе, ки бо зани худ шахси дигареро бубинад, чї мегўед? Оё ўро 
бикушад? Паёмбари Худо (с) аз суол кардан бадашон омад ва онро айб 
шумурданд. Уваймир (р) аз Осим (р) пурсид, ки Паёмбари Худо (с) чї 
гуфтанд? Осим (р) гуфт: Расули Худо аз суол кардан бадашон омаду 
онро айб шумурданд. Уваймир (р) гуфт: Ба Худованд савганд, то худам 
аз Паёмбари Худо (с) напурсам, мавзўъро фурў нахоњам гузошт. Ва 
худаш назди Паёмбари Худо (с) омаду гуфт: Ё Расулаллоњ! Касе бо 
зани худ шахси дигареро мебинад, агар он шахсро бикушад, шумо ўро 
ба љоям хоњед кушт. Оё бояд чї коре бикунад? 

Паёмбари Худо (с) фармуданд, ки Худованди мутаъол дар мавриди 
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ту ва њамсари ту Ќуръонро нозил намуд ва Паёмбари Худо (с) тавре, ки 
дар Ќуръон омадааст, амр ба мулоъана намуданд ва лиъонро байни 
(он зан ва шавњар) љорї сохтанд. Баъд аз он Уваймир (р) гуфт: Ё 
Расулаллоњ! Агар њамсарамро дар чунин њолате нигоњ дорам, зулм 
кардаам. Ва њамон буд, ки ўро талоќ дода ва ин равишаш суннате 
гардид барои њар касе, ки бо занаш мулоъана менамояд. Баъд аз он 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: Нигоњ кунед, агар ин зан тифли 
сиёњчењрае ба дунё овард, ки дорои чашмони сиёњ ва сирини чоќ ва 
соќњои калон ва дурушт буд, фикр намекунам, ки Уваймир дар 
мавридаш љуз рост чизи дигаре гуфта бошад. Ва њангоме, ки тифле 
овард, ки монанди вањра (хазандаест, ки сурхранг буд) фикр 
намекунам, ки Уваймир дар мавридаш љуз дурўѓ чизи дигар гуфта 
бошад. Ва њангоме, ки он зан тифлашро ба дунё овард, ба њамон 
сифате буд, ки Паёмбари Худо (с) дар бораи тасдиќи Уваймир тавсиф 
намуда буданд ва он тифл баъд аз он ба модараш нисбат дода мешуд. 

БОБИ 44. Ќавли Худованд, ки: «Зан метавонад азобро аз худ 
боздорад, ки чањор мартаба Худоро шоњид бигирад...» (Нур: 8) 

1757. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Њилол ибни Умайя назди 
Паёмбари Худо (с) њамсараш Хавла бинти Осимро муттањам намуд, ки 
бо Шарик ибни Самњо зино намудааст. Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
«Ё шоњид биовар ва ё пуштатро омодаи шаллоќ хўрдан бикун». Гуфт: 
Ё Расулаллоњ! Агар касе аз мо шахсеро бар болои њамсараш мебинад, 
бояд онро  ба њамон њолат гузошта ва худаш ба љустуљўи шоњид 
барояд? Паёмбари Худо (с) боз њамон суханро такрор намуданд, ки «ё 
шоњид биёвар ва ё пуштатро омодаи шалоќ хўрдан бикун». 

Њилол гуфт: Савганд ба Зоте, ки шуморо бар њаќ фиристодааст, ки 
ман рост мегўям ва аз Худо мехоњам, ки вањйро бифиристад ва 
пуштамро аз шаллоќ хўрдан халос намояд. Њамон буд, ки Љабраил (ъ) 
омад ва ин ояро нозил намуд: «Ва касоне, ки њамсаронашонро 
муттањам ба зино мекунанд,» то ин љо ки «агар аз ростгўён бошад». 
Паёмбари Худо (с) баргаштанд ва ба талаби он зан фиристоданд, (баъд 
аз ин, ки зан омад) Њилол омад ва шањодат дод ва Паёмбари Худо (с) 
мегуфтанд «Худо медонад, ки яке аз шумо ду нафар яќинан дурўѓгў 
њастед, оё кадом касе аз шумо тавба намекунед? «Баъд аз он њамсари 
Њилол бархост ва шањодат дод, чун ба мартабаи панљум расид, 
Паёмбари Худо (с) ўро мутаваќќиф сохта ва гуфтанд: «Ин мартабаи 
панљум мўљиби лаънат аст». 

Ибни Аббос (р) мегўяд, ки он зан мутараддид гардид ва сарашро ба 
зер андохт, то љое, ки фикр кардем, шояд аз ќавли худ руљўъ менамояд. 
Вале ў гуфт, ки ќавми худро дар боќимондаи рўз шарманда нахоњам 
кард. Ва ба шањодат доданаш идома дод. Паёмбари Худо (с) 
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фармуданд: Нигоњ кунед, тифлеро, ки ин зан ба дунё меовард, агар 
чашмонаш сиёњ, сиринаш чоќ ва поњояш дурушт буд, он тифл аз 
Шарик ибни Самоња мебошад. Ва баччаи ў ба њамон сифат буд ва 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Агар Ќуръони карим раљмро аз зане, 
ки бо шавњараш лиъон мекунад, соќит намекард, ўро раљм (сангсор) 
мекардам). 

БОБИ 45. Ќавли Худованд, ки: «Касоне, ки бар рўи худ ба 
сўи дўзах кашида мешаванд» (Фурќон: 34) 

1758. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки шахсе аз Паёмбари 
Худо (с) пурсид: Кофир дар рўзи ќиёмат чї гуна бар рўяш њашр 
мешавад? Фармуданд: «Магар он Зоте, ки ќодир будааст, ки ўро дар 
дунё бар ду пояш равон созад, ќодир нест, ки дар рўзи ќиёмат ўро бар 
рўяш равон созад?» 

БОБИ 46. Ќавли Худованди мутаъол, ки: «Алиф, лом, 
мим, Рум маѓлуб гардид» (Рум: 2) 

1759. Ривоят аст, ки барои Ибни Масъуд (р) хабар расид, ки шахсе 
дар Кинда (Кинда љое аст наздики Кўфа) мегўяд: Дар рўзи ќиёмат дуде 
меояд ва шунавої ва биноии мунофиќонро аз байн мебарад ва 
таъсираш бар мўъминон монанди њамин зуком аст. (Чун Ибни Масъуд) 
(р) ин суханро шунид) дар њоле, ки такя карда буд, ѓазабнок шуд, дар 
љояш нишаст ва гуфт: Касе агар чизеро медонад, бигўяд ва агар 
намедонад,  «Аллоњу аълам,» бигўяд яъне Худованд донотар аст, зеро 
нишонаи дониш он аст, ки агар шахсе чизеро намедонад бигўяд: 
намедонам. 

Худованди мутаъол ба Паёмбари Худо (с) фармуд: «Бигў, ман дар 
муќобили ин амал (яъне таблиѓи рисолат) аз шумо музде намехоњам ва 
аз таклифкунандагон нестам». (Сод: 86) Ва баъд аз он Ибни Масъуд 
(р) ќиссаи дудро баён намуд). Ва Ибни Масъуд (р) мегўяд: Чун ќавми 
Ќурайш дар дохил шудан ба Ислом сустї ва таъхир намуданд, 
Паёмбари Худо (с) бар онњо нафрин намуда, дуо карданд, ки «Худоё! 
Маро бар ин мардум аз тариќи њафт сол ќањтї, ки ќавми Юсуфро ба он 
дучор сохтї, мадад намо». Ва њамон буд, ки ба ќањтии (ќавми Юсуф) 
дучор гаштанд, то љое, ки  њалок гардиданд ва мурдањо ва устухонњоро 
мехўрданд ва мобайни осмон ва замин ба назари шахсе монанди дуде 
меомад. Ва Абўсуфён назди Паёмбари Худо (с) омаду гуфт: Эй 
Муњаммад! Худат омада ва моро ба силаи рањм даъват мекунї ва инак 
ќавми худат аз байн рафтанд. 

Барои онњо назди Худованд дуо кун, ки ин азоб аз онњо рафъ 
гардад ва агар ин азоб рафъ гардад, имон меоваранд. Ва Паёмбари 
Худо (с) ин оятро тиловат намуданд. «Ба интизори рўзе бош, ки осмон 
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дуди ошкореро хоњад овард,» то ин љо, ки «Шумо бозгашткунандагон 
њастед». (Духон: 7-15) «Яъне агар ин азоб аз шумо рафъ гардад, дубора 
ба куфр ва туѓёни худ бармегардед». (Духон: 705). Ва оё азоби охират 
баъд аз он ки муќаррар шавад, аз онњо баргардонда хоњад шуд ва боз 
онњо ба куфри худ баргарданд. Ин маънии ин ќавли Худованди 
мутаъол аст, ки мефармояд: «Рўзе, ки онњоро бошиддати њарчї бештар 
мавриди сазову кайфар ќарор дињем». (Духон: 16). Мурод аз ин рўз, 
рўзи Бадр аст ва рўзи Бадр њатмї аст ва мурод аз лизом ба асорат 
гирифтани куффор дар рўзи Бадр аст «Алиф, лом, мим, наздик аст ин 
сарзамини румиёни маѓлуб шуданд ва баъд аз маѓлуб шудан, дере 
нахоњад гузашт, ки дар зарфи чанд сол ѓалаба хоњанд кард». 

БОБИ 47. Ќавли Худованд, ки «Њељ кас намедонад, ки (дар 
љаннат) барояш чї чизњое омода шудааст» (Саљда: 17) 

1760. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: «Худованди мутаъол мефармояд: Барои бандагони солењи 
худ чизњоеро омода кардаем, ки на чашме мисли онњоро дидааст ва на 
гўше шунидааст ва на дар дили њељ башаре хутур намудааст ва ин 
чизњо њам акнун захира шудааст, бигзор чизеро, ки аз неъматњои 
бињишт дар Ќуръон аз он иттилоъ дода шудаед». (Яъне: њељ гоњ 
наметавон неъматњои бињиштро ба чизњое, ки шумо аз он иттилоъ 
доред, муќоиса намуд). Ва баъд аз он ин ояи каримаро тиловат 
намуданд: «Њељ касе намедонад, ки барояш (дар бињишт) чї подошњои 
муњиме, ки равшанибахши дидагон аст, андўхта шудааст ва ин музди 
аъмоле аст (ки дар дунё анљом медоданд». 

БОБИ 48. Ќавли Худованди мутаъол, ки: «Навбати њар яке аз 
њамсаронатро, ки хостї, ба таъхир бияндоз...» (Ањзоб: 51) 

1761. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Бар занњое, ки худро ба 
Паёмбари Худо (с) бахшида буданд, сарзаниш мекардам ва барои онњо 
мегуфтам: Оё мешавад, ки зани худро барои дигаре бибахшад ва чун 
ин ояи муборак нозил гардид, ки «Навбати њар яке аз њамсаронатро, ки 
хостї, ба таъхир бияндоз ва њар кадомро хостї, назди худ биёвар, агар 
баъзе аз онњоро, ки бар канор кардаї, бихоњї назди худ оварї, боке бар 
ту нест,» барои Паёмбари Худо (с) гуфтам: Фикр намекунам, ки 
Парвардигорат дар вањй фиристодан љуз дар чизе, ки мувофиќи майли 
худат мебошад, чунин суръат намояд. 

1762. Ва аз Оиша (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) баъд аз  
нузули ин ќавли Худованди мутаъол, ки «Навбати њар яке аз 
њамсаронатро, ки хостї, ба таъхир бияндоз ва њар кадомро хостї, назди 
худ биёвар ва агар баъзе аз онњоро, ки бар канор кардаї, бихоњї назди 
худ оварї, боке бар ту нест,» аз њамсаре, ки рўзи навбаташ буд, иљозат 
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мегирифтанд, (то назди њамсари дигарашон бираванд). Ва ман дар 
љавоб барояшон мегуфтам: Ё Расулаллоњ! Агар ба ихтиёри ман бошад, 
ман њељ касеро бар шумо тарљењ намедињам (яъне: намехоњам љуз дар 
канори ман, дар канори дигар азвољи мутањњарот бошед). 

БОБИ 49. Ќавли Худованди мутаъол, ки: «Ай мўъминон! 
Ба хонањои паёмбар дохил машавед!» (Ањзоб: 53) 

1763. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Рўзе баъд аз нузули ояти 
њиљоб Савда (р) барои ќазои њољат аз хона берун шуд ва чун зан чоќ ва 
тануманд буд, бар њељ кас ки ўро мешинохт, пўшида намемонд. 

Умар ибни Хаттоб (р) ўро дида ва гуфт: Ё Савда! Ба Худованд 
савганд, аз мо пўшида ва пинњон нестї! Кўшиш кун, ки ба шакли 
муносибе берун шавї. Ў њам ин суханро шунида ва баргашта ва 
Паёмбари Худо (с) дар хонаам хўроки шабро тановул мекарданд ва 
дар дасташон порчае гўште буд, ки Савда (р) дохил гардид ва гуфт: Ё 
Расулаллоњ! Ман барои ќазои њољатам берун шудам, ки Умар (р) 
бароям чунину чунон гуфт. Ва њамон тавре, ки порчаи гўшт дар 
дасташон буд, њолати вањй барояшон зоњир гардид ва баъд аз зоил 
шудани осори вањй гуфтанд: «Барои шумо иљозат аст, ки барои 
бартараф кардани њољати худ берун шавед». 

БОБИ 50. Ќавли Худованди мутаъол, ки: «Агар чизеро 
ошкоро намуда ва ё пинњон созед...» (Ањзоб: 54) 

1764. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Баъд аз ин, ки њиљоб ботил 
гардид, Афлањ, бародари Абулќуъайс омаду иљозаи дохил шудан хост, 
гуфтам: То аз Паёмбари Худо (с) напурсам, бароят иљоза намедињам, 
зеро Абулќуъайс маро шир надодааст (яъне: Модари Абулќуъайс маро 
шир надодааст, то Афлањ бародари разоиям бошад), балки  њамсари 
худи Абулќуъайс маро шир додааст. Паёмбари Худо (с) наздам 
омаданд, гуфтам: Ё Расулаллоњ! Афлањ, бародари Абулќуъайс иљоза 
мехост, ки наздам биёяд, ман барояш иљоза надодам. Фармуданд: 
«Дастњоят хушк шавад! Барояш иљоза бидењ, ў амакат мешавад». 

БОБИ 51. Ќавли Худованди мутаъол, ки: «Худованд ва 
фариштагонаш бар паёмбар дуруд мефиристанд...» (Ањзоб: 56) 

1765. Аз Каъб ибни Уљра (р) ривоят аст, ки гуфт: Ё Расулаллоњ! 
Салом додан бар шуморо ёд дорем, вале дуруд фиристодан бар шумо 
чї гуна аст? Фармуданд: «Бигўед: Аллоњумма салли ъало Муњаммадин 
ва ъало оли Муњаммадин, камо саллайта ъаъло Иброњима иннака 
њамиду-м-маљид. Алоњумма борик ъало Муњаммадин ва ъало оли 
Муњаммадин камо боракта ъало Иброњима, иннака њамиду-м-маљид.   
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1766. Аз Абўсаиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Гуфтем: Ё 
Расулаллоњ! Салом додан бар шумо њамин аст, ки салом медињем, вале 
дуруд фиристодан бар шумо чї гуна аст? Фармуданд: «Бигўед: 
Аллоњумма салли ъало Муњаммадин ъабдика ва расулика камо 
саллайта ъало Иброњимма ва борик ъало Муњаммадин ва ъало оли 
Муњаммадин камо боракта ъало Иброњим». 

БОБИ 52. Ќавли Худованд, ки: «Монанди касоне набошед, ки 
Мўсоро азият намуданд ва Худованд ўро аз он чї, ки бар вай 

нисбат дода буданд, мубарро сохт» (Ањзоб: 69) 

1767. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: Мўсо (а) шахсе боњаё буд. Ва ин њамон ќавли Худованди 
мутаъол аст, ки мефармояд: «Эй мўъминон! Монанди касоне набошед, ки 
Мўсоро азият намуданд ва Худованд ўро аз он чї, ки бар вай нисбат дода 
буданд, мубарро сохт ва ў дар назди Худованд боманзилат буд...» 

БОБИ 53. Ќавли Худованд, ки: «Ў бимрасоне аст, ки шуморо пеш 
аз вуќўъи азобе, ки шадид аст, њушдор медињад...» (Сабаъ: 46) 

1768. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) рўзе 
болои кўњи Сафо баромада ва садо карданд: «Ай мардум!» Ќавми 
Ќурайш дар наздашон љамъ шуда ва гуфтанд: Чї мехоњї? Фармуданд: 
«Оё агар барои шумо бигўям, ки душман фардо субњ ва ё фардо шумо бар 
шумо њамла хоњад кард, сухани маро бовар мекунед?» Гуфтанд: Бале, 
бовар мекунем. Фармуданд: «Ман пеш аз он, ки азоби шадиде (дар ин 
дунё ё дар ќиёмат) нозил шавад, шуморо бим медињам». Абўлањаб гуфт: 
Њалок шавї! Магар моро барои њамин сухан љамъ карда будї? 
Худованди мутаъол ин ояи каримаро нозил фармуд: «Таббат ядо 
абилањаб,» яъне: дастњои Абўлањаб шал шавад». (Масад: 1) 

БОБИ 54. Ќавли Худованд, ки: «Ай бандагони ман, ки бар 
зиёни худатон исроф кардаед...» (Зумар: 53) 

1769. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки мардуми мушрик ашхоси 
бисёреро ба ноњаќ кушта буданд ва хелењо зинокорї намуда буданд. 
Инњо назди Паёмбари Худо (с) омада ва гуфтанд: Он чї, ки шумо 
мегўед ва моро ба сўи он даъват мекунед, нек ва писандида аст. Вале 
агар барои мо каффораи гуноњони моро нишон дињед, хуб мешавад. 
Њамон буд, ки ин ояи муборак нозил гардид, ки онон, ки маъбуди 
дигареро бо Худо намехонанд ва касеро, ки Худо хунашро њаром 
шумурдааст, љуз ба њаќ намекушанд ва зино намекунанд» ва ин ояи 
муборака нозил гардид, ки «бигў, эй бандагони ман, ки ба зиёни 
худатон исроф кардаед, аз рањмати Худо ноумед нашавед». 
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БОБИ 55. Ќавли Худованд, ки: «Ва Худовандро тавре, ки 
шоистааш буд, арзиш надоданд» (Фурќон: 68) 

1770. Аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Њибре 
(олиме) аз ањбори яњуд назди Паёмбари Худо (с) омаду гуфт: Ё 
Муњаммад! Мо (дар Таврот) дидем, ки Худованди осмонњоро бар як 
ангушт ва табаќоти заминро бар як ангушт ва дарахтонро бар як 
ангушт ва обу хокро бар як ангушт ва боќии халоиќро бар як ангушт 
(билокайф) ќарор дода ва мегўяд: подшоњи (њаќиќї) ман њастам. Ва 
Паёмбари Худо (с) ба тасдиќи сухани он њибр ончунон хандиданд, ки 
дандонњояшон намоён гардид ва ин ояи муборакро тиловат намуданд: 
«Ва Худовандро тавре, ки шоистааш буд, арзиш надоданд». 

БОБИ 56. Ќавли Худованд, ки: «Тамоми рўи замин дар 
рўзи ќиёмат дар ќабзаи Ў аст» (Зумар: 67) 

1771. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: «Худованд (дар рўзи ќиёмат) заминро ќабза 
мекунад ва осмонњоро дар њам мепечад ва бо яминаш (яъне ба дасти 
росташ било кайф гирифта ва мегўяд: Подшоњи (њаќиќї) ман њастам, 
подшоњони рўи замин куљо њастанд? 

БОБИ 57. Ќавли Худованди мутаъол:  «Ва њангоме, ки 
дар Сур дамида мешавад, њамаи касоне, ки дар осмонњо ва 

замин њастанд, бењуш мегарданд...» (Зумар: 68) 

1772. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: Байни ду нафхаи Сур чињилто аст? Гуфтанд: Ё 
Абўњурайра! Яъне чињил рўз аст? Гуфт: На. Каси дигаре гуфт: Магар 
чињил сол аст? Гуфт: Намедонам. Боз гуфт: Магар чињил моњ аст? Гуфт: 
Намедонам ва тамоми аъзои бадани инсон фарсуда мегардад, магар 
поёнтарин мўњраи камар (яъне: аљабу-з-занби), ки ба њоли худ боќї 
мемонад ва халоиќ аз њамон мўњраи охир таркиб мегарданд». 

БОБИ 58. Ќавли Худованди мутаъол, ки: «...љуз муњаббати 
хешовандї чизи дигаре аз шумо талаб намекунам» (Шўро: 23) 

1773. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Њељ ќабилае дар 
Ќурайш набуд, магар он, ки Паёмбари Худо (с) бо он ќабила ќаробате 
доштанд ва барои Ќурайш гуфтанд: «Ман аз шумо дар адои рисолати 
худ чизе намехоњам, магар ин, ки силаи ќаробатеро, ки байни ман ва 
шумо аст, ба љо оваред (ва ё ањли ќаробати маро дўст дошта бошед». 
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БОБИ 59. Ќавли Худованд, ки: «Парвардигоро! Ин азобро 
аз мо дур кун, имон меоварем» (Духон: 12) 

1774. Ин љо њадисе аст, ки аз Ибни Масъуд (р) ќаблан дар сураи Рум 
ривоят гардид (мурод аз он ин њадиси Ибни Масъуд аст, ки гуфт: Чун 
ќавми Ќурайш дар дохил шудан ба Ислом сустї ва таъхир намуданд, 
Паёмбари Худо (с) бар онњо нафрин намудаву дуо карданд, ки: Худоё! 
Маро бар ин мардум аз тариќи њафтсола ќањтї, ки ќавми Юсуфро ба 
он дучор сохтї, мадад намо. Ва њамон буд, ки ба ќањтї дучор 
гаштанд... Ва ин њадис ба шумораи 1759 ќаблан гузашт). 

1775. Ва дар ин ривоят ин низ омадааст, ки куффор гуфтанд: 
Парвардигоро! Ин азобро (ки ќањтї бошад), аз мо дур кун, мо имон 
меорем). Барои Паёмбари Худо (с) гуфта шуд, ки агар азобро аз эшон 
дур созем, боз ба куфри худ бармегарданд ва Паёмбари Худо (с) ба 
даргоњи Парвардигори худ дуо карданд ва (Худованди мутаъол) 
азобро аз онњо дур сохт. (Вале) онњо дубора ба куфри худ баргаштанд 
ва њамон буд, ки Худованди мутаъол аз онњо дар рўзи љанги Бадр 
интиќом гирифт. 

БОБИ 60. Ќавли Худованди мутаъол, ки: «Ва моро љуз 
табиъат чизи дигаре њалок намесозад...» (Љосия: 24) 

1776. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Худованд мефармояд: Бани одам маро азият менамояд 
(ва азияташ) ин аст, ки дањрро дашном медињад ва ман (холиќи) дањр 
њастам, њама чиз ба дасти ман аст, шаб ва рўзро яке пас аз дигаре 
меоварам (яъне ваќте, ки бани одам ба сабаби мушкилоте, ки ба он 
дучор мегардад ва дањрро дашном медињад, дарвоќеъ маро дашном 
медињад, зеро Холиќи дањр ва фоъили њаќиќї ман њастам». 

БОБИ 61. Ќавли Худованд, ки: «Чун мушоњида намуданд, ки абр 
ба тарафи сарзамини онњо дар њоли омадан аст...» (Ањќоф: 26) 

1777. Аз Оиша (р), њамсари Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки гуфт: 
Њељ гоњ Паёмбари Худо (с)-ро надидам, ки дар ваќти хандидан дохили 
дањонашон намоён гардад. Балки хандаашон њамеша табассум буд. Ва 
баќияи њадисро, ки ќаблан дар китоби «Ибтидои хилќат» гузашт, зикр 
намуд (ва он њадис ба шумораи 1355 ќаблан гузашт). 

БОБИ 62. Ќавли Худованд, ки:  «Ва силаи рањми худро 
ќатъ манамоед...» (Муњаммад: 22) 

1778. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: Худованди мутаъол халоиќро халќ намуд ва чун аз халќ 
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кардани онњо фориѓ шуд, рањм бархост ва назди Худованди мутаъол 
ориз гардид (дар лафзи њадис омадааст, ки «Фа ахазат бињаќви-р-
рањмони,» яъне: рањм аз камарбанди Рањмон ва ё аз камари Рањмон 
гирифт ва албатта ин амр нисбат ба Худованди мутаъол мањол аст ва 
уламо гуфтаанд, ки ин чиз киноя аз шиддати илтиљову зории (рањм) 
дар назди Худованди мутаъол аст). 

Худованд барояш гуфт: Чї мегўї? (Рањм) гуфт: Ин љо љойи додхоњї 
дар назди ту аз ќатъи силаи рањм аст. Худованди мутаъол фармуд: Оё 
розї нестї, касе ки њаќќи туро адо намояд, бар ў рањмат намоям ва 
касе, ки туро ќатъ кунад  (ва њаќќи туро адо накунад), ўро ба њоли 
худаш вогузорем? (Рањм) гуфт: Чаро розї нестам? Балки розї њастам. 
Худованди мутаъол фармуд: Ва чунин хоњад буд. Абўњурайра (р) гуфт: 
Агар мехоњед, ин ояи муборакро тиловат намоед: «Оё умедворед, ки бо 
ба даст гирифтани њукумат дар замин ба фасод бархезед ва ќатъи рањм 
кунед, инон касоне њастанд, ки Худо лаънаташон карда ва 
гўшњояшонро кар ва чашмњояшонро кўр сохтааст». 

1779. Ва аз Абўњурайра (р) дар ривояти дигар омадааст, ки гуфт: 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: «Агар мехоњед, ин ояи муборакро тиловат 
намоед: «Оё умедворед, ки бо ба даст гирифтани њукумат дар замин ба 
фасод бархезед ва ќатъи рањм кунед, инон касоне њастанд, ки Худо 
лаънаташон карда ва гўшњояшонро кар ва чашмњояшонро кўр сохтааст». 

БОБИ 63. Ќавли Худованди мутаъол, ки: «Ва мегўяд: Оё 
зиёдтар аз ин њам њаст?..» (Ќоф: 30) 

1780. Аз Анас (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки фармуданд: 
«Њамаи ањли дўзах дар дўзах андохта мешаванд ва дўзах мегўяд: Оё 
зиёдтар аз ин њам њаст? То ин, ки (Худованди мутаъол) ќадамашро 
(билокайф) дар дўзах мегузорад ва дар ин ваќт аст, ки дўзах мегўяд: бас 
аст, бас аст». 

1781. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Љаннату дўзах бо якдигар муљодала намуданд. Дўзах 
гуфт: Ман љои мутакаббирин ва саркашонам. Ва љаннат гуфт: Чї сабаб 
аст, ки дар ман љуз заъифон ва бечорагон каси дигар дохил намешавад? 

Худованди мутаъол барои љаннат гуфт: Ту рањмати ман њастї ва ба 
василаи ту њар касеро аз бандагонам, ки хоста бошам, мавриди рањмат 
ќарор медињам. Ва барои дўзах гуфт: Ту азоби ман њастї ва ба воситаи 
ту њар касе аз бандагонамро, ки хоста бошам, мавриди таъзиб ќарор 
медињам. 

Њар яке аз љаннат ва дўзах пур хоњанд шуд ва дўзах то он ваќт пур 
намешавад, ки (Худованди мутаъол) пояшро дар он бигзорад ва дар ин 
ваќт дўзах мегўяд: бас аст, бас аст, бас аст. Ва дар ин ваќт аст, ки дўзах 
пур мегардад ва гўшаву канораш бо њам љамъ мешавад ва Худованди 
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мутаъол бар њељ кас аз халќаш зулм намекунад ва њарчї, ки љаннат аст, 
Худованди мутаъол барояш мардумонеро халќ менамояд». 

БОБИ 64. Ќавли Худованди мутаъол, ки: «Ќасам ба Тур 
ва ба китоби навишташуда...» (Тур: 1-2) 

1782. Аз Љубайр ибни Мутъим (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с)-ро шунидам, ки сураи Турро дар намози шом мехонданд ва 
чун ба ин оят расиданд, ки «Оё бидуни сабаб офарида шудаанд ё худ 
холиќи хешанд ё осмону заминро офариданд». 

«Балки ба яќин нарасидаанд ё ганљњои Парвардигорат назди онњост 
ё бар њамаи чиз тасаллут доранд,» (Тур: 35-37) наздик буд, ки ќалбам 
аз синаам хориљ шавад (зеро дар ин оят бо ќавитарин ваљњ бар куффор 
итмоми њуљљат шудааст, ки њељ љое барои инкори онњо боќї 
намемонад. 

БОБИ 65. Ќавли Худованди мутаъол, ки: «Оё Лот ва 
Узоро дидед?» (Наљм: 19) 

1783. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Касе, ки савганд мехўрад ва дар савганди худ Лот ва 
Узоро ёд мекунад, бояд бигўяд «Ло илоња иллаллоњ» ва касе, ки ба 
дигаре мегўяд: Биё, ки ќиморбозї кунем, бояд садаќа бидињад (то 
кафорае барои ин сухани ношоистааш гардад». 

БОБИ 66. Ќавли Худованди мутаъол, ки: «Балки мавъиди 
онњо рўзи ќиёмат аст ва рўзи ќиёмат мусибатбортар ва 

талхтар аст...» (Ќамар: 46) 

1784. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки ман духтараки 
хурдсоле будам ва бозї мекардам, дар Макка ин оят ба Муњаммад (с) 
нозил гардид: «Балки мавъиди онњо рўзи ќиёмат аст ва рўзи ќиёмат 
мусибатбортару талхтар аст». 

БОБИ 67. Ќавли Худованди мутаъол, ки: «Ѓайр аз ин ду 
бўстон ду бўстони дигар аст...» (Ар-рањмон: 62) 

1785. Аз Абдуллоњи Ќайс (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Ду љаннат аст, ки зарфњои он ва њар чї, ки дар он мављуд 
аст, аз нуќра аст ва ду љаннат аст, ки зарфњои он ва њар чї, ки дар он 
мављуд аст, аз тилло аст. Дар љаннати адн байни мардум ва байни ин, 
ки ба Парвардигорашон нигоњ кунанд, ба љуз Ридои Кибриёї, ки бар 
ваљњи (Худованди мутаъол аст) чизи дигаре ќарор дорад (ридои 
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Кибриёї) аз умуре аст, ки фањми њаќиќат ва кайфияти он барои башар 
имконпазир нест ва бояд ба он имон овард ва аз љустуљўи њаќиќат ва 
кайфияти он худдорї намуд». 

БОБИ 68. Ќавли Худованди мутаъол, ки: «Њурњое, ки дар 
саропардањо мастуранд...»  (Ар-рањмон: 72) 

1786. Аз Абдуллоњ ибни Ќайс (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Дар љаннат хаймае аст аз марвориди миёнхолї, ки арзи 
он шаст мил аст, дар њар гўшаи он мардуме аст, ки мардумони он 
гўшаи дигарро намебинанд. Мўъминин ба тамошои касоне, ки дар ин 
хайма ќарор доранд, меоянд». Ва баќияи њадис њамакнун гузашт (ба 
њадиси 1785 мурољиъа кунед). 

БОБИ 69. Ќавли Худованди мутаъол, ки: «Душмани ман ва 
душмани худро барои худ дўст интихоб накунед» (Мумтањина: 1) 

1787. Аз Алї ибни Абутолиб (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) ман ва Зубайр ва Миќдод (р)-ро фиристоданд. Ва њадиси 
Хотиб ибни Балтаъаро зикр намуда, дар охири он гуфт, ки ва ин оят 
нозил гардид: «Эй мусалмонон! Душмани ман ва душмани худро барои 
худ дўст интихоб накунед». 

БОБИ 70. Ќавли Худованди мутаъол, ки: «Њангоме, ки 
занњои мусалмон назди ту омаданд ва бо ту байъат 

карданд, ки...» (Мумтањина: 12) 

1788. Аз Умми Атия (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо Паёмбари Худо (с) 
байъат намудем ва эшон ин оятро бар мо тиловат намуданд: «...њаргиз 
ба Худо шарик наварзанд...» ва моро аз навња кардан манъ фармуданд 
ва зане дасти худро аз байъат кашид (ин зан худи Атия буд) ва гуфт: 
Фалон зан бо ман навња кардааст ва ман мехоњам, ки (муќобили 
навњааш) муздашро бидињам (Яъне: барояш навња кунам). Паёмбари 
Худо (с) барояш чизе нагуфтанд, он зан рафт (ва баъд аз навња кардани 
барои он зан) баргашт ва байъат намуд. 

 

БОБИ 71. Ќавли Худованди мутаъол, ки: «Ва Паёмбарро) 
дар мардуми дигаре, ки ба онњо напайвастанд, низ мабъус 

сохтем...» (Љумъа: 3) 

1789. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Назди Паёмбари Худо 
(с) нишаста будем, ки сураи «Љумъа» нозил гардид Ва аз он љумла ин 
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ояи карима, ки «(ва паёмбарро) барои мардуми дигаре, ки ба онњо 
напайвастанд, низ мабъус сохтем». Гуфт: Ё Расулаллоњ! Инњо кистанд? 
Ва Паёмбари Худо (с) мутаваљљењ нашуданд, то он, ки се бор аз эшон 
суол намудам ва Салмони Форсї (р) низ дар он маљлис вуљуд дошт, 
Паёмбари Худо (с) дасти худро бар сари Салмон нињода ва фармуданд: 
«Агар имон дар сураё бошад, ашхосе ва ё шахсе аз ин мардум онро 
дархоњанд ёфт». 

БОБИ 72. Ќавли Худованди мутаъол, ки: «Он гоњ, ки 
мунофиќон назди ту омада ва гуфтанд: Шањодат медињем, 

ки ту фиристодаи Худо њастї...» (Мунофиќун: 1) 

1790. Аз Зайд ибни Арќам (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар яке аз 
ѓазавот будам, ки аз Абдуллоњ ибни Убай ибни Салул (р) (саркардаи 
мунофиќон) шунидам, ки мегуфт: Барои касоне, ки назди Расулуллоњ 
мебошанд, чизе надињед, то аз наздаш пароканда шаванд. (Яъне аз 
фаќр ва бечорагї Паёмбари Худо (с)-ро бигзоранд ва ба талаби 
маъишату зиндагї бароянд). Ва њангоме, ки ба Мадина баргардем, 
ашхоси боиззат ва обрўманд, мардуми паст ва залилро аз ин шањр 
берун хоњанд кард. 

Ин хабарро ба амакам (ки Саъд ибни Убода (р)), расондам ва ў ин 
суханро барои Паёмбари Худо (с) расонд. Эшон маро хостанд ва ман 
он чиро, ки шунида будам, барояшон гуфтам. Паёмбари Худо (с) 
Абдуллоњ ибни Убай (р) ва ёрони вайро талабиданд ва онњо савганд ёд 
карданд, ки чунин сухане нагуфтаем. Паёмбари Худо (с) сухани ўро 
ќабул карданд ва маро такзиб намуданд. Ончунон андўње ба ман рух 
дод, ки дар умри худ ба чунин андўње гирифтор нашуда будам ва дар 
хонаи худ нишастам. Амакам омад ва бароям гуфт: Магар дигар коре 
надоштї, ки худро дар назди Паёмбари Худо (с) дурўѓгўй муаррифї 
карда ва сабаби ќањру ѓазаби эшон нисбат ба худ гардидї? Ва њамон 
буд, ки Худованди мутаъол ин оятро нозил гардонд, ки «Он гоњ 
мунофиќон назди ту омада...» Ва Паёмбари Худо (с) маро назди худ 
хостанд ва ин ояи муборакро тиловат намуда фармуданд: «Эй Зайд, 
Худованд сухани туро тасдиќ намуд». 

1791. Ва аз Зайд ибни Арќам (р) дар ривояти дигар омадааст, ки 
гуфт: Паёмбари Худо (с) мунофиќонро  талабиданд, то барои онњо 
талаби маѓфират намоянд, вале онњо аз ин кор худдорї намуданд. 

1792. Ва аз Зайд ибни Арќам (р) дар ривояти дигар омадааст аст, ки 
гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) шунидам, ки фармуданд: «Илоњо! Ансор ва 
авлоди Ансорро биёмурз». Ва ровї дар ин, ки авлод, авлоди Ансорро 
низ гуфта бошанд, дар шак аст. 
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БОБИ 73. Ќавли Худованд: «Эй Паёмбар, чаро чизњоеро, 
ки Худованд бароят њалол кардааст, љињати хушнудии 

њамсаронат бар худ њаром мегардонї?» (Тањрим: 1) 

1793. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар назди 
Зайнаб бинти Љањаш (р) асал мехўрданд ва наздаш будубош 
мекарданд. Ман ва Њафса бо њам иттифоќ кардем, ки чун Паёмбари 
Худо (с) назди њар кадоми мо омаданд, бигўем: Магар (маѓофир) 
хўрдаед? (Маѓофир гиёње аст сањрої ва бадбўй). Аз дањани шумо бўи 
маѓофир меояд. Чун ин суханро ба эшон гуфтем), фармуданд: «На! 
Чизе асал дар назди Зайнаб бинти Љањаш тановул намудам, вале дигар 
бор аз он асал нахоњам хўрд ва ба ин чиз савганд хўрдаам ва набояд аз 
ин мавзўъ ба касе чизе бигўї...» 

БОБИ 74. Ќавли Худованди мутаъол, ки: «Кинтўз ва 
расвои маъруф аст». (Ќалам: 13) 

1794. Аз Њорис ибни Вањаби Хузоъї (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз 
Паёмбари Худо (с) шунидам, ки фармуданд: «Оё намехоњї, ки туро аз 
ањли бињишт хабар дињам? (Ањли бињишт мардумони заъифу нотавон 
њастанд, ки агар дар бораи чизе ба Худо савганд бихўранд, Худованд 
сухани онњоро рост месозад). Ва оё намехоњї, ки туро аз ањли дўзах 
хабар дињам?» Ањли дўзах мардумони саркаш, фарбењ, худхоњу 
мустакбире њастанд). 

 БОБИ 75. Ќавли Худованди мутаъол, ки: «Рўзе, ки кор боло 
гирад ва ба саљда кардан даъват гарданд» (Ќалам: 43) 

1795. Аз Абўсаъид (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: «Парвардигори мо (дар рўзи ќиёмат) соќашро 
барањна менамояд (било кайф) ва њар марду зани мўъмине барояш 
саљда мекунанд, вале касоне, ки дар дунё ба љињати риёї ва сумъа саљда 
мекарданд, мехоњанд, ки саљда намоянд, вале пушти онњо монанди 
табаќе рост ќарор мегирад (ва ќудрат ба саљда кардан пайдо 
намекунанд). 

1796. Аз Сањл ибни Саъд (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с)-ро дидам, ки бо ду ангушти худ, ки ангушти миёна ва ангушти 
шањодат бошад, ишора намуда ва гуфтанд: «Ман ва ќиёмат монанди 
ин ду бо якдигар мабъус гардидем». (Яъне беъсати ман бо омадани 
ќиёмат ончунон наздик аст, ки ин ду ангушт бо њам наздик мебошанд 
ва мурод аз наздикї назар ба муддати хилќати кавн аст, на назар ба 
муддати умри инсон). 

1797. Аз Оиша (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки фармуданд: 
«Касе, ки Ќуръонро њифз карда ва тиловат менамояд, монанди 
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малоикаи киром аст ва касе, ки Ќуръонро тиловат намуда ва ёд 
мегирад ва ин кор барояш машаќќатовар аст, барои ў ду музд аст 
(музди тиловат ва музди машаќќат дар тиловат». 

БОБИ 76. Ќавли Худованд, ки: «Рўзе, ки мардум дар њузури 
Парвардигори љањониён меистанд» (Мутаффифин: 6) 

1798. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Рўзе, ки мардум дар њузури Парвардигори љањониён 
меистад, (рўзе аст, ки) мардум дар араќи худ то ду нармаи гўш фурў 
мераванд...» 

БОБИ 77. Ќавли Худованд, ки: «Ба осонї њисобро 
мегузаронд...» (Иншиќоќ: 8) 

1799. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: «Њар касе, ки (дар рўзи ќиёмат) мавриди муњосаба ќарор 
гирад, њалок мешавад». Ва баќияи њадис дар боби илм гузашт (ва 
баќияи он ин аст, ки Оиша (р) гуфт: пурсидам: Оё Худованд 
нагуфтааст, ки ба зудї муњосабаи осоне хоњад шуд, фармуданд: Ин 
марњилаи пеш шудан ба њисоб аст, вале касе, ки ба таври даќиќ 
муњосиба шавад, њалок мегардад. Ва ин њадис ба шумораи 88 ќаблан 
гузашт». 

БОБИ 78. Ќавли Худованди мутаъол: «Ба њолоти 
гуногуне мувољењ хоњед шуд...»  (Иншиќоќ: 19) 

1800. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Маънии ин ќавли 
Худованди мутаъол, ки мефармояд: «ба њолоти гуногуне мувољењ хоњед 
шуд», ин аст, ки њолате баъд аз њолати дигар бар шумо хоњад омад, ин 
маъниро Паёмбари шумо (с) гуфтаанд. 

БОБИ 79 

1801. Аз Абдуллоњ ибни Замъа (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари 
Худо (с) њангоми хутба додан шунидем, ки аз шутури Солењ (ъ) ва касе, 
ки шикамашро дарида буд, ёд карда ва фармуданд: «Ваќте, ки 
бадтарини он ќавм (барои куштани шутур) бархост, ин шахси ќавї ва 
бољуръат ва шахси бошарорате буд ва дар айни њол шахсе буд, ки 
монанди Абўзамъа аќвом ва хешовандони зиёде дошт». 

Баъд аз он ба мавзўъи занњо ишора намуда ва фармуданд: «Баъзе аз 
шумо занашро ба монанди он, ки ѓуломашро бизанад, лату кўб 
менамояд ва чи басо, ки дар охири њамон рўз ба њамон њамсараш 
њамбистар гардад». 
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Баъд аз он дар мавриди ханда кардан ба касе, ки аз вай боде хориљ 
мешавад, ваъз карданд (яъне онњоро аз ин кор нањй карданд) ва 
гуфтанд: «Чаро агар аз касе боде хориљ мешавад, ханда мекунед?» 

(Маънояш ин нест, ки берун кардани бод аз дубур амри одї аст ва 
набояд ба он хандид, балки маънояш ин аст, ки набояд чунин коре 
кард ва сабаби хандаи дигарон шуд). Ва аз Абдуллоњ ибни Замъа (р) 
дар ривояти дигар омадааст, ки Паёмбари Худо (с) ба љои Абўзамъа 
гуфтанд: «Монанди Абўзамъа амаки Зубайр ибни Аввом». 

БОБИ 80. Ќавли Худованд, ки:  «Агар аз ин кораш даст 
барнадорад...» (Алаќ: 15) 

1802. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Абўљањл гуфт, ки агар 
Муњаммадро бубинам, ки дар наздики хонаи Каъба намоз мехонад, 
бар гарданаш савор мешавам. Чун ин хабар барои Паёмбари Худо (с) 
расид, фармуданд: «Агар хоста бошад, чунин бикунад, малоикаи (азоб) 
ўро хоњанд гирифт». 

БОБИ 81 

1803. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар ќазияи 
баромади худ ба осмон фармуданд: «Дар он љо ба нањре расидем, ки ду 
канори он аз марвориди миёнхолї сохта шуда буд, аз Љабраил (ъ) 
пурсидам: Ин чист? Гуфт: Ин Кавсар аст». 

1804. Чун аз Оиша (р) аз маънии ин ояти карима, ки «Мо бароят 
Кавсарро додаем,» (Кавсар: 1) суол шуд, гуфт: Кавсар иборат аз нањре 
аст, ки ду канори он аз дурри миёнхолї сохта шудааст ва зарфњое (ки 
ба онњо менўшанд), ба шумораи ситорањост. 

1805. Аз Убай ибни Каъб (р) ривоят аст, ки гуфт: аз Паёмбари Худо 
(с) дар мавриди Муъаввазатайн (яъне сураи «Нос» ва «Фалаќ») пурсиш 
намудем, фармуданд: «Чизе бароям гуфта шуд ва ман гуфтам» (яъне ин 
ду сура бароям вањй шуд ва ман гуфтам, ки аз вањй аст). Ва мо њам 
њамон чизеро мегўем, ки Паёмбари Худо (с) гуфтанд. 
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БОБИ 1. Вањй чї гуна нозил гардид?  Ва аввалин чизе, 
ки нозил шуд, чї буд? 

1806. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Њељ паёмбаре нест, магар он, ки барояш мўъљизаи 
муносибе, ки башар ба он имон биоварад, дода шудааст ва мўъљизаи 
ман вањй аст, ки Худованд бар ман фиристодааст ва умедворам, ки дар 
рўзи ќиёмат пайравони ман аз пайравони њамаи паёмбарон бештар 
бошанд.” 

1807. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки Худованди мутаъол 
пеш аз вафоти Расули акрам (с) нузули вањйро бар вай зиёд намуд, то 
љое, ки вањй дар ин ваќт аз њар ваќти дигар бештар буд ва сипас 
Паёмбари Худо (с) вафот ёфтанд. 

БОБИ 2. Нузули Ќуръон бар њафт ваљњ 

1808. Аз Умар ибни Хаттоб (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Њишом ибни 
Њаким шунидам, ки сураи “Фурќон”-ро дар замони њаёти Паёмбари 
Худо (с) тиловат мекард. Ба ќироаташ гўш додам, дидам, тавре 
мехонад, ки ман аз Паёмбари Худо (с) нашнида будам, чизе намонда 
буд, ки дар њолати намоз бо вай даровезам, вале сабр кардам, то намоз 
тамом шуд, аз гиребонаш гирифта, гуфтам: Ин сураро барои ту кї ба 
ин шакл хондааст? Гуфт: Паёмбари Худо (с) бароям чунин хондаанд: 
Гуфтам: Дурўѓ мегўї, зеро Паёмбари Худо (с) бароям ба шакли дигаре 
хондаанд. 

Ўро гирифтам ва назди Паёмбари Худо (с) бурда, гуфтам: Ин шахс 
сураи “Фурќон”-ро ба шакле мехонад, ки шумо барои ман нахондаед. 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Ўро бигзор (ва гуфтанд), эй Њишом, 
бихон!” Ва ў ба њамон шакле, ки ман аз ў шунида будам, он сураро 
ќироат кард. Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Ба њамин шакл нозил 
шудааст.” Баъд аз он фармуданд: “Эй Умар, ту бихон.” Ман ба њамон 
ќироате, ки Паёмбари Худо (с) бароям хонда буданд, ќироат намудам, 
фармуданд: “Ба њамин шакл нозил шудааст. Ин Ќуръон ба њафт ќироат 
нозил шудааст, ба њар ќироате, ки барои шумо осонтар бошад, ба 
њамон ќироат бихонед.” 

– 59 – 
КИТОБИ  

ФАЗОИЛИ ЌУРЪОН 
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БОБИ 3. Љабраил (а) Ќуръонро барои Паёмбари Худо 
(с) такрор мекард 

1809. Аз Фотима (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) ба 
гўшам гуфтанд, ки: “Љабраил њар сол Ќуръонро бароям як бор такрор 
мекард, вале имсол ду бор такрор кард ва фикр намекунам, љуз ин, ки 
аљалам расидааст, сабаби дигаре дошта бошад.” 

1810. Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Ба Худо савганд, ки 
њафтоду чанд сураи Ќуръонро аз дањони худи Паёмбари Худо (с) 
шунидам (ва дар њадис калимаи бизъ омадааст. Ва ин лафз киноят аз 
ададе аст, ки байни се то нўњ бошад, пас Ибни Масъуд (р) байни 
њафтоду се то њафтоду нўњ сураро шифоњан аз худи Паёмбари Худо (с) 
ва баќияи Ќуръонро аз сањоба (а) шунидааст). 

1811. Ва аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки дар Њимс (Њимс шањре 
аст аз шањрњои Шом) “сураи Юсуф”-ро тиловат менамуд, шахсе 
барояш гуфт: ба ин шакл нозил нашудааст. Ибни Масъуд (р) гуфт: Ба 
њамин шакл назди Паёмбари Худо (с) тиловат намудам ва эшон бароям 
гуфтанд: “Ањсанта.” Ва чун аз он шахс бўи шароб меомад, Ибни 
Масъуд (р) барояш гуфт: Њам шароб мехўрї ва њам Ќуръони Худоро 
такзиб менамої? Ва њадди шаробхўриро бар вай љорї сохт. 

БОБИ 4. Фазилати “Ќул њуваллоњу ањад” 

1812. Аз Абўсаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки шахсе аз дигаре 
шунид, ки “Ќул њуваллоњу ањад”-ро ба таври муќаррар тиловат 
менамояд. Чун субњ шуд, назди Паёмбари Худо (с) омад ва дар њоле, ки 
ин сура дар назараш камањамият менамуд, мавзўъро барояшон гуфт. 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Савганд ба Зоте, ки љонам дар дасти Ў 
аст, ки ин сура баробари аз се як њиссаи Ќуръон аст).” 

1813. Ва аз Абўсаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) барои сањоба фармуданд: “Оё аз хондани аз се як њиссаи 
Ќуръон дар як шаб ољиз њастед? (Яъне набояд ољиз бошед). Ин чиз бар 
онњо мушкил тамом шуд ва гуфт: Ё Расулаллоњ! Аз куљо чунин тоќате 
дорем? Фармуданд: “Аллоњул воњиду-с-самад” аз се як њиссаи Ќуръон 
аст.” 

БОБИ 5. Фазилати Муъаввизот 

1814. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) њар шабе, ки 
дар бистари хоби худ мерафтанд, кафи дастњои худро ба њам љамъ 
карда ва дар онњо сураи “Ќул њуваллоњу ањад,” “Ќул аъузу бираббил 
фалаќ” ва “Ќул аъзубираббин-нос”-ро медамиданд ва дастњои худро 
бар сар ва бар ќисмати пеш рўи бадани худ ва баъд аз он ба тамоми 
бадан худ мекашиданд ва ин амалро се бор такрор менамуданд. 
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БОБИ 6. Тиловати Ќуръон сабаби нузули малоика ва 
оромиши хотир мегардад 

1815. Ривоят аст, ки Усайд ибни Њузайр (р) дар яке аз шабњо, 
њангоме, ки сураи “Баќара”-ро тиловат мекард ва аспаш дар наздаш 
баста буд, дид, ки аспаш ба њаяљон омаду шурўъ ба саркашї намуд. 
Чун сокит шуд, аспаш њам ором гирифт ва чун дубора шурўъ ба 
тиловат намуд, боз њам аспаш ба њаяљон омад ва шурўъ ба саркашї 
намуд ва боз чун сокит шуд, асп њам ором гирифт. Боз ба тиловат 
шурўъ кард, асп дубора ба њаяљон омад ва њамон буд, ки аз тиловати 
Ќуръон даст кашид ва чун писараш Яњё дар он наздикї буд, тарсид, ки 
мабодо асп ўро лагадмол намояд. Аз ин љињат, рафт ва писарашро 
бардошт ва барои он, ки чашмаш ба асп наафтад, рўяшро ба тарафи 
осмон баланд намуд. 

Чун субњ шуд, мољароро барои Паёмбари Худо (с) њикоят намуд. 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: Эй Ибни Њузайр! Бояд ба тиловатат 
идома медодї, эй Ибни Њузайр, бояд ба тиловатат идома медодї.” 
Ибни Њузайр гуфт: Ё Расулаллоњ! Тарсидам, ки мабодо асп фарзандам 
Яњёро, ки дар он наздикї буд, лагадмол намояд ва њангоме, ки назди 
фарзандам рафтам, сарамро ба тарафи осмон баланд намуда будам, 
дар ин ваќт дидам, ки монанди абре, ки дар он чароѓњое бошад, дар 
осмон дида мешавад ва аз тарс аз он љо дур гардидам. Фармуданд: “Оё 
нафањмидї, ки онњо чї буданд?” Гуфтам: На. Фармуданд: “Онњо 
малоика буданд, ки љињати шунидани овози ту наздик шуда буданд ва 
агар ба тиловати худ идома медодї, мардум меомаданд ва онњоро 
мушоњида мекарданд ва онњо пинњон намешуданд.” 

     БОБИ 7. Ѓибта (рашку њасад) хўрданд ба ќории 
Ќуръон 

1816. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Њасад љуз дар ду маврид дар љои дигар раво нест, яке ба 
касе, ки Худованд Ќуръонро барои вай омўхтааст ва ў шабу рўз ба 
хондани он машѓул аст ва њамсояаш овози ўро шунида мегўяд: Эй кош 
ман њам Ќуръон хонданро ёд медоштам, то мисли ў њамеша тиловат 
менамудам. Дуввум касе аст, ки Худованд барояш молу дорої дода ва 
ў он молро дар роњи њаќ сарф менамояд. Шахсе (ўро дида) мегўяд: Эй 
кош ман њам мисли ў молу дорої медоштам, то монанди ў дар роњи њаќ 
харљ менамудам.” (Мурод аз њасад дар ин њадис ѓибта аст ва ѓибта 
њалол ва њасад њаром аст ва фарќ байни њасад ва ѓибта он аст, ки њасад 
орзуи заволи неъмат аз дигарон ва ѓибта њусули неъмат барои худаш 
мебошад. 
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БОБИ 8. Бењтарини шумо касе аст, ки Ќуръонро омўхта 
ва барои дигарон меомўзад 

1817. Аз Усмон (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки фармуданд: 
“Бењтарини шумо касе аст, ки Ќуръонро омўхта ва ба дигарон 
меомўзад.” 

1818. Ва аз Усмон (р) дар ривояти дигар омадааст, ки Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: “Яќинан, ки фозилтарини шумо касе аст, ки 
Ќуръонро омўхта ва барои дигарон меомўзад.” 

БОБИ 9. Њифз кардани Ќуръон ва такрор намудани он 

1819. Аз Ибни Умар (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Ќории Ќуръон монанди соњиби шутуре аст, ки ўро 
бастааст. Агар њамон тавр ўро нигањ дорад, наздаш хоњад монд. Ва 
агар ўро рањо кунад, аз наздаш хоњад рафт.” (Яъне агар Ќуръонро 
бихонад ва такрор намояд, ба ёдаш мемонад ва агар таркаш карда ва 
нахонад, аз ёдаш меравад). 

1820. Аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: “Чї ќадар бад аст касе, ки мегўяд фалон ва фалон 
оятро фаромўш кардаам. Балки дар воќеъ онро фаромўш сохтааст 
(яъне: Ќуръон худ ба худ фаромўш нашудааст, балки ин шахсе аст, ки 
ба сабаби нахондан ва такрор накардан Ќуръонро фаромўш кардааст). 
Ќуръонро ба хотир биспоред, зеро Ќуръон дар фаромўш шудан аз 
синаи инсон нисбат ба гурехтани њайвон аз назди (соњибаш) сареътар 
аст.” 

1821. Аз Абўмўсо (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Ќуръонро такрор намоед, савганд ба Зоте, ки љонам дар 
дасти Ўст, ки Ќуръон аз шутуре, ки зонуяш баста аст, гурезонтар аст.” 

БОБИ 10. Мад кашидан њангоми ќироат 

1822. Ривоят аст, ки касе аз Анас ибни Молик (р) пурсид: Ќироати 
Паёмбари Худо (с) чї гуна буд? Гуфт: Ќироати (Паёмбари Худо (с) 
њамроњ бо мад кашидан буд ва “Бисмиллоњи-р-рањмони-р-рањим”-ро 
тавре ќироат менамуданд, ки дар “Бисмиллоњ” ва дар “рањмони” ва 
дар “рањим” мад мекашиданд. 

БОБИ 11. Хушовозї дар ќироат 

1823. Ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) барои Абўмўсо (р) гуфтанд: 
“Эй Абўмўсо! Бароят мизморе аз мазомири Довуд (ъ) дода шудааст.” 
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БОБИ 12. Ќуръон бояд дар чанд ваќт як бор хонда 
шавад? 

1824. Аз Абдуллоњ ибни Амр (р) ривоят аст, ки гуфт: Падарам зани 
бонасаберо бароям ба никоњ дод. Гоње меомаду аз он зан чигунагии 
зиндагии шавњарашро мепурсид, он зан мегуфт: Бењтарин шахс аст. Аз 
ваќте, ки ба хонааш омадаам, дар бистарам наёмада ва бо ман 
њамбистар нашудааст. Чун ин суханон чандин бор такрор гардид, Амр 
беш аз ин тањаммул накарда ва мавзўъро ба иттилоъи Паёмбари Худо 
(с) расонид, эшон фармуданд: “Абдуллоњ, фарзандатро (назди ман 
биёвар).” (Чун маро наздашон овард,) пурсиданд: “Чї гуна рўза 
мегирї?” Гуфтам: Њама рўз. Пурсиданд: “Ќуръонро чї гуна хатм 
мекунї?” Гуфтам: Дар њар шаб. Фармуданд: “Дар њар моњ се рўз рўза 
бигир ва Ќуръонро дар њар моњ як бор хатм кун.” 

Гуфтам: Аз ин бештар ќудрат дорам. Фармуданд: “Дар њар њафта се 
рўз рўза бигир.” Гуфтам: Аз ин бештар ќудрат дорам. Фармуданд: “Ду 
рўз бихўр ва як рўз рўза бигир.” Гуфтам: Аз ин бештар тоќат дорам. 
Фармуданд: “Ба бењтарин рўза, ки рўзаи Довуд (а) аст, рўза бигир, як 
рўз бихўр ва як рўз рўза бигир ва дар њар њафт рўзе як  бор Ќуръонро 
хатм кун.” Абдуллоњ (р) мегўяд: Эй кош рухсати Паёмбари Худо (с)-ро 
ќабул мекардам, зеро акнун пир ва заиф шудаам. Ва Абдуллоњ (р) дар 
њар рўз аз њафт як њиссаи Ќуръонро дар назди баъзе аз афроди 
хонаводааш мехонд ва ин хонданаш ба сабаби он буд, ки Ќуръон 
хондани шаб барояш осонтар шавад ва барои он, ки таќвия гардад. 
Чанд рўз рўза намегирифт, вале њисоби онро мегирифт, то ба теъдоди 
њамон рўзњо рўза бигирад, зеро намехост ибодатеро, ки дар замони 
Паёмбари Худо (с) анљом медод, дар охири умраш анљом надињад. 

БОБИ 13. Гуноњи касе, ки Ќуръонро риёї мехонад ва ё 
аз хондани он молеро дарёфт медорад 

1825. Аз Абўсаиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари 
Худо (с) шунидам, ки фармуданд: “Мардуме дар шумо пайдо хоњанд 
шуд, ки шумоён намоз ва рўза ва дигар аъмоли неки худро нисбат ба 
намоз ва рўза ва дигар аъмоли неки онњо ночиз мешуморед ва инњо 
гарчї Ќуръон мехонанд, вале Ќуръон хондани онњо аз ханљарањояшон 
таљовуз намекунад (яъне ба ќалби онњо таъсире надорад) ва аз дин бо 
чунон суръате хориљ мегарданд, ки тир аз камон хориљ мегардад. Агар 
инсон ба сари найза нигоњ кунад, чизеро намебинад ва агар ба чўби 
тир нигоњ кунад, чизеро намебинад. Ва агар ба парњои тир нигоњ 
кунад, чизеро намебинад ва чизе, ки дар боќї будани он ба иштибоњ 
меафтад (ки шояд бошад ва ё набошад), ќисмати поёни тир аст.” 

1826. Аз Абўмўсо (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Шахси мўъмине, ки Ќуръон мехонад ва ба он амал 
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мекунад, монанди себе аст, ки маззааш гуворо ва бўяш хушоянд аст ва 
мўъмине, ки Ќуръон намехонад, вале ба он амал мекунад, монанди 
хурмо аст, ки маззааш гуворост, вале бўй надорад ва мунофиќе, ки 
Ќуръон мехонад (ва табъан ба он амал намекунад), монанди райњон 
аст, ки бўяш гуворо ва маззааш талх аст ва мунофиќе, ки Ќуръон 
намехонад (ва њатман ба он амал намекунад), монанди њанзала аст 
(њанзала њиндувонаи Абуљањл аст), ки маззааш талх ва бўяш 
нохушоянд аст.” 

1827. Аз Љундуб ибни Абдуллоњ (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят 
аст, ки фармуданд: “Ќуръонро то ваќте бихонед, ки дили шумо ба он 
тамоюл дорад ва чун хаста шудед, аз хонданаш сарфи назар намоед.” 
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БОБИ 1. Тарѓиби никоњ 

1828. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Се нафар назди 
хонањои њамсарони Паёмбари Худо (с) омаданд ва аз кайфияти 
ибодати Паёмбари Худо (с) пурсиш намуданд. Чун аз кайфияти 
ибодати Паёмбари Худо (с) барои онњо хабар доданд, гўё онро андак 
шумурда ва бо худ гуфтанд: Мо куљову Паёмбари Худо (с) куљо? Ў 
бахшида шуда аст. Аз ин љињат, яке аз онњо гуфт: Ман шабро то субњ 
намоз хоњам хонд. Дигаре гуфт: Ман абадуддањр рўза хоњам гирифт ва 
њаргиз рўзаро нахоњам хўрд. Ва саввум гуфт:  Ман аз зан гирифтан 
худдорї намуда ва њељ гоњ издивољ нахоњам кард. Паёмбари Худо (с) 
омада ва фармуданд: “Шумо будед, ки чунин ва чунон гуфтед? Ба 
Худованд савганд, ки ман нисбат ба шумо аз Худованд бештар 
метарсам ва ботаќвотарам ва бо вуљуди ин гоње рўза мегирам ва гоње 
ифтор мекунам. Ќисмате аз шабро намоз мехонам ва ќисмате аз онро 
мехобам ва бо занњо издивољ менамоям (Ва ин равиши ман аст) ва касе, 
ки аз равиши ман рўй бигардонад, аз ман нест.” 

БОБИ 2. Кароњати зан нагирифтан ва хасї (ахта) 
намудан 

1829. Аз Саъд ибни Абўваќќос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) (пешнињод)-и Усмон ибни Мазъунро дар тарки издивољ рад 
карданд. Ва агар барояш иљоза медоданд, худро хасї мекардем. 

1830. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Гуфтам: Ё Расулаллоњ! 
Ман шахси љавоне њастам ва метарсам, ки дар њаром воќеъ шавам ва 
чизе њам надорам, ки ба он издивољ намоям. Дар љавобам сукут 
намуданд. Боз дубора ин суханро гуфтам ва боз дар љавобам сукут 
намуданд. Бори саввум суханамро такрор намудам, Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Эй Абўњурайра! Ќалами таќдир ба њамин сарнавишт 
хушк шудааст, ё худро хасї кун ва ё маро бигзор” (Ин, ки аз Паёмбари 
Худо (с) барои Абўњурайра (р) гуфтанд: “Ё худро хасї кун ва ё маро 
бигзор,” барои тањдид буд, на аз рўи раво донистани ин кор). 
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БОБИ 3. Ба никоњ гирифтани духтари бикр 

1831. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Гуфтам: Ё Расулаллоњ! Агар 
дар даште биравед ва дар он љо дарахтеро бубинед, ки аз он чизе хўрда 
шудааст ва дарахти дигареро бубинед, ки даст нахўрда боќї мондааст, 
шутури худро аз кадоми он ду дарахт мечаронед? Фармуданд: Аз он 
дарахте, ки даст нахўрда боќї мондааст. Ва маќсади (Оиша (р) ин буд, 
ки Паёмбари Худо (с) ѓайр аз ў бо духтари бикре издивољ накарда 
буданд. 

БОБИ 4. Ба никоњ додани хурдсолон аз тарафи 
калонсолон 

1832. Ва аз Оиша (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) ўро аз 
Абўбакр (р) хостгорї намуданд. Абўбакр (р) барои Паёмбари Худо (с) 
гуфт: Ман бародари шумо њастам. Фармуданд: “Ту бародарам дар дин 
ва китоби Худо њастї ва духтарат бароям њалол аст.” 

БОБИ 5. Кафоат (баробарї) дар дин 

1833. Ва аз Оиша (р) ривоят аст, ки Абўњузайфа ибни Утбата ибни 
Рабеъа ибни Абдушамс (р), ки дар ѓазваи Бадр бо Паёмбари Худо (с) 
иштирок намуда буд, Солимро, ки ѓуломи озодшудаи зане аз Ансор 
буд, ба фарзандї ќабул кард ва духтари бародари худ Њинд духтари 
Валид ибни Утбата ибни Рабиъаро барояш ба никоњ дод. Чунончи ки 
Паёмбари Худо (с) (Зайд)-ро ба фарзандї пазируфта буданд ва одат 
дар замони љоњилият он буд, ки чун касеро ба фарзандї ќабул 
мекарданд, он тифлро ба он шахс нисбат медоданд ва аз вай мерос 
мебурданд, то ин, ки ин ќавли Худованди мутаъол нозил гардид, ки 
“Онњоро ба падарњояшон нисбат бидињед, ин кор дар назди Худованд ба 
адолат наздиктар аст ва агар падарњояшонро нашиносед, пас онњо 
бародарон ва озодшудагони шумо њастанд).” (Ањзоб: 5) 

Ва њамон буд, ки чунин ашхосе ба падарњояшон нисбат дода 
шуданд ва касе, ки падараш маълум набуд, ѓуломи озодшуда ва 
бародари динии касе мебуд, ки ўро ба фарзандї ќабул намуда буд. 
Сањла духтари Суњайл ибни Амри Ќиршии Омирї, ки њамсари 
Абўњузайфа ибни Утба буд, назди Паёмбари Худо (с) омаду гуфт: Мо 
фикр мекардем, ки Солим фарзанди мо аст ва Худованд он чиро, ки 
худат медонї, нозил фармудааст (яъне, акнун фарзанди мо мањсуб 
намегардад). Ва баќияи њадисро зикр намуд. 

1834. Ва аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) назди 
Зубоъа духтари Зубайр (р) рафта ва фармуданд: “Шояд ќасди њаљ 
рафтанро дорї?” Гуфт: Ба Худованд савганд, монеъи дигаре љуз 
бемориям нест. Фармуданд: “Ба њаљ бирав ва шарт кун ва бигўй, ки 
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Худоё, ба њаљ рафтанам то љоест, ки бароям тавони рафтанро бидињї.” 
Ва Зубоъа њамсари Миќдод ибни Асвад буд. 

1835. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Зан ба сабаби чањор чиз ба никоњ гирифта мешавад. Ба 
сабаби моли он, ба сабаби насаби он, ба сабаби љамоли он, ба сабаби 
дини он. Ва ту бояд зани диндорро ихтиёр намої ва агар чунин накунї, 
дастњоят ба хок шавад.” 

1836. Аз Сањл ривоят аст, ки гуфт: Шахси сарватманде аз пеши рўи 
Паёмбари Худо (с) гузашт (маълум нест, ки ин шахс кї буд). 
Пурсиданд: Дар мавриди ин шахс чї назар доред? Гуфтанд: “Лаёќати 
онро дорад, ки агар аз касе хостгорї кунад, ба никоњаш бидињанд ва 
агар шафоати касеро, ки бикунад, шафоаташ ќабул шавад ва агар чизе 
бигўяд, ба суханаш гўш дода шавад. Ровї мегўяд: Паёмбари Худо (с) 
сукут намуданд ва дере нагузашта, ки шахсе аз фаќирњои мусалмонон 
аз он љо гузашт, фармуданд: Дар мавриди ин шахс чї мегўед? Гуфтанд: 
Шахсе аст, ки агар хостгорї кунад, набояд ба ў зан дод ва агар 
шафоати касеро бикунад, набояд шафоаташро ќабул намуд ва агар 
чизе бигўяд, набояд ба суханаш гўш дод.” Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Ин шахс аз он шахси аввал агарчанде амсолаш рўи 
заминро пур кунанд, бењтар аст.” 

БОБИ 6. Парњез намуданд аз шуми зан ва маънии ин ќавли 
Худованди мутаъол, ки: “Баъзе аз њамсарон ва фарзандони шумо 

душманони шумо њастанд” (Таѓобун: 14) 

1837. Аз Усома ибни Зайд (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Баъд аз худ фитнаеро зарарноктар аз зан барои мардњо ба 
љо нагузоштаам.” 

БОБИ 7. “Ва њаром аст бар шумо никоњи модарњое, ки 
шуморо шир додаанд ва...”  (Нисо: 23) 

1838. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки касе барои Паёмбари Худо 
(с) гуфт: Чаро бо духтари Њамза (р) издивољ намекунед? Фармуданд: 
“Ў бародарзодаи разоъии ман аст.” 

1839. Ривоят аст, ки Оиша (р) овози шахсеро шунид, ки иљозати 
дохил шудан ба хонаи Њафса (р)-ро мехоњад. Оиша (р) мегўяд: Гуфтам: 
Ё Расулаллоњ! Ин шахс кист, ки иљозаи дохил шудан ба хонаи шуморо 
мехоњад? Фармуданд: “Фикр мекунам, фалонї бошад.” Ва он шахс 
амаки разоъии Њафса (р) буд. Оиша (р) пурсид: Фалонї, ки амаки 
разоъиям мебошад, агар зинда мебуд, раво буд, ки наздам биёяд? 
Фармуданд: “Бале, ширхорагї њамон касеро њаром мекунад, ки 
валодат њаром мекунад.” 
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1840. Аз Умми Њабиба, духтари Абўсуфён (р) ривоят аст, ки гуфт: 
Гуфтам: Ё Расулаллоњ! Хоњарам духтари Абўсуфёнро ба никоњ бигиред 
(ин духтар номаш Аза бинти Абўсуфён буд), фармуданд: “Оё чунин 
чизеро мехоњї?” Гуфтам: Бале, ман ягона њамсари шумо нестам ва 
мехоњам касе, ки дар ин ифтихор бо ман шарик шавад, хоњарам бошад. 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Ин бароям раво нест,” (зеро ба никоњ 
гирифтани хоњари Умми Њабиба аз тарафи Паёмбари Худо (с) сабаби 
љамъи байни хоњарон мегардид ва ин кор ба насси Ќуръони карим 
њаром аст). Гуфтам: Мо фикр мекунем, ки шумо мехоњед духтари 
Абусаламаро ба никоњ бигиред. Фармуданд: “Духтари Умми 
Саламаро?” Гуфтам: Бале. Фармуданд: “Агарчанде, ки ў парвардаам 
набошад ва зери сарпарастии ман бузург нашуда бошад њам, бароям 
раво нест. Ў хоњарзодаи разоии ман мебошад. Сувайба ман ва 
Абўсаламаро боњам шир додааст, шумо (никоњи) духтарон ва хоњарони 
худро бароям пешнињод накунед.” 

БОБИ 8. Касе, ки мегўяд: “Баъд аз ду соли ширхорагї 
собит намешавад...” 

1841. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) наздаш 
омаданд ва диданд шахсе онљо нишастааст (гўянд, ин шахс Ибни 
Абулќуъайс буд), ранги Паёмбари Худо (с) таѓйир ёфт ва гўё аз ин кор 
бадашон омад. Оиша (р) гуфт: Ин бародари ман аст. Фармуданд: “Хуб 
нигоњ кунед, ки бародари шумо кист, ширхорагї ваќте собит мешавад, 
ки дар замони туфулият бошад.” 

1842. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) аз никоњ кардани зан бо амма ва ё холаи њамон зан нањй 
фармуданд.” 

БОБИ 9. Никоњи шиѓор 

1843. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) аз никоњи 
шиѓор нањй карданд (навъе аз никоњи дар замони љоњилият, ки марде 
духтар ё хоњари худро ба марди дигар ба занї ба шарте медод, ки ў низ 
духтар ё хоњари худро бидуни пардохти мањр ба вай бидињад. 

БОБИ 10. Нањй фармудани Паёмбари Худо (с) дар 
охири амр аз никоњи мутъа 

1844. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ва Салама ибни Акваъ (р) ривоят 
аст, ки гуфтанд: Дар яке аз лашкарњо будем, (яъне дар яке аз ѓазавот 
будем ва мурод аз он ѓазваи Њунайн аст), ки Паёмбари Худо (с) назди 
мо омада ва фармуданд: “Барои шумо иљоза дода шудааст, ки мутъа 
кунед, пас мутъа кунед.” 
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БОБИ 11. Зан метавонад барои шахси солење 
пешнињоди издивољ бидињад 

1845. Аз Сањл ибни Саъд (р) ривоят аст, ки зане худро (барои 
издивољ) ба Паёмбари Худо (с) пешнињод намуд (Паёмбари Худо (с) 
раѓбат нишон надоданд). Шахсе гуфт: Ё Расулаллоњ! Ўро барои ман ба 
никоњ бидињед, фармуданд: “Чї дорї?” Гуфт: Њељ чизе надорам. 
Фармуданд: “Бирав, љустуљў кун, агарчанде ангуштаре аз оњан бошад.” 
Он шахс рафт ва боз омаду гуфт: Ба Худованд савганд, њељ чизеро 
наёфтам, њатто ангуштари оњаниро, вале њамин изорро дорам ва ними 
онро барои њамин зан медињам. Паёмбари Худо (с) фармуданд: Бо ин 
изор чї метавонад бикунад? Агар ту онро бипўшї, ба ў чизе намерасад 
ва агар ў онро бипўшад, ба ту чизе намерасад.” Он шахс нишаст ва 
баъд аз интизории бисёр бархост, ки биравад. Паёмбари Худо (с) ўро 
садо кард ва ё касе ўро хост, ки назди Паёмбари Худо (с) биравад ва 
фармуданд: “Аз Ќуръон чї ёд дорї?” Гуфт: Фалон ва фалон сураро. Ва 
чандин сураро ном бурд. Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Дар 
муќобили он чї, ки аз Ќуръон ёд дорї, ўро бароят ба никоњ додем.” 

БОБИ 12. Никоњ кардан ба сўи зан пеш аз ба никоњ 
гирифтани вай 

1846. Ва дар ривояти дигаре аз Сањл ибни Саъд (р) ривоят аст, ки 
гуфт: Зане назди Паёмбари Худо (с) омада гуфт: Ё Расулаллоњ! 
Омадаам, то худро барои шумо бибахшам. 

Паёмбари Худо (с) хуб ба тарафаш назар карданд ва сари худро 
поён андохтанд. Ва баќияи њадисро зикр намуда ва дар охираш гуфт, 
ки Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Он чиро, ки аз Ќуръон гуфтї, азёд 
хонда метавонї?” Гуфт: Бале. Фармуданд: “Бирав! Дар муќобили он 
чї, ки аз Ќуръон ёд дорї, ўро бароят ба никоњ додем.” 

БОБИ 13. Касе, ки мегўяд бидуни будани валї никоњ 
раво нест 

1847. Аз Маъќил ибни Ясор (р) ривоят аст, ки гуфт: Хоњарамро 
(номи хоњараш Љамила бинти Ясор Мазанї буд) барои шахсе ба никоњ 
додам (номи ин шахс Абўбадоњ ибни Осими Ќазоъї буд). Ва он шахс 
ўро талоќ дод. Чун иддааш ба охир расид, дубора омад ва аз вай 
хостгорї намуд. 

Барояш гуфтам: Ба ту эњтиром намудам ва хоњарамро бароят ба 
никоњ додам ва ўро њамсарат сохтам, вале ту ўро талоќ додї ва акнун 
дубора омадаї ва аз вай хостгорї менамої, ба Худованд савганд, ки 
дигар наздат нахоњад омад. Ва ў шахси баде набуд ва хоњарам мехост, 
ки дубора бо ў издивољ намояд ва ин ояи муборак нозил гардид, ки 
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“Занњоро аз издивољ кардан бо шавњарони онњо манъ накунед.” 
(Баќара: 232) Гуфтам: Ё Расулаллоњ! Акнун (хоњарамро) барояш ба 
никоњ медињам. Ровї мегўяд: Ва њамон буд, ки хоњари худро барояш ба 
никоњ дод. 

БОБИ 14. Набояд падар ва ё шахси дигаре духтари бикр 
ва ё зани беваро бидуни ризоияти вай ба никоњ бидињад 

1848. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Зани бева то амр накунад, набояд ба никоњ дода шавад ва 
духтари бикр то аз вай иљоза хоста нашавад, набояд ба никоњ дода 
шавад.” Пурсиданд: Ё Расулаллоњ! Иљоза доданаш чї гуна аст? 
Фармуданд: “Ин, ки сукут намояд.” 

1849. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Гуфтам: Ё Расулаллоњ! 
Духтари бикр њаё мекунад (Яъне, аз изњори мувофиќати ошкоро шарм 
мекунад. Пас чї гуна аз вай иљоза бигирем?) Фармуданд: “Ризоияти ў 
сукут кардани ўст.” 

БОБИ 15. Агар шахсе духтарашро ба никоњ дод ва 
духтараш ризоият надошт, никоњаш мардуд аст 

1850. Ривоят аст, ки падари Хансоа бинти Хизоми Ансорї (р) 
духтараш Хансоаро, ки зани бева буд, бидуни ризоияти ў ба никоњ дод 
(Шавњари аввали Хансоа Унайс ибни Ќатода буд ва дар љанги Бадр ва 
ё Уњуд ба ќатл расида буд). Хансоа (р) назди Паёмбари Худо (с) рафта 
(шикоят намуд). Паёмбари Худо (с) никоњашро рад намуданд. 

БОБИ 16. Бар болои хостгории бародараш, то он, ки издивољ 
кунад ва ё хостгориро тарк кунад, набояд хостгорї кард 

1851. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) аз 
харидани чизе бар болои хариди шахси дигар (манъ намуданд). Ва аз 
хостгорї кардан бар болои хостгории шахси дигар низ манъ намуданд, 
магар он, ки шахси хостгор хостгориро тарк кунад ва ё он, ки барояш 
(Яъне, барои хостгори дуввум) иљоза бидињад. 

БОБИ 17. Шартњое, ки дар никоњ раво нест 

1852. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Барои зан раво нест, ки талоќи хоњарашро мутолаба 
намояд, то ин, ки зарфашро (ба нафъи худ) холї намояд, зеро барои 
зан њамон чизе мерасад, ки барояш муќаддар шудааст.” 
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БОБИ 18. Занњое, ки њамсари шахсеро ба ў месупоранд 
ва дуо мекунанд, ки Худованд барояш баракат бидињад 

1853. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки вай ба арўсии зан ва марде аз 
ансор иштирок намуда буд. Паёмбари Худо (с) гуфтанд: “Эй Оиша (р), 
оё васоили шодиву хурсандї надоштед? Зеро Ансор аз шодиву базм 
хушашон меояд.” 

БОБИ 19. Он чї, ки шахсе њангоми њамбистар шудан бо 
њамсараш бояд бигўяд 

1854. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Агар касе њангоми њамбистар шудан бо њамсараш ин 
дуоро бихонад ва Худованд барояш фарзанде бидињад, шайтон ба он 
фарзанд зараре расонда наметавонад: “Бисмиллоњи љаннибни-ш-
шайтона ва љанниби-ш-шайтона мо разаќтано.” (Яъне, ба номи Худо, 
Илоњо, шайтонро аз ман ва аз он чї, ки барои мо медињї, дур 
бигардон.) 

БОБИ 20. Тўй кардан агарчи ба як гўсфанд бошад 

1855. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) тўйеро, ки 
барои Зайнаб (р) ташкил карданд, барои дигар занњои худ накарда 
буданд, дар тўйи Зайнаб (р) як гўсфанд забњ намуданд. (Сабаби ин амр 
он буд, ки никоњи Паёмбари Худо (с) бо Зайнаб (р) аз тариќи вањй 
сурат гирифта буд). 

БОБИ 21. Касе, ки ба камтар аз гўсфанде тўй кардааст 

1856. Аз Сафия бинти Шайба (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) бо баъзе аз њамсарони худ ба ду мушт љав тўй намуданд. 

БОБИ 22. Даъват ба тўйи арўсї ва мењмониро бояд пазируфт... 

1857. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Агар касе аз шумо ба тўйи арўсї даъват шуд, бояд 
даъватро бипазирад.” 

БОБИ 23. Тавсияи барои занњо 

1858. Аз Абўњурайра аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Касе, ки ба Худо ва рўзи охират имон дорад, њамсарашро 
азият нанамояд ва васияти некўї кардан ба занњоро ќабул намоед 
(Яъне, ман шуморо дар бораи некўї кардан ба занњо тавсия менамоям 
ва шумо ин тавсияро ќабул намоед). Зеро онњо аз ќабурѓа халќ 
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шудаанд ва ќисмати болои ќабурѓа каљтарини ќисмати он аст. Агар 
бихоњї, ки онро рост намої, мешиканад ва агар ба њолаш бигзорї, 
њамон тавр каљ боќї мемонад. Пас васияти некўї кардан ба занњоро 
ќабул намоед.” 

БОБИ 24. Хушрафторї бо њамсар 

1859. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Ёздањ зан бо њам нишастанд 
ва ањду паймон бастанд, ки аз ањволи шавњарони худ чизеро пинњон 
накунанд. 

Аввалї гуфт: Шавњарам монанди гўшти шутури лоѓаре аст бар сари 
кўњи пурпечу хам расидан ба вай душвор аст ва баъд аз расидан ќобили 
бардоштан нест. 

Дуввўмї гуфт: Хабарњои шавњарро ифшо намекунам, зеро ман 
метарсам, агар ба гуфтан шурўъ кунам, дигар сокит нашавам ва 
айбњои зоњирї ва ботиниашро бармало созам. 

Саввўмї гуфт: Шавњарам баландќад ва баландболо аст, агар рољеъ 
ба вай ягон њарфе бизанам, талоќам медињад. Ва агар сокит бимонам, 
ба ман сару коре надорад. 

Чорўмї гуфт: Шавњарам монанди шаби Тињома аст, ки на бисёр 
гарм аст ва на бисёр сард, на ѓазабе дорад, ки аз вай битарсам ва на 
рафтори баде, ки аз вай малул гардам. 

Панљўмї гуфт: Шавњарам њангоми њамбистар шудан бо ман 
монанди паланге аст муњољим ва дар беруни хона њамчун шере аст 
ѓуррон ва аз чизе, ки ба хона меоварад, аз кайфияти масрафаш суолу 
бозхосте надорад. 

Шашўмї гуфт: Шавњарам њамаи таомњоро бо њам даромехта ва 
мебалъад ва ошомиданињоро то охирин ќатрањо мекашад ва чизе боќї 
намегузорад. Њангоми хоб дар гўшае меафтад ва болопўшро ба худ 
мепечад ва њатто аз ин, ки дасташро ба чоки пирањанам кунаду аз ѓаму 
андўњам огоњ шавад, худдорї менамояд. 

Њафтўмин гуфт: Шавњарам дар љимоъ кардан нотавон, дар корњо 
бетафовут, аз сухан задан ољиз ва маљмаъуламроз аст. Агар ба забони 
хуш ба вай сухан бигўям, сарамро ба девор мекўбад. Ва агар сахту 
дурушт бигўям, даст ва ё поямро мешиканад. Ва гоње сару даст барояш 
фарќе намекунад ва њамаро бо њам мешиканад. 

Њаштўмї гуфт: Шавњарам дар мулоимї ба нармии пушти харгўш ва 
ба хушбўї назири мушку анбар аст. 

Нўњўмї гуфт: Шавњарам дар насаб шариф, дар ќомат баланд, дар 
караму саховат машњури њамагон аст ва хонааш хонаи хоссу ом аст. 

Дањўмин гуфт: Номи шавњарам Молик аст ва намедонед, ки Молик 
чї касе аст. Шутурњояш ончунон бисёр аст, ки хобгоњи зиёдеро ишѓол 
менамоянд. Ва чарогоњњо барои онњо тангї мекунанд ва чун овози 
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табл баланд мешавад ва оташ афрўхта мегардад, ин шутурон яќин 
мекунанд, ки замони њалокати онњо фаро расидааст. 

Ёздањўм, ки Умми Заръ буд, гуфт: Шавњарам Абўзаръ аст ва 
Абўзаръ чунон шахсияте аст, ки гўшњоямро аз гўшворањои сангин соид 
ва бозуямро чоќ ва фарбењ намуда ва маро он ќадар эњтиром мекунад, 
ки маљбур мешавам, худам низ барои худ онро эњтиром намоям. Маро 
аз хонаводае овардааст, ки фаќат чанд сар гўсфанде доштанд ва ба 
машаќќат зиндагї мекарданд, вале акнун дар хонае зиндагї мекунам, 
ки дорои аспњои фаровон, шутурњои бисёр, говњои бешумор ва кишту 
њосили беададу бењисоб аст. 

Њарчи бигўям, озодам, то субњ ором мехобам ва њар ошомиданиеро, 
ки хоста бошам, меошомам. Аммо модари Абўзаръ касе аст, ки зарфу 
косааш калон ва фаровон, хонааш бузург ва фарох аст. Ва аммо бачаи 
Абўзаръ даст ва пањлўяш нарму мулоим ва ба њадде камхўрок аст, ки 
дасти бузѓолаи кўчаке ўро сер мекунад. Аммо духтари Абўзаръ духтаре 
аст, ки гўш ба фармони падару модараш буда. Аз фарбењї 
либосњояшро пур карда ва хори чашми њамсоягони худ аст. Ва аммо 
ходими Абўзаръ хидматгоре аст, ки ахбори дохили хонаро ба хориљ 
интиќол намедињад, таъом ва асбоби хонаро ба љои дигаре намебарад 
ва хонаро аз чизњои ѓайризарурї ошѓолдон намесозад. 

Умми Заръ гуфт: Рўзе Абўзаръ дар њангоми фаровонии шир ва мост 
аз хона баромад ва чашмаш ба зане афтод, ки ду бачча дораду ба 
мисли ду бачаи паланг, ки ба синањои анормонанди он зан бозї 
мекарданд, чун Абўзаръ он занро дид, маро талоќ дод ва ўро ба никоњ 
гирифт. Ман њам рафтам ва шахси шариф ва наљиби дигареро ба никоњ 
гирифтам, ин шахс аспаш саркаш ва сариъуссайр, найзааш аз найзањои 
минтаќаи Хат буд (Хат минтаќаест дар дохили Умон, ки дар сохтани 
найза шўњрати фаровоне дошт). Ў неъматњои фаровонеро бароям 
тањия намуд ва аз њар навъ њайвоне, ки дошт, як-як љуфтро бароям 
бахшиш доду гуфт: Эй Умми Заръ! Њарчї мехоњї, бихўр ва њарче 
мехоњї, ба аќвом ва хешовандони худ бахшиш бидењ. Бо ин њам 
тамоми чизњоеро, ки бароям дода буд, љамъ мекардам ва дар 
кўчактарин зарфхонаи Абўзаръ меандохтам, онро пур намекард. Оиша 
(р) мегўяд: Дар ин ваќт Паёмбари Худо (с) бароям гуфтанд: “Ман њам 
нисбат ба ту монанди Абўзаръ нисбат ба Умми Заръ њастам.” Ва Оиша 
(р) дар љавоби Паёмбари Худо (с) гуфт: Падару модарам фидои шумо! 
Шумо бароям аз Абўзаръ нисбат ба Умми Заръ бењтар ва 
хушрафтортар њастед (ва ин аз камоли одоб ва нињояти вафову 
муњаббати Оиша (р) нисбат ба Паёмбари Худо (с) мебошад). 
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БОБИ 25. Рўза гирифтани зан бояд ба иљозаи шавњар бошад 

1860. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Раво нест, ки зан дар ваќти будани шавњараш бидуни 
иљозаи вай рўза бигирад ва раво нест, ки бидуни иљозати вай ба касе 
иљозати дохил шудан ба хонаашро бидињад ва он чї, ки аз моли 
шавњараш бидуни иљозааш нафаќа мекунад, ними савоби он барои 
шавњараш мебошад.” 

БОБИ 26 

1861. Аз Усома (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки фармуданд: 
“Ба дарвозаи бињишт истодам, дидам, аксари касоне, ки дар он дохил 
мешаванд, фуќаро њастанд ва аз сармоядорон мамониъат ба амал 
меояд ва дар интизоранд ва дўзахиён њамагї ба сўи дўзах бурда 
шуданд ва бар дари дўзах истодам ва дидам, аксари касоне, ки ба дўзах 
дохил шудаанд, занњо њастанд.” 

БОБИ 27. Ќуръа кашидан байни занњо њангоми сафар кардан 

1862. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) њангоме, ки 
азми сафар мекарданд, байни њамсарони худ ќуръакашї менамуданд. 
Дар яке аз сафарњо ќуръаи Оиша ва Њафса (р) бо њам баромад. (Дар 
масири роњ) чун шаб мешуд, Паёмбари Худо (с) бо Оиша (р) сўњбат 
мекарданд. Њафса барои Оиша (р) гуфт: Чї мешавад, ки имшаб ту 
шутури маро савор шавї, ман шутури туро, то бубинам, ки чї 
мешавад, Оиша (р) ќабул намуд ва гуфт: Бисёр хуб аст. 

Њафса (р) омаду бар шутури Оиша (р) савор шуд. Паёмбари Худо 
(с) ба тарафи шутуре, ки њамеша Оиша (р) бар он савор мешуд, 
рафтанд ва салом карданд ва ба роњ идома доданд, то ин, ки дар љое 
манзил намуданд. Дар ин ваќт буд, ки Оиша (р) дарди људої аз 
Паёмбари Худо (с)-ро эњсос намуд, то љое, ки пойњояшро дохили хору 
хошок менамуд ва мегуфт: Парвардигоро! Аќраб ва ё мореро бар ман 
мусаллат кун, то маро бигазад (зеро худам ба дасти худ кардам) ва 
барои ў (яъне Паёмбари Худо (с) чизе гуфта наметавонам. 

БОБИ 28. Агар касе њамсар дошта бошад ва духтари 
бикреро ба никоњ бигирад 

1863. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Агар бихоњам, метавонам 
бигўям, ки Паёмбари Худо (с) фармуданд, вале мегўям: Суннат ин аст, 
ки агар касе духтари бикреро ба никоњ гирифт, њафт шаб наздаш 
бимонад ва агар зани беваеро ба никоњ гирифт, се шаб (ва баъд аз он 
навбатро байни њамсаронаш муроъот намояд). 
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БОБИ 29. Набояд зан худнамої кунад ва ё бар полонљи 
(боѓчун)-и худ фахрфурўшї намояд 

1864. Аз Асмоа (р) ривоят аст, ки зане гуфт: Ё Расулаллоњ! Ман 
полонље дорам (полонљро дар урфи оммаи мардуми тољик боѓчун 
мегўянд ва дар истилоњи эрониён њавов номида мешавад). Оё агар дар 
наздаш ба чизе, ки шавњарам бароям надодааст, тазоњур намоям, 
бароям гуноњ хоњад дошт? Фармуданд: “Касе, ки ба он чї, ки надорад, 
тазоњур мекунад, монанди касе аст, ки муртакиби ду гуноњ мегардад” 
(як гуноњ ба сабаби тафохур ва як гуноњ ба сабаби дурўѓе, ки 
муртакиби он шудааст). 

БОБИ 30. Ѓайрат (рашк) намудан 

1865. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Худованд боѓайрат аст ва ваќте ѓайраташ мешавад, ки 
мусалмон муртакиби мањорими Худованди мутаъол гардад (ва дар ин 
ваќт аст, ки Худованд аз вай дар дунё ва ё дар дунё ва дар охират 
интиќом мегирад ва ўро ба азоби Худо гирифтор месозад).” 

1866. Аз Асмоа бинти Абўбакр (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки 
Зубайр (р) бо ман издивољ намуд, дар рўи замин ба љуз аз як шутур ва 
як асп молу мулки дигаре надошт, ман аспашро алаф медодам ва ба 
хона об меовардам. 

Поргињои далвашро медўхтам ва барояш хамир мекардам ва чун 
нон пухта наметавонистам, њамсояњои ансорам, ки занњои нек буданд, 
меомаданд ва бароям нон мепухтанд ва решањои хурморо аз замине, ки 
Паёмбари Худо (с) барои Зубайр дода буданд, бар сарам ба хона 
интиќол медодам ва ин замин ду сулси фарсах аз хонаи мо дур буд. 

Дар яке аз рўзњо дар њоле, ки решањои хурмо бар рўи сарам буд, дар 
байни роњ ба Паёмбари Худо (с) дар њоле, ки иддае аз мардуми Ансор 
бо эшон буданд, мулоќот намудам. Паёмбари Худо (с) маро 
талабиданд ва шутури худро хобонданд, то маро пушти сари худ савор 
намоянд. Вале ман аз ин, ки бо мардњо якљо биравам, шармидам ва 
илова бар он, аз ѓайрати Зубайр (р), ки боѓайраттарини мардумон буд, 
ёдам омад, Паёмбари Худо (с) ин чизро дарк карда ва рафтанд. 

Чун ба хонаам омадам, ба Зубайр (р) гуфтам, ки дар роњ дар њоле, 
ки ташти решањои хурмо ба сарам буд, Паёмбари Худо (с)-ро, ки бо 
иддае аз Ансор ба роњ мерафтанд, мулоќот намудам. Эшон шутури 
худро хобонданд, то маро бо худ савор кунанд, вале ман аз як тараф 
хиљолат кашидам ва аз тарафи дигар ѓайрати туро медонистам. 

Зубайр (р) гуфт: Ба Худованд савганд, ин, ки хастањои хурморо 
бардошта будї, бар ман сахттар аз савор шудани ту бо Паёмбари Худо 
(с) буд. Асмоа (р) мегўяд: (Ба њамин њол идома медодам) то ин, ки 
Абўбакр (р) бароям ходиме фиристод ва он ходим сарпарастии 
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аспамро ба ўњда гирифт ва ба ин кори худ гўё маро аз ѓуломї озод 
кард. 

БОБИ 31. Ѓайрат ва ѓазаби занњо 

1867. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) бароям 
гуфтанд: “Ман медонам, ки кадом ваќт аз ман розї њастї ва кадом 
ваќт норозї.” Оиша (р) мегўяд: Пурсидам: Инро аз куљо медонед? 
Фармуданд: “Инро медонам, ки њангоме аз ман розї бошї, мегўї: На 
ва ба Худои Муњаммад. Ва њангоме, ки норозї бошї, мегўї: На ва ба 
Худои Иброњим. Оиша (р) мегўяд: Гуфтам: Ё Расулаллоњ! Ба Худованд 
савганд, ки њамчунин аст ва танњо исми шуморо тарк мекунам (яъне, 
ин норозияти зоњирї ва дар забон аст ва муњаббати шумо дар ќалби 
ман кам намешавад). 

БОБИ 32. Марде, ки мањрам нест, набояд бо зан хилват 
намояд ва ё назди зане, ки шавњараш вуљуд надорад, 

дохил гардад 

1868. Аз Уќба ибни Омир (р) ривоят аст, ки Расули Худо (с) 
фармуданд: “Аз дохил шудан ба назди занњо бипарњезед.” Шахсе аз 
Ансор гуфт: Ё Расулаллоњ! Бародари шавњар чї тавр? (Яъне: Оё барои 
бародари шавњар низ раво нест, ки ба назди зани бародараш 
бидарояд?) Фармуданд: “Бародари шавњар сабаби марг аст.” 

БОБИ 33. Набояд зан зани дигареро назди шавњари худ 
тавсиф намояд 

1869. Аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: “Набояд зан бо зани дигаре якљо шавад ва сипас 
он занро тавре барои шавњари худ тавсиф намояд, ки гўё шавњараш ба 
тарафи он зан нигоњ мекунад.” 

БОБИ 34. Касе, ки ба сафари дуре меравад, набояд 
шабњангом ба хонааш баргардад 

1870. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: “Касе, ки ба сафари дароз меравад, шабњангом 
назди хонаводааш барнагардад.” 

1871. Ва аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: “Чун дар шаб аз сафар баргаштї, ба назди 
њамсарат дохил машав (ва интизорї бикаш), то тарошиданињоро 
битарошад ва сарашро шона кунад.” 
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1871. Ривоят аст, ки Ибни Умар (р) зани худро (ки номаш Омина 

бинти Ѓифор (р) буд), дар замони Паёмбари Худо (с) дар њолати њайз 
талоќ кард. Умар ибни Хаттоб (р) њукми ин масъаларо аз Паёмбари 
Худо (с) пурсид. Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Ўро амр кун, ки ба 
занаш руљўъ намояд. 

Баъд аз он занашро нигањ дорад, то он, ки аз њайз пок шавад ва боз 
дубора њайз гардад ва боз пок шавад, дар ин ваќт агар мехост, занашро 
нигоњ дорад ва агар мехост, пеш аз он, ки бо вай љимоъ намояд, ўро 
талоќ дињад ва ин њамон идаест, ки Худованди мутаъол амр намудааст, 
ки занњо дар он талоќ карда шаванд.” 

БОБИ 1. Талоќ додан њангоми њайз талоќ њисоб 
мегардад 

1873. Ва Аз Ибни Умар (р) дар ривояти дигар омадааст, ки гуфт: 
(Њамон талоќеро, ки дар њолати њайз дода будам), бар ман як талоќ 
мањсуб гардид. 

БОБИ 2. Касе, ки занашро талоќ медињад, оё бояд дар 
пеши рўяш талоќ бидињад? 

1874. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки чун духтари бани Љавн назди 
Паёмбари Худо (с) дохил гардид ва Паёмбари Худо (с) ба ў наздик 
шуданд, гуфт: Ман аз ту ба Худо паноњ мељўям. Фармуданд: “Ба Зоти 
азиме паноњ љустї, назди хонаводаат бирав.” 

1875. Ва дар ривояти Абўусайд (р) омадааст, ки чун (духтари ибни 
Љавн) назди Паёмбари Худо (с) дохил шуд, Паёмбари Худо (с) барояш 
гуфтанд: “Худро бароям бибахш.” (Гуфт: Оё имкон дорад, ки малика 
худро барои шахси бозорї бибахшад? Ва чун дасти худро наздик 
карданд, ки ўро таскин ва оромиш дињанд, гуфт: Аз ту ба Худо паноњ 
мељўям. Фармуданд: “Ба Зоти бузурге паноњ љустї. Баъд аз он 
(Паёмбари Худо (с) назди мо омада ва фармуданд: “Эй Абиусайд! 
Барояш ду љомаи нозук бипўшон ва ўро назди хонаводааш бирасон.” 
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БОБИ 3. Касе, ки се талоќро љоиз медонад 

1876. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки њамсари Рифоаи Ќуразї назди 
Паёмбари Худо (с) омада гуфт: Ё Расулаллоњ! Рифоа маро се талоќ 
дода буд ва баъд аз вай бо Абдурањмон ибни Зубайри Ќуразї издивољ 
намудам. Вале чизе, ки ў дорад, монанди решањои сари чодар аст (яъне, 
суст аст ва ќудрати љимоъ карданро надорад). 

Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Шояд  мехоњї дубора назди Рифоа 
баргардї? На, то он, ки Абдуррањмон маззаи ту ва ту маззаи ўро 
начашида бошї, наметавонї ба шавњари аввалаат баргардї.” 

БОБИ 4. Чаро он чиро, ки Худованд барои ту њалол 
сохтааст, бар худ њаром мекунї?.. 

1877. Ва аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) асал ва 
шириниро хуш доштанд ва чун аз намози аср бармегаштанд, назди яке 
аз њамсарони худ рафта ва бо ў менишастанд. Рўзе назди Њафса 
духтари Умар (р) рафтанд ва аз њадди маъмул наздаш бештар 
нишастанд. Рашкам омад, сабабро љустуљў намудам. Гуфтанд: Зане аз 
аќвоми Њафса барояш машки асал овардааст. Ва ў миќдоре аз он 
асалро барои Паёмбари Худо (с) таќдим намудааст, бо худ савганд 
хўрдам, ки њиларо ба кор хоњам бурд. 

Њамон буд, ки ба Савда бинти Замъа (р) гуфтам: Њангоме, ки 
Паёмбари Худо (с) наздат омаданд, аз эшон бипурс, ки оё маѓофир 
хўрдаед? (Маѓофир гиёњест сањрої ва бисёр бадбўй). Эшон хоњанд 
гуфт, ки не. Бори дигар бипурс, ки ин бўйи маѓофир аз куљо аст? Эшон 
хоњанд гуфт, ки Њафса (р) бароям асал додааст. Ту бигў, ки занбўри он 
асал аз урфут, (ки гули маѓофир аст ва бўи баде дорад), истифода 
намудааст ва ман њам њамин суханро мегўям. Ва аз Сафия (р) хост, то ў 
низ њамин чизро бигўяд. 

Оиша (р) мегўяд: Савда (р) бароям гуфт: Ба Худованд савганд, ба 
муљарраде, ки Паёмбари Худо (с) ба дарвозаи хонаам наздик шуданд, 
аз тарси ту мехостам он чиро, ки барои ман гуфта будї, барояшон 
бигўям. 

Оиша (р) мегўяд: Вале то ваќте, ки Паёмбари Худо (с) назди Савда 
(р) нишастанд, чизе нагуфт ва чун наздаш нишастанд, пурсид: Ё 
Расулаллоњ! Маѓофир хўрдаед? Гуфтанд: На. Гуфт: пас ин бўе, ки аз 
шумо меояд, аз куљост? Фармуданд: Њафса бароям миќдори асал дода 
буд. Гуфт: Занбўри он аз урфут истифода намудааст. 

Оиша (р) мегўяд: Чун Паёмбари Худо (с) назди ман омаданд, ман 
њам њамин суханро гуфтам ва чун назди Сафия рафтаанд, ў низ њамин 
суханро такрор намуд ва чун дубора назди Њафса (р) рафтанд, гуфт: Ё 
Расулаллоњ! Барои шумо миќдоре аз он асалро биёварам? Фармуданд: 
“Ба он асал зарурате надорам.” 
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Оиша (р) мегўяд: Савда (р) бароям гуфт, ки мо Паёмбари Худо (с)-
ро аз он асал мањрум сохтем. Барояш гуфтам: Сокит бош ва чизе магў 
(Он чиро, ки Оиша (р) дар муќобили Паёмбари Худо (с) анљом дод, ба 
асоси рашки байни занњо буд, на ба маќсади бадї расондан ба 
Паёмбари Худо (с). 

БОБИ 5. Талоќ додан дар хулъ чї гуна аст?.. 

1887. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки њамсари Собит ибни Ќайс 
назди Паёмбари Худо (с) омад ва гуфт: Ё Расулаллоњ! Ман Собит ибни 
Ќайсро аз нигоњи дин ва ахлоќ муттањам намекунам, вале аз ин, ки 
баъд аз мусалмон будан кофар шавам, метарсам (гўянд, мурод аз куфр 
дар ин љо куфрони неъмат ва адами муроъоти њуќуќи шавњар аст). 

Иллати бадибнии ин зан аз шавараш ин буд, ки шавњараш 
кўтоњќаду бисёр бадшакл буд, дар њоле худи он зан љавон буд ва сурати 
зебое дошт (Паёмбари Худо (с) гуфтанд: “Оё њозир њастї, ки 
боѓчаашро барояш пас гардонї?” (Ин тавр маълум мешавад, ки Собит 
ибни Ќайс ин боѓчаро ба он зан мањр дода буд). Гуфт: Бале. Паёмбари 
Худо (с) ба Собит ибни Ќайс (р) гуфтанд: “Боѓчаро ќабул кун ва дар 
муќобил ўро як талоќ бидењ.” 

БОБИ 6. Шафоат кардани Паёмбари Худо (с) барои 
шавњари Барира 

1879. Ва аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки шавњари Барира ѓуломе 
буд, ба номи Муѓис ва гўё њамин њоло ба тарафаш нигоњ мекунам, ки 
ба аќиби Барира роњ меравад ва гиря мекунад ва ашкњояш болои 
ришаш равон аст. 

Паёмбари Худо (с) ба Аббос (р) гуфтанд: “Оё аз муњаббати Муѓис 
барои Барира ва аз бад омадани Барира аз Муѓис тааљљуб намекунї? 
“Ва Паёмбари Худо (с) ба Барира гуфтанд: “Агар назди Муѓис 
баргардї (бењтар аст).” Барира (р) гуфт: Ё Расулаллоњ! Маро ба ин кор 
амр мефармоед? Фармуданд: “На! Фаќат шафоат мекунам.” Гуфт: Ман 
ба ў зарурате надорам. 

БОБИ 7. Лиъон 

1880. Аз Сањл ибни Саъди Соъидї (р) ривоят аст, ки Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: “Ман ва сарпарасти ятим дар љаннат инчунин 
(пањлўи якдигар) ќарор дорем).” Ва ба ангушти шањодат ва ангушти 
миёнаи худ ишора намуданд ва ин ду ангушти худро ќадре аз якдигар 
кушоданд. 
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БОБИ 8. Агар ба таври киноя гуфт, ки ин бачча аз ман 
нест 

1881. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Шахсе назди 
Паёмбари Худо (с) омаду гуфт: Ё Расулаллоњ! Баччаам сиёњчењра ба 
дунё омадааст (чун худи ин шахс сафед буд, аз ин ки фарзандаш сиёњ ба 
дунё омада буд, хост барои Паёмбари Худо (с) бигўяд, ки ин бачча аз 
ман нест). Фармуданд: “(Оё шутур дорї?)” 

Гуфт: Бале. Фармуданд: “Чї ранг њастанд?” Гуфт: Сурхранг. 
Фармуданд: “Дар байни онњо кадом шутури хокранг нест?” Гуфт: 
Њаст. Фармуданд: “Ин аз куљо шудааст? Гуфт: Шояд наслњои гузашта 
бар вай таъсир карда бошанд. Фармуданд: “Шояд бар фарзанди ту низ 
наслњои гузашта таъсир бахшида бошанд.” 

БОБИ 9. Тавба додани муталоинайн 

1882. Аз Ибни Умар (р) дар њадиси муталоинайн омадааст, ки гуфт: 
Паёмбари Худо (с) барои муталоинайн гуфтанд: “Њисоби шумо бар 
Худо аст ва яќинан яке аз шумо дурўѓ мегўяд. (Ва барои шавњари зан 
гуфтанд) Дигар ба он зан дастрасї нахоњї дошт.” 

Он шахс гуфт: Моле, ки сарф кардаам, чї мешавад? Фармуданд: 
“Бароят чизе намерасад, агар он чиро гуфтї, рост бошад, молеро ки 
масраф кардаї, дар муќобили чизе аст, ки аз он зан истифода бурдаї 
ва агар он чиро, ки гуфтї, дурўѓ бошад, ба тариќи авло, ки бароят чизе 
намерасад.” 

БОБИ 10. Истеъмоли сурма барои зане, ки шавњараш 
вафот ёфтааст 

1883. Аз Умми Салама (р) ривоят аст, ки зане шавњараш вафот ёфт. 
(Вобастагонаш) аз чашмдардиаш тарсиданд, назди Паёмбари Худо (с) 
омаданд ва аз эшон иљоза хостанд, то ба чашмњояш сурма намояд. 
Фармуданд: “(Зан дар њолати азо) набояд ба чашмњояш сурма намояд. 

Дар гузашта (занњо дар њангоми идда) бадтарин либосњоро 
мепўшиданд ва ё дар бадтарин хонањо сукунат мекарданд ва чун як сол 
аз идааш мегузашт, агар саге аз наздаш мегузашт, ба тарафаш саргине 
партоб мекард, пас набояд акнун то чањор моњ ва дањ рўз намегузарад 
(ба чашмаш сурма намояд).” 
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1884. Аз Абўмасъуди Ансорї (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, 

ки фармуданд: “Агар мусалмон бар хонаводааш нафаќа кунад ва 
нияташ талаби савоб бошад, он нафаќа барояш садаќа мањсуб 
мегардад.” 

1885. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Касе, ки дар хидмати ятимон ва бевазанон бошад, 
монанди муљоњид фисабилиллоњ аст ва ё монанди касе аст, ки шабро то 
субњ намоз мехонад ва рўзро рўза мегирад.” 

БОБИ 1. Захира кардани ќути яксолаи ањлу авлод ва 
кайфияти нафаќа бар авлод 

1886. Аз Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) хурмои бани 
Назирро мефурўхтанд ва ќути (хўрокаи) яксолаи хонаводаи худро 
захира мекарданд. 
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1887. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Гуруснагї бар ман 
ѓалаба кард ва бо Умар ибни Хаттоб (р) мулоќот намудам. Аз вай 
хостам, то як ояте аз Ќуръонро бароям тиловат намояд. Ў он оятро 
бароям тиловат намуд ва дарвозаи хонаашро кушоду рафт. Каме роњ 
рафтам, аз хастагї ва гуруснагї афтода ва бењуш гардидам. 

(Чун ба њуш омадам) дидам, ки Паёмбари Худо (с) бар болои сарам 
истодаанд, маро садо заданд ва фармуданд: Эй Абўњурайра (р). 
Гуфтам: Бале, ё Расулаллоњ! Дастамро гирифтанд ва маро аз љой 
бардоштанд ва мушкили маро дарк намуданд, маро ба хонаи худ 
бурданд ва фармуданд, то бароям ќадањи шире биёваранд, аз он шир 
миќдоре нўшидам. Фармуданд: Эй Абўњурайра! Дигар њам бинўш. 
Бори дигар нўшидам, фармуданд: Боз њам бинўш. Боз њам нўшидам, то 
ин, ки шикамам монанди тире рост истод. 

Абўњурайра (р) мегўяд: Баъд аз он Умар (р)-ро дидам ва мољароро 
барояш ќисса намудам ва барояш гуфтам: Он чї, ки орзуям буд, касе 
ки аз ту онро бењтар анљом медод, мутакафил гардид ва ба Худованд 
савганд аст, њангоме ки аз ту хостам, то бароям фалон оятро тиловат 
намої, ман худам он оятро аз ту бењтар медонистам. Умар (р) гуфт: Ба 
Худованд савганд, агар туро ба хонаам мебурдам, бароям хуштар аз он 
буд, ки галаи шутуре дошта бошам. 

БОБИ 1. Бисмиллоњ гуфтан ва таом хўрдан 
бо дасти рост 

1888. Ривоят аст, ки Умар ибни Абўсалама (р) гуфт: Њангоми 
туфулият дар тарбияи Паёмбари Худо (с) будам ва сабабаш он буд, ки 
Паёмбари Худо (с) бо модари вай, ки Умми Салама аст, издивољ 
намуда буданд. 

Њангоми таъом хўрдан ба њар гўшаву канори коса даст меандохтам. 
Паёмбари Худо (с) бароям гуфтанд: “Эй писар! “Бисмиллоњ” бигў, ба 
дасти рости худ бихўр ва аз наздики худ бихўр. Аз он ваќт ба баъд то 
акнун таъом хўрданам ба њамон тариќа шуд, ки Паёмбари Худо (с) 
њидоят намуданд. 
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БОБИ 2. Хўрдан то сер шудан 

1889. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) њангоме 
вафот намуданд, ки аз об ва хурмо сер шуда метавонистем (яъне, пеш 
ин ваќт њатто аз обу хурмо низ сер намешудем). 

БОБИ 3. Нони нарм ва хўрдан бар болои дастархон 

1890. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: То њангоме Паёмбари Худо 
(с) вафот намуданд, на нони нарму мулоим хўрданд ва на гўсфанди 
бирёнї. 

1891. Аз Анас (р) ривояти дигараш омадааст, ки гуфт: Ман 
нашунидам, ки Паёмбари Худо (с) дар коса таъом хўрда бошанд ва ё 
нони нарму мулоимеро тановул намуда бошанд ва он, ки беруни 
дастурхон таъоме тановул карда бошанд. 

БОБИ 4. Таоми як нафар барои ду нафар кофист 

1892. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Таъоми ду нафар барои се нафар ва таъоми се нафар 
барои чањор нафар кофї аст.” 

БОБИ 5. Мўъмин дар як рўда таом мехўрад 

1893. Ривоят аст, ки Ибни Умар (р) то мискинеро намеёфт, ки 
њамроњаш нон бихўрад, таъом намехўрд. Рўзе шахсеро оварданд, ки бо 
вай нон бихўрад. Ин шахс бисёр нон хўрд, Ибни Умар (р) барои 
ходимаш гуфт: Ин шахсро дубора наздам маёвар, зеро Паёмбари Худо 
(с) фармуданд, ки: “Мусалмон дар як рўда таом мехўрад ва кофир дар 
њафт рўда.” 

БОБИ 6. Таъом хўрдан дар њоли такя задан 

1894. Аз Абўљуњайфа (р) ривоят аст, ки гуфт: Назди Паёмбари Худо 
(с) будам, эшон барои шахсе, ки дар наздашон буд, гуфтанд: “Ман дар 
њоле, ки такя зада бошам, нон намехўрам.” 

БОБИ 7. Паёмбари Худо (с) њељ таомеро бад 
намегуфтанд: 

1895. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) њељ 
таъомеро бад намегуфтанд, агар иштињо доштанд, мехўрданд ва агар 
бадашон меомад, он таъомро тарк мекарданд. 
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БОБИ 8. Пуф кардан дар љав 

1896. Аз Сањл (р) ривоят аст, ки касе аз вай пурсид: Оё шумо дар 
замони Паёмбари Худо (с) нони нармро дида будед? Гуфт: На. Пурсид: 
Орди љавро ѓирбол мекардед? Гуфт: На, балки (љињати пок кардани он) 
дар он нафх мекардем (яъне, бо дањани худ пуф мекардем, то сабўс ва 
хошоки он ќадре кам шавад). 

БОБИ 9. Хўроки Паёмбари Худо (с) ва 
сањобањояшон 

1897. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Рўзе Паёмбари Худо 
(с) хурмоњоро байни сањобањои худ таќсим намуданд ва барои њар 
кадоме њафт дона хурмо доданд ва аз њафт дона хурмое, ки барои ман 
доданд, як донаи онњо хароб буд ва он як донаи хароб аз њамаи онњо 
бароям бењтар мазза дод, зеро мањкам ба дандонњоям часпид (зеро 
њамон хурмое, ки ба дандонњояш часпида буд, лањзањое дар дањонаш 
монда буд ва њамон чиз сабаби лаззат бурдан ва таскинаш гардида 
буд). 

1898. Ривоят аст, ки Абўњурайра (р) гузараш ба мардуме афтод, ки 
гўсфанди бирёншудае пеши рўяшон ќарор дошт, онњо Абўњурайраро 
даъват ба хўрдан намуданд. Вале ў аз хўрдан ибо варзид ва гуфт: 
Паёмбари Худо (с) аз дунё рафтанд ва аз нони љав сер нашуданд. 

1899. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Хонаводаи Паёмбари Худо 
(с) аз рўзе, ки ба Мадина омаданд, то њангоми вафоти (Паёмбари Худо 
(с) се рўзи пай дар пай аз нони гандум сер нашуданд. 

БОБИ 10. Њалво 

Унвон ин боб талбина аст ва талбина ѓизое аст, ки аз орди сабўс ва 
равѓан ва асал сохта мешавад ва бештар шабоњат ба чизе дорад, ки мо 
онро фарн мегўем. Вале он аз фарн раќиќтар аст, зеро фарн бо ќошуќ 
хўрда мешавад ва талбина нўшида мешавад. 

1900. Ривоят аст, ки Оиша (р) њамсари Паёмбари Худо (с) одат 
дошт, ки агар касе аз хонаводааш вафот мекард ва занњо љамъ 
мешуданд, (баъд аз он, ки мењмонон ба хонањои худ мерафтанд, 
касонеро, ки аз аќвом ва хонаводаи соњиби мурда боќї монда буд, амр 
мекард, то деги талбина тањия намоянд. Баъд аз он нонро реза мекард. 
талбинаро ба болои онњо мерехт ва мегуфт: “Аз ин таъом бихўред, зеро 
аз Паёмбари Худо (с) шунидам, ки мефармуданд: “Талбина сабаби 
оромиши ќалби мариз мегардад ва ѓамашро то андозае аз байн 
мебарад.” 
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БОБИ 11. Таъом хўрдан дар зарфе, ки ба нуќра 
пўшонда шудааст 

1901. Аз Њузайфа (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки мефармуданд: “Абрешим ва дебољро напўшед ва дар 
зарфи тилло ва нуќра чизе наёшомед ва дар зарфњои тилло ва нуќра 
чизе нахўред, зеро ин чизњо дар дунё барои ѓайри мусалмонон ва дар 
охират барои мо (мусалмонон) аст.” 

БОБИ 12. Шахсе, ки барои бародарони худ таъоме 
тањия менамояд 

1902. Аз Абўмасъуди Ансорї (р) ривоят аст, ки гуфт: Шахсе аз 
ансор ба номи Абўшуъайб ѓуломи ќассобе дошт. Барои ѓуломи худ 
гуфт, ки бароям таъоме тањия кун, зеро мехоњам Паёмбари Худо (с)-ро 
бо чањор нафари дигар даъват намоям. Њамон буд, ки Паёмбари Худо 
(с)-ро бо чањор нафари дигар даъват намуд, шахси шашуме њам ба 
думболи онњо ба роњ афтод. Паёмбари Худо (с) (ба мизбон) гуфтанд: 
“Ту панљ нафари моро даъват карда будї ва ин шахс худаш бо мо 
омадааст. Агар мехоњї, барояш иљоза бидењ ва агар мехоњї, љавобаш 
бидењ.” Он шахс гуфт: Балки барояш иљоза медињам. 

БОБИ 13. Хўрдани хурмо бо хиёр 

1903. Аз Абдуллоњ ибни Љаъфар ибни Абутолиб (р) ривоят аст, ки 
гуфт: Паёмбари Худо (с)-ро дидам, ки рутабро бо хиёр мехўрданд 
(рутаб иборат аз хурмои тоза аст). 

БОБИ 14. Хурмои тоза ва хурмои хушк 

1904. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар Мадина 
шахси яњудие буд, ки бароям то ваќти ба даст омадани хурмо ќарз 
медод. Ровї мегўяд: Ва замини Љобир њамон буд, ки дар роњи Рума 
воќеъ гардида буд. (Ва Рума номи чоње аст дар наздикии Мадина, ки 
Усмон (р) онро аз шахси яњудие харид ва фисабилиллоњ ваќф намуд). 

Љобир мегўяд: Ин замин дар яке аз солњо аз њосил нишаст ва мева 
надод ва ба он њам он шахси яњудї њангоми чидани хурмо омад (ва 
ќарзи худро талаб намуд) ва чун хурморо начида будам, ки барояш 
бидињам, аз вай хостам, то бароям як соли дигар мўњлат бидињад, вале 
ў ќабул накард ва ибо варзид. 

Аз мавзўъ ба Паёмбари Худо (с) хабар додам, эшон барои 
сањобањои худ фармуданд: “Биёед бо њам биравем ва аз яњудї барои 
Љобир мўњлат бихоњем.” Њамон буд, ки ба нахлистонам омаданд ва 
Паёмбари Худо (с) дар ин маврид бо он яњудї гуфтугў намуданд. 



 

                                                         Китоби  анвоъи таъомҳо   

 541 

Яњудї дар љавобашон мегуфт: Ё Абалќосим! Барояш мўњлат 
намедињам. 

Чун Паёмбари Худо (с) ин њолатро мушоњида намуданд, 
бархостанд ва дохили нахлистон гардиш намуданд, баъд аз он 
бозгаштанд ва дубора дар мавриди мўњлат ба он яњудї гуфтугў 
намуданд. Вале ў ќабул намекард ва ибо меварзид. Ман бархостам ва 
андаке хурмои тоза овардам ва назди Расули Худо (с) гузоштам, аз он 
хурмоњо хўрданд ва пурсиданд: “Соябонат куљо аст?” Барояшон 
нишон додам, фармуданд: “Онро бароям фарш кун.” Онро фарш 
кардам. 

Ва эшон рафтанд ва дар он соябон хобиданд. Баъд аз он, ки бедор 
шуданд, миќдори дигаре хурмои тоза барояшон овардам. Аз онњо 
миќдоре хўрданд ва назди яњудї омаданд ва бори дигар дар мавриди 
ќарз бо ў гуфтугў намуданд ва ў ибо меварзид. Баъд аз он бори дуввум 
дар байни хурмоњои тоза гардиш намуда ва фармуданд: “Эй Љобир! 
Хурмоњоро бичин ва ќарзи худро адо кун.” 

Љобир (р) мегўяд: Хурмоњоро чидам ва Паёмбари Худо (с) назди 
хурмоњои чидашуда истоданд ва ман аз он хурмоњо ќарзи худро додам 
ва баъд аз адои ќарз њамон андозаи дигар бароям боќї монд, омадам 
ва ин хабари хушро ба Паёмбари Худо (с) расондам. 

Фармуданд: “Худам шањодат медињам, ки ман Паёмбари Худо (с) 
њастам.” (Ва одати Паёмбари Худо (с) ин буд, ки њар гоњ Худованди 
мутаъол мўъљизаеро дар дасти инсон зоњир месохт, ба вањдонияти 
Худовандї ва рисолати худ шањодат медоданд). 

БОБИ 15. Хурмои аљва 

1905. Аз Саъд ибни Абўваќќос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: “Касе, ки субњ њафт донаи хурмои аљва бихўрад, 
дар њамон рўз зањр ва љоду бар ў зараре намерасонад.” (Аљва хурмое 
аст сиёњранг ва ќариб гирдшакл, бисёр хушмазза, вале камёб аст. Дар 
Мадинаи мунаввара ёфта мешавад, вале беш аз дањ чанд хурмоњои 
дигар ќиммат дорад). 

БОБИ 16. Лесидани ангуштон 

1906. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Ваќте, ки касе аз шумо чизе мехўрад, то ваќте, ки дасти 
худро намелесад, онро пок накунад.” 

БОБИ 17. Баъд аз таъом хўрдан чї бояд гуфт? 

1907. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар замони 
Паёмбари Худо (с) дастмоли дигаре ба љуз аз кафњои дасту бозуњо ва 
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ќадамњои худ надоштем (яъне, баъд аз таъом хўрдан кафњои дасти 
худро бо якдигар ва ё ба бозуњо ва ќадамњои худ мемолидем. Ва бояд 
таваљљўњ дошт, ки таъомњо дар он ваќт бештар нони хушк ва хурмо ва 
шир буд ва чирк надошт). 

1908. Аз Абўумома ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) ваќте, ки 
дастархон бардошта мешуд, мегуфтанд: “Алњамдулиллоњи њамдан 
касиран, тайибан, муборакан фињи ѓайра макфийина вало 
муваддиъин”, яъне, ситоиши хос барои Худост, чунон ситоиш, ки 
бисёр пок аст ва дар он баракат аст, зиёдии таъом талаф нашавад. Ин 
таъом охирин таъом набошад ва бениёзии охир набошад. 

1909. Ва аз Абўумоама (р) дар ривояти дигаре омадааст, ки гуфт: 
Паёмбари Худо (с) њангоме, ки аз таъом хўрдан фориѓ мешуданд, 
мегуфтанд “Алњамду лиллоњи лазї кафоно ва арвоно ѓайра макфийин 
ва ло макфурин,” яъне, ситоиш барои Худое аст, ки таъоми 
бокифоятеро барои мо дод ва моро сероб сохт, зиёдии таъом талаф 
нашавад ва ин таъом бидуни шукргузорї набошад. 

БОБИ 18. Ин ќавли Худованд, ки мефармояд: “Ва чун 
таъом хўрдед, пароканда шавед” (Ањзоб: 53) 

1910. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз ќиссаи њиљоб аз њамаи 
мардум ман бохабартар њастам ва Убай ибни Каъб дар бораи он аз ман 
суол мекард. Њангоме, ки Паёмбари Худо (с) бо Зайнаб бинти Љањш (р) 
дар Мадина издивољ намуданд, мардумро дар ваќти чошт барои таъом 
даъват намуданд. Баъд аз ин ки мардум бархостанд, Паёмбари Худо (с) 
нишастанд ва иддае аз мардум бо эшон нишастанд, то ин, ки Паёмбари 
Худо (с) низ бархостанд ва ба тарафи њуљраи Оиша (р) рафтанд ва ман 
низ њамроњашон рафтам ва фикр карданд, ки мардум баромада 
рафтанд, аз ин рў баргаштанд ва ман њам бо эшон баргаштам. 

Вале дидем, ки мардум њанўз дар љои худ нишастаанд, боз бори 
дуввум баргаштанд ва ман низ бо эшон баргаштам, то ин, ки ба 
дарвозаи њуљраи Оиша (р) расидем ва дигар гумон кардем, ки онњо 
бархостанд ва њамон буд, ки баргаштанд ва ман њам бо эшон 
баргаштам. Дидем, ки мардум бархостанд ва Паёмбари Худо (с) байни 
ману байни худ пардае овезон карданд ва ояти њиљоб нозил гардид (ва 
он ин ояи карима аст: “Ё айюњаллазина оману ло тадхулў буютаннабий 
илло анюъзана лакум.” 
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БОБИ 1. Номгузории мавлуд 

1911. Аз Абўмўсо (р) ривоят аст, ки гуфт: Худованд бароям 
фарзанде ато намуд, ўро назди Паёмбари Худо (с) бурдам. Ўро 
Иброњим ном нињоданд. Хурмоеро хоиданд ва бар дањанаш гузоштанд 
ва барояш дуо карданд ва ўро ба дастам доданд. 

1912. Аз њадиси Асмоа (р) дар мавриди ин, ки Абдуллоњ ибни 
Зубайрро (р) таваллуд намудааст, дар њадиси њиљрат ќаблан гузашт ва 
дар ин ривоят омадааст, ки мусалмонон аз таваллуди ў нињоят хушњол 
шуданд, зеро касе барои онњо гуфта буд, ки мардуми яњудї шуморо 
сењр кардаанд ва фарзанддор нахоњед шуд. 

БОБИ 2. Дур кардани ифлосињо аз бадани тифл дар 
ваќти аќиќа 

1913. Аз Салмон ибни Омир ибни Забй (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз 
Паёмбари Худо (с) шунидам, ки фармуданд: “Аз писар бояд аќиќа дод, 
пас барояш њайвонеро забњ кунед ва ифлосињоро аз вай дур намоед 
(мафњуми њадис мухолифи мўътабар нест. Яъне ин тавр набояд 
фањмид, ки аз писар аќиќа бидињед ва аз духтар надињед, балки суннат 
аст, ки барои писар ду гўсфанд ва барои духтар як гўсфанд аќиќа дода 
шавад). 

БОБИ 3. Фаръ 

1914. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Фаръ ва ъатира (дар Ислом) нест. (Фаръ иборат аз 
нитољи аввали њайвон аст, ки ањли љоњилият онро барои бутњои худ 
забњ мекарданд ва ъатира шутуре аст, ки онро дар (дањ рўзи аввали) 
моњи раљаб (барои бутњои худ) забњ мекарданд (ва аз ин љињат ба номи 
раљабия низ ёд мешуд ва Паёмбари Худо (с) аз ин ду амал нањй 
фармуданд). 
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БОБИ 1. Бисмиллоњ гуфтан дар ваќти шикор кардан 

1915. Аз Адй ибни Њотим (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари 
Худо (с) рољеъ ба шикор кардан бо тир бидуни пайкон, ки сараш тез 
нест, пурсидам, фармуданд: “Чизеро, ки ба олати тез шикор шуда 
бошад, бихўр ва агар бо чизи пањн шикор шуда бошад, монанди 
њайвоне аст, ки ба василаи асо кушта шуда бошад.” 

Ва аз эшон дар мавриди шикор бо саг пурсидам, фармуданд: 
“Шикореро, ки барои ту гирифта бошад, бихўр, зеро гирифтани саг ба 
манзалаи забњ аст ва агар њамроњи саги худ ё њамроњи сагњои худ саги 
бегонаеро дидї ва фикр кунї, ки шояд дар гирифтани шикор бо саги ту 
якљо буда бошад ва шикорро кушта буд, аз он махўр, зеро ту танњо бар 
саги худ бисмиллоњ гуфта будї, на бар саги бегона.” 

БОБИ 2. Шикор кардан бо тиру камон 

1916. Аз Абўсаълабаи Хушанї (р) ривоят аст, ки гуфт: Гуфтам: Ё 
Расулаллоњ! Моён дар сарзамини ањли китоб зиндагї мекунем, оё 
(равост), ки дар зарфи косаи онњо таъом бихўрем? Ва дар сарзамине 
њастем, ки шикори фаровон аст (оё равост), бо камон ва ё бо саги 
таълимёфта ва ё бо саги ѓайритаълимёфта шикор намоем? Ва аз ин 
навъ шикорњо кадом навъ бароям бењтар аст? 

Фармуданд: “Он чї, ки рољеъ ба ањли китоб гуфтї, агар зарфу 
косаи дигаре ёфтед, ба зарфу косаи онњо таъом нахўред ва агар 
наёфтед, онњоро бишўед ва дар онњо таъом бихўред ва чизеро, ки ба 
тиру камони худ шикор намуда ва бисмиллоњ гуфта будї, бихўр ва 
чизњоро, ки бо саги таълимёфта шикор намуда ва бисмиллоњ гуфта 
будї, бихўр ва чизеро, ки бо саги ѓайритаълимёфта шикор намуда ва 
онро зинда ёфтї ва худат забњ намудї, бихўр (ва мафњуми мухолифаш 
он аст, ки агар касе ба саги ѓайритаълимёфта шикор кард ва шикор 
мурда буд, набояд онро бихўрад). 

    БОБИ 3. Шикор кардан ба санг ва фалохун 

1917. Ривоят аст, ки Абдуллоњ ибни Муѓаффал (р) шахсеро дид, ки 
сангпаронї мекунад. Ба ў гуфт: Сангпарронї макун, зеро Паёмбари 
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Худо (с) аз сангпаронї манъ кардаанд ва ё аз сангпарронї бадашон 
меомад ва фармуданд: “Ба сангпарронї на шикор мешавад ва на њам аз 
он ба душман азияте мерасад, балки ё дандонро мешиканад ва ё 
чашмро кўр мекунад.” Баъд аз муддате боз њамон шахсро дид, ки 
сангпарронї мекунад, ба ў гуфт: Ба ту мегўям, ки Паёмбари Худо (с) аз 
сангпарронї манъ кардаанд ва ё аз сангпаронї бадашон меомад ва боз 
ту сангпарронї мекунї, бо ту чандин муддате сухан нахоњам гуфт. 

БОБИ 4. Касе ки сагеро ба љуз аз саги 
шикорї ва ё саги рама нигањдорї менамояд 

1918. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, 
ки фармуданд: “Касе, ки сагро нигањ медорад ва ќасдаш аз нигоњдории 
он саг шикор кардан ва њифозати њайвонот набошад, њар рўз аз савоби 
амалаш ду ќирот кам мешавад” (Ќирот ними донак аст ва мурод аз он 
дар ин њадис љузъе аз савоби аъмол аст ва миќдори муайяни онро дар 
ин маврид љуз Худованд каси дигаре намедонад). 

БОБИ 5. Агар шикор ба муддати ду ва ё се 
рўз гум шавад 

1919. Њадиси Адй ибни Њотим ќабл гузашт ва дар ин ривоят 
омадааст: “Ва агар шикор кардї ва онро баъд аз як рўз ё ду рўз пайдо 
намудї ва ба љуз аз асари тири худ асари чизеро надидї, онро бихўр ва 
агар дар об афтода буд, махўр ва албатта ин дар сурате њаст, ки шикор 
дар љое бошад, ки мутаъаффин нашуда бошад, варна хўрдани он њаром 
ва ё макрўњ аст).” 

БОБИ 6. Хўрдани малах 

1920. Аз Ибни Абўавфо (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо Паёмбари Худо 
(с) дар њафт ва ё шаш  ѓазва  иштирок  намудам  ва  бо  эшон  малах  
мехўрдем  (хўрдани  малах  ба  иљмоъи  уламо раво аст,  вале  чун  
малах  анвоъи  фаровоне  дорад  ва  баъзе  аз  анвоъи  он зањролуд  аст,  
аз  ин  љињат  хўрдани  чунин  навъи  он  раво  нест). 

 

БОБИ 7. Нањр ва забњ 

1921. Аз Асмоъа духтари Абўбакр (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар 
замони Паёмбари Худо (с) дар Мадина асперо нањр намуда ва хўрдем. 
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БОБИ 8. Он чї, ки дар мавриди мусла кардан ва нишона ќарор 
додани њайвон ва шикор кардани њайвони хобида омадааст 

1922. Ривоят аст, ки Ибни Умар (р) мардумеро дид, ки мурѓеро 
бастаанд ва онро нишона ќарор доданд ва чун Ибни Умар (р)-ро 
диданд, пароканда шуданд. Ибни Умар (р) гуфт, ин корро кї кардааст? 
Паёмбари Худо (с) касеро, ки чунин коре мекунад, лаънат кардаанд. 

1923. Ва аз Ибни Умар (р) дар ривояти дигаре омадааст, ки гуфт: 
Паёмбари Худо (с) касеро, ки њайвонеро мусла мекунад, лаънат 
кардаанд (мурод аз мусла он аст, ки узверо  аз  он  њайвон  пеш  аз  забњ  
карданаш  ќатъ  намоянд  ва  ё  баъд  аз  забњ  кардан  то  ваќте, ки  
њанўз  комилан ором  нагирифтааст,  ба  чунин  коре  иќдом  намоянд). 

БОБИ 9. Гўшти мурѓ 

1924. Аз Абўмўсои Ашъарї (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с)-ро дидам, ки гўшти мурѓро мехўрданд. 

БОБИ 10. Хўрдани њайвоноти дарранда 

1925. Аз Абўсаъла ба (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) аз 
хўрдани њайвоноти дарранда манъ карданд. 

БОБИ 11. Мушк 

1926. Аз Абўмўсо (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Њамнишини хуб ва њамнишини бад монанди атрфурўш ва 
кўрагар (оњангар) аст. Атрфурўш ё барои  ту  аз  он атр чизе медињад ва 
ё аз вай харидорї мекунї ва ё бўи хушаш ба машомат мерасад, вале 
кўрагар ё либосатро месўзонад, ё бўи баде аз он ба машомат мерасад.” 

БОБИ 12. Холкўбї ва аломат гузоштан бар рўй 

1927. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) аз 
задани аломат бар рўй манъ намудаанд. 
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БОБИ 1. Он чиро, ки аз гўшти ќурбонї метавон хўрд ва 
он чиро, ки метавон захира кард 

1928. Аз Салама ибни Акваъ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: “Касе, ки ќурбонї мекунад, набояд дар рўзи 
саввум аз ќурбонии худ чизе дошта бошад.” Чун соли оянда шуд 
гуфтанд: Ё Расулаллоњ! Имсол њам монанди соли гузашта чизеро 
захира накунем? Фармуданд: “Бихўред ва ба мардум бидињед ва захира 
кунед, соли гузашта мардуми гурусна буданд, хостам, то ба эшон 
кўмак кунед!” 

1929. Ривоят аст, ки Умар ибни Хаттоб (р) намози идро дар рўзи 
иди ќурбон пеш аз хутба додан адо намуд ва баъд аз намоз барои 
мардум хутба дод ва гуфт: Эй мардум! Шуморо Паёмбари Худо (с) аз 
рўза гирифтани ин ду рўз нањй фармуданд: яке рўзи иди Фитри шумо 
ва яке рўзи иде, ки дар он аз ќурбонии худ чизеро мехўред. 

1930. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Касе ки дар ин дунё шароб хўрда бошад ва аз он тавба 
накарда бошад, дар охират аз шароб хўрдан мањрум мегардад.” 

1931. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Шахси зинокор њангоми зино кардан мусалмон нест ва 
шахси шаробхўр њангоми шароб хўрдан мусалмон нест ва шахси дузд 
њангоми дуздї кардан мусалмон нест.” 

1932. Ва њамчунин аз Абўњурайра (р) дар ривояти дигаре омадааст, 
ки (Паёмбари Худо (с) фармуданд: “... ва касе, ки чизи боањамиятеро 
дар њоле, ки мардум ба тарафаш нигаранд, мерабояд, мусалмон нест” 
(Ин шомили њамаи касоне аст, ки моли мардумро ба зўр ва зулм ва ё 
ришва ва ё аз роњи хиёнат ба байтулмол ва дигар роњњои њаром ба даст 
меоваранд). 
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БОБИ 1. Шаробе, ки аз асал сохта мешавад 

1933. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Касе аз Паёмбари Худо (с) аз 
њукми битъ, ки мардуми Яман онро аз набизи асал тањия намуда ва 
меошомиданд, пурсиш намуд, фармуданд: “Њар шаробе, ки сабаби 
мастї шавад, њаром аст” (яъне асоси тањрима мастї аст ва таѓйири 
шакл ва ном ва кайфияти сохтан таъсире ба њаром будани он надорад). 

1934. Аз Абўомири Ашъарї ривоят аст, ки аз Паёмбари Худо (с) 
шунидааст, ки фармуданд: “Аз уммати ман мардуме хоњанд омад, ки 
зино ва пўшидани абрешим ва шаробу мусиќиро њалол медонанд ва 
мардуме бар болои кўње будубош менамоянд ва шубон њангоми шаб 
гўсфандонашонро наздашон мебарад (ва шахси фаќире) рўи њољате, ки 
дорад, назди онњо меравад (ва аз онњо чизе металабад), онњо барояш 
мегўянд: фардо биё. Ва Худованди мутаъол шабњангом онњоро њалок 
мекунад ва кўњро бар онњо сарнагун месозад ва касонеро, ки наљот 
ёфтанд, то ба рўзи ќиёмат ба бузина ва хук масх менамояд.” 

БОБИ 2. Нам кардани хурмо дар зарфњои оддї ва 
зарфњои сангї 

1935. Ривоят аст, ки Абўсаъиди Соъидї Паёмбари Худо (с)-ро ба 
арўсии худ даъват намуд ва зане, ки бо вай арўсї карда буд, худаш 
мењмононро хидмат мекард, он зан гуфт: Оё медонед, ки барои 
Паёмбари Худо (с) чї нўшобаеро таќдим намудам? Чанд донае 
хурморо аз шаб дар зарфи зангї дар об нам карда будам. 

БОБИ 3. Иљоза додани Паёмбари Худо (с) ошомиданро дар баъзе 
зарфњое, ки ќаблан ошомиданро дар онњо нањй карда буданд 

1936. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Чун 
Паёмбари Худо (с) аз сохтани набиз дар њар зарфе љуз дар машк нањй 
намуданд, касе барояшон гуфт: Њама кас машк надорад. Ва њамон буд, 
ки барои онњо тањияи набизро дар њар зарфе ба истиснои хуми 
ќирандуд иљоза доданд (Набиз иборат аз хурмо ва ё мавиз аст, ки дар 
об андохта мешавад, то маззаашро дода ва об ширин шавад). 
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БОБИ 4. Касе, ки мегўяд “Набояд хурмои хом ва 
расидаро,  ки сабаби искор (масткунї) мешавад, бо њам 

ва ду хўришро  дар як хўриш махлут намуд” 

1937. Аз Абўќатода (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) аз 
кам кардани хурмои расида ва хурмои наврас бо њам ва аз нам кардани 
хурмо ва мавиз бо њам нањй намуда ва фармуданд: “Њар кадомро 
људогона дар об нам кунед.” 

БОБИ 5. Ошомидани шир ва ин ќавли Худованд, ки 
мефармояд: “Аз байни ифлосї ва хун...” 

1938. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Абўњамид 
ќадањи ширеро аз минтаќаи Наќиъ овард Наќиъ водие аст дар беруни 
шањри Мадинаи мунаввара, ки Паёмбари Худо (с) онро барои 
чарондани шутурњои байтулмол ихтисос дода буданд). Паёмбари Худо 
(с) барояш гуфтанд: “Чаро рўи онро напўшондї? Агарчї ба рўи ќадањ 
чўберо мегузоштї” (зеро пўшондани зарф сабаби њифозат аз гарду 
ѓубор ва ифлосї мешавад ва ин ки гуфтанд: “Агарчї чўберо 
мегузоштї” маќсад ин буд, то ин шахс ба пўшондани зарф одат 
бигирад). 

1939. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Бењтарин садаќа шутури навзой аст, ки дорои шири 
фаровон бошад ва бузи навзой аст, ки дорои шири фаровон бошад, ба 
тавре, ки як зарфро субњ ва як зарфро шом пуршир кунад. (Яъне: 
бењтарин садаќа ва он гоњ савоби он аст, ки барои шахси мўњтољ шутур 
ва ё гўсфанди ширдењеро ба таври орият бидињї, то аз шири он як коса 
субњ ва як коса шаб барои худ бидўшад). 

БОБИ 6. Ошомидани шир бо об 

1940. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо 
(с) њамроњи шахси дигаре (ин шахс Абўбакр (р) буд) назди шахсе аз 
Ансор рафтанд. Паёмбари Худо (с) барояш гуфтанд: “Агар обе, ки аз 
дишаб ба машк андохта бошї, наздат бошад, биёвар, то бинўшам ва 
агар мављуд набошад, бо дањони худ об хоњем нўшид” (Яъне, агар оби 
сарди ошомиданї дошта бошї, барои мо биёвар, варна аз њамин љўи 
об менўшем). Он шахс заминашро обёрї мекард ва барои Паёмбари 
Худо (с) гуфт: Чунин обе наздам мављуд аст, бифармоед, ба дохили 
соябон биравед. Онњоро ба дохили соябон бурд ва барояшон дар ќадањ 
миќдори об рехт ва бар болои об аз бузе, ки дар онљо баста буд, 
миќдоре шир андохт ва таќдим намуд. Аввал Паёмбари Худо (с) аз он 
шир ошомиданд ва сипас он шахсе, ки њамроњи Паёмбари Худо (с) 
омада буд, нўшид. 
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БОБИ 7. Ошомидан дар њолати истода 

1941. Аз Алї (р) ривоят аст, ки дар (боби Рањба), дар Кўфа барояш 
обе оварданд, ў он обро дар њолати истода нўшид ва гуфт: Баъзе аз 
мардум об нўшиданро дар њолати истода макрўњ мепиндоранд ва ман 
хўрдам. Паёмбари Худо (с)-ро дидам, ки ба њамин тариќе, ки ман об 
нўшидам, об нўшиданд. 

1942. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) дар 
њолати истода аз оби зам-зам нўшиданд (ва аз њамин сабаб гуфтанд: 
Суннат аст, ки оби зам-зам дар њолати истода нўшида шавад).” 

БОБИ 8. Нўшидани об аз дањони машк 

1943. Аз Абўсаиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) аз нўшидани об аз дањони машк нањй фармуданд. 

1944. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) аз 
нўшидан аз дањани машк ва ќирба (ќирба навъи дигаре аз машк аст) ва 
аз ин, ки шахсе њамсояашро аз кўбидани мех ба девори хонааш манъ 
кунад, нањй фармуданд (Ин дар сурате аст, ки он њамсоя аз кўбидан ва 
ё гузоштани чўб ва мех ба девораш зарар набинад, варна ин кор 
барояш раво нест). 

БОБИ 9. Нањй намудан аз нафас кашидан дар зарф ва 
ин, ки бояд ошомидан ба ду ва ё се нафас бошад 

1945. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) њангоми 
об нўшидан се бор нафас мекашиданд. 

БОБИ 10. Зарфњои нуќра 

1946. Аз Умми Салама (р) њамсари Паёмбари Худо (с) ривоят аст, 
ки гуфт: Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Касе, ки дар зарфи нуќра об 
менўшад, дар воќеъ оташи љањаннамро дар шиками худ мерезонад.” 

БОБИ 11. Ошомидан дар ќадањ 

1947. Аз Сањл ибни Саъд (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
ба Саќифаи бани Соъида (Саќифаи бани Соъида љое аст дар дохили 
шањри Мадинаи мунаввара ва дар њамин љо буд, ки барои Абўбакр (р) 
байъати хилофат сурат гирифт, омада ва фармуданд: “Эй Сањл, барои 
мо об бидењ.” Ман баромадам ва бо њамин ќадањ барояшон об 
овардам. Ровї мегўяд, ки Сањл њамон ќадањро овард ва аз он об 
нўшидем ва мегўяд: Баъд аз он Умар ибни Абдулазиз аз вай хост, то он 
ќадањро барояш бибахшад ва ў он ќадањро барояш бахшид. 
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1948. Ривоят аст, ки ќадањи Паёмбари Худо (с) назди Анас ибни 
Молик (р) буд ва гуфт: Барои Паёмбари Худо (с) дар њамин ќадањ 
чандин бор об додам ва дар он ќадањ њалќае аз оњан буд. Ин ќадањ дар 
замони худи Паёмбари Худо (с) тарк ва шикоф бардошта буд ва худи 
он њазрат (с) њалќаи оњаниро љињати мањкам кардан ба он баста 
буданд) ва Анас (р) мехост ба ивази он њалќаеро аз тилло ва ё нуќра 
бар он насб намояд, вале Абуталња барояш гуфт: Чизеро, ки худ 
Паёмбари Худо (с) сохтаанд, таѓйир мадењ. Ва ў аз тасмими худ 
баргашт. 
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БОБИ 1. Он чї, ки дар мавриди каффораи беморї 
омадааст 

1949. Аз Абўсаъиди Худрї ва Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) 
ривоят аст, ки фармуданд: “Худованд ба сабаби машаќќат ва дарду 
мусибат ва андўњ, зарару ѓам ва њатто хоре, ки ба пои мусалмонон 
мехалад, аз гуноњони ў мебахшад.” 

1950. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Мусалмон монанди шохаи тару тозаест, аз њар тарафе, ки 
бод ба вай вазад, мутамоил мегардад (вале намешиканад) ва чун ќавї 
гардад, омодаи тањаммули масоибу сахтињо мегардад. 

Шахси фољир монанди шохаи дарахти арзањ аст, ки хушк ва рост 
истодааст ва њар он омодаи он аст, ки Худованд онро дарњам 
бишканад” (яъне: мусалмон аз ѓам ва андўње, ки барояш мерасад, 
мутаассир мегардад, вале маънавиёти худро аз даст намедињад). 

1951. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Касеро, ки Худованди мутаъол барояш иродаи хайр 
дошта бошад, гирифтори машокил месозад.” 

БОБИ 2. Шиддати беморї 

1952. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Њељ касеро надидам, ки 
дардаш аз дарди Паёмбари Худо (с) шадидтар бошад (мурод аз ин 
њамон дарде аст, ки Паёмбари Худо (с) аз он вафот намуданд). 

1953. Аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоми 
бемории Паёмбари Худо (с) назди эшон омада ва дидам, ки маразашон 
шадид шудааст, гуфтам: Дарди шумо шадид шудааст, шояд сабабаш ин 
бошад, ки барои шумо ду музд дода шавад. (Яъне, чун шиддати 
бемории шумо дучанди шиддати бемории дигарон аст, музди он низ 
дучанди музди дигарон аст). Фармуданд: “Бале! Мусалмон ба њељ 
мусибате дучор намегардад, магар он, ки Худованд ба сабаби он 
мусибат гуноњашро ба монанди барги дарахт мерезонад.” 
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БОБИ 3. Фазилати касе, ки  ба сабаби бод бењуш 
мегардад 

1954. Ривоят аст, ки Ибни Аббос (р) ба яке аз дўстонаш гуфт: Оё 
занеро аз ањли љаннат барои ту нишон бидињам? Гуфт: Бале. Гуфт: 
Њамин зани сиёњ аст, ки назди Паёмбари Худо (с) омаду гуфт: Ман 
гоње бењуш мешавам ва баъзе аз аъзоям барањна мегардад, дар њаќќи 
ман дуо кунед. 

Фармуданд: “Агар мехоњї, сабр кун ва бињишт насибат хоњад шуд 
ва агар мехоњї, дуо кунам, ки шифо биёбї.” Гуфт: Сабр мекунам, вале 
(дар њини бењушї) танам барањна мешавад, бароям дуо кунед, ки 
барањна нагардам. Ва (Паёмбари Худо (с) барояш дуо карданд. 

БОБИ 4. Фазилати касе, ки  биноияшро аз даст медињад 

1955. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари 
Худо (с) шунидам, ки фармуданд: “Худованди мутаъол мефармояд: 
“Агар бандаамро ба аз байн бурдани биноияш мубтало созам ва ў сабр 
намояд, дар ивази он љаннатро барояш медињам.” 

БОБИ 5. Ибодати бемор 

1956. Аз Љобир (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) (њангоми 
беморияш) ба аёдатам омаданд, на ба хар савор буданд ва на ба аспе. 

БОБИ 6. Нола ва шикояте, ки барои бемор раво аст 

1957. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Вой сарам. Паёмбари Худо 
(с) фармуданд: “Агар ту мурдї ва ман зинда будам, бароят талаби 
омурзиш намуда ва дар њаќќи ту дуо мекунам.” Оиша (р) гуфт: Во 
мусибато, ба Худованд савганд, тавре маълум мешавад, ки ба марги 
ман хуш њастед. Ва агар чунин бошад, то охирин рўз шумо бо баъзе аз 
њамсарони худ њамбистар мешавед. 

Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Балки ман мегўям, ки вой сари ман 
(Яъне во мусибаторо бояд ман бигўям, на ту, зеро ман мемирам ва ту 
зинда мемонї) ва тасмим гирифтам, ки Абўбакр ва фарзандашро (ки 
Абдуррањмон (р) аст ва дар “Сањењ”-и Муслим ин чиз ба таври сарењ 
мазкур аст) биталбам ва пеши аз ин, ки мардум чизе бигўянд ва ё 
касоне, ки орзуи хилофатро доранд, хилофатро орзу намояд (амири 
хилофатро) возењ созам, вале баъд аз он бо худ гуфтам, ки Худованд ин 
корро љуз барои Абўбакр, барои каси дигаре насиб намекунад ва 
мусалмонон њам љуз хилофати Абўбакр хилофати дигареро ќабул 
нахоњанд кард.” Ва ё гуфтанд, ки “адфаъуллоњ ва яъбал мўъминун.” Ва 
шак дар таќдим ва таъхири ин иборат аз тарафи ровї аст. 
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БОБИ 7. Беморе, ки орзуи марги худро дорад 

1958. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) фармуданд: “Њељ касе набояд ба сабаби беморї марги худро талаб 
намояд ва агар ночор аст, фаќат бигўяд, ки Худоё! То ваќте, ки зиндагї 
бароям бењтар аст, маро зинда нигањ дор ва ваќте, ки марг бароям 
бењтар бошад, маро бимирон.” 

1959. Аз Хаббоб (р) ривоят аст, ки худро њафт бор доѓ намуд ва 
гуфт: Касоне, ки аз мо пештар буданд, мурданд ва дори дунё аз савоби 
охирати онњо чизеро кам карда натавонист. (Яъне фирефтагии онњо ба 
дунё тавре набуд, ки охиратро аз ёдњо бурда бошад ва дар натиљаи ин 
амр сабаби нуќсони савоби онњо гардида бошад). Вале дунё ончунон ба 
мо рўй овардааст, ки барои масрафи он рање ба љуз аз хок ва гил (яъне 
таъмир ва сохтмон) намебинем. Ва агар Паёмбари Худо (с) аз орзу 
кардани марг манъ намекарданд, ман марги худро талаб мекардам. 

1960. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: “Њељ касро амалаш ба љаннат намебарад.” 
Гуфтанд: Њатто шуморо, ё Расулаллоњ? Фармуданд: “Ва њатто маро, 
магар он, ки Худованди мутаъол мавриди лутф ва инояти худ ќарор 
дињад, пас дар аъмоли худ миёнаравиро пешаи худ созед ва набояд њељ 
касе марги худро талаб намояд, зеро агар некўкор бошад, шояд корњои 
неки бештареро анљом дињад ва агар бадкор бошад, эњтимол дорад, ки 
аз корњои бадаш тавба намояд.” 

БОБИ 8. Дуои аёдати бемор 

1961. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Чун Паёмбари Худо (с) ба 
хабаргирии беморе мерафтанд ва ё бемореро наздашон меоварданд, 
мегуфтанд: “Парвардигоро! Маразро аз байн бибар ва шифояш бидењ, 
ки шафодињанда ту њастї ва шифое љуз шифои ту нест. Ва ончунон 
шифое бидењ, ки њељ дарде ба ў боќї намонад.” 
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БОБИ 1. Њељ дардеро Худованд надодааст, магар он, ки 
давоеро барояш омода намудааст 

1962. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Худованд њељ дардеро надодааст, магар он, ки барояш 
шифоеро омода намудааст.” 

БОБИ 2. Шифо дар се чиз аст 

1963. Аз Ибни Аббос (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Шифо дар се чиз аст. Нўшидани асал, нештари 
њиљоматгар ва сихи доѓгар ва умматамро аз доѓ кардан манъ мекунам.” 

    БОБИ 3. Муолиља намудан ба асал ва ин ќавли Худованд, ки: 
“Дар асал шифое аст барои мардумон” (Нањл: 69) 

1964. Аз Абўсаъид (р) ривоят аст, ки гуфт: Шахсе назди Паёмбари 
Худо (с) омаду гуфт: Шиками бародарам дард мекунад. Фармуданд: 
“Барояш асал бидењ.” Боз дубора омад (ва њамон суханро такрор 
намуд). Фармуданд: “Барояш асал бидењ.” Бори саввум омад ва боз 
гуфтанд: Барояш асал бидењ. Бори чањорум омаду гуфт: чунин кардам 
(яъне  барояш чанд бор пай дар пай асал додам, вале шифо наёфт. 
Фармуданд: “Худованд рост мегўяд, (мурод аз он, ин ќавли Худованди 
мутаъол аст, ки мефармояд: Фињи шифоун линноси) ва шиками 
бародарат дурўѓ, барояш асал бидењ.” Он шахс барои бародараш асал 
дод ва бародараш шифо ёфт. 

БОБИ 4. Сиёњдона 

1965. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: “Ин сиёњдона барои њар дарде ѓайр аз дарди 
сом шифо аст.” Гуфтам: Сом чист? Фармуданд: Марг. 

БОБИ 5. Ќатраи бинї аз ќусти њиндї ва ќусти дарёї 

1966. Аз Умми Ќайс бинти Мињсан (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз 

- 69 - 
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Паёмбари Худо (с) шунидам, ки фармуданд: “Аз ин уди њиндї 
истифода кунед, зеро дар он њафт шифо аст: агар дар бинї чаконда 
шавад, дарди гулўро шифо медињад ва агар ба њалќ рехта шавад, барои 
марази зотулљанб даво аст.” Баќияи њадис ќаблан гузашт. 

БОБИ 6. Њиљомат аз беморї 

1967. Њадиси Анас (р) дар мавриди ин, ки Абўтайиба Паёмбари 
Худо (с)-ро њиљомат намуд, ќаблан гузашт ва дар ин ривоят омадааст, 
ки Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Бењтарин чизе, ки ба он давої 
намудаед, њиљомат ва ќусти бањрї аст.” Ва фармуданд: “Кўдакони 
худро ба молидани њалќу гулў ба сабаби дарди гулўи онњо (ки он варам 
кардани навазатайн (зиндонакњо) бошад) азоб надињед, балки эшонро 
ба ќуст муъолиља намоед.” 

БОБИ 7. Касе, ки ба таъвизот муолиља накардааст 

1968. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Њамаи умматњо бароям нишон дода шудаанд, як ва ду 
паёмбарро дидам, ки бо гурўње аз уммати худ мераванд ва паёмбареро 
дидам, ки њељ касе бо ў нест, то ин, ки гурўњи бузурге бароям намоён 
шуданд, пурсидам: Инњо киёнанд? Оё уммати ман њастанд? Гуфтанд, ки 
Мўсо (а) ва уммати ў мебошанд. 

Бароям гуфта шуд, ки ба уфуќ назар кун. Чун нигоњ кардам, дидам, 
гурўње аст, ки уфуќро пур кардааст. Ва бароям гуфтанд, ки ин тарафу 
он тараф ба офоќи осмон нигоњ кун. (Чун нигоњ кардам) дидам, он 
ќадар мардум аст, ки уфуќро пур кардаанд. Бароям гуфтанд, ки инњо 
уммати ту њастанд ва аз ин гурўњ њафтод њазор нафар бидуни њисоб ба 
љаннат дохил мешаванд.” 

Баъд аз ин сухан Паёмбари Худо (с) бидуни ин, ки тавзењи бештаре 
бидињанд, ба хонаи худ рафтанд, ашк аз чашмони мардум љорї гашт ва 
бо худ гуфтанд: Оё ин њафтод њазор нафар моён хоњем буд, ки ба Худо 
имон овардаем ва аз расулаш мутобиъат намудем ва ё фарзандони мо, 
ки дар Ислом ба дунё омадаанд, зеро мо дар љоњилият ба дунё омада 
будем. Ин хабар ба Паёмбари Худо (с) расид, назди онњо омада ва 
фармуданд: “Онњое, ки бидуни њисоб ба љаннат мераванд, касонеанд, 
ки руќия ва афсун намекунанд ва ба паррандагон (ва амсоли онњо) 
фоли бад намезананд (масалан бигўянд, ки фалон парранда нањс аст, 
агар бар девори хонаи шахсе бинишинад, сабаби бадбахтиаш мешавад 
ва ё бемориаш мемирад ва ё молаш талаф меёбад ва монанди ин чизњо) 
ва аз доѓ кардан иљтиноб меварзанд ва бар Парвардигори худ таваккал 
мекунанд.” 

Укоша ибни Мењсан (р) гуфт: “Ё Расулаллоњ! Оё ман њам аз инњо 
(яъне аз њамин њафтод њазор нафар) хоњам буд? Фармуданд: “Бале.” 
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Шахси дигаре бархост ва гуфт (ин шахс Саъд ибни Убода (р) буд): Оё 
ман њам аз эшон хоњам буд? Фармуданд: “Дар ин амр Укоша аз ту 
сабќат намуд.” 

БОБИ 8. Марази љузом (песї) 

1969. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “На сироят (ба зоти худ) таъсире дорад ва на фоли бад 
гирифтан, на бум таъсире дорад ва на моњи сафар ва аз марази љузом 
тавре бигурезед, ки аз шер мегурезед (ва мутаассифона, то њозир 
мусалмони бисёре бумро аломати нањс ва сездањ рўзи аввали моњи 
Сафарро рўзњои мухотара (дар хатар афтодам) ва шарорат медонанд). 

БОБИ 9. Таъсире аз сафар нест 

1970. Ва аз Абўњурайра (р) дар ривояти дигар омадааст, ки шахси 
бодиянишине гуфт: Ё Расулаллоњ! Чї сабаб аст, ки шутурњоям дар 
сањро монанди оњу аст ва чун шутури гаргине (гарг бар вазни барг як 
навъи маразе аст, ки пўсти њайвонро мегирад ва сабаби резиши мўй ва 
хориши фаровон мешавад), дар байни онњо дохил мешавад, њамаро 
гаргин месозад? Фармуданд: “Шутури аввалро кї гаргин сохтааст?” 

БОБИ 10. Марази зотулљанб 

1971. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) ба хонаводае аз Ансор (ки хонавода Оли Умар ибни Њазм 
мебошанд) иљоза доданд, ки аз газидагии хазандагон ва дарди гўш 
дуохонї намоянд. Анас (р) мегўяд: Ман худро аз марази зотулљанб дар 
замони њаёти Паёмбари Худо (с) доѓ намудам ва дар њоле Абўталња ва 
Анас ибни Назр ва Зайд ибни Собит њузур доштанд, Абўталња маро 
доѓ кард. 

БОБИ 11. Таб аз њарорати љањаннам аст 

1972. Ривоят аст, ки чун занеро, ки таб карда буд, назди Асмоа 
бинти Абўбакр (р) меоварданд, то барояш дуо кунад, Асмоа (р) рўи 
синааш об мерехт ва мегуфт: Паёмбари Худо (с) ба мо амр намудаанд, 
табро бо об сард бисозем. 

БОБИ 12. Он чї, ки дар мавриди тоъун (вабо) омадааст 

1973. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) фармуданд: “Тоъун барои њар мусалмон шањодат аст” (яъне касе, ки 
аз бемории тоъун мемирад, барояш савоби касе аст, ки ба шањодат 
мерасад). 
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БОБИ 13. Дуохонї аз чашмрасї 

1974. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) барои 
ман амр карданд, ё Паёмбари Худо (с) амр карданд, ки аз чашмрасї 
дуохонї шавад. 

1975. Ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) дар хонаи Умми Салама (р) 
духтаракеро диданд, ки дар рўяш сиёњї пайдо шудааст. Фармуданд: 
“Ўро дуохонї кунед, зеро ў назар шудааст.” 

БОБИ 14. Дуохонї аз газидани мор ва аќраб 

1976. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
дуохониро аз газидани њар газандаи зањрдоре иљоза доданд. 

БОБИ 15. Кайфияти дуохонии Паёмбари Худо (с) 

1977. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) барои бемор 
чунин мегуфтанд: “Хоки сарзамини мо ба оби дањони мо марази моро 
ба хости Парвардигори мо шифо мебахшад.” 

БОБИ 16. Фоли нек 

1978. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: “Бадшугунї нест ва бењтар аст, ки инсон 
фоли нек бигирад.” Гуфтам: Ё Расулаллоњ! Фоли нек чї гуна аст? 
Фармуданд: “Сухани неке аст, ки касе аз дигаре мешунавад.” 

БОБИ 17. Пешгўї 

1979. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Ду зан ба њам љанг 
карданд. Яке бо санг ба шиками дигаре, ки њомила буд, зад ва баччаи 
шикамашро кушт. Онњо назди Паёмбари Худо (с) даъво намуданд ва 
эшон њукм карданд, ки дияти (хунбањои) он тифл як ѓулом ё як каниз 
аст. (Валии амри) зане, ки бояд диятро мепардохт, гуфт: Ё Расулаллоњ! 
Аз касе, ки на чизе хўрда ва на чизе ошомида, на сухане зада ва на 
њатто овозе кашидааст, чї гуна дият бидињам? Хуни чунин шахсе њадар 
аст. Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Ин шахс аз дору дастаи коњинон 
аст.” 

БОБИ 18. Баъзе аз баёнот сењромез аст 

1980. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки ду нафар аз 
мардуми машриќзамин омада ва баёния доданд. Мардум аз баёнияи 
онњо ба тааљљуб афтоданд. Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Баъзе 
баёнот (ё баъзе аз баёнот) сењромез аст.” 
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БОБИ 19. Сирояте нест 

1981. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Шахси мариз назди шахси тандуруст оварда нашавад.” 

БОБИ 20. Муолиља бо зањр ва он чї, ки зарарнок буда 
ва бояд аз он парњез шавад 

1982. Ва аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Касе, ки худро аз кўњ андохта ва худкушї менамояд, дар 
оташи дўзах ба таври љовидона њамон тавр суќут мекунад ва меафтад. 
Ва касе, ки зањреро нўшида ва ба он зањр худкушї менамояд, њамон 
зањр дар оташи дўзах дар дасташ буда ва аз он ба таври доимї 
менўшад. Ва касе, ки бо оњане худкушї менамояд, њамон оњан дар 
оташи дўзах ба дасташ буда ва ба таври доимї ва абадї онро ба 
шиками худ дохил мекунад.” 

БОБИ 21. Агар магасе дар зарф меафтад 

1983. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Агар магасе дар зарфи шумо афтод, онро ба таври комил 
ѓўта дињед, зеро дар як болаш шифо ва дар як боли дигараш мараз 
аст.” 
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БОБИ 1. Андозае, ки аз буљулак дарозтар бошад, дар 
оташ аст 

1984. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Изоре, ки аз буљулак поёнтар бошад, дар оташи дўзах 
аст.” (Буљулак устухони баромадае аст, ки дар банди по ќарор дорад ва 
маънии њадис ин аст, ки он чиро, ки изор аз буљулаки по ва поёнтар аз 
он мепўшонад, дар оташи дўзах месўзад). 

БОБИ 2. Либоси гулдор, хатдор ва ќабо 

1985. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст: Паёмбари Худо (с) аз њар 
либосе њибрро бештар дўст доштанд њибр навъе аз бурди ямонї аст, ки 
аз пунба сохта мешавад). 

1986. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки чун Паёмбари Худо (с) вафот 
ёфтанд, ба бурди ямонии сабзранге (ва ё бурди ямонии хатдоре) 
пўшонда шуданд. 

БОБИ 3. Либоси сафед 

1987. Аз Абўзар (р) ривоят аст, ки гуфт: Назди Паёмбари Худо (с) 
омадам, дидам, ки хоб њастанд ва љомаи сафеде болои эшон андохта 
шудааст. Бори дуввум омадам, дидам, ки бедор шудаанд ва фармуданд: 
“Њељ бандае нест, ки “Ло илоња иллаллоњ” бигўяд ва баъд аз он 
бимирад, магар он, ки ба љаннат меравад.” Гуфтам: Агарчанде зино ва 
дуздї карда бошад? Фармуданд: “Агарчанде зино ва дуздї карда 
бошад.” Гуфтам: Агарчанде зино ва дуздї карда бошад? Фармуданд: 
“Агарчанде зино ва дуздї карда бошад.” Гуфтам: Агарчанде зино ва 
дуздї карда бошад? Фармуданд: “Агарчанде зино ва дуздї карда 
бошад, ба раѓми анфи Абўзар.” Ва чун Абўзар (р) ин њадисро ривоят 
мекард, (дар охир) мегуфт “ба раѓми анфи Абўзар” (маънои раѓми анф 
ба хок молидани бинї аст ва ин дар љое гуфта мешавад, ки коре бар 
хилофи иродаи шахсе анљом пазирад). 
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БОБИ 4. Пўшидани абрешим барои мардон ва 
истеъмоли миќдоре, ки аз абрешим љавоз дорад 

1988. Аз Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) аз 
истеъмоли абрешим манъ карданд, магар ин андозаро, ба ангушти 
шањодат ва ангушти миёнаи худ ишора намуд. (Ва мегуфт:) Ин андоза 
њам бояд барои зиннати либос бошад. 

БОБИ 5. Фарш кардани абрешим 

1989. Ва аз Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
“Касе ки абрешимро дар дунё мепўшад, дар охират намепўшад.” 

1990. Аз Њузайфа (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) моро 
аз хўрдан ва ошомидан дар зарфи тилло ва нуќра ва аз пўшидани 
њарир ва дебољ ва аз нишастан бар он нањй фармуданд. 

     БОБИ 6. Мамнўъ будани истеъмоли 
заъфарон барои мардњо 

1991. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) аз 
истеъмоли заъфарон (дар бадан ва либос) барои мардњо манъ 
фармуданд. 

БОБИ 7. Кафшњои љилдї ва ѓайра 

1992. Ривоят аст, ки касе аз Анас (р) пурсид, ки оё Паёмбари Худо 
(с) бо кафш намоз мехонданд? Гуфт: Бале. 

1993. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Касе набояд бо як кафш роњ биравад, ё њар ду кафшро аз 
пояш барорад ва ё њардуро бипўшад.” 

БОБИ 8. Кашидани кафши пои чап 

1994. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Ваќти кафш пўшидан аз пои рост ва њангоми баровардан 
аз пои чап шурўъ намоед, ба тавре, ки пои рост аввалин по дар кафш 
пўшидан ва охирин по дар кафш баровардан бошад.” 

БОБИ 9. Ин ќавли Паёмбари Худо (с), ки: “Набояд бар 
бар ангуштари худ навишта кард” 

1995. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
ангуштаре аз нуќра барои худ сохтанд ва рўи он навиштанд: 
“Муњаммадун Расулуллоњ” ва фармуданд: “Ман ангуштаре аз нуќра 
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барои худ сохтам ва рўи он “Муњаммад Расулуллоњ”-ро наќш намудам 
ва шумоён рўи ангуштари худ чунин чизеро наќш накунед.” 

БОБИ 10. Касоне, ки худро шабењи зан месозанд, бояд 
аз хонањо хориљ сохта шаванд 

1996. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
мардњоеро, ки худро монанди занњо месозанд ва занњоеро, ки худро ба 
шакли мардњо дармеоваранд, лаънат намуда ва фармуданд: “Инњоро аз 
хонањои худ берун кунед.” Ибни Аббос (р) мегўяд, ки Паёмбари Худо 
(с) фалонї ва Умар (р) фалониро хориљ намуданд. 

БОБИ 11. Риш гузоштан 

1997. Аз Ибни Умар (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Бо мушрикин  мухолифат намоед,  ришњои  худро  нигоњ  
доред  ва  бурутњои  худро  бичинед.” 

БОБИ 12. Ранг додани (сару риш) 

1998. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Яњуд ва насоро (сару риши худро) ранг намедињанд. 
Шумо бо онњо мухолифат намоед.” (Яъне сару риши худро ранг дињед 
ва ин амр барои истињбоб аст, на барои вуљуб). 

БОБИ 13. Мўи муљаъъад 

1999. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Мўи Паёмбари Худо (с) мўи 
шоназада буд, на хеле муљаъъад буд ва на хеле афтода ва (дарозии он) 
байни гўш ва дўш буд. 

2000. Ва аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Дасту пои Паёмбари Худо 
(с) ќавї ва рўи эшон зебо буд, на пеш аз он ва на баъд аз он касеро ба 
он зебої дида будам ва кафњои дасти эшон кушода буд (ва баъзе 
мегўянд, ки мурод аз кушодагии кафи даст киноя аз људ ва саховат 
аст). 

  БОБИ 14. Нигоњ доштани мўи пешонї ё мўи назрї 

2001. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки аз нигоњ доштани мўи пешонї ва мўи назрї нањй 
фармуданд (яъне раво нест, ки мўи тамоми сар тарошида шавад ва 
танњо мўи пешонї нигоњ дошта шавад). 
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БОБИ 15. Атр задани зан шавњарашро 

2002. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с)-ро аз 
бењтарин атре, ки доштанд, то љое атр мезадам, ки аломати атрро дар 
сару рўи эшон мушоњида менамудам. 

БОБИ 16. Хушбўиро набояд рад кард 

2003. Аз Анас (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) хушбўиро рад 
намекарданд. 

БОБИ 17. Хушбўии махлут 

2004. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с)-ро дар 
њаљљатулвадоъ бо дасти худ аз хушбўї, ки махлут буд, дар ваќти эњром 
бастан ва дар ваќти берун шудан аз эњром атр задам. 

БОБИ 18. Азоби суратгирандагон дар рўзи ќиёмат 

2005. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Касоне, ки ин тасвирњоро мекашанд, дар рўзи ќиёмат 
таъзиб мешаванд ва барои онњо гуфта мешавад: чизњоеро халќ кардаед, 
зинда кунед.” (Ин њадис ба таври сарењ далолат бар тањрими (њаром 
будани) тасвир дорад. Вале дар ин аср чун дар баъзе њолатњо тасвир 
зарурї мебошад, метавон гуфт, ки ба асоси ќоидаи (аззаруроту тубињул 
мањзурот) чунин амале барои зарурат раво аст. Чунончї хўрдани 
гўшти хук њаром аст, вале дар ваќти зарурат ва садди рамаќ хўрдани он 
мубоњ мегардад). 

БОБИ 19. Аз байн бурдани тасовир (суратњо) 

2006. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: “Худованди мутаъол мегўяд: Оё аз касе, ки 
мехоњад монанди халќи ман халќ намояд, касе золимтар хоњад буд? 
Агар метавонанд як донаеро халќ намояд. Агар метавонанд як 
зарраеро халќ намоянд. Ва дар ривояти дигар омадааст, ки “пас агар 
метавонанд, як љаверо халќ намоянд.” 
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БОБИ 1. Сазовортарин ашхос ба эшон 

2007. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Шахсе назди 
Паёмбари Худо (с) омаду гуфт: Ё Расулаллоњ! Сазовортарин шахс, ки 
барояш эњсон кунем, кист? Фармуданд: “Модари ту.” Гуфт: Баъд аз он 
кист? Фармуданд: “Баъд аз он њам модари ту.” Гуфт: Баъд аз он кист? 
Фармуданд: “Баъд аз он њам модари ту.” Гуфт: Баъд аз он кист? 
Фармуданд: “Баъд аз он падари ту.” 

БОБИ 2. Набояд касе падару модарашро 
дашном бидињад 

2008. Аз Абдуллоњ ибни Амр (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: “Аз бузургтарин гуноњон ин аст, ки шахсе падару 
модарашро лаънат кунад.” Касе гуфт: Ё Расулаллоњ! Чї гуна мумкин 
аст, касе падару модарашро лаънат кунад? Фармуданд: “Инсон падари 
шахси дигарро дашном медињад ва он шахс падарашро дашном 
медињад ва модари дигареро дашном медињад ва он шахс модарашро 
дашном медињад.” 

БОБИ 3. Гуноњи ќатъкунандаи силаи 
рањм (робитаи хешовандї) 

2009. Аз Љубайр ибни Мутъим (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари 
Худо (с) шунидам, ки фармуданд: “Касе, ки силаи рањмро ќатъ 
мекунад, ба љаннат дохил намешавад.” 

БОБИ 4. Касе, ки (силаи рањм)-ро баљо биёварад, 
Худованд ўро мавриди рањмати худ ќарор медињад 

2010. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Силаи рањм аслаш аз номи Рањмон аст ва аз ин љо аст, ки 
Худованди мутаъол фармуд: “Касе, ки силаи рањмро ба љо биёварад, 
ўро мавриди рањмати худ ќарор медињам ва касе, ки силаи рањмро ќатъ 
кунад, ўро аз рањмати худ дур месозам.” 
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БОБИ 5. Силаи рањм аз тароваташ тоза мегардад 

2011. Аз Амр ибни Ос (р) ривоят аст, ки гуфт: “Аз Паёмбари Худо 
(с) на ба таври пинњонї, балки ба таври ошкоро шунидам, ки 
фармуданд: “Њамаи хонаводаи Абўфалон дўстони ман нестанд, гўянд 
мурод аз хонаводаи Абўфалон оли Абўлъос ибни Умайя мебошад), 
балки дўсти ман Худованди мутаъол ва мусалмонони некўкоронанд, 
вале њаќќи силаи рањмро дар мавриди хонаводаи Абуфалон ба љо 
меоварам.” 

БОБИ 6. Силаи рањм он нест, ки дар муќобили силаи 
рањм бошад 

2012. Аз Абдуллоњ ибни Амр (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, 
ки фармуданд: “Силаи рањм он нест, ки некўї дар муќобили некўї 
бошад, балки силаи рањм он аст, ки агар касе силаи рањмро бо ў ќатъ 
мекунад, ў силаи рањмро баљо биёварад.” 

БОБИ 7. Дўст доштани фарзанд ва бўсидан ва дар оѓўш 
гирифтани он 

2013. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Шахси бодиянишине назди 
Паёмбари Худо (с) омад ва пурсид. Оё шумо атфоли худро мебўсед? 
Фармуданд: “Бале.” Он шахс гуфт: Вале мо атфоли худро намебўсем. 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Дар сурате, ки Худованд рањмату 
мењрубониро аз ќалби ту хориљ намудааст, ман барои ту чї коре карда 
метавонам?” 

2014. Аз Умар ибни Хаттоб (р) ривоят аст, ки асиронеро назди 
Паёмбари Худо (с) оварданд, аз љумлаи асирон зане буд, ки шир аз 
синањояш мерехт ва њар тифлеро, ки дар байни асирон медид, ба 
синааш меандохт ва ўро шир медод. Паёмбари Худо (с) аз моён 
пурсиданд: “Оё мумкин аст, ин зан фарзандашро дар оташ биандозад?” 
Гуфтем: На, њаргиз. Агар ба ихтиёраш бошад,  чунин коре намекунад. 
Фармуданд: “Яќинан, Худованди мутаъол бар бандагони худ аз ин зан 
нисбат ба фарзандаш мењрубонтар аст.” 

БОБИ 8. Худованди мутаъол рањматро сад ќисмат 
кардааст 

2015. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: “Худованди мутаъол рањматро сад ќисмат 
кардааст, наваду нўњ ќисматро назди худ нигањ доштааст ва як 
ќисматро бар рўи замин нозил намудааст ва аз њамин як ќисмат аст, ки 
мардум бо якдигар мењрубонї мекунанд. Њатто асп пояшро баланд 
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нигоњ медорад, то мабодо бар курааш осебе бирасад.” (Ва дар ривояти 
дигар омадааст, ки фармуданд: “Ва Худованд ин сад рањмати худро 
дар рўзи ќиёмат бо њамин рањмати дунё комил мекунад”). 

БОБИ 9. Нињодани тифл бар болои рон 

2016. Аз Усома ибни Зайд (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) маро бардоштанд ва бар болои як рони худ ва Њасанро (р)-ро бар 
болои рони дигари худ шинонданд. Сипас њардуи моро бо њам фишор 
дода ва мегуфтанд: “Худоё, барои онњо мењрубонї кун, чун ман онњоро 
дўст медорам.” 

БОБИ 10. Рањмати инсонњо ва чорпоён 

2017. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
барои хондани намозе бархостанд ва мо њам бо эшон бархостем, шахси 
бодиянишине дар дохили намоз гуфт: Худоё! Фаќат барои ман ва 
Муњаммад рањмат кун ва барои дигаре бо мо рањмат макун. Чун 
Паёмбари Худо (с) салом доданд, ба он шахси бодиянишин гуфтанд: 
“Чизи бисёрро кам сохтї.” 

2018. Аз Нўъмон ибни Башир (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: Мусалмонони комил дар мењрубонї ва дўстї ва 
њамкорї ба њам монанди як љисм њастанд, ки чун узве аз он љисм бемор 
гардад, дигар аъзои љасад ба бедорхобї ва таб ба кўмаки он узви 
бемор мешитобанд.” 

2019.  Аз Анас ибни Молик (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
(р) фармуданд: “Њар мусалмоне, ки нињолеро шинонад ва инсон ва ё 
њайвоне аз он нињол чизе бихўрад, он чиз барои касе, ки нињолро 
шинондааст, садаќа мањсуб мешавад.” 

2020. Аз Љарир ибни Абдуллои Баљалї (р) аз Паёмбари Худо (с) 
ривоят аст, ки фармуданд: “Касе, ки (барои дигарон) рањм накунад, 
мавриди рањмати (Худованди мутаъол) ќарор намегирад.” 

БОБИ 11. Ба њамсоя бояд некї намуд 

2021. Аз Оиша (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки фармуданд: 
“Он ќадар Љабраил (ъ) маро (ба некї кардан) барои њамсоя васият 
мекард, ки бо худ гуфтам: шояд њамсояро вориси њамсоя созад.” 

БОБИ 12. Гуноњи касе, ки њамсояаш аз озораш дар 
амон нест 

2022. Аз Абўшурайњ (р) ривоят аст, ки гуфт Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Ба Худованд савганд, ки имон надорад, ба Худованд 
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савганд, ки имон надорад, ба Худованд савганд, ки имон надорад.” 
Касе гуфт: Ё Расулаллоњ! Кист ки (имон надорад?) Фармуданд: “Касе, 
ки њамсояаш аз озораш дар амон нест.” 

БОБИ 13. Касе,  ки ба Худо ва рўзи охират имон дорад, 
набояд њамсояашро азият намояд 

2023. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Касе, ки ба Худо ва рўзи охират имон дорад, набояд 
њамсояашро азият намояд ва касе, ки ба Худо ва рўзи охират имон 
дорад, бояд мењмонашро эњтиром намояд ва касе, ки ба Худо ва рўзи 
охират имон дорад, ё бояд сухани хайрхоњонае бигўяд ва ё хомўш 
бошад.” 

БОБИ 14. Њар кори неке садаќа аст 

2024. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, 
ки фармуданд: “Њар кори неке садаќа аст.” 

БОБИ 15. Дар њамаи корњо бояд миёнаравї намуд 

2025. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Худованд мадоро ва миёнаравиро дар њамаи корњо дўст 
дорад.” 

БОБИ 16. Њамкории мусалмонон бо якдигар 

2026. Аз Абўмўсо (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Мусалмон барои мусалмон монанди деворе аст, ки як 
ќисмати он ќисмати дигарро нигоњ медорад.” Баъд аз он ангуштони 
худро дохили якдигар намуданд. Ва дар њоле, ки Паёмбари Худо (с) 
нишаста буданд, шахсе ва ё њољатманде омад ва чизе талаб намуд, 
эшон дар ин ваќт рўи худро ба тарафи мо намуда ва фармуданд: 
“Шафоати якдигари худро бикунед, барои шумо музд дода мешавад ва 
Худованд он чиро, ки хоста, бошад бар забони Набии худ љорї 
месозад.” 

БОБИ 17. Паёмбари Худо (с) 
бадзабон ва носазогўй набуданд 

2027. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) дашномдињанда ва фањшдињанда ва лаънаткунанда набуданд. 
Њангоми ќањр барои моён чунин мегуфтанд: “Чаро фалонї чунин 
кардааст, пешониаш хоколуд шавад.” 
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БОБИ 18. Фазилати ахлоќи накў ва саховат ва бад 
будани бахилї 

2028. Аз Љобир (р) ривоят аст, ки гуфт: Њељ гоњ Паёмбари Худо (с) 
дар муќобили талаб ва хостаи касе “на” нагуфтаанд. 

2029. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Дањ сол барои Паёмбари 
Худо (с) хидмат намудам, як бор њам бароям “уф” ва ё ин ки: “чаро 
чунин кардї ва чунон накардї” нагуфтаанд. 

БОБИ 19. Набояд касеро дашном дод ва ё лаънат намуд 

2030. Аз Абўзар (р) ривоят аст, ки (гуфт): Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: “Касе, ки дигареро ба фисќ ва куфр муттањам 
месозад, агар он шахс чунин набошад, фисќ ва куфраш бар худаш 
бармегардад.” 

2031. Аз Собит ибни Зањњок (р), ки аз байъаткунандагони Шаљара 
буд, ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Касе, ки ба 
миллати дигаре ѓайр аз миллати Ислом ба дурўѓ савганд бихўрад, ў 
њамчунон аст, ки гуфтааст (масалан, касе бигўяд, ки: Агар чунин ва ё 
чунон карда бошам, яњуд ва ё насоро бошам, агар дар он чї, ки савганд 
хўрдааст, дурўѓ гуфта бошад, яњуд ва ё насоро мешавад). Ва бар бани 
Одам бар он чї, ки молики он нест, назре нест (масалан, касе, ки 
мегўяд: Агар Худо маризи маро шифо дод ва ё мусофирам аз сафар 
омад, дањ гов хайрот мекунам. Агар фаќир бошад ва гов надошта 
бошад, аз ин назр бар вай чизе лозим намегардад. Ва касе, ки дар дунё 
ба чизе худкушї намояд, дар рўзи ќиёмат бо њамон чиз таъзиб мешавад 
(масалан, агар касе худро аз кўње биандозад ва ба ин тариќ худкушї 
намояд, дар ќиёмат ба таври доимї аз кўњ андохта мешавад). Ва касе, 
ки мусалмонеро лаънат кунад, монанди он аст, ки ўро куштааст. Ва 
касе, ки мусалмонеро ба куфр муттањам созад, монанди он аст, ки ўро 
куштааст.” 

БОБИ 20. Бад будани суханчинї 

2032. Аз Њузайфа (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: “Суханчин ба љаннат дохил намешавад.” 

БОБИ 21. Бад будани мадњу тавсиф 

2033. Аз Абўбакра (р) ривоят аст, ки аз шахсе назди Паёмбари Худо 
(с) ёд шуд, шахси дигаре ўро мадњ намуд. Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Эй вой бар ту, гардани он шахсро буридї.” Ва ин суханро 
чанд бор такрор намуда, (гуфтанд): “Агар маљбур мешавед, ки аз касе 
мадњ кунед, бигўед, ки ман фикр мекунам, ки фалонї чунин ва чунон 
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шахсе бошад, агар воќеан фикр мекардед, ки фалонї чунин ва чунон 
шахсе аст ва њисобаш бар Худо аст ва касеро набояд назди Худованд 
тазкия ва тавсиф намоед.” 

БОБИ 22. Нањй аз њасодат ва муќотаъаи якдигар 
(ќањрї кардан) 

2034. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Аз якдигар мутанаффир набошед ва бо якдигар њасодату 
рашк наварзед, бо якдигар муќотаъа накунед ва бандагони Худо ва 
бародари њам бошед, барои мусалмон раво нест, ки бо бародараш 
бештар аз се рўз муќотаъа (ќањрї) намояд.” 

2035. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Аз бадгумонї худдорї намоед, зеро бадгумонї 
дурўѓтарин суханњост, аз айбњои мардум љустуљў нанамоед, љосусии 
якдигарро накунед, бо якдигар њасодат наварзед, бо якдигар кина 
надошта бошед, аз рафту омад бо якдигар муќотаъа нанамоед ва 
бандагони Худо ва бародари њам бошед.” 

БОБИ 23. Гумон бурдане, ки љавоз дорад 

2036. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Гумон намекунам, ки фалонї ва фалонї аз дини мо чизе 
бифањманд.” Ва дар ривояти дигар омадааст (ки фармуданд): “Аз дине, 
ки мо пайравї мекунем, чизе бидонанд.” (Ин ду нафаре, ки Паёмбари 
Худо (с) рољеъ ба онњо сухан карданд, аз мунофиќин буданд). 

БОБИ 24. Мусалмон бояд айби худро бипўшонад 

2037. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: “Тамоми уммати ман дар хайру офият 
њастанд, магар касе, ки гуноњашро бармало (ошкор) месозад. Воќеан, 
аз девонагї аст, ки касе дар шаб коре карда бошад ва Худованд онро 
бар вай пўшида нигоњ доштааст ва боз худаш омада ва мегўяд: Эй 
фалонї, ман дишаб чунину чунон кардам, Худованд айбашро мепўшад 
ва ў пардаи Худоро аз худ дур меандозад.” 

БОБИ 25. Муќотаъа ва ин ќавли Паёмбари Худо (с), ки 
фармуданд: “Раво нест, ки касе бо бародараш беш аз се 

рўз муќотаъа намояд” 

2038. Аз Абўаюби Ансорї (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Раво нест, ки касе бо бародараш беш аз се рўз муќотаъа 
намояд, ба тавре, ки агар бо њам мулоќот менамоянд, ин аз ин рў 
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бигардонад ва он аз ин ва бењтарини онњо њамон аст, ки аввал салом 
мекунад.” 

БОБИ 26. Ин ќавли Худованди мутаъол, ки мефармояд: 
“Эй мусалмонон! Аз Худо битарсед ва бо ростгўён бошед 

ва он чї, ки дар мавриди нањй аз дурўѓ омадааст” 

2039. Аз Абдуллоњ (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Ростї (инсонро) ба сўи некўї рањбарї мекунад ва некўї 
ба сўи бињишт ва шахсе то љое ба ростгўї идома медињад, ки дар назди 
Худованд аз љумлаи сиддиќин мањсуб мегардад ва дурўѓ (инсонро) ба 
сўи бадкорї рањбарї мекунад ва бадкорї ба сўи дўзах ва шахсе то љое 
дурўѓ мегўяд, ки дар назди Худованд аз љумлаи дурўѓгўён мањсуб 
мегардад.” 

БОБИ 27. Сабр дар муќобили мушкилот 

2040. Аз Абўмўсо (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Њељ касе ва ё њељ чизе дар муќобили пешомадњои ногувор 
ба андозаи Худованд собир нест, касонеанд, ки ба Ў нисбати 
фарзандро медињанд ва Ў билмуќобил барои онњо сињатї ва офият 
арзонї медорад ва барои онњо ризќу рўзї медињад.” 

БОБИ 28. Дурї аз ѓазаб 

2041. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
“Пањлавонї ба хобондани дигарон нест, балки пањлавон касест, ки 
њангоми ѓазаб молики аъсоби худ бошад.” 

2042. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки шахсе ба Паёмбари Худо 
(с) гуфт: Маро насињате намоед. Фармуданд: “Ѓазаб макун.” Он шахс 
талабашро чанд бор такрор намуд ва Паёмбари Худо (с) дар њар бор 
мегуфтанд: “Ѓазаб макун.” 

БОБИ 29. Њаё 

2043. Аз Имрон ибни Њусайн (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: “Њаё натиљае љуз хайр ва некўї надорад.” 

БОБИ 30. Ваќте, ки шарм надорї, њар чї, мехоњї, бикун 

2044. Аз Абўмасъуди Ансорї (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: “Чизеро, ки мардум аз паёмбарони гузашта ба 
хотир доранд, ин аст, ки (мегуфтанд:) “Ваќте, ки шарм надорї, њар чї 
мехоњї бикун” 
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БОБИ 31. Хушхулќї бо мардум ва мизоњу шўхї кардан бо 
хонавода ва Ибни Масъуд (р) мегўяд: бо мардумон бояд анис ва 

улфат намуд, вале дини худро набояд љарињадор сохт 

2045. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) бо мо то 
љое унсу улфат менамуданд, ки рўзе барои бародари кўчакам гуфтанд: 
“Ё Абўумайр! Булбулатро чї кардї?” 

БОБИ 32. Мусалмон аз як сўрох  ду бор газида намешавад 

2046. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Мусалмон аз як сўрох ду бор газида намешавад.” 

БОБИ 33. Он чї, ки аз шеър ва саљъ  ва раљз раво буда 
ва он чї, ки макрўњ аст 

2047. Аз Убай ибни Каъб (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) фарму-
данд: “Баъзе аз анвоъи шеър њикмат аст” (Ва он шеъре аст, ки рост буда 
ва баёнгари њаќ ва дарбаргирандаи мавоъиз, њикмат ва насињат бошад). 

БОБИ 34. Раво нест, ки аксари ваќти инсон ба шеър ва шоирї 
бигзарад ва сабаби тарки зикри Худо ва омўхтани илм ва   

хондани Ќуръон гардад 

2048. Аз Ибни Умар (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Агар маѓзи инсон аз зардоб пур шавад, бењтар аз он аст, 
ки аз шеър пур шавад.” 

БОБИ 35. Он чї, ки дар мавриди ин гуфтаи шахс 
омадааст, ки вой бар ту 

2049. Аз Анас (р) ривоят аст, ки шахси бодиянишине назди 
Паёмбари Худо (с) омаду гуфт: Ё Расулаллоњ! Ќиёмат чї ваќт барпо 
мешавад? (Ин њадис ќаблан гузашт ва дар ин ривоят баъд аз ин гуфтаи 
Паёмбари Худо (с) Худо, ки фармуданд: “Ту дар ќиёмат бо касе њастї, 
ки онро дўст медорї,” ин чизњо омадааст, ки: Гуфтем: Ва оё моён низ 
чунин хоњем буд? Фармуданд: “Бале.” 

БОБИ 36. Нисбат додани мардумон ба падарњояшон 

2050. Аз Ибни Умар (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Барои шахси фиребкор дар ќиёмат байраќе барпо 
мегардад ва гуфта мешавад, ки ин байраќи фиребкории фалон ибни 
фалон аст.” 
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БОБИ 37. Ин гуфтаи Паёмбари Худо (с), ки фармуданд:  
“Карм (ток) ќалби мусалмон аст” 

2051. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Ангурро ба номи карм ёд накунед, зеро карм ќалби шахси 
мусалмон аст (карм, дарахти ангур, яъне ток аст. Дар љоњилият мардум 
токи ангурро карм меномиданд ва маќсадашон он буд, ки ин ток 
сабаби карам ва шуљоат мешавад. Зеро аз карм ангур ба даст меояд ва 
аз ангур шароб сохта мешавад ва шароб сабаби саховат, карам ва 
шуљоат мешавад. Паёмбари Худо (с) ин фикри љоњилиятро нописанд 
дониста ва фармуданд, ин ќалби мусалмон аст, ки манбаъи карам ва 
саховат ва шуљоат мебошад, на токи ангур, пас асоси нањй зудудаи ин 
мафкура буд, на асли номгузорї, бинобар ин агар касе он фикри 
љоњилиро дар назар надошта бошад ва дарахти ангурро карм биномад, 
иншоаллоњ боке надорад”). 

БОБИ 38. Таѓйир додани як исм ба исми дигаре, ки 
бењтар аз он бошад 

2052. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки исми Зайнаб (р) дар аввал 
Барра буд. Касе гуфт, ки ў худашро сифат мекунад (зеро “барра” 
муштаќ аз “барр” аст ва “барр” ба маънии хубї ва некўї аст). Ва 
Паёмбари Худо (с) ўро Зайнаб ном гузоштанд. 

БОБИ 39. Касе, ки дигареро садо зада ва њарфе аз 
исмашро кам гуфтааст 

2053. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Умми Салим (р) (ки модари 
Анас (р) мебошад) зимни ќофила дар шутури боркаш савор буд ва 
Анљаш, ѓуломи Паёмбари Худо (с) ќофиладори шутурњои занон буд. 
Паёмбари Худо (с) барояш гуфтанд: “Ё Анљаш, ќофиларо, ки шиша 
бор дорад, оњистатар бирон!” (Маќсуд аз бори шиша занњо њастанд ва 
онњоро аз он љињат ба шиша ташбењ намуданд, ки монанди шиша 
нозук ва латиф ва камтањаммул њастанд). 

БОБИ 40. Бадтарин исмњо назди Худованди мутаъол 

2054. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Бадтарин исмњо дар рўзи ќиёмат дар назди Худованди 
мутаъол номи касе аст, ки худро шоњаншоњ ном мегузорад.” 

БОБИ 41. Атсазананда бояд “Алњамдулиллоњ” бигўяд 

2055. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Ду нафар назди Паёмбари 
Худо (с) атса заданд, барои яке аз он ду нафар дуо карданд ва барои 
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дигаре дуо накарданд. Касе пурсид: Чаро чунин кардед (яъне барои яке 
дуо кардед ва барои дигаре дуо накардед?) Фармуданд: “Ин яке њамди 
Худоро гуфт ва он дигар њамди Худоро нагуфт.” 

БОБИ 42. Атса задан хуб аст ва хамёза кашидани макрўњ аст 

2056. Аз Абўњурайра (р) (аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Худованд атсаро дўст дорад ва хамёзаро макрўњ медонад, 
агар касе атса бизанад ва “Алњамдулиллоњ” бигўяд, бар њар мусалмоне, 
ки мешунавад, лозим аст, ки бигўяд “Ярњамукаллоњ.” Вале хамёза аз 
шайтон аст, касе, ки хамёза мекашад, то љое, ки метавонад, онро дафъ 
намояд, зеро касе, ки хамёза мекашад, шайтон барояш механдад” (ва 
чун хамёза аз асари такосул ва таъсири шайтон аст, аз ин сабаб 
паёмбарон њељ гоњ хамёза намекашанд). 
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БОБИ 1. Салом додани афроди кам барои афроди бисёр 

2057. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо ривоят аст, ки (с) 
фармуданд: “Хурдсолон барои бузургсолон, рањгузар барои нишаста 
ва афроди кам барои афроди бисёр салом бидињанд.” 

БОБИ 2. Салом додани рањгузар бар шахси нишаста 

2058. Ва аз Абўњурайра (р) дар ривояти дигар омадааст, ки 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Савора ба пиёда ва пиёда ба нишаста 
ва ашхоси кам ба ашхоси бисёр салом бидињанд.” 

    БОБИ 3. Салом додан барои шинос ва ё ношинос 

2059. Аз Абдуллоњ ибни Амр (р) ривоят аст, ки шахсе аз Паёмбари 
Худо (с) пурсид: Кадом навъи Ислом бењтар аст? Фармуданд: “Ин, ки 
барои њар шинос ва ё ношинос нон ва салом бидињї.” 

        БОБИ 4. Иљоза хостан барои он аст, ки назарат наяфтад 

2060. Аз Сањл ибни Саъд (р) ривоят аст, ки гуфт: Шахсе аз сўрохие, 
ки дар њуљрањои Паёмбари Худо (с) буд, ба дохил нигоњ мекард ва дар 
ин ваќт дар дасти Паёмбари Худо (с) оњане буд, ки сари худро ба он 
мехориданд (чизе, ки ба дасти Паёмбари Худо (с) буд, ба номи мидра 
ёд мешавад ва он иборат аз шонаи оњанине аст, ки машшотагар мўи 
занро ба он росту мураттаб месозад). Ба он шахс гуфтанд: “Агар хабар 
мешудам, ки ту ба дохили хона нигоњ мекунї, ин оњанро дар чашмат 
фурў мебурдам, иљоза хостан барои њамин аст, ки шахс нигоњ 
накунад.” 

   БОБИ 5. Ѓайр аз фарљ дигаре аъзои бадан њам зино мекунанд 

2061. Аз Ибни Аббос (р) аз Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
“Худованд барои њар инсоне насибашро аз зино муќаддар кардааст ва 
ба ин чиз њатман хоњад расид. Зинои чашм назар кардан аст (ва он 
назаре, ки баъд аз назари аввал аст ва назаре аст, ки аз рўи лаззат ва 
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шањват бошад). Ва зинои забон гуфтан аст.” (Яъне, бо зан ба маќсади 
зино ва фањшо гуфтугў намояд ва суханаш тавре бошад, ки ўро ба ин 
кор мутамоил созад). Ва нафси шахс хоњиш мекунад ва орзу менамояд 
ва фарљи инсон ин чизро амалї менамояд ва ё аз он ибо меварзад,” 
(агар амалї сохт, шахс дар ин њолат муртакиби гуноњи кабира 
мегардад ва дучори азоби Худованд аст ва агар аз анљом додани он 
ибо варзид, мавриди афв ва бахшоиши Худованд ќарор мегирад). 

БОБИ 6. Салом додан ба атфол 

2062. Ривоят аст, ки Анас ибни Молик (р) аз назди атфол гузашт, 
бар онњо салом дод ва гуфт: Паёмбари Худо (с) чунин мекарданд. 

БОБИ 7. Агар мепурсад: Кистї? Мегўяд: Ман њастам 

2063. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар мавзўъи 
ќарзе, ки бар болои падарам буд, назди Паёмбари Худо (с) омадам ва 
дарро задам, гуфтанд: “Кистї?” Гуфтам: “Ман њастам.” (Паёмбари 
Худо (с) гуфтанд: “Ман њастам, ман њастам.” (Чї маънї дорад), (ва 
тавре эњсос кардам, ки) гўё аз ин љавоб додан бадашон омад. 

БОБИ 8. Фарох нишастан дар маљолис 

2064. Аз Ибни Умар (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Касе набояд дигареро аз љояш бархезонад ва худаш дар 
љои он шахс бинишинад, вале метавон андаке бо њам наздик шуд ва ё 
андаке аз њам дур гардид.” 

БОБИ 9. Дар оѓўш гирифтани зонуњо њангоми нишастан 

2065. Ва аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт Паёмбари Худо (с)-ро 
дидам, ки дар канори хонаи Каъба нишаста буданду дастњои худро ба 
даври зонуњои худ њалќа карда буданд. 

БОБИ 10. Агар (дар маљлис) беш аз се нафар буданд, 
монее аз хусусї сўњбат кардан нест 

2066. Аз Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Агар се нафар будед, набояд ду нафар бо њам хусусї 
сўњбат намуда ва саввумиро тарк намоед, магар он, ки касони дигаре 
низ дар маљлис иштирок намоянд, зеро ин кор сабаби њузну андўњи 
шахси саввум мешавад.” 
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БОБИ 11. Набояд њангоми хоб оташро 
афрўхта нигоњ дошт 

2067. Аз Абўмўсо (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар Мадина хонае бо 
њама касоне, ки дар он зиндагонї мекарданд сўхт. Мардум дар ин 
маврид бо Паёмбари Худо (с) сўњбат намуданд, эшон фармуданд: 
“Оташ душмани шумо аст, њангоми хоб онро хомўш созед.” 

БОБИ 12. Он чї, ки дар мавриди иморат омадааст 

2068. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Он њолатеро ба ёд 
меоварам, ки дар замони Паёмбари Худо (с) барои худ хона сохтам, то 
аз борон бароям паноњгоње ва аз офтоб соябоне бошад ва дар сохтани 
ин хона њељ касе аз халќи Худо бо ман њамкорї накард.” 
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БОБИ 1. Барои њар паёмбаре дуои мустаљобе аст 

2069. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Барои њар паёмбар дуои мустаљобе аст (яъне, барои њар 
Паёмбаре як дуо ба таври њатмї ва яќин иљобат мегардад) ва ман ин 
дуоро нигоњ медорам, то дар рўзи ќиёмат барои шафоати уммати худ 
дуо намоям.” 

БОБИ 2. Бењтарин истиѓфор 

2070. Аз Шаддод ибни Авс (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Бењтарин истиѓфор ин аст, ки бигўї: “Аллоњумма анта 
раббї ло илоња илло анта, халаќтанї ва ана ъабдука, ва ана ъало 
ањдика ва ваъдика мастатаъту. Аъузу бика мин шарри мо санаъту 
абуъу лака биниъматика ъалайя ва абуъу бизанби фаѓфир ли фаиннању 
лояѓфиру-з-зунуба илло анта.” (Яъне: Худоё, Парвардигори ман туї, 
Худоё, љуз ту вуљуд надорад, маро ту халќ кардаї ва ман бандаи туам 
ва ман ба ањди ва ваъдае, ки ба ту бастаам истодам, ба неъмати ту 
иќрор  мекунам ва ба гуноњони худ эътироф менамоям, пас маро 
бибахшой, зеро љуз ту касе гуноњонро намебахшад). 

Ва фармуданд: “Касе, ки ин истиѓфорро дар рўз аз тањти дил бигўяд 
(яъне: ба мазмуни он яќини комил дошта бошад) ва дар њамон рўз пеш 
аз он, ки шом шавад, бимирад, аз ањли бињишт аст ва касе, ки онро дар 
шаб аз тањти дил бигўяд, (дар њамон шаб) пеш аз он, ки субњ шавад, 
бимирад, аз ањли бињишт аст.” 

БОБИ 3. Истиѓфори худи Паёмбари Худо (с) дар рўз ва 
дар шаб 

2071. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: “Ба Худованд савганд аст, ки ман дар њар 
рўзе беш аз њафтод бор аз Худованд талаби омурзиш менамоям ва 
тавба мекунам.” 
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БОБИ 4. Тавба 

2072. Аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки ў ду њадисро 
ривоят мекард, якеро аз Паёмбари Худо (с) ва дигареро аз худ (њадиси 
худаш ин аст, ки мегуфт): Шахси мусалмон гуноњи худро њамчун кўње 
тасаввур мекунад, ки дар зери он нишастааст ва фикр мекунад, ки шояд 
дар њар лањза ин кўњ ба рўи ў суќут намояд ва шахси фољир ва бадкор 
гуноњашро монанди магас тасаввур мекунад, ки бар рўи биниаш 
нишастааст ва ба як ишора нопадид мегардад. 

(Њадиси Паёмбари Худо (с) ин аст, ки фармуданд): “Худованд ба 
тавбаи бандаи худ розитар ва хуштар аз касе аст, ки дар љои хатарноке 
манзил мегузинад ва шутуреро, ки  об  ва  нонаш  бар  болои  он  шутур  
аст, сари  худро  мегузорад  ва  лањзае мехобад. Чун аз хоб бедор 
мешавад, мебинад ки шутураш нест, чун њаво гарм мешавад ва 
ташнагї бар вай ѓалаба мекунад, меояд ва дубора дар њамон љо 
сарашро мегузорад ва мехобад ва чун сарашро аз хоб бармедорад, 
мебинад ки шутураш бар болои сараш истодааст.” 

БОБИ 5. Њангоми хоб шудан чї бояд гуфт? 

2073. Аз Њузайфа ибни Ямон (р) ривоят аст, ки гуфт: Њангоме, ки 
шаб Паёмбари Худо (с) ба бистари худ мерафтанд, дасти худро бар 
зери рухсори худ гузошта ва мегуфтанд: “Бисмикаллоњумма амуту ва 
ањё.” (Яъне Худоё! Ба номи ту мемирам ва ба номи ту зинда мешавам). 
Ва чун аз хоб бедор мешуданд, мегуфтанд: “Алњамдулиллоњил лазї 
ањёно баъда мо амотано ва илайњи-н-нушур.” (Яъне ситоиш хос барои 
Худо аст, ки баъд аз мурдан моро зинда сохт ва барангехта шудани 
баъд аз марг ба сўи ўст). 

БОБИ 6. Хоб шудан ба пањлўи рост 

2074. Аз Бароъ ибни Озиб (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) њангоме, ки ба бистари хоб мерафтанд, ба пањлўи рост мехобиданд 
ва мегуфтанд: “Аллоњума асламту нафсї илайка ва ваљљањту ваљњї 
илайка ва фаввазту амрї илайка ва алљаъту зањрї илайка раѓбатан ва 
рањбатан илайка, ло малљаъа ва ло манљо минка илло илайка, оманту 
бикитобикаллазї анзалта ва набийикаллазї арсалта.” (Яъне Худоё! 
Худамро ба ту супурдам ва ба сўи ту рўй овардам ва њамаи кори худро 
ба ту супурдам ва туро пушту паноњи худ сохтам. Умедам ба рањмати 
ту ва хавфам аз ѓазаби ту аст. Паноњгоњи дигаре љуз паноњи ту ва 
наљоте љуз наљоти ту вуљуд надорад, ба китобе, ки нозил кардї ва ба 
Паёмбаре, ки фиристодї, имон овардам). 
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БОБИ 7. Дуои ними шаб 

2075. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Назди Маймуна 
хобидам (ва баќияи њадисро тавре, ки ќаблан ба шумораи 97 гузашт, 
зикр намуд ва гуфт) ва аз дуои Паёмбари Худо (с) ин буд, ки дуо 
мекарданд: “Аллоњуммаљъал фи ќалбї нўран ва фї лисонї нўран ва фї 
самъї нўран ва фї басарї нўран ва мин фавќї нўран ва мин тањтї нўран 
ва ъан яминї нўран ва ъан шимолї нўран ва мин амомї нўран ва мин 
халфї нўран ваљъал фї нафсї нўран.” (Яъне “Худоё! Дар ќалбам нуре 
биёфарин ва дар чашмам нуре биёфарин ва дар шунавоиям нуре 
биёфарин ва дар зери поям нуре биёфарин ва дар пеши рўям нуре 
биёфарин ва дар пушти сарам нуре биёфарин ва барои худам нуре 
биёфарин). 

БОБИ 8 

2076. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Касе, ки мехоњад ба бистари хобаш биравад, њангоми 
хобидан бистари хоби худро ба тарафи дохили изораш покиза намояд 
(тоза кардан ба тарафи дохили изор амри таъабудї нест, ки бо чизи 
дигаре љавоз надошта бошад, балки мурод он аст, ки бистарашро бо 
чизе покиза намояд). Зеро намедонад, ки баъд аз вай чї бар сари 
бистараш омадааст ва баъд аз он бигўяд: “Бисмика раббї вазаъту љанбї 
ва бика арфаъуњу ин амсакта нафсї фарњамњо ва ин арсалтањо 
фањфазњо бимо тањфазу бињи ибодакассолињин.” Пањлўямро ба номи Ту 
мегузорам ва ба номи Ту бармедорам. Агар љонамро мегирї ба њолаш 
рањм кун ва агар зиндааш нигоњ медорї, ба њамон тариќа, ки 
бандагони некўкоратро њифз мекунї, њифзаш кун!” 

БОБИ 9. Аз Худованд ба таври ќатъї бихоњед, чун касе 
Худовандро маљбур сохта наметавонад 

2077. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Набояд касе бигўяд, ки “Худоё! Агар мехоњї, гуноњамро 
биёмурз” ва “Худоё! Агар мехоњї, ба ман рањмат кун,” балки бояд ба 
таври ќатъї бихоњад, зеро касе Худоро ба анљом додани коре маљбур 
карда наметавонад.” 

БОБИ 10. Банда агар шитоб накунад, дуояш ќабул 
мешавад 

2078. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Агар шитоб накунед, дуои шумо ќабул мешавад, вале 
шумо мегўед: дуо кардам ва иљобат нашуд.” 
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БОБИ 11. Дуо дар ваќти сахтї 

2079. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) њангоми 
сахтї мегуфтанд: “Ло илоња иллаллоњул ъазимул њалим, ло илоња 
иллаллоњу раббул ъаршил ъазим ло илоња иллаллоњу рабуссамовоти ва 
раббул арзи ва раббул ъаршил карим.” Худои дигаре љуз Худои азим ва 
њалим вуљуд надорад, Худои дигаре љуз Худое, ки Парвардигори Арш 
аст, вуљуд надорад, Худои дигаре љуз Худо, ки Парвардигори осмонњо 
ва заминњо ва Парвардигори Арши карим аст, вуљуд надорад.” 

БОБИ 12. Аз њуљуми балоњо бояд ба Худо паноњ љуст 

2080. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) аз 
њуљуми бало ва аз гирифтор шудан ба бадбахтињо ва аз ќазои бад ва аз 
дилшодии душман (ба Худо) паноњ мељустанд. Суфён, ровии њадис 
мегўянд, он чї, ки Паёмбари Худо (с) аз он паноњ мељустанд, се чиз 
буд, чањорумиро ман зиёд кардам, вале ба ёдам нест, он чизро, ки ман 
зиёд кардам, кадом яке аз онњо буд. 

БОБИ 13. Ин ќавли Паёмбари Худо (с), ки фармуданд:  
“Илоњо касеро, ки барояш азияте расондам, он азиятро 

барояш сабаби покї ва рањмат бигардон” 

2081. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо 
(с) шунидам, ки чунин дуо мекарданд: “Илоњо, њар мусалмонеро, ки 
дашном додам, ин дашномамро дар рўзи ќиёмат сабаби таќарруби он 
шахс ба даргоњи худ бигардон.” 

БОБИ 14. Паноњ љустани ба Худо аз бахилї 

2082. Аз Саъд ибни Абўваќќос (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
ба гуфтани ин калимот амр мекарданд. “Аллоњумма иннї аъузу бика 
миналбухли ва аъузу бика миналљубни ва аъузу бика ан урадда ило 
арзалил ъумури ва аъузу бика мин фитнатиддунё - яъне 
фитнатаддаљљоли - ва аъузу бика мин азобил ќабри.” (Яъне Худоё! Аз 
бахилї ба Ту паноњ мељўям ва аз тарсидан ба Ту паноњ мељўям ва аз ин, 
ки ба бадтарин айёми зиндагї бирасам, ба Ту паноњ мељўям. (Мурод аз 
бадтарин айёми зиндагї айёме аст, ки инсон ќуввањои љисмонї ва 
аќлонии худро аз даст дода ва зиндагиаш сабаби зањмат ва азият ва 
талхии зиндагї барои дигарон мешавад. Ва аз фитнаи дунё, яъне 
фитнаи Масењи Даљљол ба ту паноњ мељўем.” 
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БОБИ 15. Паноњ љустан ба Худованди мутаъол аз гуноњ ва аз ќарз 

2083. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) мегуфтанд. 
“Худоё! Аз танбалї ва пирї ва содир кардани гуноњ ва аз ќарздорї ва 
аз суоли Накиру Мункар ва аз азоби ќабр ва аз суоли нигоњбонони 
дўзах ва аз азоби дўзах ва аз шарри дорої ва аз шарри фаќр ва 
бечорагї ва аз фитна Масењи Даљљол ба ту паноњ мељўям. Худоё! 
Гуноњони моро ба оби барф ва жола бишўї ва ќалби маро аз гуноњони 
ман тавре пок бигардон, ки љомаи сафедро аз касофатї пок гардондї 
ва маро аз гуноњони ман ончунон дур бигардон, ки машриќро аз 
маѓриб дур гардондї.” 

БОБИ 16. Ин дуои Паёмбари Худо (с), ки: “Раббано 
отино фид-д-дунё њасанатан” 

2084. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Дуои Паёмбари Худо (с) дар 
аксари ваќт ин буд, ки... “Парвардигоро, дар дунё барои мо некї ато 
фармо ва дар охират барои мо некї марњамат кун ва моро аз азоби 
оташ барканор бидор!” 

БОБИ 17. Ин дуои Паёмбари Худо (с), ки: 
“Аллоњуммаѓфирлї мо ќаддамту ва мо аххарту” 

2085. Аз Абўмўсои Ашъарї (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
чунин дуо мекарданд: “Худоё! Иштибоњот ва љањл ва исрофи моро ва 
гуноњонеро, ки ту аз ман онњоро бењтар медонї, биёмурз ва Худоё, он 
чї, ки аз ман аз рўи шўхї ва љиддият ва ё аз рўи иштибоњ ва ќасд сар 
задааст, биёмурз ва албатта њамаи инњо аз ман сар задааст.” Эътироф 
ба ин чизњо аз љониби Паёмбари Худо (с) аз як тараф барои тавозўъ ва 
илтиљо ба боргоњи Худованди мутаъол ва аз тарафи дигар таълими 
уммати хеш бар ин навъ дуо ва истиѓфор аст). 

БОБИ 18. Фазилати “Ло илоња иллаллоњ” гуфтан 

2086. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Касе, ки дар як рўз сад бор бигўяд “Ло илоња иллаллоњу 
вањдању ло шарика лању лањулмулку ва лањулњамду ва њува ъало кулли 
шайъин ќадир,” барояш ба андозаи озод кардани дањ ѓулом савоб дода 
мешавад ва барояш сад њасана навишта мешавад ва сад гуноњ аз вай 
мањв мегардад ва дар њамон рўз аз шайтон мањфуз мемонад ва њељ кас 
амалеро бењтар аз ин анљом дода наметавонад, магар он, ки њамин 
калимаро бештар бигўяд.” 

2087. Аз Абўаюби Ансорї ва Ибни Масъуд (р) дар њамин њадис 
ривоят аст, ки гуфтанд: Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Касе, ки дањ 
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бор ин калимотро бихонад, монанди касе аст, ки як ѓуломеро аз авлоди 
Исмоил (а) озод карда бошад.” 

БОБИ 19. Фазилати “Субњоналлоњ” гуфтан 

2088. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Касе, ки дар як рўз сад бор “субњоналлоњи ва бињамдињи” 
бигўяд, њамаи гуноњонаш ва агарчанде ба андозаи кафи дарё бошад, 
барояш бахшида мешавад.” 

БОБИ 20. Фазилати зикри Худованди азза ва љалла 

2089. Аз Абўмўсо (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Касе, ки Худоро зикр мекунад ва касе ки зикр намекунад, 
монанди шахси зинда ва шахси мурда аст.” 

2090. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Фариштањо дар њама љо мардумеро љустуљў мекунанд, ки 
Худованди азза ва љалларо зикр менамоянд, ваќте чунин мардумеро 
пайдо намуданд, ба  якдигар мегўянд, биёед, ки гумшудаи мо ин љо аст. 

Сипас бо болњои худ дар атрофи ин мардум он ќадар љамъ 
мешаванд, ки то осмони дунё мерасанд. Ва Худованди мутаъол дар 
њоле, ки аз њамагон донотар аст, аз ин фариштањо мепурсад: 
Бандагонам чї мегўянд? Фариштањо мегўянд, ки њамду сано ва тасбењ 
ва тањлили туро мегўянд. Мепурсад: Оё инњо маро дидаанд? 
Фариштањо мегўянд: На, ба Худованд савганд, ки Туро надидаанд. 
Мепурсад: Агар маро медиданд, чї гуна мебуданд? Мегўянд: Агар туро 
медиданд, аз ин бештар туро ибодат ва тамљид ва тањлил ва тасбењи 
туро мегуфтанд. Худованди мутаъол мепурсад: Инњо чї орзу доранд? 
Мегўянд: Орзуи бињиштро доранд. Мепурсад:  

Оё бињиштро дидаанд? Мегўянд: Парвардигоро! Ба Худованд 
савганд, ки бињиштро надидаанд. Мепурсад: Агар бињиштро медиданд, 
чї гуна мебуданд? Мегўянд: Агар бињиштро медиданд, аз ин њам 
бештар орзуяшро намуда ва бештар талабаш мекарданд. Мепурсад: Аз 
чї чиз паноњ мељўянд? Мегўянд: Аз оташи дўзах. Мегўяд: Оё оташи 
дўзахро дидаанд? Мегўянд: Парвардигоро! Ба Худованд савганд, 
надиданд. Мепурсад: Агар оташи дўзахро медиданд, чї гуна мебуданд? 
Мегўянд: Агар медиданд, аз ин њам бештар тарсида, аз он гурезонтар 
мебуданд. Худованди мутаъол мефармояд: Пас ман шуморо шоњид 
мегирам, ки эшонро омурзидаам. Фариштае аз фариштагон мегўяд, ки 
дар байни инњо фариштае аст, ки бо эшон зикр накарда, балки барои 
анљоми коре дар маљлиси онњо иштирок намудааст. (Худованди 
мутаъол) мефармояд: Инњо касонеанд, ки њамнишинони онњо њам 
набояд бадбахт бошанд.” 
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БОБИ 1. Тандурустї ва фароѓат ва ин, ки роњате љуз 
роњати охират нест 

2091. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Ду неъмат  аст, ки  аксари мардум дар он фиреб мехўранд, 
яке тандурустї ва дигаре бекорї.” 

БОБИ 2. Ин гуфтаи Паёмбари Худо (с) мефармоянд: 
“Дар ин дунё ончунон бош, ки гўё мусофир њастї” 

2092. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) шонањоямро гирифтанд ва фармуданд, ки: “Дар дунё ончунон 
бош, ки гўё мусофир ва роњгузар астї.” Ва Ибни Умар (р) мегўяд: Чун 
шом зинда будї, интизори субњро надошта бош ва чун субњ зинда 
будї, интизори шомро надошта бош! Ва аз айёми тандурустиат барои 
айёми маризиат ва аз зиндагият барои маргат захира намо! 

БОБИ 3. Орзуи дароз 

2093. Аз Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
мураббаъе расм намуданд ва дар хориљи мураббаъ дар ќисми васати он 
хате кашиданд ва хатњои кўчаки дигареро ба сўи ин хати миёна расм 
намуда ва фармуданд: “Ин инсон аст ва ин аљали ўст, ки аз њар тараф 
ба ў ињота намудааст. Ва ин хати берунї орзуњои ў аст ва ин хатњои 
кўчак њаводис ва офатњои дунявї аст. Агар аз яке аз онњо наљот ёбад, 
дигаре ба сари ваќташ мерасад ва агар аз ин њам наљот ёбад, он дигаре 
ўро фурўгузор нахоњад кард.” 

2094. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) хатњоеро расм намуда ва фармуданд: “Ин орзу ва ин аљали инсон 
аст ва дар њоле, ки ў ба орзуњояш ѓарќ аст, он хати наздиктар (яъне 
аљала) ба ў мерасад.” 
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БОБИ 4. Касе, ки ба синни шастсолагї мерасад, 
Худованд барояш итмоми њуљљат кардааст 

2095. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки аз Паёмбари Худо (с) ривоят 
аст, ки фармуданд: “Касеро, ки Худованд шаст сол умр додааст, 
барояш итмоми њуљљат кардааст.” 

2096. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо 
(с) шунидам, ки фармуданд: “Шахси пир, дилаш дар ду чиз љавон аст, 
яке њубби дунё ва дигаре орзуи дароз.” 

БОБИ 5. Коре, ки хос барои Худо бошад 

2097. Аз Итбон ибни Молики Ансорї (р) ривоят аст, ки гуфт: 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Касе нест, ки рўзи ќиёмат њозир 
гардад ва хос барои ризои Худо “Ло илоња иллаллоњ”  гуфта  бошад,  
магар  он,  ки  Худованд  оташи  дўзахро  бар  вай  њаром мегардонад.” 

2098. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Худованди мутаъол мефармояд: “Агар дўсти бандаи 
мусалмонро дар дунё аз вай бигирам (масалан, фарзанди ўро ва ё 
њамсари ўро ва падару модари ўро ва ё њар дўсти дигари ўро) ва ў сабр 
намояд ва савоби худро аз ман бихоњад, дар муќобили ин сабраш 
бињиштро барояш медињам.” 

БОБИ 6. Аз байн рафтани ашхоси накўкор 

2099. Аз Мирдоси Асламї (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) фармуданд: “Ашхоси некўкор яке пас аз дигаре аз байн мераванд ва 
ашхосе боќї мемонанд, ки монанди нармарезањои хурмо ва љав 
њастанд ва Худованд ба онњо эътиное надорад.” 

БОБИ 7. Парњез аз фитнаи мол 

2100. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: “Агар барои фарзанди Одам ду дашт пур аз 
моли дунё бошад, ба талаби дашти сеюм бармеояд ва шиками фарзанди 
Одамро љуз хок чизи дигаре пур намекунад (ва ин киноя аз марг аст, яъне 
то ваќте, ки дар гўр наравад, њирсаш кам нашуда, дар талаби дунё аз пой 
наменишинад) ва Худованд тавбаи тавбакунандаро ќабул менамояд.” 

БОБИ 8. Аз моли инсон њамон чизе барояш мемонад, ки 
пеш аз худ мефиристад 

2101. Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Аз шумоён касе њаст, ки моли вориси худро аз моли худ 
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бештар дўст дошта бошад?” Гуфтанд: Ё Расулаллоњ! Њељ касе нест, ки 
моли вориси худро аз моли худаш бештар дўст дошта бошад. 
Фармуданд: “Моли худаш он аст, ки пеш аз худ фиристодааст ва он чї, 
ки аз вай мемонад, моли вориси ў аст.” 

БОБИ 9. Чигунагии зиндагии Паёмбари Худо (с) ва 
сањобањояшон ва рўй гардондани онњо аз дунё 

2102. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки мегуфт: Савганд ба Худое, 
ки љуз ў Худои дигаре нест, (рўзгоре буд, ки) аз гуруснагї шиками 
худро бар замин мечаспондам ва сангро ба шиками худ мебастам. Рўзе 
бар сари роње, ки мардум аз он роњ мегузаштанд, нишастам. Абўбакр 
(р) омад, аз вай рољеъ ба яке аз оёти Ќуръони карим пурсиш намудам 
ва маќсади дигаре љуз он, ки маро сер намояд, надоштам, вале аз 
наздам рафт ва бароям коре накард. Баъд аз он Умар (р) омад, аз вай 
њам рољеъ ба яке аз оёти Ќуръон пурсиш намудам, то ба ин сабаб шояд 
маро сер намояд, вале ў њам аз наздам рафт ва бароям коре накард. 
Баъд аз он Абулќосим (р) омаданд, чун чашмашон ба ман афтод, 
табассум намуданд ва аз рангам маќсадамро дониста ва фармуданд: “Ё 
Абоњир!” (Маќсади Паёмбари Худо (с) Абўњурайра (р) аст, вале аз рўи 
муњаббат ва хушзабонї номашро ихтисор намуда ва ўро Абоњир 
номиданд). Гуфтам: Бале, ё Расулаллоњ! Фармуданд: “Бо ман биё.” 

Паёмбари Худо (с) рафтанд ва ман аз аќибашон рафтам, (ба хонаи 
худ) дохил гардиданд ва аз омадани ман иљоза хостанд, бароям дода 
шуд ва дохил гардидам. (Паёмбари Худо (с) миќдори ширеро, ки дар 
ќадање буд, диданд ва гуфтанд: “Ин шир аз куљо аст?” Гуфтанд: Фалон 
шахс ва ё фалон зан барои шумо њадя овардааст. Фармуданд: “Ё 
Абоњир! (Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Ањли Суффаро наздам 
биёвар.” Абўњурайра (р) мегўяд: Ањли Суффа мењмонони Ислом 
буданд, на ањл доштанд ва на моле. Агар касе барои Паёмбари Худо (с) 
садаќае медод, худашон аз он чизе намехўрданд ва барои инњо 
медоданд ва агар касе њадя ва бахшише меовард, онњоро металабиданд 
ва бо онњо муштаркан мехўрданд ва аз ин, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: Ањли Суффаро биёвар, бадам омад, зеро бо худ гуфтам: Ин 
миќдор шир чист, ки биравам ва асњоби Суффаро даъват намоям, 
бењтар он буд, ки ин ширњоро барои ман медоданд, то онро 
меошомидам ва ќадре ќувват мегирифтам. Чун онњо биёянд, маро амр 
хоњанд кард, то ин ширро барои онњо бидињам ва дар ин њолат аз ин 
шир бароям чизе нахоњад расид. Вале аз амри Худо ва Расулаш чорае 
нест, њамон буд, ки омадам ва онњоро даъват намудам. Онњо омаданд 
ва иљоза хостанд, барои онњо иљоза доданд, омаданд ва њар кадом ба 
љои худ нишастанд. 
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Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Ё Абоњир!” гуфтам: Бале, ё 
Расулаллоњ. Фармуданд: “Ширро бигир ва ба эшон бидењ.” Ќадањро 
бардоштам ва ба яке аз онњо медодам, он шахс ќадањро мегирифт, он 
ќадар менўшид, ки сер мешуд. Баъд аз он ќадањро бароям пас медод ва 
ман ќадањро барои шахси дигаре медодам, ў њам он ќадар менўшид, ки 
сер мешуд ва ќадањро бароям пас медод, то ин, ки ба њамин тариќ 
њамагї нўшиданд ва сер шуданд. Ва навбат ба Паёмбари Худо (с) 
расид, ќадањро аз ман гирифтанд ва дар дасти худ нињоданд, ба 
тарафам табассум намуда ва фармуданд: “Ё Абоњир!” Гуфтам: Бале, ё 
Расулаллоњ! Фармуданд: “Ману ту мондаем.” Гуфтам: Бале, ё 
Расулаллоњ, чунин аст. Фармуданд: “Биншин ва бинўш.” Нишастам ва 
нўшидам.” Фармуданд: “Биншин ва бинўш.” Нишастам ва нўшидам. 
Фармуданд: “Бинўш.” Ва ман менўшидам, то ин, ки гуфтам: Савганд 
ба Зоте, ки шуморо ба њаќ  фиристодааст, дигар љое барои ошомидан 
надорам. Фармуданд: (“Ќадањро бароям нишон бидењ. Ќадањро ба 
дасти эшон додам, њамду сано Худовандро гуфтанд ва боќимондаи 
ширро худашон нўшиданд (ва ин воќеа мўъљизаи боњире аз мўъљизоти 
фаровони Расули акрам (с) аст). 

2103. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт Паёмбари Худо (с) 
дуо карданд ва гуфтанд: “Худоё! Барои оли Муњаммад ќуте бирасон.” 

БОБИ 10. Пойбандї ва мудовамат ба кор 

2104. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Њељ касро амалаш наљот намедињад.” Пурсиданд: Ё 
Расулуллоњ, Њатто шуморо? Фармуданд: “Њатто маро магар он, ки 
рањмати Худованд шомили њолам гардад, вале кўшиш намоед ва 
миёнаравї кунед, дар субњгоњу нимрўзї ва чизе аз шаб ибодат намоед 
ва миёнаравиро ихтиёр намоед, албатта ба маќсад хоњед расид. 

2105. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Касе аз Паёмбари Худо (с) 
пурсид: Кадом амал дар назди Худованди мутаъол мањбубтар аст? 
Фармуданд: “Амале, ки истимрор дошта бошад, агарчи он андаке 
бошад.” 

БОБИ 11. Умед њамроњ бо тарс 

2106. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: “Агар кофир аз тамоми рањмати Худованд 
бохабар гардад, аз љаннат ноумед намешавад. (Яъне барояш ин умед 
пайдо мешавад, ки бо вуљуди куфраш Худованд ўро машмули рањмати 
худ гардонида, ба бињишт бибарад) ва агар мусалмон аз тамоми азоби 
Худованд бохабар гардад, аз дўзах мутмаин намегардад.” 
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БОБИ 12. Њифзи забон ва касе, ки ба Худо ва рўзи охират имон 
дорад, ё сухани хайрандешонае бигўяд ва ё сокит бошад 

2107. Аз Сањл ибни Саъд (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Касе, ки аз маъсият намудан ба забон ва фарљаш бароям 
тазмин (кафолат) бидињад, ман бињиштро барояш тазмин менамоям.” 

2108. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Бисёр ваќтњо шахсе сухане мегўяд ва агарчї худаш ба ин 
ањамияте намедињад, вале боиси ризои Худованд гардида ва сабаби 
рафъи дараљоташ (дар љаннат) мегардад ва бисёр ваќтњо шахсе сухане 
мегўяд ва агарчї худаш ба он ањамияте намедињад, вале он сухан боиси 
ѓазаби Худованд мегардад ва он шахсро ба дўзах мебарад.” 

БОБИ 13. Парњез аз гуноњон 

2109. Аз Абўмўсо ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Мабъус шуданам аз тарафи Худованди мутаъол монанди 
касе аст, ки назди мардуме меояд ва мегўяд: худам лашкари душманро 
ба чашми худ дидам ва ман њамон бимдињандаи урён њастам (ќиссаи 
бимдињандаи урён аз ин ќарор аст, ки шахсе лашкари душманро дид ва 
пеш аз он, ки хабари он лашкарро барои ќавми худ бирасонад, он 
лашкариён ўро гирифтанд ва барањна намуданд ва чун аз наздашон 
омад, ба ќавми худ гуфт: лашкари душманро дидам ва онњо 
либосњоямро гирифтанд ва маро урён карданд ва акнун омадаам ва ба 
шумо аз вуљуди он душман хабар медињам) ва шуморо аз он лашкар 
бим медињам. Пас ба фикри наљот ва халосии худ бошед. Гурўње 
суханашро ќабул намуда ва аз аввали шаб омодагї мегиранд ва худро 
наљот медињанд. Гурўњи дигаре ўро такзиб намуда ва суханашро бовар 
намекунанд, то ин, ки он лашкар ба сари ваќти онњо мерасад ва онњоро 
њалок намуда ва аз байн мебаранд. 

БОБИ 14. Оташи дўзах ба шањавот печида шудааст 

2110. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Оташ (дўзах) ба хушгузаронињо ва (роњи) бињишт ба 
сахтињо ва мушкилот печида шудааст.” 

БОБИ 15. Љаннат ва дўзах аз банди кафши шумо ба 
шумо наздиктар аст 

2111. Аз Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Бињишт аз банди кафши шумо ба шумо наздиктар аст ва 
дўзах њам њамин тавр аст.” 

 



 

                              Мухтасари Саҳеҳи Бухорӣ 

 588 

БОБИ 16. Бояд ба поёнтар аз худ нигоњ кард, на ба 
болотар аз худ 

2112. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Агар ба касе, ки аз ту дар мол ва хилќат болотар аст, 
назар мекунї, ба касе ки аз ту поёнтар аст, њам назар кун.” 

БОБИ 17. Касе, ки тасмим ба гуноњ ва ё савоб мегирад 

2113. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) ба 
њикоят аз Парвардигори худ гуфтанд: “Худованд хубињо ва бадињоро 
навишта ва онњоро баён намудааст. Касе, ки ќасди анљом додани кори 
некеро менамояд, агарчанде онро амалї насозад, Худованд он 
ќасдашро дар назди худ барояш њасанаи комиле њисоб мекунад. Ва 
агар онро амалї созад, Худованд дањчанд то њафтсадчанд ва  њатто 
бештар аз он барояш савоб медињад ва касе, ки ќасди анљом додан 
кори бадеро менамоянд, агар онро амалї насозад, Худованд онро 
барояш дар назди худ њасанаи комиле њисоб мекунад ва агар онро 
амалї созад, бар ў як гуноњ њисоб менамояд.” 

БОБИ 18. Аз байн рафтани амонат 

2114. Аз Њузайфа (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) барои 
мо ду њадисро гуфтанд, якеро дидам ва мунтазири дигаре мебошам, 
фармуданд: “Амонат дар дили мардум нозил гардид ва баъд аз он аз 
Ќуръони карим ва сипас аз суннат донистанд (ки бояд амонатро 
муроот менамоянд). Ва боз дар мавриди аз байн рафтани амонат 
сўњбат намуда ва фармуданд: (Ваќте меояд), ки шахсе мехобад ва чун аз 
хоб бедор мешавад, амонат аз дилаш гирифта шуда ва љуз асари андак 
аз он боќї намемонад ва бори дигар мехобад ва чун аз хоб бедор 
мешавад, боз њам амонат аз дилаш гирифта мешавад ва чизе, ки аз он 
боќї мемонад, монанди асаре аст, ки аз обила ба асари сўхтагии даст 
боќї мемонад ва камтар касе аз мардумро хоњї дид, ки дар муъомала 
ва хариду фурўш амонатро муроот менамояд, то он љо, ки мардум ба 
якдигар мегўянд, дар фалон ќавм як нафар амонатдор пайдо мешавад 
ва чї басо гуфта мешавад, ки фалон шахс чї ќадар њушёр аст, чї ќадар 
фањмидааст ва чї ќадар чолок аст, вале афсўс, дар дилаш заррае аз 
имон вуљуд надорад. Њузайфа (р) мегўяд: Рўзгоре буд, ки дар хариду 
фурўш фарќ байни ину он набуд ва бо њар кас муъомала мекардам. 
Агар мусалмон буд, бо ман ба асоси Ислом муъомала мекард ва агар 
насронї буд, аз вай замонат мегирифтам. Вале имрўз љуз ба фалонї ва 
фалонї муомала ва хариду фурўш карда наметавонам.” 

2115. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: “Мардумон монанди ќофилањои шутур бисёр 
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њастанд ва ба садњо вуљуд доранд, вале шутури ќобили савор шуданро 
кам метавон пайдо кард” (Яъне мардумон бисёр њастанд, вале касе аз 
нигоњи диндорї ва Худотарсї мешавад бар вай итминон кард, бисёр 
кам аст). 

БОБИ 19. Риё ва сумъа 

2116. Аз Љундуб (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Касе, ки амалашро ба ќасди шўњрат анљом додааст, 
Худованд (дар рўзи ќиёмат) расвояш месозад ва касе, ки кореро аз рўи 
риё анљом дода бошад, Худованд фазињаташ мекунад ва аъмоли 
ботинашро барои мардум бармало месозад.” 

БОБИ 20. Тавозўъ 

2117. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Худованд фармудааст: Касе, ки бо яке аз дўстони ман 
адоват ва душманї намояд, бо ў эълони љанг мекунам ва бандаам ба 
њељ амале бењтар аз анљом додани фароиз ба ман таќарруб наљустааст. 
Ва бандаам дар анљоми навофил (монанди намози нафлї, рўзаи нафлї, 
садаќаи нафлї ва амсоли инњо) то љое ба ман таќарруб мељўяд, ўро 
мавриди муњаббати худ ќарор медињам ва чун ўро мавриди муњаббати 
худ ќарор додам, барояш гўше мешавам, ки бо он мешунавад ва чашме 
мешавам, ки ба он мебинад ва дасте мешавам, ки бо он кореро анљом 
медињад ва пойе мешавам, ки бо он роњ меравад. 

Агар аз ман чизе бихоњад, барояш медињам. Агар ба ман паноњ 
биљўяд, ўро дар паноњи худ ќарор медињам ва дар њељ коре, ки кардаам, 
ба андозае, ки дар ќабзи рўњи мўъмин тардид менамоям, тардид 
наменамоям, ў аз мурдан бадаш меояд ва ман њам бадї ва ранљиши ўро 
намехоњам.” (Мўњтавои умумии ин њадис бар ин далолат мекунад, ки 
давом додан дар адои фароиз ва навофил сабаби таќарруби илоњї 
мешавад ва кайфияти ин, ки Худованд гўш ва ё чашм ва ё дасти банда 
мешавад, ба таври њаќиќї маълум нест ва имон овардан ба он вољиб 
аст). 

БОБИ 21. Касе, ки дидори Аллоњ таъоро бихоњад, 
Худованд њам дидорашро мехоњад 

2118. Аз Убода ибни Сомит (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Касе, ки дидори Аллоњро дўст дошта бошад, Худованди 
мутаъол њам дидорашро дўст медорад ва касе, ки аз дидори Аллоњ 
бадаш биёяд, Худованд њам аз дидори он шахс бадаш меояд.” Оиша ё 
каси дигаре аз њамсарони Паёмбари Худо (с) гуфт: Мо маргро 
намехоњем ва аз марг бадамон меояд, Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
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“Маќсад ин чиз нест, балки маќсуд ин аст, ки мўъмин њангоми марг 
ризо ва рањмати Худованд барояш нишон дода мешавад ва дар ин ваќт 
њељ чизе аз роње, ки дар пеши рўй дорад, барояш мањбубтар љилва 
намекунад ва аз ин љост, ки дидори Аллоњро дўст медорад ва шахси 
кофар њангоми марг азобу уќубати Худо барояш нишон дода мешавад 
ва дар ин ваќт њељ чизе дар наздаш аз роње, ки дар пеши рўй дорад, 
бадтар ва нописандидатар љилва намекунад. Ва аз ин љо аст, ки аз 
дидори Аллоњ бадаш меояд ва Худованди мутаъол њам дидори чунин 
шахсеро намехоњад.” 

БОБИ 22. Сакароти мавт 

2119. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Мардуми нодоне аз 
бодиянишинон меомаданд ва аз Паёмбари Худо (с) мепурсиданд, ки 
ќиёмат чї ваќт аст? (Паёмбари Худо (с) ба тарафи хурдсолтарини онњо 
нигоњ карда мефармуданд: “Агар ин шахс зинда бимонад, пеш аз он, ки 
пир шавад, ќиёмат бар сари шумо барпо мегардад.” 

БОБИ 23. Худованд дар рўзи ќиёмат заминро ќабза менамояд 

2120. Аз Абўсаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) фармуданд: “Замин дар рўзи ќиёмат монанди ќурси ноне мешавад, 
ки Худованд онро бо дасти худ мегардонад, монанди мусофире, ки 
нонашро љињати пухтан мегардонад (яъне тагу  рў мекунад) ва ин 
барои мењмонии ањли љаннат аст. Дар ин ваќт шахсе аз яњуд омаду 
гуфт: Ё Абалќосим! Худованд шуморо мавриди рањмати худ ќарор 
дињад. Оё намехоњед, ки шуморо аз таъоми ањли бињишт бохабар 
созам? Фармуданд: “Бохабар бисоз.” Гуфт: Замин ба монанди ќурси 
ноне хоњад шуд, њамон тавре, ки Паёмбари Худо (с) хабар дода буданд. 
Паёмбари Худо (с) ба тарафи моён нигоњ карданд ва ончунон 
хандиданд, ки дандонњои охири дањонашон намоён гардид. Боз (он 
шахси яњудї) гуфт: Оё аз нонхўриши ањли бињишт њам шуморо бохабар 
созам? Нонхўриши ањли љаннат (болом ва нун аст. (Сањоба) пурсиданд: 
Болом ва нун чист? Гуфт: Иборат аст аз гов ва моњї, ки љигаргўшаи 
онњо хўроки њафтод њазор нафар аст (ва шояд мурод аз ин њафтод 
њазор нафар њамон њафтод њазор нафаре бошанд, ки пеш аз њисоб ба 
бињишт дохил мешаванд ва лафзи боло ва нун ибрї аст. Болом ба 
маънои гов ва нун ба маънои моњї аст). 

2121. Аз Сањл ибни Саъд (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо 
(с) шунидам, ки фармуданд: “Мардум дар рўзи ќиёмат бар болои 
замини сафедранге, ки монанди нон пок ва дурахшандае аст, њашр 
мегарданд.” Сањл (р) ва ё яке дигар аз ровињо мегўянд, ки ва дар он 
замин барои њељ касе њељ аломат ва нишонае вуљуд надорад. 
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БОБИ 24. Рўзи мањшар 

2122. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Мардум ба се тариќ њашр мешаванд (мурод аз ин њашр 
якљо шудани мардум пеш аз рўзи ќиёмат аст). Як ќисмат касонеанд, ки 
дар умеду орзуи (бињишт ва дигар неъматњо) њастанд ва яке ќисмати 
дигар дар тарси аз (дўзах ва азоби он) мебошанд. Ва ин ду гурўњ ба 
тарафи њашргоњ тавре меоянд, ки ду нафар бар як шутур, се нафар бар 
як шутур, чањор нафар бар як шутур ва дањ нафар бар як шутур савор 
њастанд ва ќисмати саввумро оташ ба тарафи мањшар љамъ мекунад ва 
ин оташ онњоро тарк намекунад (яъне дар њар љо, ки бираванд, ба онњо 
њастанд ва баќияи њадис баёнгари ин мавзўъ аст). Агар чошт дар љое 
бихобанд, ба онњо мехобад. Агар шаб дар љое ором бигиранд, дар 
њамон љо бо онњо ором мегирад. Агар субњ ба љое бираванд, бо онњо 
меравад. Агар шом ба љое бошанд, бо онњо њамон љо мебошад.” 

2123. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Бо пои барањна, тани барањна ва бидуни хатна њашр 
мешавед.” Оиша (р) пурсид: Ё Расулаллоњ! Мардњо ва занњо ба тарафи 
якдигар нигоњ мекунанд? Фармуданд: “Кор аз ин мушкилтар аст, ки ба 
фикри назар кардан ба тарафи якдигар биафтанд.” 

БОБИ 25. Ин ќавли Худованд, ки мефармояд: “Оё онњо гумон 
намекунанд, ки барангехта хоњанд шуд?..” (Мутаффифин: 4-6) 

2124. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Аз мардум дар рўзи ќиёмат он ќадар араќ мерезад, ки 
араќи онњо дар рўи замин то њафтод заръ пеш меравад ва он ќадар 
боло меояд, ки то ба гўшњои онњо мерасад.” 

БОБИ 26. Ќасос дар рўзи ќиёмат 

2125. Аз Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
“Аввалин чизе, ки (дар рўзи ќиёмат) байни мардум файсала мегардад, 
масъалаи ќатл аст.” 

БОБИ 27. Сифати ањли љаннат ва ањли дўзах 

2126. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Њангоме, ки бињиштињо ба бињишт ва дўзахињо ба дўзах 
рафтанд, маргро оварда ва дар байни бињишту дўзах забњ мекунанд ва 
мунодї нидо мекунад, ки эй ањли бињишт, баъд аз ин марг нест ва эй 
ањли дўзах, баъд аз ин марг нест ва ин љо аст, ки хуш бар хушињои ањли 
љаннат ва ѓам ба ѓамњои ањли дўзах афзуда мегардад.” 
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2127. Аз Абўсаиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) фармуданд: “Худованд барои ањли љаннат мегўяд: Эй ањли љаннат! 
Мегўянд: Парвардигори мо! Лаббайка ва саъдайка. Мепурсад: Оё (аз 
ин ки шуморо ба бињишт овардем), розї њастед? Мегўянд: Чаро розї 
набошем, барои мо чизњоеро ато кардї, ки барои њељ яке аз халќи худ 
ато накардї. Худованд мефармояд: Аз ин њам (неъмати) болотареро 
барои шумо медињам. Мегўянд: Неъмате, ки аз ин неъматњо бењтару 
болотар бошад, чист? Худованд мефармояд: Он неъмат хушнудии ман 
аст, ки баъд аз ин бар шумо ѓазаб намекунам.” 

2128. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки: (“Дар 
ќиёмат) байни шонањои кофир ба андозаи масофаи серўза роње, ки 
савораи зудрав мепаймояд, пањн мегардад” (ва ин чиз љињати эњсоси 
бештари азоб барои куффор аст ва дар њадиси дигаре омадааст, ки 
дандони кофир дар рўзи ќиёмат ба андозаи кўњи Уњуд бузург мешавад). 

2129. Аз Анас ибни Молик (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Мардуме аз дўзахиён баъд аз ин, ки осори сўхтагї дар 
онњо намудор аст, аз дўзах хориљ мегарданд ва ба бињишт дохил 
мешаванд ва бињиштиён онњоро ба номи љањанамињо ёд мекунанд” 
(яъне инњо касоне њастанд, ки нисбат ба аъмоли бади худ мустањиќи 
дўзах буданд. Вале Худованди мутаъол бо рањмати худ аз онњо афв 
карда ва онњоро ба бињишт овардааст). 

2130. Аз Нўъмон ибни Башир (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари 
Худо (с) шунидам, ки фармуданд: “Осонтарин азоби ањли дўзах азоби 
касе аст, ки дар кафи пояш ду порчаи оташ гузошта мешавад, ки аз 
асари он оташ маѓзи сараш монанди ќум-ќум мељўшад.” Ќум-ќум 
зарфе аст, ки дар он обро ба љўш меоваранд). 

2131. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Њар касе, ки ба љаннат дохил мегардад, љояш дар дўзах, 
дар сурате, ки бадкор барояш нишон дода мешавад, то ин, ки хушї ва 
шукргузориаш бештар гардад ва њар касе ба дўзах дохил мегардад, 
љояш дар бињишт, дар сурате, ки некўкор мебуд, барояш нишон дода 
мешавад, то ин, ки њасрат ва афсўсаш афзунтар гардад.” 

БОБИ 28. Њавзи Кавсар 

2132. Аз Абдуллоњ ибни Амр (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) фармуданд: “Њавзи ман (яъне њавзи Кавсар) ба андозаи 
масофаи якмоња роњ аст. Оби он аз шир сафедтар ва аз мушк хушбўтар 
аст. Кўзањои он монанди ситорањои осмон аст (мурод аз ташбењ ба 
ситорањои осмон дар камият аст, на дар кайфият, яъне кўзањои он ба 
андозаи ситорањои осмон, ки ба чашм мехўрад, зиёд аст ва ё мурод аст, 
ки монанди ситорањои осмон дурахшиш ва зебої доранд) ва касе, ки аз 
он якбора об бинўшад, дигар њељ ваќт ташна намешавад.” 
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2133. Аз Ибни Умар (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Пеши рўи шумо њавзе аст, ки масоњати он ба андозаи 
фосилаи байни ду шањр Љарбо ва Азруњ аст.” (Љарбо ва Азруњ ду ќария 
аст дар Шом, ки масофаи байни онњо се шабонарўза роњ аст). 

2134. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Андозаи њавзи ман ба андозаи масофаи байни Айла 
(шањре аст дар атрофи Байтулмуќаддас) ва Санъо (шањре дар Яман) аст 
ва теъдоди кўзањои он ба теъдоди ситорањои осмон аст.  

2135. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Дар њоле, ки дар канори њавз истода мебошам, гурўњеро 
мебинам ва њангоме, ки онњоро мешиносам, шахсе аз байни ман ва 
онњо берун мешавад (мурод аз ин шахс малаке аст, ки муаккали 
сарнавишти онњо мебошад) ва барои (онњо) мегўяд: Бо ман биёед. 
Мепурсам: (Онњоро) ба куљо мебарї? Мегўяд: Ба Худо савганд, ки ба 
дўзах. Мепурсам: Чї (гуноње) кардаанд? Мегўяд: Баъд аз ту ба аќиб 
баргаштанд. 

Баъд аз он гурўњи дигареро мебинам ва њангоме, ки онњоро 
мешиносам, шахсе аз байни ману онњо берун мешавад ва (барои онњо) 
мегўяд: Бо ман биёед. Мепурсам: (Онњоро) ба куљо мебарї? Мегўяд: Ба 
Худо савганд, ки ба дўзах. Мепурсам: Чї (гуноњ) кардаанд? Мегўяд: 
Баъд аз ту ба аќиб баргаштаанд. Ва аз байни онњо љуз афроди андаке 
монанди шутурони гумшуда наљот намеёбанд.” 

2136. Аз Њориса ибни Вањб (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари 
Худо (с) дар њоле, ки дар мавриди Њавз сўњбат мекарданд, шунидам, ки 
фармуданд: (“Масоњати он) монанди масофаи байни Мадина ва Санъо 
аст.” (мурод аз (Мадина Мадинаи мунаввара аст ва Санъо шањри 
машњуре аст дар Яман ва акнун пойтахти он давлат мебошад). 
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БОБИ 1. Ќалам бар илми Худо хушк гардид 

2137. Аз Имрон ибни Њусайн (р) ривоят аст, ки гуфт: Шахсе пурсид: 
Ё Расулаллоњ! Оё ањли љаннат ва дўзах (дар илми Худо) шинохта 
шудаанд? Фармуданд: “Бале.” Гуфт: Пас чаро касе коре бикунад? 
Фармуданд: “Њар касе њамон кореро мекунад, ки барои он халќ 
шудааст ва ё њар кас њамон кореро мекунад, ки барояш муяссар аст.” 

БОБИ 2. “Амри Худованди мутаъол таъин                       
ва муќаддар аст” (Ањзоб: 38) 

2138. Аз Њузайфа (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) барои 
мо хутбае доданд, ки дар он аз байни њељ чизеро, ки то рўзи ќиёмат 
воќеъ мешавад, фурўгузор накарданд. Касе, ки он чизњоро фањмид, 
фањмид, касе, ки нафањмид, нафањмид. Баъзе аз он мавзўъотро 
фаромўш кардаам, вале чун баъзе чизњоро мебинам, он мавзўъот мисли 
касе, ки чизеро гум карда бошад, ба ёдам меояд.” 

БОБИ 3. Назр, бандаро ба сўи ќазо ва ќадар рањнамун 
месозад 

2139. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Назр барои бани Одам чизеро, ки барояш муќаддар 
кардаам, таѓйир намедињад (дар ин љо сиѓаи такаллум ба кор рафтааст 
(муќаддар кардаам), пас ин њадиси ќудсї аст ва замири такаллум 
(кардаам) рољеъ ба Худованди мутаъол аст). Балки он чиро, ки барояш 
муќаддар кардаам, барои вай мерасонад ва кореро, ки назр мекунанд, 
ин аст, ки шахсеро аз бахолат хориљ месозад.” 

БОБИ 4. Маъсум касе аст, ки Худованди мутаъол ўро 
дар исмати худ ќарор дода бошад 

2140. Аз Абўсаъиди Худрї (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Њар халифае, ки ба хилофат мерасад, барояш ду навъ 
њамнишин вуљуд дорад. Њамнишине, ки ўро ба корњои нек амру ташљеъ 
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менамояд ва њамнишине, ки ўро ба корњои бад амр ва ташвиќ 
менамояд ва маъсум касе аст, ки Худованди мутаъол ўро аз гуноњ 
кардан њифз намудааст.” 

БОБИ 5. Дар байни шахс ва ќалбаш монеъа ќарор 
медињад 

2141. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Бисёре ваќтњо 
савганди Паёмбари Худо (с) ин буд, ки “Ло ва муќаллибил ќулуб.” 
Яъне  “на ва савганд ба зоте, ки дилњоро аз њоле ба њоли дигаре 
мегардонад.” 
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БОБИ 1. Ин ќавли Худованди мутаъол, ки мефармояд: “Худованд 
шуморо аз савгандњои лаѓви шумо муохаза намекунад” 

2142. Аз Абдуррањмон ибни Самура (р) ривоят аст, ки гуфт: 
Паёмбари Худо (с) бароям гуфтанд: “Ё Абдуррањмон ибни Самура! 
Талаби иморатро макун, зеро агар аз роњи талаб кардан ба аморат 
расидї, ту медонї ва корат. (Яъне Худованд бароят кўмак ва нусрат 
намекунад). Ва агар талаби аморатро накардї ва ба аморат расидї, 
Худованд ба ту кўмак мекунад. Агар дар коре савганд хўрдї ва дидї, 
ки кори дигаре бењтар аз он аст, аз савганди худ кафора бидењ ва он 
кори бењтарро анљом бидењ.” 

2143. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Мо (мусалмонон) дар рўзи ќиёмат касоне њастем, ки охир 
омадаем ва аз њама пештар мо бошем” (яъне  агарчи мусалмонон аз 
дигар умматњо охиртар омадаанд, вале аз онњо дар дохил шудан ба 
бињишт пештар мебошанд). Ва Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Ба 
Худованд савганд, касе, ки дар мавриди хонаводааш савганд мехўрад 
ва савганд сабаби зарар ба хонаводааш мегардад, гуноњи лаљољат ва 
пофишорї бар он савганд дар назди Худованди мутаъол бештар аз 
гуноњи њонис шудан ва додани кафорае аст, ки Худованд бар вай фарз 
гардондааст.” 

БОБИ 2. Савганди Паёмбари Худо (с) чї гуна буд? 

2144. Аз Абдуллоњ ибни Њишом (р) ривоят аст, ки гуфт: Бо 
Паёмбари Худо (с) будем дар њоле, ки эшон дасти Умар (р)-ро гирифта 
буданд, Умар (р) барояшон гуфт, ки шуморо аз њама чиз ѓайр аз худам 
бештар дўст дорам. Паёмбари Худо (с) фармуданд: На, савганд ба 
Зоте, ки љонам дар дасту Ў аст, то ваќте, ки маро аз љони худ бештар 
дўст надошта бошї, (ба мартабаи камол нахоњї расид). Умар (р) гуфт: 
Акнун ба Худованд савганд аст, ки шуморо аз љони худ њам бештар 
дўст дорам. Паёмбари Худо (с) фармуданд: Эй Умар! Акнун (яъне 
акнун он чиро, ки муносиб буд), гуфтї.” 

2145. Аз Абўзар (р) ривоят аст, ки гуфт: Назди Паёмбари Худо (с) 
омадам, дидам, ки дар сояи Каъба нишастаанд ва мегўянд: “Ба рабби 
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Каъба савганд аст, ки инњо зиёнкоронанд. Бо худ гуфтам: Ман чї 
кардам? Оё бар ман кадом чизи (нописанде) мебинанд? Њамон љо 
нишастам ва дидам, ки эшон њамон суханро такрор менамоянд, 
натавонистам хомўш бимонам ва њолати хосе ба ман рух дод ва 
гуфтам: Ё Расулаллоњ! Падару модарам фидои шумо! Инњоеро, ки 
мегўед, чї касонеанд? Фармуданд: “Касонеанд, ки молу сарвати зиёде 
доранд. Магар касе, ки молашро дар умури хайр монанди хок ин 
тарафу он тараф бирезад.” 

БОБИ 3. Ин ќавли Худованд, ки мефармояд: “Савгандњои 
муаккадае ба Худо ёд карданд...” (Нањл: 38) 

2146. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Њар мусалмоне, ки се фарзандаш мурда бошад, оташи 
дўзах ба љисмаш тамос намекунад, магар ба андозае, ки савганди 
Худованд рост шавад.” (Зеро Худованди мутаъол савганд ёд кардааст, 
ки њар касе ба дўзах дохил мешавад, Худованди мутаъол мефармояд: 
(“ва ин минкум илло воридуњо кона ъало раббика њатман маќзиё”). 

БОБИ 4. Агар касе ба таври фаромўшї дар 
савганди худ њонис мешавад 

2147. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Худованд аз уммати ман васваса ва он чиро, ки дар нафси 
вай хутур мекунад (то ваќте, ки ба он амал нанамояд), мавриди афв ва 
бахшоиш ќарор додааст.” 

БОБИ 5. Назр кардан дар тоати Худо 

2148. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) фармуданд: 
“Касе, ки дар тоати Худо назр кардааст, њамон тоати Худоро анљом 
дињад ва касе, ки дар маъсияти Худо назр кардааст, ба маъсияти Худо 
иќдом нанамояд.” 

БОБИ 6. Касе, ки фавт мегардад ва назр бар 
зимааш мебошад 

2149. Ривоят аст, ки Саъд ибни Убода (р) аз Паёмбари Худо (с) 
пурсид: Модарам чизеро назр карда буд, вале пеш аз он, ки ба он назр 
вафо намояд, вафот кард (њоло чї бояд кард)? Фармуданд, ки: “Ту аз 
ивази модари худ ба он назр вафо кун.” 
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БОБИ 7. Назр кардани чизе, ки ќодир ба адои он нест ва 
ё назре, ки дар маъсият аст 

2150. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Рўзе њангоми хутба 
хондан Паёмбари Худо (с) шахсеро диданд, ки истодааст, аз сабаби 
истоданаш пурсиданд, гуфтанд: Ин шахс Абўисроил аст, назр 
кардааст, ки биистад ва наншинад ва ба сояе наравад ва бо касе њарф 
назанад ва њамеша рўза бигирад. 

Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Барояш бигў, ки бо мардум њарф 
бизанад, дар соя биншинад ва рўзаи худро комил намояд.” (Зеро рўза 
гирифтан ќурбат ва тоат аст, вале сухан назадан бо дигарон ва 
нанишастан дар соя таќарруб ва ибодат нест). 
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БОБИ 1. Соъи Мадина ва паймонаи Паёмбари Худо (с) 

2151. Аз Соиби ибни Язид ривоят аст, ки гуфт: Соъ дар замони 
Паёмбари Худо (с) аз паймонаи имрўзи шумо се паймона ва саввум 
њиссаи як паймона буд. 

2152. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
(барои ањли Мадина) дуо карданд, ки “Худовандо! Дар кайл, соъ ва 
паймонаашон баракат бидењ!” 
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БОБИ 1. Мероси фарзанд аз падару модараш 

2153. Аз Ибни Аббос (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Меросро (аввал) барои касоне, ки насиби муайяне 
доранд, бидињед ва боќимонда барои наздиктарин шахси музаккар 
(мард) аст.” 

БОБИ 2. Мероси духтари фарзанд ба њамроњи фарзанд 

2154. Шахсе аз Абўмўсо пурсид: Агар касе фавт гардад ва аз вай як 
духтар ва як духтари фарзанд (яъне навосаи писаре, ки духтар бошад) 
ва хоњаре боќимонда бошад, мероси онњо чї гуна аст? Гуфт: Ними мол 
барои духтар ва ними мол барои хоњар аст. (Яъне дар ин сурат барои 
духтари фарзанд чизе намерасад). Ва барои шахси пурсида гуфт: Назди 
Ибни Масъуд (р) бирав ва ў низ аз ман пайравї хоњад намуд. Ва чун аз 
ин масъала аз Ибни Масъуд (р) пурсиш намуданд ва фатвои Абўмўсо 
(р)-ро гуфтанд, гуфт: Агар ман ба мисли чизе, ки ў гуфтааст, бигўям, 
гумроњ гардидаам ва њидоят нашудаам, балки ба чизе ќазоват 
менамоям, ки Паёмбари Худо (с) ќазоват намудаанд. Ними мол барои 
духтар  аз шаш њисса як  њиссаи мол љињати икмоли сулсайн барои 
духтари фарзанд ва боќимонда барои хоњар аст. (Масалан агар дар ин 
сурат аз шахсе сї њазор дирњам боќї монда бошад, понздањ њазор 
дирњам барои духтар, панљ њазор дирњам барои духтари фарзанд ва дањ 
њазор дирњам барои хоњар мерасад). Чун ба Абўмўсо аз фатвои Ибни 
Масъуд (р) хабар доданд, гуфт: То ваќте, ки ин аллома дар байни шумо 
вуљуд дорад, аз ман чизе напурсед. 

БОБИ 3. Озодшудаи мардум аз худи онњо ва 
хоњарзода аз худи онњост 

2155. Аз Анас ибни Молик (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Озодшудаи њар мардуме аз худи он мардум аст.” 

2156. Ва аз Анас ибни Молик (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, 
ки фармуданд: “Хоњарзодаи њар мардуме аз худи он мардум аст.” 
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БОБИ 4. Касе, ки худро ба ѓайри падараш 
нисбат медињад 

2157. Аз Саъд ривоят аст, ки гуфт: Шунидам, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Касе, ки худро ба ѓайри падараш нисбат бидињад ва 
бидонад, ки он шахс падараш нест, бињишт барояш њаром аст.” 

2158. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Аз падарони худ рўйгардон нашавед, касе, ки аз падараш 
рўйгардон мешавад, кофир мегардад.” (Мурод аз куфр дар ин њадис 
куфрони неъмат аст. Яъне касе, ки ба чунин коре иќдом меварзад, 
њаќќи падарашро поймол намуда ва мепўшонад). 
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БОБИ 1. Задан бо чўб ва кафш 

2159. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Шахсеро, ки шароб 
хўрда буд, назди Паёмбари Худо (с) оварданд. Фармуданд: “Ўро 
бизанед.” Абўњурайра (р) мегўяд: Баъзе аз мо бо даст ва иддае бо кафш 
ва гурўње бо либоси худ ўро задем. Чун он шахс баргашт ва рафт, 
баъзењо гуфтанд: Худо туро хор кунад (ки шароб хўрдї ва худро 
мустављиби њадд намудї). Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Чунин 
нагўед ва бо шайтон бар алайњи ў њамкорї нанамоед.” 

2160. Аз Алї ибни Абўтолиб (р) ривоят аст, ки гуфт: “Агар њаддро 
бар касе љорї созам ва он шахс ба сабаби иљрои он њадд вафот намояд, 
ба дилам чизе намерасад, магар шаробхўр, ки агар ба сабаби њадд 
бимирад, дияташро мепардозам, зеро Паёмбари Худо (с) дар мавриди 
шаробхор њаддеро таъйин накардаанд.” 

2161. Умар ибни Хаттоб (р) мегўяд: Шахсе дар замони Паёмбари 
Худо (с) номаш Абдуллоњ (р), лаќабаш Њимор буд. Ин шахс Паёмбари 
Худо (с)-ро механдонид ва Паёмбари Худо (с) нисбат ба шаробхориаш 
ўро шаллоќ мезаданд. Рўзе ўро оварда, шаллоќ заданд, касе аз 
мардумоне, ки он љо нишаста буд, гуфт: Худо ўро лаънат кунад, ин 
чанд бор аст, ки ўро меоваранд (ва шаллоќ мезананд). Паёмбари Худо 
(с) фармуданд: “Ўро лаънат накунед, ба Худо савганд, то љое ман 
медонам, Худо ва Расулашро дўст дорад (ва касе, ки Худо ва 
Расулашро дўст дошта бошад, мустављиби лаънат нест.” 

БОБИ 2. Лаънат кардани дузд 

2162. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Худованд дуздро лаънат кунад, тухми мурѓро медуздад ва 
сабаби буридани дасташ мегардад ва ресмонеро медуздад ва сабаби 
буридани дасташ мегардад.” 

БОБИ 3. Дасти дузд ба дуздидани чї ќадар моле ќатъ мегардад? 

2163. Аз Оиша (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки фармуданд: 
“Даст ба дуздидани чањор њиссаи динор ва ба дуздидани бештар аз он 
ќатъ мегардад.” 
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2164. Ва аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт: Дар замони Паёмбари 
Худо (с) дасти дузд љуз дар муќобили чизе, ки ба андозаи як сипар 
ќиммат медошт, ќатъ намегардид. 

2165. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 
Худо (с) дасти дуздро аз дуздидани сипаре, ки ќимматаш се дирњам 
буд, ќатъ намуданд. 
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БОБИ 1. Таъзир ва таъдиб чї андоза аст? 

2167. Аз Абубурдаи Ансорї (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Расули Худо 
(с) шунидам, ки фармуданд: “Ба љуз дар њадде аз њудуди Аллоњ набояд 
касеро аз дањ шаллоќ бештар зад.” 

2168. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: Шахси мусалмон то ваќте дар дини худ дар амон аст, ки 
муртакиби хуни њаром нашуда бошад.” 

2169. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: Барои Миќдод гуфтанд: “Агар шахси мусалмоне дар байни 
куффор имони худро пинњон намуда бошад ва баъд аз он назди ту 
имони худро зоњир созад ва ту ўро ба ќатл бирасонї? (Ва албатта ин 
кор бароят раво нест, гунањкор мегардї ва ивази вай ба ќасос мерасї) 
ва њамин шакл худат њам пеш аз ин дар Макка имони худро пинњон 
медоштї.” (Ва пинњон доштани имон љињати дар амон мондан аз 
куффор ва золимон, на гуноње аст ва на айб). 

БОБИ 2. Муттањам намудани ѓулом ба зино 

2166. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: Агар касе ѓуломашро, ки бегуноњ бошад, 
муттањам ба зино намояд, дар рўзи ќиёмат шаллоќ зада мешавад, 
магар он, ки суханаш рост бошад.” 
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БОБИ 1. “Њар касе инсонеро аз марг наљот дињад, гўё 
тамоми мардумонро њаёт бахшидааст” (Моида: 32) 

2170. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Касе, ки бар зидди мо силоњ бардорад, аз мо нест.” 

БОБИ 2. Ин ќавли Худованди мутаъол: “Шахс 
муќобили шахс ва чашм муќобили чашм” (Моида: 45) 

2171. Аз Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Рехтани хуни мусалмоне, ки шањодат дињад, ки худое љуз 
Худои ягона вуљуд надорад ва ман фиристодаи Худоям, љуз ба яке аз се 
чиз раво нест: ин, ки шахси дигареро ба ќатл расонда бошад, дар 
њолати эњсон зино карда бошад (мурод аз эњсон он аст, ки бо никоњи 
шаръї љимоъ карда бошад ва агарчи њангоми зино мард зан надошта 
бошад ва ё зан шавњар). Ва ё он, ки дини худро гузошта ва љамоъати 
мусалмононро тарк намуда бошад” (мурод аз касе, ки динашро 
гузошта ва љамоъати мусалмононро тарк кардааст, муртад аст). 

БОБИ 3. Касе, ки худ шахсеро ба ѓайри њаќ мутолаба намояд 

2172. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Се кас аз бадтарин мардумон дар назди Худованди 
мутаъол њастанд, касе ки дар Њарам муртакиби гуноњ гардад, касе, ки 
дар Ислом равиши љоњилиятро бихоњад ва касе, ки ба ноњаќ мутолабаи 
хуни шахсеро бинмояд, то хунашро бирезанд.” 

БОБИ 4. Касе, ки худаш бидуни иттилоъи султон 
њаќќашро бигирад ва ё ќасос намояд 

2173. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: “Агар касе бидуни иљоза ба хонаат нигоњ 
кард ва ту бо санг зада, чашмашро кўр намудї, гуноњ бар ту нест.” 

БОБИ 5. Хунбањои ангуштон 
2174. Аз Ибни Аббос (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 

фармуданд: “Ин ва ин (дар дият) бо њам баробар аст. Яъне Ангушти 
хурдї бо нарангушт баробар мебошад.” 
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БОБИ 1. Гуноњи касе, ки ба Худо шарик меоварад 

2175. Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Шахсе гуфт: Ё 
Расулаллоњ! Оё аз он чи, ки дар љоњилият анљом додаем, мавриди 
муъохаза ќарор хоњем гирифт? Фармуданд: “Касе, ки дар Ислом 
корњои нек анљом дињад, аз он чї дар љоњилият анљом додааст, 
муъохаза намегардад ва касе, ки дар Ислом корњои бад анљом дињад, аз 
он чї, ки дар аввал ва охир анљом додааст, муъохаза мегардад.” 
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БОБИ 1. Хоб дидани ашхоси нек ва солењ 

2176. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Хоб диданњои нек аз ашхоси солењ як љузъе аз чињилу 
шаш љузъ аз нубувват аст.” 

БОБИ 2. Хоб дидан аз тарафи Худованд аст 

2177. Аз Абўсаиди Худрї (р) ривоят аст, ки аз Паёмбари Худо (с) 
шунидааст, ки фармуданд: “Агар касе хобе дид, ки онро дўст медошт, 
он хоб аз тарафи Худованд аст. Аз ин рў, бояд шукри Худоро намуд ва 
он хобро барои дигарон бигўяд ва агар хобе дид, ки аз он бадаш меояд, 
он хоб аз тарафи шайтон аст, бояд аз шарри он (ба Худо) паноњ биљўяд 
ва онро барои касе нагўяд, ки дар ин сурат барояш зараре 
намерасонад.” 

    БОБИ 3. Хобњои нек 

2178. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: “Аз нубувват чизи дигаре љуз мубашширот боќї 
намемонад.” Гуфтанд: Мубашширот чист? Фармуданд: “Хобњои нек.” 

    БОБИ 4. Касе, ки Паёмбари Худо (с)-ро ба хоб мебинад 

2179. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо 
(с) шунидам, ки фармуданд: “Касе, ки маро дар хоб мебинад, дар 
бедорї њам хоњад дид ва шайтон худро ба монанди ман карда 
наметавонад.” 

2180. Аз Абўсаиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари 
Худо (с) шунидам, ки фармуданд: “Касе, ки маро ба хоб дидааст, 
яќинан худамро дидааст, зеро шайтон худро ба сурати ман дароварда 
наметавонад.” 

 
 
 

- 83 - 
КИТОБИ  

ТАЪБИРИ ХОБ 
 



 

                              Мухтасари Саҳеҳи Бухорӣ 

 608 

БОБИ 5. Хоб дидан дар рўз  

2181. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) гоњ-гоње назди Умми Њаром духтари Милњон, њамсари Убода ибни 
Сомит (р) мерафтанд (Умми Милњон холаи разоъии Паёмбари Худо (с) 
буд). Рўзе назди он зан рафтанд, он зан таъомеро барои эшон овард ва 
баъд аз он ба хоридани сари Паёмбари Худо (с) шурўъ намуд. 
Паёмбари Худо (с)-ро хоб бурд. Њангоме, ки аз хоб бедор шуданд, 
механдиданд. Умми Њаром (р) мегўяд: пурсидам: Ё Расулаллоњ! Сабаби 
хандаи шумо чист? Фармуданд: “Мардуме аз умматам ба ман нишон 
дода шуданд, ки дар миёни дарё ба љињоди фи сабилиллоњ баромаданд 
ва монанди подшоњон бар тахт нишастаанд, ё мисли подшоњон бар 
тахт нишастаанд” (шак аз ровї аст). 

Умми Њаром (р) мегўяд: гуфтам: Ё Расулаллоњ! Дуо кунед, ки 
Худованд маро аз љумлаи ин мардум бигардонад. Паёмбари Худо (с) 
бароям дуо карданд. (Умми Њаром (р) мегўяд: Паёмбари Худо (с) 
дубора сари худро гузошта (ва хобиданд), чун аз хоб бедор шуданд, боз 
њам механдиданд. Пурсидам: Ё Расулаллоњ! Сабаби хандаи шумо чист? 
Фармуданд: “Мардуме аз умматам ба ман нишон дода шуданд, ки ба 
љињоди фи сабилиллоњ баромаданд...” Гуфтам: Ё Расулаллоњ! Дуо 
кунед, ки Худованд маро њам аз љумлаи онњо бигардонад, фармуданд: 
“Ту аз љумлаи гурўњи аввал њастї.” Ва њамин зан буд, ки дар замони 
Муъовия ибни Абўсуфён ба дарё сафар намуд ва чун аз дарё берун 
шуд, аз маркабаш афтода, вафот намуд. 

БОБИ 6. Хоб дидани ин ки шахс дар ќайд аст 

2182. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Чун ќиёмат наздик шуд, хоб дидани мусалмон ба нудрат 
дурўѓ мебошад ва хоб дидани мусалмон як ќисмат аз чињилу шаш 
ќисмати нубувват аст” ва он чї, ки аз нубувват аст, дурўѓ намебошад. 

БОБИ 7. Агар дар хоб дид, ки чизеро аз љое ба љои дигар 
мунтаќил сохтааст 

2183. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Ба хоб дидам, ки гўё зани сарбарањнае аз Мадина хориљ 
гардида ва ба Мањяъа, (яъне Љўњфа) иќомат намудааст, таъбирашро ин 
кардам, ки вабо аз Мадина хориљ гардида ва ба он сарзамин интиќол 
ёфтааст.” (Мањяъае, ки ба номи Љўњфа низ ёд мешавад, миќоти ањли 
Миср аст, мардуми он яњудї буданд ва Паёмбари Худо (с) ва 
мусалмононро азият мекарданд). 
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БОБИ 8. Касе, ки ба дурўѓ бигўяд:  “Ман хоб дидам” 

2184. Аз Ибни Аббос (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Агар касе ба дурўѓ бигўяд, ки “хобе дидаам,” (дар рўзи 
ќиёмат) аз вай хоста мешавад, ки ду мўйро бо њам гирењ бизанад ва 
њаргиз ин корро карда наметавонад ва касе, ки ба сухани мардуме, ки 
ўро намехоњанд гўш фаро дињанд, дар рўзи ќиёмат дар гўшњояш сурб 
рехта мешавад ва касе, ки сурат бикашад, азоб карда мешавад ва 
мукаллаф мегардад, ки ба он тасвир љон дињад, вале њаргиз барои он 
љон дода наметавонад.” 

2185. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Аз бадтарин тўњматњо он аст, ки касе бигўяд: Чунин 
чизеро ба хоб дидаам ва дар воќеъ он чизро ба хоб надида бошад.” 

БОБИ 9. Агар муъаббири аввал таъбири хобро надонад, 
таъбираш сањењ нест 

2186. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки мегуфт: Шахсе назди 
Паёмбари Худо (с) омаду гуфт: Шаби гузашта соябонеро ба хоб дидам, 
ки аз он равѓану асал мечакад ва мардумонеро дидам, ки ба кафи дасти 
худ аз он (равѓану асал) мегиранд, баъзењо бисёру баъзењо андак. Дар 
ин ваќт буд, ки дидам ресмоне аз тарафи замин ба сўи осмон насб 
гардидааст ва шумо ба он боло рафтед, баъд аз шумо шахси дигаре 
онро гирифта, боло рафт, баъдан аз вай шахси саввум онро гирифт ва 
боло рафт. 

Баъд аз он шахси дигаре онро гирифт, вале он ресмон ќатъ гардид 
ва дубора бо њам пайваст. Абўбакр гуфт: Ё Расулаллоњ! Падарам 
фидои шумо, шуморо ба Худованд савганд, иљоза бидињед, ки ин хобро 
ман таъбир кунам, Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Таъбир кун.” 
Абўбакр (р) гуфт: Соябон Ислом аст ва он равѓану асале, ки аз он 
мечакад, Ќуръон аст, ки аз он ширинї метаровад, баъзе аз мардумон аз 
Ќуръон бисёр истифода менамоянд ва баъзе андак ва он ресмон байни 
осмон ва замин њамон њаќиќате аст, ки шумо ба роњи он равон њастед 
ва ба он чанг задаед ва Худованди мутаъол мартабаи шуморо ба он 
баланд месозад. 

Баъд аз шумо шахси дигаре ба он тамассук мељўяд ва сабаби 
рифъати маќомаш мегардад. Баъд аз он шахси дигаре онро мегирад ва 
сабаби рифъати мартабааш мегардад. Баъд аз он шахси дигаре меояд 
ва онро мегирад, вале он васила ќатъ мегардад ва боз дубора пайваст 
мешавад ва ба сабаби он баландмартаба мегардад ва њоло, ё 
Расулаллоњ, падару модарам фидои шумо, бигўед, ки таъбирам сањењ 
аст, ё ѓалат? Паёмбари Худо (с) фармуданд: (Таъбири ту) дар баъзе 
чизњо сањењ ва дар баъзе чизњо ѓалат буд. Гуфт: Шуморо ба Худованд 
савганд, бигўед, ки чї чизњо хато буд, фармуданд: “Савганд мадењ.” 
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БОБИ 1. Ин ќавли Паёмбари Худо (с), ки фармуданд: 
“Баъд аз ман корњоеро хоњед дид, ки аз онњо тааљљуб 

хоњед кард...” 

2187. Аз Ибни Аббос (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Касе, ки аз амираш кори ношоистаро бубинад, бояд ба он 
сабр кунад, зеро касе, ки аз тањти султа ва ќудрат як ваљаб хориљ 
гардад, ба марги љоњилият мемирад.” Ва аз Ибни Аббос (р) дар 
ривояти дигар омадааст, ки фармуданд: “Касе, ки аз амираш чизи 
ношоистаро бинад, бар он сабр кунад, зеро касе аз љамоъати 
мусалмонон як ваљаб људо гардад ва бимирад, маргаш љуз марги 
љоњилият чизи дигаре нест.” 

2188. Аз Убода ибни Сомит (р) ривоят аст, ки гуфт: Моро Паёмбари 
Худо (с) (ба Ислом) даъват намуданд ва мо ба эшон байъат намудем ва 
аз чизњое, ки аз мо байъату паймон гирифтанд, ин буд, ки гуфтанд: Дар 
њолати хушбахтї ва бадбахтї, дар њолати тангдастї ва дорої ва дар 
њолати худхоњї ва бартариљўии (амир) набояд аз самъу тоати вай 
худдорї намояд. (Ва байъат гирифтанд), ки набояд бо амири худ дар 
амри хилофат низоъу кашмакаш намоед, магар он, ки аз вай куфри 
ошкореро мушоњида намоед, ба тавре, ки дар назди шумо аз тарафи 
Худо бар куфраш далел ва бурњони ќотеъ вуљуд дошта бошад.” 

БОБИ 2. Зуњури фитнањо 

2189. Аз Ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо 
(с) шунидам, ки фармуданд: “Бадтарини мардум касонеанд, ки зинда 
бошанд ва ќиёмат барпо гардад.” 

БОБИ 3. Замони оянда њамеша аз замони гузашта 
бадтар аст 

2190. Ривоят аст, ки мардуме назди Анас ибни Молик (р) аз Њаљљољ 
шикоят намуданд. Анас (р) гуфт: “Сабр кунед, зеро то ваќте, ки 
бимиред, он чї, ки баъд аз ин бар сари шумо меояд, аз ин њам бадтар 
хоњад буд.” Ин суханро аз Паёмбари Худо (с) шунидаам. 
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БОБИ 4. Ин ќавли Паёмбари Худо (с), ки фармуданд: 
“Касе, ки бар зидди мо силоњ бардорад, аз мо нест...” 

2191. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Бо силоњ њељ ваќт ба тарафи бародари худ ишора 
накунед, зеро касе намедонад, шояд шайтон дасташро каш кунад ва 
дар гудоле аз оташ воќеъ гардад.” 

БОБИ 5. Фитнањо хоњад шуд, ки шахси нишаста аз 
шахси бархоста бењтар аст 

2192. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Ба зудї фитнањое ба вуќўъ хоњад пайваст ва дар ин 
фитнањо шахси нишаста бењтар аз шахси истода аст ва шахси истода 
бењтар аз шахси раванда ва шахси раванда бењтар аз иштироккунанда 
аст. Касе, ки ба онњо тамоюл намояд, ўро ба сўи худ љалб менамоянд. 
Пас касе, ки паноњгоњ ва гўшае пайдо карда метавонад, ба он љо паноњ 
бибарад ва гўшагирї намояд.” 

БОБИ 6. Сукунат бо бодиянишинон 

2193. Аз Салама ибни Акваъ (р) ривоят аст, ки вай назди Њаљљољ 
рафт. Њаљљољ барояш гуфт: Эй Ибни Акваъ! Магар муртад гардидї ва 
дубора бодиянишин шудї? Гуфт: На, вале Паёмбари Худо (с) бароям 
дар бодиянишинї иљоза додаанд. 

БОБИ 7. Ваќте, ки Худованд бар мардуме азобе нозил намояд 

2194. Аз Ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Њангоме, ки Худованд (дар дунё) бар мардуме азоберо 
нозил намояд, ин азоб домангири њамагон мегардад, вале дар ќиёмат 
њар касе масъули аъмоли худаш мебошад.” 

БОБИ 8. Касе,  ки дар назди мардуме чизе бигўяд ва дар 
назди дигарон чизи дигаре 

2195. Аз Њузайфа ибни Ямон (р) ривоят аст, ки гуфт: Мунофаќат 
чизе буд, ки дар замони Паёмбари Худо (с) вуљуд дошт, вале 
мунофаќати имрўз кофир шудан баъд аз мусалмон шудан аст.” 

БОБИ 9. Берун шудан аз оташ 

2196. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “То он њангоме ќиёмат намешавад, ки оташ аз Њиљоз 
баланд гардад ва гардани шутуронро дар Бусро равшан намояд (Бусро 
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шањре аст дар Шом, ки аз Димишќ њудуди яксаду бист километр 
фосила дорад). 

2197. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Ќариб аст, ки нањри Фурот ганљеро аз тилло намоён 
созад, касе ки он љо њозир бошад, набояд аз он ганљ чизе бигирад...” 

2198. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “То он ваќт ќиёмат намешавад, ки ду гурўњи калон дар 
њоле, ки даъвати њардуи онњо яке аст, ба љони якдигар афтода ва љанги 
азиме байнашон рух дињад. 

Ва то он ваќт ќиёмат намешавад, мардумони даѓалкор ва каззобе, 
ки дар њудуди сї нафар мебошанд, пайдо шаванд ва њар кадоме фикр 
кунад, ки ў фиристодаи Худост ва то он ваќт ќиёмат намешавад, илм аз 
байн биравад, зилзила зиёд гардад, ваќтњо бо њам наздик шавад, фитна 
барпо гардад, ќатл ва хунрезї зиёд шавад, молу дорої дар байни шумо 
ончунон зиёд шавад, ки соњиби мол дар љустуљўи касе барояд, ки 
садаќаашро ќабул намояд ва чун садаќаашро бар вай таќдим намояд, 
аз вай рўй гардонида бигўяд, њољате ба садаќаат надорам. 

Ва то он ваќт (ќиёмат намешавад), ки мардум дар сохтани биноњо 
аз њадд бигзаранд. Ва то он ваќт (ќиёмат намешавад), ки шахсе аз 
назди ќабри шахсе убур намояд ва бигўяд: Эй кош ман дар љои ў 
мебудам. 

Ва то он ваќт (ќиёмат намешавад), ки офтоб аз тарафи маѓриб 
тулўъ намояд ва мардум онро мушоњида намоянд. Њамагї имон 
меоваранд, вале ин ваќте аст, ки агар касе ќаблан имон наёварда 
бошад ва дар имони худ кори некеро анљом надода бошад, ин имон 
барояш фоидае надорад. Ва њангоме, ки ќиёмат барпо гардад, ду нафар 
љомаеро љињати фурўхтан арз менамоянд, вале наметавонанд онро 
бифурўшанд ва наметавонанд онро љамъ кунанд ва њангоме, ки ќиёмат 
барпо мегардад, шахсе шири шутурашро меоварад (ки бинўшад), вале 
онро нўшида наметавонад. 

Ва њангоме, ки ќиёмат барпо гардад, шахсе њавзашро омода 
менамояд, вале оберо аз он нўшида наметавонад. 

Ва њангоме, ки ќиёмат барпо гардад, шахсе луќмаашро ба тарафи 
дањонаш мебарад, вале онро хўрда наметавонад” (ва аз маљмўъи ин 
аломатњо чунин фањмида мешавад, ки ќиёмат ба таври ногањонї барпо 
мегардад). 
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БОБИ 1. Фармонбардорї аз имом то ваќте,  ки амраш 
дар маъсият набошад 

2199. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) фармуданд: “Бишнавед ва итоат кунед ва агарчи ѓуломи њабашї, ки 
сараш монанди мавиз бошад, бар шумо њукумат намояд” (ин амр аз 
љињати муболиѓа дар тоати имом ва фармонбардорї аз (валии амр) 
аст). 

БОБИ 2. Набояд дар расидан ба аморат њарис буд 

2200. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “Зуд аст, ки шумо дар расидан ба аморат њирс менамоед, 
вале ин аморат дар ќиёмат барои шумо сабаби надомат ва пушаймонї 
мешавад, ширхорагї бисёр болаззат аст, вале људо шудан аз шир талх 
ва ранљовар аст.” 

          БОБИ 3. Касе, ки масъулияти мардумро ба ўњда 
гирифта ва таваљљўње ба онњо надошта бошад 

2201. Аз Маъќил ибни Ясор (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари 
Худо (с) шунидам, ки фармуданд: “Њар касе, ки сарпарастии раъиятеро 
ба ўњда бигирад ва таваљљўње ба онњо нанамояд, бўи љаннатро 
намеёбад.” 

2202. Ва аз Маъќил ибни Ясор (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, 
ки фармуданд: “Њар касе, ки сарпарастии мусалмононро ба ўњда 
бигирад ва ба онњо хиёнат намояд, Худованди мутаъол љаннатро 
барояш њаром месозад.” 

БОБИ 4. Касе,  ки сахтгирї намояд, Худованд бар вай 
сахтгирї менамояд 

2203. Аз Љундуб (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: “Касе, ки ќасдаш аз иљрои коре риё ва сумъа 
бошад, Худованд дар рўзи ќиёмат ўро фазињату расво мекунад ва касе, 
ки бо мардум сахтгирї намояд, Худованд дар рўзи ќиёмат бо ў 
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сахтгирї менамояд.” Мардум гуфтанд: Моро насињат кунед! 
Фармуданд: “Аввалин чизе, ки аз инсон мутаъаффин мегардад, 
шиками ў аст. Агар касе метавонад, ки љуз њалол чизе нахўрад, чунин 
кунад ва агар касе метавонад, ки монеъе байни худ ва бињишт ба 
сабаби рехтани хуни мусалмонон, агарчанде он ба андозаи як кафи 
даст бошад, ба вуљуд наёварад, чунин кунад.” 

 БОБИ 5. Оё метавонад ќозї ва ё муфтї дар њолати 
ѓазаб ќазоват намуда ва ё фатво бидињад 

2204. Аз Абўбакра (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: “Набояд њокиме дар њолати ѓазаб байни ду 
нафар ќазоват намояд.” 

БОБИ 6. Он чї, ки барои котиб мустањаб аст 

2205. Њадиси Њувайса ва Муњайиса ќаблан дар боби љињод гузашт 
ва дар ин ривоят омадааст, ки “ё дияти рафиќи шуморо бипардозанд ва 
ё эълони љанг намоянд.” 

БОБИ 6. Имом бо мардум чї гуна байъат намояд 

2206. Њадиси Убода ибни Сомит (р) дар мавриди самъ ва тоат 
ќаблан гузашт ва дар ин ривоят омадааст, ки: “Ва ин, ки дар њама њол 
њаќро бигўем ва дар (баёни ањкоми шариат ва амри ба маъруф ва нањйи 
аз мункар) аз маломате натарсем.” 

2207. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Ваќте, ки бо 
Паёмбари Худо (с) дар самъу тоат байъат мекардем, барои мо 
мегуфтанд, ки: “дар чизњое, ки метавонед (яъне: дар чизњое байъат 
кунед, ки ќудрати анљом додани онњоро дошта бошед”). 

БОБИ 8. Вилояти ањд 

2208. Ва аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Касе ба  
Умар (р) гуфт: Оё халифаи баъдиатро таъин наменамої? Гуфт: Агар 
таъин намоям, Абўбакр (р), ки аз ман бењтар буд, низ таъин намуда буд 
ва агар таъин нанамоям, Расулуллоњ (с), ки аз ман бењтар буданд, 
таъин накарда буданд.” 

БОБИ 9 

2209. Аз Љобир ибни Самра (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари 
Худо (с) шунидам, ки фармуданд: “Дувоздањ амир хоњанд буд.” Баъд аз 
он калимаи дигареро гуфтанд, ки онро нашнидам, вале падарам гуфт: 
Он калима ин буд, ки “Њамаи онњо аз Ќурайш њастанд.”
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БОБИ 1. Орзуе, ки макрўњ аст 

2210. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: “Агар аз Паёмбари Худо (с) 
намешунидам, ки мефармуданд: “Орзуи маргро накунед,” маргро орзу 
мекардам. 

2211. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Њељ касе маргро орзу накунад, (зеро) агар некўкор бошад, 
шояд ба накўкориаш идома дињад ва агар бадкор бошад, шояд аз кори 
бадаш тавба намояд.” 
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БОБИ 1. Иќтидо ба суннати Паёмбари Худо (с) 

2212. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Њамаи умматам ба љаннат дохил мешавад, магар касе 
нахоста бошад.” Гуфтам: Ё Расулаллоњ! Кист ки нахоста бошад? 
Фармуданд: “Касе, ки аз ман итоат намояд, ба љаннат дохил мешавад 
ва касе, ки аз ман нофармонї намояд, касе аст, ки љаннат рафтанро 
намехоњад...” 

2213. Аз Љобир ибни Абдуллоњ (р) ривоят аст, ки гуфт: 
Фариштагоне назди Паёмбари Худо (с) омада ва диданд, ки хобанд, 
баъзе аз онњо гуфтанд, ки хоб аст, иддаи дигаре аз онњо гуфтанд, ки 
чашмаш хоб, вале дилаш бедор аст. Сипас бо худ гуфтанд, ки барои ў 
масале аст, он масалро барояш баён мекунем, боз иддае гуфтанд, ки ў 
хоб аст, баъзе дигар гуфтанд, ки чашмаш хоб ва ќалбаш бедор аст. Ва 
он масалро баён карда гуфтанд: Масали вай монанди касе аст, ки 
хонаеро бино нињода ва суфраеро дар он густурда ва мардумро даъват 
намудааст, касе, ки даъватро пазируфта бошад, ба хона дохил 
мегардад ва аз он дастархон таъом мехўрад ва касе, ки даъватро 
напазируфта бошад, на ба хона дохил мегардад ва на аз он дастархон 
чизе мехўрад. 

Бо худ гуфтанд: Бояд таъвили ин масалро барои ў бигўем, то 
маќсудро бифањмад. Боз њам баъзе аз онњо гуфтанд, ки ў хоб ва 
дигарон гуфтанд, ки чашмаш хобу дилаш бедор аст. Гуфтанд, хона 
иборат аз љаннат аст ва мењмондор Муњаммад (с) аст, касе, ки аз 
Муњаммад итоат намояд, дар воќеъ аз Худованд итоат намудааст. Ва 
касе, ки аз Муњаммад (с) нофармонї кунад, дар воќеъ нофармонии 
Худоро кардааст ва Муњаммад (с) аст, ки байни мардум фарќ 
намудааст (яъне байни мусалмон ва кофир, барояш ваъдаи бињиштро 
додааст ва бадро бад гуфта ва байни некўкор ва бадкор ва байни хубу 
бад фарќ гузоштааст, ба тавре, ки хубро хуб гуфта ва барояш ваъдаи 
бињиштро додааст ва бадро бад гуфта ва барояш ваъдаи дўзахро 
додааст). 
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БОБИ 2. Набояд аз њар чиз суол намуд ва худро ба 
зањмат андохт 

2214. Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) фармуданд: “Мардум то љое ба суол кардан идома медињанд, ки 
мегўянд: Хайр, њар чизеро Худованд пайдо кардааст, пас Худовандро 
кї пайдо кардааст?” 

БОБИ 3. Мазаммати раъй ва такаллуф дар ќиёс 

2215. Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари 
Худо (с) шунидам, ки фармуданд: “Худованд баъд аз ин, ки илмро 
барои мардуме ато фармояд, он илмро ба якборагї аз байн намебарад, 
балки аз байн бурданаш ба сабаби мавти уламо сурат мегирад. Ва баъд 
аз мурдани уламо мардуми љоњиле боќї мемонанд, ки аз онњо фатво 
хоста мешавад ва онњо ба (раъйи) худ фатво медињанд ва сабаби 
гумроњии худ ва дигарон мешаванд.” 

БОБИ 4. Ин ќавли Паёмбари Худо (с), ки фармуданд: 
“Њатман аз равиши гузаштагон пайравї мекунед...” 

2216. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: “То он ваќте ќиёмат намешавад, ки уммати ман аз 
(мардуми) асрњои гузашта, ваљаб ба ваљаб ва газ ба газ мутобиат 
намоянд.” Касе пурсид, ки (маќсади шумо аз гузаштагон) Форс ва Рум 
њастанд? Фармуданд: “Магар ѓайр аз инњо мардуми дигаре аст?” 

БОБИ 5. Сангсор кардани мўњсин (оиладор) 

2217. Аз Умар (р) ривоят аст, ки гуфт: Худованди мутаъол 
Муњаммад (с)-ро ба дини њаќќи худ мабъус намуд ва Ќуръонро бар ў 
нозил сохт ва аз чизњое, ки нозил намуд, ояи раљм буд (мурод аз ояи 
раљм ин аст, ки (“А-ш-шайху ва-ш-шайхату изо занаё фарљумўњо”), 
яъне  агар марду зани мўњсин зино карданд, онњоро раљм (сангсор) 
намоед.” (Ва гўянд: ин оя лафзаш мансух гардида ва њукмаш боќї аст). 

БОБИ 6. Савоби њокиме, ки иљтињод намуда ва ба савоб 
мерасад ва ё хато мекунад 

2218. Аз Амр ибни Ос (р) ривоят аст, ки аз Паёмбари Худо (с) 
шунидааст, ки фармуданд: “Ваќте, ки њоким њангоми њукм кардан 
иљтињод намояд ва ба савоб бирасад, барояш ду музд аст (яке музди 
љињати зањмати иљтињод ва музди дигар љињати расидан ба њаќ) ва агар 
иљтињод кунад ва хато намояд, барояш як музд аст (ки њамон музди 
иљтињод бошад). 
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БОБИ 7. Касе ки мегўяд: “Тарки ин кор танњо аз Паёмбар њуљљат 
аст, на аз дигарон” (яъне  агар Паёмбари Худо (с) бубинанд, ки касе 

кореро анљом медињад ва эшон ўро аз он кор мамониат нанамоянд, ин 
тарки мамониат далел  бар ин аст, ки он кор машруъ аст) 

2219. Ривоят аст, ки Љобир ибни Абдуллоњ (р) савганд хўрд, ки 
Даљљол њамон (Ибни Сайёд) аст, барояш гуфтам: Оё ба ин чиз савганд 
мехўрї? Гуфт: Шунидам, ки Умар (р) ба ин чиз дар назди Паёмбари 
Худо (с) савганд хўрд ва Паёмбари Худо (с) барояш бад нагуфтанд (пас 
бад нагуфтани ин кор аз тарафи Паёмбари Худо (с) далолат бар љавози 
он дорад).  
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БОБИ 1. Даъвати Паёмбари Худо (с) уммати худро ба 
сўи тавњид (яктопарастї) 

2220. Аз Оиша (р), њамсари Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
Паёмбари Худо (с) шахсеро дар яке аз сароё (сароё љамъи сария аст ва 
сария иборат аз гурўњест, ки ба љињод мераванд) ба њайси амир 
муќаррар намуданд. Ин шахс дар намоз ќироатро ба “Ќул њуваллоњу 
ањад” хатм мекард (яъне дар њар ракаат баъд аз ин ки сураи Фотиња 
сураи дигареро ќироат мекард, дар охир “Ќул њуваллоњ”-ро мехонд). 
Њангоме, ки баргаштанд, аз ин мавзўъ ба Паёмбари Худо (с) хабар 
доданд, фармуданд: “Аз вай бипурсед, ки сабаби ин кораш чї 
будааст?” Сабабро аз вай пурсиданд, гуфт: Чун дар ин сура сифати 
Рањмон аст, аз ин сабаб хушам меояд, ки онро ќироат намоям. 
Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Барояш хабар дињед, ки Худованд њам 
ўро дўст медорад.” (Ва мурод аз муњаббати Худо нисбат ба бандагон 
рањмат кардан бар онњо ва савоб додан барои эшон аст). 

БОБИ 2. Ин ќавли Худованд, ки “Худованд њамон 
ризќдињандаи боќувват ва матин аст” (Зориёт: 58) 

2221. Аз Абўмўсои Ашъарї (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо 
(с) фармуданд: “Њељ касе собиртар дар муќобили азияте, ки мебинад, аз 
Худованди мутаъол нест. (Куффор) ба вай нисбати фарзанд доштанро 
медињанд. Ва ў барои онњо тандурустї мебахшад ва ризќ медињад.” 

БОБИ 3. Ин ќавли Худованд, ки: “Ва Ў азизу њаким аст 
ва...” (Иброњим: 4) 

2222. Аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Паноњ мељўем ба иззати ту ва ту он Зоте њастї, ки худое 
љуз ту нест ва он Зоте њастї, ки нахоњї мурд ва љинну инс њамагї 
мемиранд.” 
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БОБИ 4. Ин ќавли Худованд, ки:  “Ва шуморо аз хеш 
барњазар медорад ва...” (Оли Имрон: 28) 

2223. Аз Абўњурайра (р) аз Паёмбари Худо (с) ривоят аст, ки 
фармуданд: Чун Худованд љањониёнро халќ намуд, дар китобе, ки 
барои худ навишт ва бар Арш дар назди худ нињод, чунин навишт, ки 
“рањмати ман бар ѓазаби ман ѓолиб аст).” 

2224. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Худованди мутаъол мефармояд: Ман бо бандаам тавре 
њастам, ки ба ман гумон мебарад. Агар маро ёд кунад, бо ў њастам 
(яъне  ўро мавриди рањмати худ ќарор медињам). Агар маро дар назди 
худ ёд кунад, ўро дар назди худ ёд мекунам, агар маро дар назди 
мардум ёд кунад, ўро дар назди мардуми бењтар ёд мекунам (мурод аз 
мардум бењтар малоика мебошад). Агар як ваљаб ба ман наздик шавад, 
як заръ ба ў наздик мешавам (мурод аз заръ фосилаи байни ангушти 
миёна то нўки оринљ аст). Агар як заръ ба ман наздик шавад, як боъ ба 
ў наздик мешавам (мурод аз боъ фосилаи сари ангуштњои васати ду 
даст аст, дар ваќте, ки комил ва ба таври уфуќї аз њам боз шаванд). 
Агар ў ба тарафам ќадам бардорад, ман ба тарафаш давида меравам 
(мурод аз давидан суръат дар савоб додан ва рањмат кардан аст).” 

БОБИ 5. Ин ќавли Худованди мутаъол, ки: “Мехоњанд 
каломи Худоро табдил намоянд...” (Фатњ: 15) 

2225. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Худованди мутаъол (барои малоика) мегўяд: Агар 
бандаам иродаи кори бадеро намуда, онро то ваќте, ки амалї 
намесозад, бар ў нанависед. Агар онро амалї сохт, гуноњи њамон кори 
бадро барояш бинависед ва агар онро барои ман тарк карда буд, онро 
барояш як њасана бинависед ва агар иродаи кори некеро намуд, агарчи 
онро амалї накард, онро барояш як њасана бинвисед ва агар ба он 
кори нек амал кард, онро дањчанд то њафтсаду чанд барояш 
бинависед.” 

2226. Ва аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо 
(с) шунидам, ки фармуданд: Бандае муртакиби гуноње гардид ва гуфт: 
Парвардигоро! Муртакиби гуноње шудаам, онро бароям бибахш. 
Парвардигораш гуфт: Оё бандаам медонист, ки Парвардигоре дорад, 
ки гуноњи вайро барояш мебахшад ва ё ўро мавриди љазо ќарор 
медињад? (Гуноњи бандаамро) барояш бахшидам. Муддате аз гуноњ 
худдорї намуд, вале дубора муртакиби гуноњ гардид ва боз гуфт: 
Парвардигоро! Муртакиби гуноњи дигаре гардидаам, гуноњамро 
бароям биёмурз. Худованд мегўяд: Оё бандаам медонист, ки 
Парвардигоре дорад, ки гуноњашро барояш мебахшад ва ё ўро 
мавриди муохаза ќарор медињад? (Гуноњи бандаамро) барояш 
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бахшидам. Муддате (аз гуноњ) худдорї намуд ва боз муртакиби гуноњ 
гардид ва гуфт: Парвардигоро! Муртакиби гуноњи дигаре гардидаам. 
Онро бароям биёмурз. (Худованди мутаъол) мегўяд: Оё бандаам 
медонист, ки барояш Парвардигоре аст, ки гуноњашро меомурзад ва ё 
ўро мавриди муохаза ќарор медињад, бори саввум гуноњи бандаамро 
бахшидам, пас њар чї, ки мехоњад, бикунад?” 

БОБИ 6. Сухан гуфтани Раббулъоламин дар рўзи 
ќиёмат бо паёмбарон ва ѓайра... 

2227. Аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: Аз Паёмбари Худо (с) 
шунидам, ки фармуданд: “Рўзи ќиёмат шафоат ба ман супурда 
мешавад ва ман мегўям: Парвардигоро! Касе, ки дар дилаш як заррае 
аз имон вуљуд дошта бошад, ўро ба бињишт бибар. Ва чунин ашхосе ба 
бињишт бурда мешаванд. Боз мегўям: Худоё! Касе, ки дар ќалбаш 
камтарин чизе аз имон вуљуд дорад, ўро њам ба бињишт бибар.” Анас 
(р) мегўяд: Гўё њамин њозир ба тарафи ангуштони Паёмбари Худо (с) 
нигоњ мекунам (шояд Паёмбари Худо (с) њамон камтарини чизеро ба 
ангуштони худ тамсил мекарданд). 

2228. Ва аз Анас (р) ривоят аст, ки гуфт: (Њадиси шафоат ба 
ривояти Абўњурайра (р) ќаблан гузашт ва дар ин ривоят дар охири он 
њадис омадааст, ки). Назди Исо (ъ) меоянд ва ў мегўяд: Ман ањли 
шафоат нестам, назди Муњаммад (с) биравед. Онњо назди ман меоянд, 
ман мегўям, ки ман ањли он њастам ва аз Парвардигорам иљоза 
мегирам. Ва бароям иљоза дода мешавад ва (Худованди мутаъол) 
барои ман њамду саноеро илњом мекунад, ки бо он њамду санояшро 
бигўям ва акнун ба хотирам нест. Ва ба он њамду сано њамдашро 
мегўям ва барояш ба саљда меафтам, гуфта мешавад: Эй Муњаммад! 
Саратро боло кун! Бигў, суханат шунида мешавад. Бихоњ, бароят дода 
мешавад, шафоат кун, шафоатат ќабул мегардад. Ва ман мегўям: 
Парвардигоро! Уммати ман, уммати ман. Гуфта мешавад: Бирав ва 
касеро, ки дар ќалбаш заррае аз имон вуљуд доштааст, аз (дўзах) берун 
ор. Ман меравам ва чунин мекунам. 

Боз бармегардам ва ба њамон њамду сано њамди Худованди 
мутаъолро мегўям ва барояш ба саљда меафтам, боз гуфта мешавад: Эй 
Муњаммад, саратро боло кун! Бигў, суханат шунида мешавад, бихоњ, 
бароят дода мешавад, шафоат кун, шафоатат ќабул мегардад. Ва ман 
мегўям: Парвардигоро, уммати ман, уммати ман. Гуфта мешавад: 
Бирав ва касеро, ки дар ќалбаш заррае аз имон вуљуд доштааст, аз 
дўзах берун ор. Ман меравам ва чунин мекунам. 

Боз бармегардам ва ба њамон њамду сано њамди Худованди 
мутаъолро мегўям ва барояш ба саљда меафтам, боз гуфта мешавад: Эй 
Муњаммад! Саратро боло кун, бигў, суханат шунида мешавад, бихоњ, 
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бароят дода мешавад, шафоат кун, шафоатат ќабул мегардад. Ва ман 
мегўям: Парвардигоро! Уммати ман, уммати ман. Гуфта мешавад: 
Бирав ва касеро, ки дар ќалбаш камтарин андозае аз имон вуљуд дорад, 
аз дўзах берун ор. Ман меравам ва чунин мекунам.” 

2229. Ва дар ривояти дигар аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки 
гуфт: Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Боз бори чањорум меоям ва бо 
њамон њамду сано њамди Худованди мутаъолро мегўям ва барояш ба 
саљда меафтам. Боз гуфта мешавад: Эй Муњаммад! Саратро боло кун! 
Бигў, суханат шунида мешавад. Бихоњ, бароят дода мешавад. Шафоат 
кун, шафоатат ќабул мегардад. Ва ман мегўям: Парвардигоро! Бароям 
иљоза бидењ, то њар касеро, ки “ло илоња иллаллоњ” гуфтааст, (аз дўзах 
хориљ намоям). Мегўяд: Ба иззату љалол ва кибирёу азаматам савганд, 
њар касе, ки (ло илоња иллаллоњ) гуфта бошад, ўро аз дўзах наљот 
медињам.” 

БОБИ 7. Мизони аъмол ва аќвол дар рўзи ќиёмат 

2230. Аз Абўњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари Худо (с) 
фармуданд: “Ду калимае аст, ки мањбуб дар назди Рањмон, сабук бар 
забон ва сангин дар мизон аст: “Субњоналлоњи ва бињамдињи, 
субњоналлоњи-л-ъазим).” 

Аллоњумма раббанно таќаббал мино иннака анта-с-самеиъул ъалим  
ваѓфир лано варњамно иннака антал ѓафуру-р-рањим ва охиру даъвоно 
анилњамду лиллоњи раббил ъоламин. 
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