Алоҳи Таоло мефармояд:

ِ َق ْد أَ ْفل ََح ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ الَّ ِذي َن ُه ْم ِِف َص ََلتِه ِْم خ
ََاش ُعون
ين ُه ْم لِل َّزكَا ِة
َ َوالَّ ِذي َن ُه ْم َع ِن اللَّ ْغ ِو ُم ْع ِرضُ ونَ َوالَّ ِذ
َفا ِعلُونَ َوالَّ ِذي َن ُه ْم لِ ُف ُروجِ ه ِْم َحا ِفظُونَ إِ ََّّل َع ََل
أَ ْز َواجِ ه ِْم أ ْو َما َملَك َْت أَ ْْيَانُ ُه ْم َفإِنَّ ُه ْم َغ ْ ُْي َملُو ِم َني
َف َم ِن ا ْب َتغَى َو َراء َذلِ َك َفأُ ْولَ ِئ َك ُه ُم الْ َعا ُدونَ َوالَّ ِذي َن
ُه ْم ِِلَ َمانَاتِه ِْم َو َع ْه ِد ِه ْم َرا ُعونَ َوالَّ ِذي َن ُه ْم َع ََل
َصلَ َواتِه ِْم ُي َحا ِفظُونَ أُ ْولَ ِئ َك ُه ُم الْ َوا ِرثُونَ الَّ ِذي َن
ََي ِرثُونَ الْ ِف ْر َد ْو َس ُه ْم ِفي َها خَالِ ُدون
"Ба таҳқиқ растагор шуданд мўъминон: онон,

ки дар намозашон хушўъ меварзанд ва онон, ки
аз беҳуда эъроз мекунанд ва онон, ки закотро
мепардозанд ва онон, ки шармгоҳи худро нигоҳ
медоранд, ҷуз бар ҳамсарон ё канизони хеш, ки
дар наздикӣ бо онон мавриди маломат қарор
намегиранд ва касоне, ки ғайр аз ин ду биҷўянд,
аз ҳадди хеш таҷовуз кардаанд ва онон, ки
амонатҳо ва паймонҳои худ муроот мекунанд
ва онон, ки бар намозҳои худ мувозибанд
(муҳофизаткунандаанд),
инон
меросбарон
ҳастанд, ки фирдавсро, ки ҳамвора дар он
ҷовидонанд, ба мерос мебаранд"

[23:1-11]
1

Тақиюддин Набҳонӣ

АСОСҲОИ
НАФСИЯ
ИСЛОМӢ

Нашрияи
Ҳизби Таҳрир
2

Ин китобро Ҳизби Таҳрир нашр кардааст.
Китоб соли 1425-уми ҳиҷрӣ мутобиқи соли 2004-уми милодӣ аз тарафи
муассисаи табъу нашри "Дорулуммат" (сандуқи почтаи муассиса
135190) дар Байрути Лубнон бори аввал ба забони арабӣ чоп шудааст.
Тарҷумаи китоб ба забони тоҷикӣ соли 1431-уми ҳиҷрӣ мутобиқи соли
2010-уми милодӣ аз нав таҳия гардид.
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МУҚАДДИМА

Шахсияи ҳар як инсон аз ақлия ва нафсия ташкил меёбад. Ин
ҷо қадду қомат, намуди зоҳирӣ ва ё дигар сифатҳои инсон ягон
дахл надоранд. Зеро онҳо ғайр аз пўст чизи дигар нестанд.
Онҳоро яке аз омилҳои шахсия гумон кардан ва ё "онҳо ба
шахсия таъсир мерасонанд" гуфтан тангназарист.
Дарк кардани чизҳо ва ҳодисаҳо, ба таври дигар гўем, аз
болои чизҳо ва ҳодисаҳо ҳукм баровардани инсон мувофиқи як
қоидаи муайян, ки ба он имон оварда, қалбаш таскин ёфтааст,
ақлия мебошад. Агар ин қоида ақидаи исломӣ бошад (яъне агар
инсон дар асоси ақидаи исломӣ чизҳоро дарк намуда, аз болои
онҳо ҳукм барорад), ақлияи ў исломӣ мешавад. Дар акси ҳол
(яъне агар ин қоида ақидаи исломӣ набошад), ақлияи ў исломӣ
намешавад.
Ғаризаҳо ва эҳтиёҷоти узвии худро қонеъ кардани инсон
мувофиқи як қоидае, ки ба он имон оварда, қалбаш таскин
ёфтааст, нафсия мебошад. Агар ин қоида ақидаи исломӣ бошад
(яъне агар ў дар асоси ақидаи исломӣ ғаризаҳо ва
эҳтиёҷоташро қонеъ гардонад), нафсияи ў исломӣ мешавад.
Дар акси ҳол (яъне агар ин қоида ақидаи исломӣ набошад),
нафсияи ў исломӣ намешавад.
Дар ҳар инсон, ки қоидаи ақлия ва нафсия ягона шуд,
шахсияи ў мумтозу муназзам мегардад. Агар асоси ақлия ва
нафсияи ў ақидаи исломӣ бошад, шахсияи ў исломӣ мешавад.
Агар асос чизи дигар бошад, шахсияи ў низ дигар мешавад.
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Бинобар ин, агар танҳо ақлия исломӣ бошад ва гарчанд инсон
дар асоси ҳукмҳои шаръӣ аз болои чизҳо ва корҳо дуруст ҳукм
барорад, яъне ҳукмҳо истинбот намояд, ҳалолу ҳаромро фарқ
кунад, хираду тафаккураш такмил ёбад, бо балоғату фасоҳат
сухан гўяд, ҳодисаҳоро дуруст таҳлил кунад, ин чизҳо ба
исломӣ шудани шахсия кифоя нест. Барои он ки шахсия исломӣ
шавад, бояд нафсия низ исломӣ бошад ва шахс ғаризаҳову
эҳтиёҷоти узвияшро дар асоси Ислом қонеъ гардонад, яъне
намоз хонад, рўза дорад, закот диҳад, ҳаҷ кунад, ҳалолро ба ҷо
оварда, аз ҳаром парҳез намояд, ба дўстдоштаи Аллоҳ табдил
ёбад, фарзҳои Аллоҳро адо намояд, бо мақсади боз ҳам ба
Парвардигораш наздик шудан ба амалҳои нафл ҳарис бошад,
дар рў ба рўи ҳодисаҳо одил ва холис буда, ба некӣ фармояд ва
аз бадӣ боздорад, барои Аллоҳ дўст дорад ва барои Аллоҳ бад
бинад, ба одамон бо хулқи зебо муомила кунад ва дигар
вазифаҳои мисли инро адо намояд.
Инчунин агар нафсия исломӣ бошаду ақлия исломӣ набошад,
шахсия исломӣ шуда наметавонад. Инсон бо сабаби ибодати
кўркўрона ба Аллоҳ мумкин аст аз роҳи рост берун шавад.
Масалан, мумкин аст, ки ў дар рўзи ҳаром кардашуда рўза
дорад, дар вақтҳои макрўҳ намоз хонад, ба ҷои аз ҷиноят
боздоштан ҷинояткорро ситоиш намояд, пулеро, ки бо рибо
ёфтааст, дар роҳи Аллоҳ садақа кунад ва бо ҳамин ба гуноҳ фурў
равад, яъне ягон кори зишт анҷом дода, пиндорад, ки кори нек
кардааст. Хуллас, мумкин аст, ки ғаризаҳо ва эҳтиёҷоти
узвиашро бар хилофи фармудаҳои Аллоҳ ва Расулаш қонеъ
гардонад.
Аммо вақте ки ақлияи инсон исломӣ шуда, ҳукмҳои шаръиро
ба таври кофӣ медонад ва барои ҳарчи бештар донистани
илмҳои шаръӣ ба қадри имкон кўшиш мекунад, дар айни замон
нафсияи ў низ исломӣ шуда, донишашро дар муносибат бо
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Офаридгораш, бо худаш ва бо дигарон тавре татбиқ мекунад, ки
Аллоҳ дўст дорад ва розӣ гардад, шахсияи ў исломӣ мешавад.
Маҳз вақте ки ақлия ва нафсия ҳамин тавр бо Ислом ба
танзим дароварда мешавад, шахсияи исломӣ ба вуҷуд меояд.
Соҳиби ин гуна шахсия аз байни ҳар гуна монеаҳо ба сўи некӣ
роҳ кушода метавонад ва дар роҳи Аллоҳ аз маломати
маломатгў наметарсад.
Шахсияи исломӣ будан маънои бенуқсонӣ ва покӣ аз гуноҳро
надорад. Чунки инсон фаришта нест. Ў кори хато мекунад,
сипас истиғфор мегўяд, тавба мекунад. Кори дуруст мекунаду
сипас барои фазлу марҳамат ва ҳидояти Аллоҳ ҳамд мегўяд.
Аммо ин камбудиҳои ҷузъӣ ба шахсия таъсир намерасонанд.
Мусулмон бо афзудани маърифати исломӣ ақлияи худро
инкишоф медиҳад ва бо итоати беш аз пеш нафсияашро пурзўр
менамояд. Баробари ин ба сўи қуллаи баланд боло рафта, дар
он мустаҳкам ҷойгир мешавад. Нафақат ҷойгир мешавад, балки
пайваста аз як қулла ба дигар қуллаи боз ҳам баландтар боло
меравад. Дар ин сурат ў дунёро ба ҳаққи худ гирифта, охиратро
бо имон ва ҳаракаташ ба даст медарорад. Дар як вақт ҳам
ошнои меҳроб ва ҳам паҳлавони ҷиҳод шуда метавонад. Сифати
бузургтарини ў бандаи Аллоҳ Таоло будан аст, ки ўро офарида
ва аз нестӣ ба вуҷуд овардааст.
Мо дар ин китоб умуман барои мусулмонон, хусусан барои
даъваткунандагон, ки барои бунёди ХИЛОФАТ фаъолият
мекунанд, якчанд омилҳои нафсияи исломиро баён менамоем,
то забонашон бо зикри Аллоҳ машғул бошад, қалбашон бо
тақвои Аллоҳ обод гардад, дигар узвҳояшон ба анҷоми корҳои
хайр ҳарис бошанд, Қуръон хонда, ба он амал кунанд, Аллоҳ ва
Расулашро дўст дорад, ба инсоне табдил ёбад, ки барои Аллоҳ
дўст медорад ва барои Аллоҳ бад мебинад, аз раҳмати Аллоҳ
умедвор шуда, аз азобаш битарсад, собиру мухлис бошад, аз
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Аллоҳ аҷру савоб интизор шавад, ба Аллоҳ таваккал кунад, дар
болои ҳақ устувор бошад, ба мўъминон мулоиму ба кофирон
сахтгир бошад, дар роҳи Аллоҳ аз маломати маломатгў
натарсад, хулқи зебо, забони ширин ва ҳуҷҷати қавӣ дошта
бошад, ба некӣ фармуда, аз бадӣ боздорад, дар ин дунё бо
умеди биҳиште, ки барои тақводорон омода карда шуда,
паҳнояш баробари замину осмонҳост, пайваста амал кунад.
Даъваткунандагон кўшиш ба харҷ медиҳанд, ки тавассути
барпо кардани ДАВЛАТИ ХИЛОФАТ Исломро ба ҳаёт
баргардонанд. Мо дар ин маврид ёдрас кардани вазъиятеро, ки
онҳо фаъолият мекунанд, аз эътибор ба канор нагузоштем.
Зеро душманони Аллоҳ ва Расулаш тўда-тўда шуда онҳоро аз
ҳар тараф муҳосира кардаанд. Агар даъваткунандагон шабу рўз
бо Аллоҳ набошанд, чӣ тавр аз байни ин издиҳом роҳ меёбанд?
Чӣ тавр ба орзую умедҳояшон мерасанд? Чӣ тавр аз як қулла ба
қуллаи дигар боло мераванд?
Ва ниҳоят, даъваткунандагон дар хусуси ду ҳадиси зерин
тафаккур кунанд. Зеро бо ин ду ҳадис роҳе, ки онҳоро ба мақсад
мерасонад, равшан мегардад.
Ҳадиси якум:

" أَ َّو ُل ِدي ِنك ُْم نُ ُب َّو ٌة َو َر ْح َم ٌة ثُ َّم ِخَلَ َف ٌة َع ََل ِم ْن َها ِج ال ُّن ُب َّو ِة … ثُ َّم تَ ُعو ُد
" ِخَلَ َف ٌة َع ََل ِم ْن َهاجِ ال ُنبُ َّو ِة
"Аввали динатон пайғамбарӣ ва раҳмат аст. Сипас дар
асоси минҳоҷи пайғамбарӣ Хилофат мешавад... Сипас
Хилофат дар асоси минҳоҷи пайғамбарӣ аз нав
бармегардад". Дар ин ҳадис муждае ҳаст, ки Хилофат бо изни
Аллоҳ баргардад ва он мисли Хилофати саҳобагони Пайғамбар
(c), яъне Хулафои Рошидин бошад. Ҳар кас ки ба баргаштани
Хилофат ҳарису ба дидани он муштоқ аст, мисли саҳобагони
Пайғамбар (c) бо боварӣ ва умед саъю кўшиш кунад.
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Ҳадиси дуюм:

 ا ْب َن آ َد َم، َم ْن أَ َهانَ ِِل َولِ ًّيا َفق َْد َبا َرز َِِن ِِف الْ َع َدا َو ِة:الله ُس ْب َحان َُه َق َال
َ َِّإن
 َوَّلَ َي َز ُال َع ْب ِدي َي َت َق َّر ُب،لَ ْن ت ُْدر َِك َمـا ِع ْن ِدي إَِّلَّ ِبأَ َدا ِء َمـا ا ْف َ ََتضْ ُت ُه َعلَ ْي َك
 َو ِل َسان َُه الَّ ِذي َي ْن ِط ُق، َفأَكُونَ َقلْ َب ُه الَّ ِذي َي ْع ِق ُل ِب ِه،إِ َ َِّل بِال َّن َوا ِفلِ َح َّتى أُ ِح َّب ُه
 َوإِ َذا، َوإِ َذا َسأَلَ ِني أَ ْعطَ ْي ُت ُه، َفإِ َذا َد َع ِاِن أَ َج ْب ُت ُه،َص ِب ِه
ُ ِ َص ُه الَّ ِذي يُ ْب
َ َ َ َوب،ِب ِه
 َوأَ َح ُّب ِع َبا َد ِة َع ْب ِدي إِ َ َِّل ال َّن ِصي َح ُة،ََصت ُُه
ْ َ َص ِِن ن
َ َ " ْاستَ ْن
"

"Аллоҳ Субҳонаҳу мегўяд: "Ҳар кӣ як дўсти Маро хор кунад, ў
бо Ман душманӣ варзидааст. Эй фарзанди Одам, то
вазифаҳоеро, ки бароят фарз гардонидаам, адо накунӣ,
ягон чизи Маро ба даст оварда наметавонӣ. Агар бандаам
бо амалҳои нафл пайваста ба Ман наздик шавад, бо мурури
замон Ман ўро дўст медорам. Он гоҳ Ман ба қалби ҳассоси ў,
ба забони гўёи ў, ба чашми бинои ў табдил меёбам. Агар ба
Ман дуо кунад, иҷобат мекунам, бипурсад, медиҳам, нусрат
талаб кунад, нусрат медиҳам. Барои Ман маҳбубтарин
ибодати бандаам насиҳат аст". Ин ҳадисро Табаронӣ дар
"Кабир" овардааст.
Дар ин ҳадис роҳе нишон дода шудааст, ки ба нусрат ва
мадади Аллоҳ мебарад. Ин танҳо ба Ў наздик шудан ва фақат аз
Ў мадад пурсидан аст. Зеро Ў Таоло дар ҳақиқат соҳиби
тавоноиву ва иззат аст. Ҳар киро ғолиб кунад, он кас мағлуб
нашавад ва ҳар киро мағлуб кунад, он кас ғолиб нашавад. Вақте
ки банда дуо мекунад, ба Ў хеле наздик аст, вақте ки банда
иҷобат мехоҳад, иҷобат мекунад. Ў Таоло аз болои бандагонаш
ҳукмрон ва дар айни замон басо меҳрубон ва аз ҳар як кор
бохабар аст.
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Бинобар ин, эй бародарон, ба розигӣ, мағфират, ҷаннат ва
нусрати Аллоҳ ва ба комёбии ду ҷаҳон бишитобед!

َو ِِف َذلِ َك َفلْ َي َت َنا َف ِس الْ ُم َت َنا ِف ُسو َن
"Ва пешдастикунандагон дар он бар якдигар пешдастӣ
мекунанд" [26].
21 зулҳиҷҷаи 1424ҳ
12 феврали 2004м.
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ПЕШДАСТӢ ДАР РИОЯ КАРДАНИ ШАРИАТ

Аллоҳ Таоло мегўяд:

ات َواِلَ ْر ُض أُ ِع َّد ْت لِلْ ُم َّت ِق َني
ُ الس ََم َو
َّ َو َسا ِر ُعواْ إِ ََل َم ْغ ِف َر ٍة ِّمن َّربِّك ُْم َو َج َّن ٍة َع ْرضُ َها
"Бар якдигар пешӣ гиред барои омурзиши Парвардигори хеш
ва расидан ба он биҳишт, ки паҳнояш ба қадри ҳамаи
осмонҳову замин аст ва барои парҳезгорон муҳайё
шудааст" [3:133].

إَِّنَّ َا كَانَ َق ْو َل الْ ُم ْؤ ِم ِن َني إِ َذا ُد ُعوا إِ ََل اللَّ ِه َو َر ُسولِ ِه لِ َي ْحك َُم بَ ْي َن ُه ْم أَن َيقُولُوا
َس ِم ْع َنا َوأَطَ ْع َنا َوأُ ْولَ ِئ َك ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحونَ َو َمن يُ ِطعِ الل ََّه َو َر ُسول َُه َويَخ َْش
َالل ََّه َويَ َّت ْق ِه َفأُ ْولَ ِئ َك ُه ُم الْفَائِ ُزون
"Чун мўъминонро ба Аллоҳу пайғамбараш фаро хонанд, то
миёнашон ҳукм кунад, суханашон ҷуз ин нест, ки мегўянд:
"Шунидем ва итоат кардем", инон растагоронанд. Ва
касоне, ки аз Аллоҳу пайғамбараш фармон мебаранд ва аз
Аллоҳ метарсанд ва парҳезгорӣ мекунанд, растагоронанд"
[24:51-52].

َو َما كَانَ لِ ُم ْؤ ِم ٍن َو ََّل ُم ْؤ ِم َن ٍة إِ َذا َق ََض الل َُّه َو َر ُسول ُُه أَ ْم ًرا أَن َيكُونَ لَ ُه ُم
الْ ِخ َْيَ ُة ِم ْن أَ ْم ِر ِه ْم َو َمن َي ْع ِص الل ََّه َو َر ُسول َُه َفق َْد ضَ َّل ضَ ََل ًَّل ُّمبِي ًنا
"Ҳеҷ марди мўъмину зани мўъминро нарасад, ки чун Аллоҳу
пайғамбараш дар коре ҳукме карданд, онҳоро дар он
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корашон ихтиёре бошад. Ҳар кӣ аз Аллоҳу пайғамбараш
нофармонӣ кунад, сахт дар гумроҳӣ афтодааст" [33:36].

يَم شَ َج َر بَ ْي َن ُه ْم ثُ َّم َّلَ يَجِ ُدواْ ِِف
َ َفَلَ َو َربِّ َك َّلَ يُ ْؤ ِم ُنونَ َح َّت َى يُ َحكِّ ُم
َ وك ِف
يَم
ً ِأَنف ُِسه ِْم َح َر ًجا ِّم ََّم َقضَ ْي َت َويُ َسلِّ ُمواْ ت َْسل
"На, савганд ба Парвардигорат, ки имон наёваранд, магар
он ки дар низоъе, ки миёни онҳост, туро довар қарор диҳанд
ва аз ҳукме, ки ту медиҳӣ, ҳеҷ нохушнуд нашаванд ва
саросар таслими он гарданд" [4:65].

اس َوالْ ِح َجا َر ُة َعلَ ْي َها
َ َيا أَ ُّي َها الَّ ِذ
ُ ين آ َم ُنوا ُقوا أَنف َُسك ُْم َوأَ ْهلِيك ُْم نَا ًرا َو ُقو ُد َها ال َّن
ََم ََلئِكَ ٌة ِغ ََل ٌظ ِش َدا ٌد ََّل يَ ْع ُصونَ الل ََّه َما أَ َم َر ُه ْم َويَ ْف َعلُونَ َما يُ ْؤ َم ُرون
"Эй касоне, ки имон овардаед, худ ва хонаводаи худро аз
оташе, ки ҳезуми он мардум ва сангҳо ҳастанд, нигаҳ доред.
Фариштагоне дуруштгуфтору сахтгир бар он оташ
муваккаланд. Ҳар чӣ Аллоҳ бигўяд, нофармонӣ намекунанд
ва ҳамон мекунанд, ки ба он маъмур шудаанд" [66:6].

َق َال ا ْه ِبطَا ِم ْن َها َج ِمي ًعا َب ْعضُ ك ُْم لِ َب ْع ٍض َع ُد ٌّو َفإِ َّما َيأْتِ َي َّنكُم ِّم ِّني ُه ًدى َف َم ِن اتَّ َب َع
اي َف ََل يَ ِض ُّل َو ََّل يَشْ قَى َو َم ْن َأ ْع َر َض َعن ِذ ْكرِي َفإِنَّ ل َُه َم ِعيشَ ًة ضَ نكًا
َ ُه َد
ُنت َب ِص ًْيا
ُ ُشتَ ِني أَ ْع َمى َو َق ْد ك
ْ َ ُش ُه َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة أَ ْع َمى َق َال َر ِّب لِ َم َح
ُ ُ َونَ ْح
ُنس
َ َق َال كَ َذلِ َك أَتَ ْت َك آ َياتُ َنا َف َن ِسي َت َها َوكَ َذلِ َك الْ َي ْو َم ت
"Агар аз ҷониби Ман шуморо роҳнамоӣ омад, ҳар кас аз он
роҳнамоии Ман мутобиат кунад, на гумроҳ мешавад ва на
тирабахт. Ва ҳар кас ки аз ёди Ман эъроз кунад, зиндагиаш
танг шавад ва дар рўзи қиёмат нобино маҳшураш
(барангехта) созем. Гўяд: "Эй Парвардигори ман, чаро маро
нобино маҳшур кардӣ ва ҳол он ки ман бино будам?" Гўяд:
"Ҳамчунон ки ту оёти Моро фаромўш мекардӣ, имрўз худ
фаромўш гаштаӣ"" [20:123-126].
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***
Пайғамбар (c) гуфтаанд:

ِ بَا ِد ُروا بِاِلَ ْع َم
ِـال ِف َت ًنا كَ ِقطَعِ اللَّ ْيل
الدنْ َيا
ُّ ِيع ِدي َن ُه ِب َع َر ٍض ِم ْن
ُ " َو ُْيْ ِِس ُم ْؤ ِم ًنا َو ُي ْصب ُِح كَا ِف ًرا َيب

" ،ج ُل ُم ْؤ ِم ًنا َو ُْيْ ِِس كَا ِف ًرا
ُ الْـ ُمظْلِ ِم يُ ْصب ُِح ال َّر

"Пеш аз фитнаҳое, ки мисли зулмати шаб ториканд, ба
амал бишитобед. Дар он фитна инсон пагоҳӣ мўъмин
бошад, дар шом кофир мешавад, дар шом мўъмин бошад,
дар субҳ кофир мешавад, динашро ба матои ночизи дунё
мефурўшад". Ин ҳадисро Муслим аз Абўҳурайра ривоят
кардааст.
Инсонҳое, ки ба сўи мағфират, ҷаннат ва амалҳои солеҳ
мешитобанд, ҳам дар замони Пайғамбар (c), ҳам дар асрҳои
минбаъда бисёр буданд. Уммат ҳанўз мўъминони ҳақиқиеро ба
воя мерасонад, ки ба даъвати Парвардигорашон лаббай гуфта,
дар роҳи ризои Ў ба ҷоннисорӣ мешитобанд. Дар поён баъзеи
онҳоро гуфта мегузарем.
• Дар ҳадиси муттафақун алайҳи Ҷобир омадааст:
" ج َّن ِة
َ ْ ِِف ال:ُق ِتل ُْت َفأَيْ َن أَنَا؟ َق َال

ْ أَ َرأَ ْي َت إِن:َق َال َر ُج ٌل لِل َّنب ِِّي (ﷺ﴾ يَ ْو َم أُ ُح ٍد
ٍ " َفأَلْقَى َتَ َ َر
ات ِِف َي ِد ِه ثُ َّم َقات ََل َح َّتى ُق ِت َل

"Дар ҷанги Уҳуд шахсе аз Пайғамбар (c) пурсид: "Агар ман
кушта шавам, ҷои ман дар куҷост?" Эшон дар ҷавоб
гуфтанд: "Дар биҳишт". Он шахс хурмоҳоеро, ки дар дасташ
буд, ба як сў ҳаво дода, то кушта шудан ҷангид".
• Дар "Саҳеҳи Муслим" ҳадиси Анас омадааст:
" جا َء
ِ ْ َفانْطَل ََق َر ُس ُول الل ِه (ﷺ﴾ َوأَ ْص َحا ُب ُه َح َّتى َس َبقُوا الْـ ُم
َ ُش ِك َني إِ ََل َب ْد ٍر َو

،ات َواِلَ ْر ُض
ُ الس َم َو
َّ ُقو ُموا إِ ََل َج َّن ٍة َع ْرضُ َها
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ُ  َفق ََال َر ُس، َُشكُون
﴾ول الل ِه (ﷺ
ِ ْ الْـ ُم

ُ َق َال َيق
ات
ُ الس َم َو
ِ ُول ُع َم ْ ُْي ْب ُن الْ ُح َم
َّ  َيا َر ُس َول الل ِه َج َّن ٌة َع ْرضُ َها:ـام اِلَن َْصار ُِّي
ٍ َمـا يَ ْح ِمل َُك َع ََل َق ْولِ َك بَخ:(  َفق ََال َر ُس ُول الل ِه،ٍ َق َال بَخٍ بَخ، نَ َع ْم:َواِلَ ْر ُض؟ َق َال
 َق َال َفإِن ََّك ِم ْن، َّلَ َوالل ِه َيا َر ُس َول الل ِه إِ َِّّل َر َجا َء َة أَنْ أَكُونَ ِم ْن أَ ْهلِ َها:َب ٍخ؟ َق َال
ٍ  َفأَ ْخ َر َج َتَ َ َر،أَ ْهلِ َها
ِيت َح َّتى
ُ  ل ِ َِْئ أَنَا َحي: ثُ َّم َق َال،ات ِم ْن َق َرنِ ِه َف َج َع َل يَأْك ُُل ِم ْن ُه َّن
 ثُ َّم،ِ َف َر َمى ِِبَـا كَانَ َم َع ُه ِم ْن ال َّت ْمر: َق َال،آك َُل َتَ َ َر ِاِت َه ِذ ِه إِنَّ َها لَ َح َيا ٌة طَوِيل ٌَة
" َقاتَلَ ُه ْم َح َّتى ُق ِت َل
"Ба Бадр аввал Пайғамбар (c) ва асҳобашон, сипас
мушрикон омаданд. Он вақт Пайғамбар (c) гуфтанд:
"Барои ҷаннате, ки паҳнояш баробари замину осмонҳост,
бархезед!" Умайр ибни Ҳаммоми Ансорӣ инро шунида
пурсид: "Эй Пайғамбари Аллоҳ, ҷаннати паҳнояш баробари
замину осмонҳо?" Расул (c) гуфтанд: "Бале". Ў гуфт: "Байбай". Пайғамбар (c) гуфтанд: "Чаро бай-бай мегўӣ?" Ў гуфт:
"Қасам ба Аллоҳ, бо умеде, ки аз аҳли ҳамон ҷаннат шавам,
чунин мегўям". Расул (c) гуфтанд: "Албатта ту аз аҳли он
ҳастӣ". Умайр ин суханро шунида, дарҳол аз бағалаш
хурмоҳоро баровард ва ба хўрдан сар кард. Пас гуфт: "Агар
то хўрдани ин хурмоҳо зинда монам, ин ҳаёти хеле дароз
хоҳад шуд". Сипас, хурмоҳоро ба як сў ҳаво дод ва то кушта
шудан ҷангид".
• Дар ҳадиси муттафақун алайҳи Анас омадааст:

ِ ْض َع ْن ِق َت
"  َفق ََال يَا َر ُس َول الل ِه (ﷺ﴾ ِغ ْب ُت َع ْن،ٍال بَ ْدر
ِ ْ َاب َع ِّمي أَن َُس بْ ُن ال َّن
َ غ
ٍ أَ َّو ِل ِق َت
الله َمـا
ُ  ل َ ََْي َي َّن،ُش ِك َني
ُ  ل ِ َِْئ،ُش ِك َني
ِ ْ الله أَشْ َه َد ِِن ِق َت َال الْـ ُم
ِ ْ ال َقاتَل َْت الْـ ُم
 الل ُه َّم إِ ِِّن أَ ْع َت ِذ ُر إِلَ ْي َك: َق َال، َف الْـ ُم ْسلِ ُمون
َ َ َوانْكَش، َفلَ َمـا كَانَ يَ ْو ُم أُ ُح ٍد،أَ ْص َن ُع
،ُش ِك َني
ِ ْ الص َحا َب َة َوأَ ْب َرأُ إِلَ ْي َك ِم َمـا َص َن َع َه ُؤَّلَ ِء َي ْع ِني الْـ ُم
َّ ِم َمـا َص َن َع َه ُؤَّلَ ِء َي ْع ِني
ْض
ِ ْ  يَا َس ْع ُد بْ َن ُم َعا ٍذ ا ْل َج َّن َة َو َر ِّب ال َّن: َفق ََال،ثُ َّم تَق ََّد َم َف ْاس َت ْق َبل َُه َس ْع ُد بْ ُن ُم َعا ٍذ
 َق َال َس ْع ٌد َف َمـا ْاس َتطَ ْع ُت َيا َر ُس َول الل ِه(ﷺ﴾ َمـا،إِ ِِّن أَجِ ُد رِي َح َها ِم ْن ُدونِ أُ ُح ٍد
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ِ ِالس ْي
ف أَ ْو طَ ْع َن ًة ِب ُر ْمحٍ أَ ْو
َّ َض َب ًة ب
ْ َ  َف َو َج ْدنَا ِب ِه بِضْ ًعا َو ََثَـا ِن َني: َق َال أَن ٌَس،َص َن َع
َّ َف َمـا َع َر َف ُه أَ َح ٌد إَِّل، َُشكُون
ِ ْ  َو َق ْد َمث ََّل ِب ِه الْـ ُم، َو َو َج ْدنَا ُه َق ْد ُق ِت َل،َر ْم َي ًة ب َِس ْه ٍم
"أُ ْخ ُت ُه ِب َب َنانِ ِه
"Амакам Анас ибни Назр дар ҷанги Бадр иштирок карда
натавонист ва гуфт: "Эй Пайғамбари Аллоҳ, ман дар ҷанги
аввалини шумо бар зидди мушрикон иштирок накардам.
Агар Аллоҳ ба ман бо мушрикон ҷангиданро насиб кунад,
Парвардигорам нишон медод, ки ба чӣ қодир ҳастам".
Вақте ки дар рўзи Уҳуд мусулмонон ақибнишинӣ карданд, ў
гуфт: "Эй Аллоҳ, барои кори инҳо (яъне саҳобагон) аз Ту узр
мепурсам ва аз кори онҳо (яъне мушрикон) худро пок
медорам" ва ба пеш қадам монд. Ба ў Саъд ибни Муоз рў ба
рў омад. Ў гуфт: "Эй Саъд ибни Муоз, қасам ба Рабби Назр,
ки ман аз тарафи Уҳуд бўи ҷаннатро ҳис мекунам".
Минбаъд Саъд мегуфт: "Эй Пайғамбари Аллоҳ, ман кори ўро
карда натавонистам"". Анас (р)р) гуфт: "Ўро кушташуда
ёфтем, ки дар танаш беш аз ҳаштод ҷои зарби теғ, найза
ва тири камон буд, мушрикон ўро мусла карда буданд. Ўро
фақат хоҳараш аз ангуштонаш шинохт". Ровӣ мегўяд: "Мо
мепиндоштем, ки шояд ояти зерин дар хусуси Анас ва
касони мисли ў нозил шуда бошад:

ِم َن الْ ُم ْؤ ِم ِن َني ِر َج ٌال َص َد ُقوا َما َعا َه ُدوا الل ََّه َعلَ ْي ِه
"Аз мўъминон мардоне ҳастанд, ки ба паймоне, ки бо Аллоҳ
баста буданд, вафо карданд" [33:23]".
• Бухорӣ аз Абўсуруа ривоят кардааст:
" خطَّى
َ  َف َت،ْس ًعا
ِ ْ  ثُ َّم َقا َم ُم،َص َف َسل ََّم
َ ْ َصلَّ ْي ُت َو َرا َء ال َّنب ِِّي (ﷺ﴾ بِالْـ َم ِدي َن ِة الْ َع

، َف َخ َر َج َعلَ ْيه ِْم،ُس َع ِت ِه
ِ اب ال َّن
َ ِر َق
ُ  َف َف ِز َع ال َّن،اس إِ ََل َب ْع ِض ُح َج ِر نِ َسائِ ِه
ْ ُ اس ِم ْن
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ْ َفكَ ِر ْه ُت أَن، َذكَ ْر ُت شَ ْي ًئا ِم ْن تِ ْ ٍْب ِع ْن َدنَا:ُس َع ِت ِه َفقَا َل
ْ ُ َف َرأَى أَنَّ ُه ْم َعجِ ُبوا ِم ْن
 َفأَ َم ْر ُت ِب ِق ْس َم ِت ِه،"يَ ْحب َِس ِني
"Дар Мадина аз қафои Пайғамбар (c) намози асрро хондам.
Он кас салом дода, саросемавор бархостанд ва аз болои
китфҳои мардум ҷаҳида гузашта, ба ҳуҷраи яке аз
завҷаҳояшон даромаданд. Мардум аз шитоби он кас ба
ҳарос афтоданд. Пас баргаштанд ва чун диданд, ки мардум
аз шитоби эшон дар тааҷҷуб мондаанд, гуфтанд: "Ба
хотирам расид, ки дар хона як порча тилло дорам, нигоҳ
доштани онро маъқул надонистам ва фармудам, ки онро
тақсим кунанд". Тавре ки дар ривояти дигари Бухорӣ
омадааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

" َفكَ ِر ْه ُت أَنْ أَ ِب ْي َت ُه،الص َد َق ِة
ُ "كُ ْن ُت َخلَف
َّ ْت ِِف الْ َب ْي ِت تِ ْْباً ِم َن
"Дар хона як порча тилло аз садақа гузошта будам,
нахостам, ки онро шаб дар хона нигоҳ дорам". Ҳадисҳои
мазкур мусулмононро такон медиҳад, ки фармудаҳои Аллоҳро
шитобкорона ва ҳарисона ба ҷо оранд.
• Бухорӣ аз Бароъ ривоят кардааст:
" ُش أَ ْو
َ َ لَ َمـا َق ِد َم َر ُس ُول الل ِه ﷺ الْـ َم ِدي َن َة َص ََّل نَ ْح َو َب ْي ِت الْـ َم ْق ِد ِس ِس َّت َة َع

الله تَ َع َاَل ﴿ َق ْد نَ َرى
ُ ُش شَ ْه ًرا َوكَانَ يُ ِح ُّب أَنْ يُ َو َّج َه إِ ََل الْكَ ْع َب ِة َفأَنْ َز َل
َ َ َس ْب َع َة َع
الس ََمء َفلَ ُن َولِّ َي َّن َك ِق ْبلَ ًة تَ ْرضَ ا َها َف َو ِّل َو ْج َه َك شَ طْ َر الْ َم ْسجِ ِد
َّ تَ َقل َُّب َو ْجه َِك ِِف
َص ثُ َّم َخ َر َج َف َم َّر َع ََل َق ْو ٍم ِم ْن
َ ْ الْ َح َر ِام﴾ َف ُو ِّج َه نَ ْح َو الْكَ ْع َب ِة َو َص ََّل َم َع ُه َر ُج ٌل الْ َع
اِلَن َْصا ِر َفق ََال ُه َو َيشْ َه ُد أَن َُّه َص ََّل َم َع ال َّنب ِِّي ﷺ َوأَن َُّه َق ْد ُو ِّج َه إِ ََل الْكَ ْع َب ِة
" َفانْ َح َر ُفوا َو ُه ْم ُركُو ٌع ِِف َصَلَ ِة الْ َع َْص
"Чун Пайғамбар (c) ба Мадина омаданд, тўли шонздаҳ ё ки
ҳабдаҳ моҳ ба ҷониби Байтулмақдис намоз хонданд, вале
мехостанд, ки ба сўи Каъба рўй оранд. Сипас Аллоҳ Таоло
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ояти зеринро нозил кард: "Нигаристанатро ба атрофи
осмон мебинем. Туро ба сўи қиблае, ки меписандӣ,
мегардонем" [2:144]. Он кас дар аснои намози аср ба ҷониби
Каъба рўй оварданд. Нафаре, ки ҳамроҳи Пайғамбар (c) намоз
хонд, баъд аз анҷоми намоз аз назди як қавми ансор гузашт ва
гуфт: "Ҳамроҳи Пайғамбар (c) намоз хондам ва гувоҳ шудам, ки
он кас ба ҷониби Каъба рўй оварданд". Сипас онҳо, ки дар рукўи
намози аср истода буданд, (ба сўи Каъба) рўй оварданд".
• Бухорӣ аз Ибни Абўавфо ривоят кардааст:

َاِل َخ ْي َ َْب َفلَ َمـا كَان
َ ِ أَ َصابَ ْت َنا َم َجا َع ٌة لَ َي
ِ َفانْ َت َح ْرنَا َها َفلَ َمـا َغل َِت الْق ُُدو ُر نَا َدى ُم َنا ِدي َر ُس
َول الل ِه ﷺ َأكْ ِف ُئوا الْق ُُدو َر َفَل
وم ا ْل ُح ُم ِر شَ ْي ًئا َق َال َع ْب ُد الل ِه َف ُقلْ َنا إَِّنَّ َـا نَ َهى ال َّنب ُِّي ﷺ ِلَنَّ َها ل َْم
ِ تَطْ َع ُموا ِم ْن لُ ُح
يد ْب َن ُج َب ْ ٍْي َفق ََال َح َّر َم َها
َ تُ َخ َّم ْس َق َال َو َق َال آ َخ ُرونَ َح َّر َم َها أَلْ َب َّت َة َو َسأَل ُْت َس ِع
"أَلْ َب َّت َة
" هلِ َّي ِة
ْ َيَ ْو ُم َخ ْي َ َْب َو َق ْع َنا ِِف الْ ُح ُم ِر اِل

"Дар шабҳои Хайбар гурусна мондем. Чун рўзи Хайбар фаро
расид, харҳои хонагиро вохўрдем ва куштем. Вақте ки дегҳо
ҷўшиданд, ҷорчии Пайғамбар (c) омада эълон кард: "Аз
дегҳо парҳез намоед, гўшти харро тановул накунед".
Абдуллоҳ мегўяд: "Мо гуфтем, ки Пайғамбар (c) барои
хумси онро ҷудо накардан манъ кардаанд". Дигарон
гуфтанд: "Аниқ ҳаром карданд". Чун аз Саид ибни Ҷубайр
пурсидем, ў гуфт: "Аниқ ҳаром карданд".
• Бухорӣ аз Анас ибни Молик ривоят кардааст:
" َشا ًبا
َ َ كُ ْن ُت أَ ْس ِقي َأ َبا طَ ْل َح َة اِلَن َْصار َِّي َوأَ َبا ُع َب ْي َد َة ْب َن الْ َج َّرا ِح َوأُ َ ََّب ْب َن َك ْع ٍب

ٍ ِم ْن َف ِضيخٍ َو ُه َو َتَ ْ ٌر َف َجا َء ُه ْم
آت َفق ََال إِنَّ الْ َخ ْم َر َق ْد ُح ِّر َم ْت َفق ََال أَبُو طَلْ َح َة يَا
ْض ْب ُت َها
ٍ ْْس َها َق َال َأن ٌَس َف ُق ْم ُت إِ ََل ِم ْه َر
َ َ اس لَ َنا َف
ْ ِ أَن َُس ُق ْم إِ ََل َه ِذ ِه الْجِ َرا ِر َفاك
َْس ْت
َ َ " ِبأَ ْس َفلِ ِه َح َّتى انْك
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"Ман ба Абўталҳаи Ансорӣ, Абўубайда ибни Ҷарроҳ ва Убай
ибни Каъб аз шароби хурмо рехта истода будам. Нафаре
омада гуфт, ки арақ ҳаром карда шуд. Абўталҳа дарҳол
фармуд: "Эй Анас, бархез, он кўзаро бишкан". Анас гуфт:
"Бархоста ба таги кўза задам ва он шикаст".
• Бухорӣ аз Оиша (р)р) ривоят кардааст:
"ن
ْ ُش ِك َني َمـا َأنْ َفقُوا َع ََل َم
ِ ْ يَ ُر ُّدوا إِ ََل الْـ ُم

ْالله تَ َع َاَل أَن
ُ َوبَ َل ْغ َنا أَن َُّه لَ َمـا أَن َْزل
ََّها َج َر ِم ْن أَ ْز َواجِ ه ِْم َو َحك ََم َع ََل الْـ ُم ْسلِ ِم َني أَنْ َّلَ ُْيَ ِّسكُوا ِب ِع َص ِم الْكَ َوا ِف ِر أَن
" ُع َم َر طَل ََّق ا ْم َرأَت ْ َِني

"Аллоҳ Таоло дар хусуси баргардондани молҳои мушрикон,
ки ба занҳои ҳиҷраткардаи худ додаанд, оят нозил кард ва
ба мусулмонон ҳукм кард, ки аз дасти кофирон надоранд.
Баъд аз ин ба мо хабар расид, ки Умар ду зани худро талоқ
додааст".
• Бухорӣ аз Оиша (р)р) ривоят кардааст:

ِ الله نِ َسا َء الْـ ُم َهاجِ َر
" ن َع ََل
ُ  لَـ َمـا أَنْ َز َل،ات ْاِلُ َو َل
ُ يَ ْر َح ُم
َّ ْضبْ َن ِب ُخ ُم ِر ِه
ِ ْ الله ﴿ َولْ َي

" ُج ُيو ِب ِه َّن﴾ شَ َّقق َْن ُم ُروطَ ُه َّن َفا ْخ َت َم ْرنَ ِب َها

"Аллоҳ нахустин муҳоҷирзанонро раҳмат кунад. Чун Аллоҳ
Таоло ояти зеринро нозил кард: "Ва миқнааҳои (сарандози)
худро то гиребон фурў гузоранд" [24:31], дарҳол
ҷомаҳояшонро бурида сарандоз (рўмол) карданд".
• Абўдовуд аз Сафия бинти Шайба ва ў аз Оиша (р)р) ривоят
кардааст:
" َت لَ َمـا
ْ  َو َقال،أَنَّ َها َذكَ َر ْت نِ َسا َء ْاِلَن َْصا ِر َفأَثْ َن ْت َعلَ ْيه َِّن َو َقال َْت لَ ُه َّن َم ْع ُرو ًفا

"نَ َزل َْت ُسو َر ُة ال ُّنو ِر َع ِم ْدنَ إِ ََل ُح ُجو ٍز َفشَ َق ْق َن ُه َّن َفاتَّ َخ ْذن َُه ُخ ُم ًرا
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"Оиша (р) ансоризанонро ба ёд оварда, таъриф намуд ва дар
ҳаққашон суханҳои нек гуфт ва боз афзуд: "Вақте ки сураи
"Нур" нозил шуд, доманашонро бурида, рўмол карда
буданд"".
• Ибни Исҳоқ гуфтааст: "Ашъас ибни Қайс ҳамроҳи вакилони
Кинда ба назди Пайғамбар (c) омад. Ба гуфтаи Зўҳрӣ, ў ҳамроҳи
80 савораи қабилаи Кинда омада, ба масҷид, яъне назди
Пайғамбар (c) даромад. Онҳо мўйҳояшонро шона карда, сурма
кашида буданд. Дар тан ҷомаҳои рахрах доштанд ва ба онҳо аз
абрешим гиребон дўхта шуда буд. Вақте ки ба назди Пайғамбар
(c) даромаданд, он кас гуфтанд:

""أَل َْم ت ُْسلِ ُموا؟
"Оё мусулмон нашудед?" Онҳо дар ҷавоб гуфтанд: "Мусулмон
шудаем". Расул (c) гуфтанд:

"" َف َمـا بَ ُال َه َذا الْ َحرِي ِر ِِف أَ ْع َنا ِقك ُْم؟
"Дар ин ҳол ин гиребони абрешимин чист?" Онҳо дарҳол онро
бурида партофтанд".
• Ибни Ҷарир аз Абўбурайда, ў аз падараш ривоят мекунад:
"Мо, се-чор нафар, дар регистон аз як кўза шароб нўшида
менишастем. Ман бархоста, ба назди Пайғамбар (c) рафта салом
додам, он гоҳ ояте, ки шаробро ҳаром кард, нозил шуд:

ِاب َواِلَ ْزَّلَ ُم ِر ْج ٌس ِّم ْن َع َمل
َ َْس َواِل
ُ نص
ُ ِ َيا أَ ُّي َها الَّ ِذي َن آ َم ُنواْ إَِّنَّ َا الْ َخ ْم ُر َوالْ َم ْي
ِيد الشَّ ْيطَانُ أَن يُو ِق َع بَ ْي َنك ُُم الْ َع َدا َو َة
ُ الشَّ ْيطَانِ َفا ْج َت ِن ُبو ُه لَ َعلَّك ُْم تُ ْفلِ ُحونَ إَِّنَّ َا ُير
الصَلَ ِة َف َه ْل أَن ُتم
ِ ِ َوالْ َبغْضَ اء ِِف الْ َخ ْم ِر َوالْ َم ْي
َّ ْس َو َي ُص َّدك ُْم َعن ِذكْ ِر اللّ ِه َو َع ِن
ُّمن َت ُهو َن
"Эй касоне, ки имон овардаед, шароб ва қимор ва бутҳо ва
гаравбандӣ бо тирҳо палидӣ ва кори шайтон аст, аз он
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иҷтиноб кунед, то растагор шавед! Шайтон мехоҳад бо
шаробу қимор миёни шумо кинаву душманӣ афканад ва
шуморо аз ёди Аллоҳ ва намоз боздорад, оё бас мекунед?"
[5:90-91]. Дарҳол ба пеши дўстонам омада, ҳар ду оятро хонда
додам. Дар дасти баъзеашон шароб буда, нисфашро хўрда
бошад, ними дигараш дар зарф буд, лаби зарфҳо монанди чизе,
ки барои нагазидани шутур ба лаби он меандозанд, дар поён
шуд. Пасон онҳо шароби кўзаҳоро рехтанд ва гуфтанд: "Бас
кардем, Парвардигоро, бас кардем"".
• Ҳанзала ибни Абўомир, ки ўро фариштагон ғусл
кунондаанд, даъвати ҷанги Уҳудро шунида, шитобон баромада
рафт ва дар рўзи Уҳуд шаҳид шуд. Чунон ки Ибни Исҳоқ нақл
мекунад, ки Пайғамбар (c) гуфтанд:

""إِنَّ َصا ِح َبك ُْم لَ ُتغ َِّسل ُُه الْـ َمَلَئِك َُة َف ْاسأَلُوا أَ ْهل َُه َمـا شَ أْن ُُه؟
"Ин дўсти шуморо фариштаҳо ғусл мекунонанд, аз оилааш
пурсед, ки ў чӣ ҳол дошт?" Чун аз завҷааш пурсиданд, маълум
гашт, ки ҳамон шаб домод шуда будааст ва баробари шунидани
даъват дар ҳолати ҷунубӣ баромада рафтааст. Он гоҳ
Пайғамбар (c) гуфтанд:

""كَ َذلِ َك غ ََّسلَ ْت ُه الْـ َمَلَئِكَ ُة
"Барои ҳамин ўро фариштаҳо ғусл кунонидаанд".
• Имом Аҳмад аз Рофеъ ибни Хадиҷ ривоят мекунад:

كُ َّنا نُ َحا ِق ُل بِاِلَ ْر ِض
ات َي ْو ٍم َر ُج ٌل ِم ْن ُع ُمو َم ِتي َفق ََال نَ َهانَا َر ُس ُول الل ِه ﷺ َع ْن
َ الْـ ُم َس َّمى َف َجا َءنَا َذ
أَ ْم ٍر كَانَ لَ َنا نَا ِف ًعا َوطَا َع ُة الل ِه َو َر ُسولِ ِه أَنْف َُع لَ َنا نَ َهانَا أَنْ نُ َحا ِق َل بِاِلَ ْر ِض َف ُنكْ ِريَ َها
َع ََل ال ُّثل ُِث َوال ُّر ُب ِع َوالطَّ َع ِام الْـ ُم َس َّمى َوأَ َم َر َر َّب اِلَ ْر ِض أَنْ َي ْز َر َع َها أَ ْو ُي ْز ِر َع َها
" َوكَ ِر َه ِك َرا َء َها َو َمـا ِس َوى َذلِ َك
ِ َع ََل َع ْه ِد َر ُس
" ام
ِ ول الل ِه ﷺ َف ُنكْرِي َها بِال ُّثل ُِث َوال ُّربُعِ َوالطَّ َع
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"Мо дар давраи Пайғамбар (c) ғалларо надаравида, дар
ҳолати сабзиаш мефурўхтем, бар ивази сеяк-чоряки ҳосил
ва озуқаи муайян заминро ба иҷора медодем. Рўзе яке аз
амакбачаҳоям омада гуфт: "Пайғамбар (c) моро аз коре
боздоштанд, ки бароямон фоидаовар буд. Ба Аллоҳ ва
Расулаш итоат кардан бароямон фоиданоктар аст. Моро
аз фурўхтани ғаллаи нодарав дар ҳолати сабзиаш ва аз
иҷора додани замин бар ивази сеяк-чоряки ҳосил ё озуқаи
муайян боздоштанд. Соҳиби заминро фармуданд, ки
киштукор кунад ё киштукор кунонад"".
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ОШНОӢ БО ҚУРЪОНИ КАРИМ

Қуръони карим каломи Аллоҳ Субҳонаҳу аст. Онро Ҷабраил (а)
бо воситаи ваҳй аз тарафи Аллоҳ ба Муҳаммад (c) овардааст.
Лафз ва маънои он аз они Аллоҳ аст. Тиловати он ибодат
мебошад. Он мўъҷиза буда, бо роҳи тавотур ба мо нақл карда
шудааст.

ِ ََّل َيأْتِي ِه الْ َب
ِيل ِّم ْن َح ِك ٍيم َح ِمي ٍد
ٌ اط ُل ِمن َب ْ ِني َي َد ْي ِه َو ََّل ِم ْن َخلْ ِف ِه تَنز
"На аз пеши рўй ботил бад-ў роҳ ёбад ва на аз пас.
Нозилшуда аз ҷониби Аллоҳе ҳакаму сутуданист" [41:42].
Он дар ҳифзу ҳимояи Аллоҳ аст:

إِنَّا نَ ْح ُن نَ َّزلْ َنا ال ِّذكْ َر َوإِنَّا ل َُه لَ َحا ِفظُو َن
"Мо Қуръонро худ нозил кардаем ва худ нигоҳбонаш ҳастем"
[15:9]. Аз он ҷонҳо ғизо мегиранд, дилҳо таскин меёбанд.
Қуръон бо изни Парвардигор мардумро аз зулматҳо ба нур,
яъне ба роҳи Аллоҳи Азизу Ҳамид ҳидоят мекунад. Ҳар кӣ бо он
сухан гўяд, рост мегўяд, ҳар кӣ бо он ҳукм кунад, адолат
мекунад. Ҳар кӣ ба он амал кунад, комёб мегардад, ҳар кӣ ба он
даъват кунад, ба роҳи рост ҳидоят менамояд.
Қуръон барои мусулмон ва махсусан даъваткунанда ғизои
беҳтарин аст. Бо он қалбҳо обод ва дастон бақувват мешавад.
Ҳар кӣ ошнои он бошад, дар роҳи Аллоҳ чун кўҳ пойдор буда,
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дар назди ў дунё ба матои беарзиш табдил меёбад. Ў дар ҳар
гуна ҳолат ҳақро мегўяд ва аз маломати маломатгў наметарсад.
Ҳар чӣ ки бо сабаби сабукӣ аз шамоли андак мепарад, бо он дар
назди Аллоҳ аз кўҳи Уҳуд ҳам вазнинтар мегардад. Чунки ў
тиловат мекунад, забонаш бо Қуръон машғул асту ангуштонаш
ба он гувоҳанд. Саҳобагони Пайғамбар (c) ҳамин гуна сифатҳо
доштанд. Онҳо гўё Қуръони зинда буданд. Онро бо тартил
тиловат намуда, дар хусуси оятҳояш тадаббур мекарданд, худ
ба он амал намуда, дигаронро низ даъват мекарданд. Аз оятҳои
азоб ба ларзаву гиря меомаданд, аз оятҳои раҳмат дилҳояшон
шод мегашт. Ба ҳукмҳо ва ҳикмати он таслим шуда, ба
бузургиву мўъҷизавияти он қоил шуда, чашмашон пур аз ашк
мешуд. Баробари аз Пайғамбар (c) қабул кардан оятҳои он дар
умқи дилашон ҷой мегирифт. Барои ҳамин онҳо соҳиби иззату
икром ва хушбахту музаффар гаштанд. Вақте ки аз Пайғамбар
(c) ҷудо шуданд, ба васиятҳои он кас амал намуда, бо Қуръон
дўстӣ карданро давом доданд. Ҳофизони Қуръон дар амри
маъруфу наҳйи мункар ва дар ҳар кори хайр пешсаф буда, дар
роҳи Аллоҳ ба машаққатҳо якумин шуда дучор мегаштанд.
Қуръон
бояд
барои
мусулмонон,
хусусан
барои
даъваткунандагон ҳамроҳи доимӣ ва хушнудии дилҳояшон
бошад. То ки онҳоро фақат ба некӣ раҳнамун сохта, ба мақоми
баландтарин мушарраф гардонад. Бо тиловат, ҳифз ва амал
намудан шабу рўз онро аз наздашон дур насозанд. Ҳамон вақт
онҳо ба беҳтарин насли аҷдодони беҳтарин табдил меёбанд.
Дар поён бароятон дар хусуси нозилшавии Қуръон, ҳифз
кардан, бо он ҳидоят ёфтан, фазли тиловат ва фоидаҳои
фаровони он оятҳои каримаву ҳадисҳои шарифро меорем:

وح ْاِلَ ِم ُني َع ََل َقلْب َِك لِ َتكُونَ ِم َن الْ ُمن ِذرِي َن
ُ نَ َز َل ِب ِه ال ُّر
"Онро Рўҳуламин нозил кардааст бар дили ту, то аз
бимдиҳандагон бошӣ" [26:193-194]
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إِنَّا نَ ْح ُن نَ َّزلْ َنا ال ِّذكْ َر َوإِنَّا ل َُه لَ َحا ِفظُو َن
"Мо Қуръонро Худ нозил кардаем ва Худ нигаҳбонаш
ҳастем" [15:9]

ِ ََّل َيأْتِي ِه الْ َب
ِيل ِّم ْن َح ِك ٍيم َح ِمي ٍد
ٌ اط ُل ِمن َب ْ ِني َي َد ْي ِه َو ََّل ِم ْن َخلْ ِف ِه تَنز
"На аз пеши рўй ботил бад-ў роҳ ёбад ва на аз пас.
Нозилшуда аз ҷониби Аллоҳе ҳакиму сутуданист" [41:42]

َُش الْ ُم ْؤ ِم ِن َني الَّ ِذي َن يَ ْع َملُون
ُ ِّ إِنَّ َهـ َذا الْ ُق ْرآنَ ِي ْه ِدي لِلَّ ِتي ِه َي أَ ْق َو ُم َويُ َب
ِ الصالِ َح
ات أَنَّ لَ ُه ْم أَ ْج ًرا كَ ِب ًْيا
َّ
"Ин Қуръон ба дурусттарини оинҳо роҳ менамояд ва
мўъминонеро, ки корҳои шоиста ба ҷой меоваранд,
башорат медиҳад, ки аз музде кироманд бархўрдор хоҳанд
шуд" [17:9]

اب
ِ اب َق ْد َجاءك ُْم َر ُسولُ َنا ُي َب ِّ ُني لَك ُْم كَ ِثْياً ِّم ََّم كُن ُت ْم تُ ْخفُونَ ِم َن الْ ِك َت
ِ َيا أَ ْه َل الْ ِك َت
اب ُّم ِب ٌني يَ ْه ِدي ِب ِه الل ُّه َم ِن اتَّ َب َع
ٌ َويَ ْعفُو َعن كَ ِثْيٍ َق ْد َجاءكُم ِّم َن اللّ ِه نُو ٌر َو ِك َت
السَل َِم َو ُي ْخ ِر ُج ُهم ِّم ِن الظُّل ََُم ِت إِ ََل ال ُّنو ِر ِبإِ ْذنِ ِه َو َي ْه ِديه ِْم إِ ََل
َّ رِضْ َوان َُه ُس ُب َل
ٍ ِص
اط ُّم ْس َت ِق ٍيم
َ ِ
"Эй аҳли Китоб, пайғамбари Мо назди шумо омад, то
бисёре аз китоби Аллоҳро, ки пинҳон медоштед, бароятон
баён кунад ва аз бисёре даргузарад ва аз ҷониби Аллоҳ нуре
ва китобе сареҳу ошкор бар шумо нозил шудааст. То Аллоҳ
бад-он ҳар касро, ки дар паи хушнудии Ўст, ба роҳҳои
саломат ҳидоят кунад ва ба фармони Худ аз торикӣ ба
рўшноияшон бубарад ва ононро ба роҳи рост ҳидоят кунад"
[5:15-16]

اس ِم َن الظُّل ََُم ِت إِ ََل ال ُّنو ِر ِبإِ ْذنِ َربِّه ِْم إِ ََل
ٌ الَر ِك َت
َ اب أَن َزلْ َنا ُه إِلَ ْي َك لِ ُت ْخر َِج ال َّن
ِ ِص
اط الْ َعزِي ِز الْ َح ِمي ِد
َ ِ
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"Китобест, ки бар ту нозил кардем, то мардумро ба
фармони Парвардигорашон аз торикӣ ба рўшноӣ бибарӣ ва
ба роҳи Аллоҳи пирўзманди сутуданӣ роҳ намоӣ" [14:1]

ُوب
ُ أََّلَ ِب ِذكْ ِر اللّ ِه تَطْ َم ِ ُِّئ الْ ُقل
"Дилҳояшон ба ёди Аллоҳ оромиш меёбад" [13:28]

ًأَ َفَلَ يَ َت َدبَّ ُرونَ الْ ُق ْرآنَ َولَ ْو كَانَ ِم ْن ِعن ِد غ ْ َِْي اللّ ِه لَ َو َج ُدواْ ِفي ِه ا ْخ ِتَلَ ًفا كَ ِثْيا
"Оё дар Қуръон намеандешанд? Ҳар гоҳ аз сўи дигаре ҷуз
Аллоҳ мебуд, дар он ихтилофе бисёр меёфтанд" [4:82].

***
Пайғамбар (c) гуфтаанд:

"َْيك ُْم َم ْن تَ َعلَّ َم الْ ُق ْرآنَ َو َعلَّ َم ُه
ُ ْ "خ
"Беҳтарини шумо касест, ки Қуръонро таълим гирифта,
(ба дигарон) таълим медиҳад". Ин ҳадисро Бухорӣ аз Усмон
ибни Аффон ривоят кардааст.

ُ ُش أَ ْمثَالِ َها َّلَ أَ ُق
" ول امل
ِ َم ْن َق َر َأ َح ْر ًفا ِم ْن ِك َت
ِ ْ اب الل ِه َفل َُه ِب ِه َح َس َن ٌة َوالْ َح َس َن ُة ِب َع

ف
ٌ يم َح ْر
ٌ  َو ََّل ٌم َح ْر،ف
ٌ ف َح ْر
ٌ ِ َولَ ِك ْن أَل،ف
ٌ " َح ْر
ٌ  َو ِم،ف

"Ҳар кӣ аз Китоби Аллоҳ ҳарфе хонад, барои ў як некӣ
мешавад ва ин некӣ ба миқдори даҳ баробари худ мешавад.
Ман намегўям, ки Алиф Лом Мим як ҳарф аст, балки
мегўям, ки алиф як ҳарф аст, лом як ҳарф ва мим як ҳарф".
Ин ҳадисро Тирмизӣ аз Абдуллоҳ ибни Масъуд ривоят кардааст
ва он ҳадиси саҳеҳ аст.
" َويَ َت َت ْع َت ُع ِفي ِه

َ َوالَّ ِذي يَ ْق َرأُ الْ ُق ْرآن،الس َف َر ِة الْ ِك َر ِام ال َ َْْب َر ِة
َّ الْـ َمـا ِه ُر بِالْ ُق ْرآنِ َم َع
ِ" َو ُه َو َعلَ ْي ِه شَ ٌّاق ل َُه أَ ْج َران
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"Ҳар кӣ дар соҳаи Қуръон моҳир бошад, ҳамроҳи мирзоёни
бузургу фармонбардор мешавад. Ҳар кӣ Қуръон хонад ва бо
сабаби душворӣ кашидан забонаш гирад, барои ў ду аҷр
ҳаст". Ин ҳадисро Муслим аз Оиша (р)р) ривоят кардааст.

"َش ٌء ِم ْن الْ ُق ْرآنِ كَالْ َب ْي ِت الْ َخر ِِب
ْ َ "إِنَّ الَّ ِذي لَ ْي َس ِِف َج ْو ِف ِه
"Инсоне, ки дар шикамаш заррае аз Қуръон нест, мисли
хонаи хароб аст". Ин ҳадисро Тирмизӣ ривоят карда ва саҳеҳ
гуфтааст.

""ا ْق َر ُءوا الْ ُق ْرآنَ َفإِن َُّه يَأْ ِِت يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة شَ ِفي ًعا لِ َصا ِح ِب ِه
"Қуръон бихонед, чунки он дар рўзи қиёмат барои соҳибаш
шафоатгў мешавад". Ин ҳадисро Муслим дар "Саҳеҳ"-и худ аз
Абўумома Боҳилӣ (р) ривоят кардааст.
"ن
ْ  َم ْن َج َعل َُه أَ َمـا َم َه َقا َد ُه إِ ََل الْ َج َّن ِة َو َم، َو َمـا ِح ٌل ُم َص َّد ٌق،شَ ا ِف ٌع ُمشَ ف ٌِّع

ُالْ ُق ْرآن
ِخلْف َُه َسا َق ُه إِ ََل ال َّنار
َ " َج َعل َُه

"Қуръон
пуштибони
шафоаткунанда
ва
посбони
тасдиқёфта мебошад. Ҳар кӣ онро дар пеши худ гузорад,
ўро ба ҷаннат мебарад. Ҳар кӣ онро дар паси худ гузорад,
ўро ба дўзах меронад". Ин ҳадисро Ибни Ҳиббон аз Ҷобир ибни
Абдуллоҳ, Байҳақӣ аз Ҷобир ва Ибни Масъуд ривоят кардаанд
ва он ҳадиси саҳеҳ аст.

"ِين
َ َّ"إِن
ِ الله َي ْر َف ُع ِب َه َذا الْ ِك َت
َ اب أَ ْق َوا ًما َو َيضَ ُع ِب ِه آ َخر
"Албатта Аллоҳ бо ин Китоб якчанд қавмро пешқадам
мегардонад ва дигаронро ақибмонда". Ривояти Муслим.
"ك
َ َم ْن ِزلَ َت

َّ َفإِن،الدنْ َيا
ُّ ُيق َُال لِ َصا ِح ِب الْ ُق ْرآنِ ا ْق َرأْ َوا ْرت َِق َو َرت ِّْل َك َمـا كُ ْن َت تُ َرت ُِّل ِِف
ِ " ِع ْن َد آ
خ ِر آيَ ٍة تَ ْق َر ُؤ َها
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"Ба соҳиби Қуръон гуфта мешавад: "Чунон ки дар дунё
мехондӣ, Қуръонро қироат бикун ва боло рав, зеро мақоми
ту он ҷоест, ки охирин оятро мехонӣ"". Ин ҳадисро Абўдовуд
ва Тирмизӣ ривоят кардаанд.

" ا ْق َر ُءوا الْ ُق ْرآنَ َوا ْع َملُوا ِب ِه َوَّلَ تَ ْجفُوا َع ْن ُه َوَّلَ تَ ْغلُوا ِفي ِه َوَّلَ تَأْ ُكلُوا َوَّلَ ت َْس َتك ِ ُِْثوا
" ِب ِه
"Қуръон бихонед, ба он амал намоед, аз он бегона нашавед,
дар бораи он аз ҳад нагузаред, бо он рўзӣ наёбед ва
сарватманд нашавед". Ин ҳадисро Аҳмад, Табаронӣ ва
дигарон аз Абдураҳмон ибни Шибл ривоят кардаанд ва он
ҳадиси саҳеҳ аст.

ََمث َُل الْـ ُم ْؤ ِم ِن الَّ ِذي َي ْق َرأُ الْ ُق ْرآن
،ِيح لَ َها
َ َو َمث َُل الْـ ُم ْؤ ِم ِن الَّ ِذي َّلَ يَ ْق َرأُ الْ ُق ْرآنَ َمث َُل ال َّت ْم َر ِة طَ ْع ُم َها طَ ِّي ٌب َوَّلَ ر
،َو َمث َُل الْـ ُم َنا ِف ِق الَّ ِذي َي ْق َرأُ الْ ُق ْرآنَ َمث َُل ال َّر ْي َحانَ ِة رِي ُح َها طَ ِّي ٌب َوطَ ْع ُم َها ُم ٌّر
ِيح لَ َها
َ " َو َمث َُل الْـ ُم َنا ِف ِق الَّ ِذي َّلَ يَ ْق َرأُ الْ ُق ْرآنَ كَ َمثَلِ الْ َح ْنظَلَ ِة طَ ْع ُم َها ُم ٌّر َوَّلَ ر

" ،ب
ٌ َمث َُل اِلُتْ ُر َّج ِة طَ ْع ُم َها طَ ِّي ٌب َورِي ُح َها طَ ِّي

"Мўъмине, ки Қуръон мехонад, ба афлесун шабоҳат дорад,
ҳам таъм ва ҳам бўяш гуворо аст. Мўъмине, ки Қуръон
намехонад, ба хурмо монанд аст, ки таъмаш ширин асту
бўй надорад. Мунофиқе, ки Қуръон мехонад, ба мисли райҳон
аст, ки бўйи гуворо, вале таъми талх дорад. Мунофиқе, ки
Қуръон намехонад, ба ҳанзал (кадуи кӯҳӣ) шабоҳат дорад,
ки таъмаш талх аст, вале бўй надорад". Ин ҳадисро Бухорӣ
ва Муслим аз Абўмусои Ашъарӣ ривоят кардаанд.

"ْس ُم َح َّم ٍد ِب َي ِد ِه لَ ُه َو أَشَ ُّد تَ َفلُّ ًتا ِم ْن ا ِإلبِلِ ِِف ُع ُقلِ َها
ُ "تَ َعا َه ُدوا الْ ُق ْرآنَ َف َوالَّ ِذي نَف
"Қуръонро ба худ одат кунонед. Қасам ба Худое, ки ҷони
Муҳаммад дар дасти Ўст, он аз шутури басташуда ҳам
гурезатар мебошад". Ин ҳадисро Бухорӣ ва Муслим аз
Абўмусои Ашъарӣ ривоят кардаанд.
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Хулоса, оятҳои карима ва ҳадисҳои шариф, ки дар боло зикр
шуданд, мартабаи бузурги Қуръони Карим ва мақоми ошнои
онро нишон медиҳанд. Ў Қуръонро барои зинату ороиш дар
раф ё ҷевони китоб ба зери чангу ғубор намегузорад. Балки
онро мехонад, ба он амал мекунад, дар хусуси оятҳояш андеша
меронад, шабу рўз бо он ошноӣ меҷўяд. Дар натиҷа Қуръон дар
роҳи некӣ ба тоқати тамомнашавандаи ў табдил меёбад.
Бинобар ин, бародарони гиромӣ, бо Қуръони Карим ошно
шавед, ба тиловати он биштобед, дар хусуси оятҳояш тадаббур
намоед, амал кунед ва ба он чанг занед. То ки ҳам таъм ва ҳам
бўйи хуш дошта бошед. То ки ҳам дар густариши даъват дар ин
дунё ва ҳам дар ҷаннати охират пешсаф бошед. То ки ба шумо
гуфта шавад: Бихон ва боло рав. Ба ин восита, ба пирўзии
бузург, комёбии бемисл ва ризои Аллоҳ муносиб дониста
мешавед.

ُش الْ ُم ْؤ ِم ِن َني
ِ ِّ ََوب
"Ва мўъминонро башорат деҳ" [2:223].
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ДЎСТДОРИИ АЛЛОҲ ВА РАСУЛАШ

Азҳарӣ мегўяд: "Аллоҳ ва Расулашро дўст доштани банда ба
онҳо итоат намудан ва фармонҳои онҳоро иҷро кардани ўст".
Байзовӣ мегўяд: "Муҳаббат хостани итоат аст". Ибни Арафа
мегўяд: "Дар арабҳо муҳаббат бо қасд ирода кардани ягон чиз
аст". Заҷҷоҷ мегўяд: "Аллоҳ ва Расулашро дўст доштани инсон
ба онҳо итоат кардану ба фармудаҳои Аллоҳ ва овардаҳои
Расулаш розӣ шудани ўст".
Бандаро дўст доштани Аллоҳ ўро мағфират кардан, розӣ
шудан ва савоб додани Ўст. Байзовӣ гуфтааст: "Аллоҳ шуморо
дўст медорад ва меомурзад, яъне аз шумо розӣ мешавад".
Азҳарӣ бандагонро дўст доштани Аллоҳро ба онҳо инъом
кардани мағфират гуфта таъриф намуда, дар тафсири ояти:

َفإِنَّ الل َّه َّلَ يُ ِح ُّب الْكَا ِفرِي َن
"Аллоҳ кофиронро дўст надорад!" [3:32] мегўяд: "Онҳоро
намебахшад". Суфён ибни Уяйна мегўяд: "Сухани "Аллоҳ
шуморо дўст медорад" ба маънои "ба худ наздик мегирад"
мебошад, чунки муҳаббат ба худ наздик гирифтан аст.
Кофиронро бад дидани Аллоҳ ба худ наздик нагирифтани онҳо
мебошад". Бағавӣ мегўяд: "Мўъминонро дўст доштани Аллоҳ
онҳоро таъриф намудан, ба онҳо савоб додан ва онҳоро авф
кардани Ўст". Заҷҷоҷ мегўяд: "Халқи худро дўст доштани Аллоҳ
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онҳоро авф кардан, ба онҳо раҳмату мағфират инъом намудан
ва онҳоро ситоиш кардани Ўст".
Мо дар ин мавзўъ ба муҳаббати банда ба Аллоҳ ва Расулаш
эътибор менигаронем. Ин муҳаббат дар маънои мазкур фарз
мебошад. Чунки муҳаббат яке аз майлҳои ташаккулдиҳандаи
нафсияи инсон аст. Дар асл майлҳо гуногун мешаванд. Мумкин
аст он табиӣ бошад, ки ба ягон пиндор вобаста нест, монанди
майл ба соҳибмулк шудан, дўст доштани зиндагӣ, адолат, оила
ва фарзанд. Инчунин мумкин аст ба пиндорҳо вобаста бошад ва
дар ин сурат навъи майлро ҳамон пиндорҳо муайян мекунанд.
Масалан, сурхпўстон муҳоҷирони аврупоиро дўст надоштанд,
аммо ансориёни мадинагӣ муҳоҷирони маккагиро дўст
доштанд. Аллоҳ Субҳонаҳу дўст доштани Аллоҳ ва Расулашро
ба пиндори шаръӣ вобаста намуда, онро фарз гардонид.
Далелҳо аз Қуръон:

ْين آ َم ُنوا
ِ َو ِم َن ال َّن
َ اس َمن َي َّت ِخ ُذ ِمن ُدونِ اللّ ِه أَ َنداداً ُي ِح ُّبونَ ُه ْم كَ ُح ِّب اللّ ِه َوالَّ ِذ
أَشَ ُّد ُح ًّبا لِّ لّ ِه
"Баъзе аз мардум Аллоҳро ҳамтоёне ихтиёр мекунанд ва
онҳоро чунон дўст медоранд, ки Аллоҳро. Вале онон, ки имон
овардаанд, Аллоҳро бештар дўст медоранд" [2:165]
Яъне Аллоҳро дўст доштани мўъминон нисбат ба худоҳои
худро дўст доштани мушрикон сахттар аст.

ُق ْل إِن كَانَ آبَا ُؤك ُْم َوأَبْ َنآ ُؤك ُْم َوإِ ْخ َوانُك ُْم َوأَ ْز َوا ُجك ُْم َو َع ِشْيَتُك ُْم َوأَ ْم َو ٌال
ا ْق َ ََت ْف ُت ُمو َها َوتِ َجا َر ٌة تَخْشَ ْونَ ك ََسا َد َها َو َم َسا ِك ُن تَ ْرضَ ْونَ َها أَ َح َّب إِلَ ْيكُم ِّم َن اللّ ِه
َو َر ُسولِ ِه َوجِ َها ٍد ِِف َسبِيلِ ِه َف َ ََتبَّ ُصواْ َح َّتى يَأْ ِ َِت الل ُّه ِبأَ ْمرِه َوالل ُّه َّلَ يَ ْه ِدي الْ َق ْو َم
ِ الْف
َاس ِق َني
"Бигў:
"Агар
падаронатону
фарзандонатон
ва
бародаронатону занонатон ва хешовандонатону амволе,
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ки андўхтаед ва тиҷорате, ки аз касоди он бим доред ва
хонаҳое, ки бад-он дилхуш ҳастед, барои шумо аз Аллоҳу
пайғамбараш ва ҷиҳод кардан дар роҳи Ў дўст доштанитар
аст, мунтазир бошед, то Аллоҳ фармони Хеш биёварад. Ва
Аллоҳ нофармононро ҳидоят нахоҳад кард" [9:24].

***
Далелҳо аз суннат:
• Анас (р) ривоят кардааст:
"

 َو َمـا َذا أَ ْع َد ْد َت:السا َع ُة؟ َق َال
َّ  َم َتى: َفق ََال،السا َع ِة
َّ أَنَّ َر ُجَلَ َسأَ َل ال َّنب َِّي ﷺ َع ْن
 َق َال. َفق ََال أَن َْت َم َع َم ْن أَ ْح َب ْب َت،الله َو َر ُسول َُه
َ  إَِّلَّ أَ ِِّن أُ ِح ُّب،َش َء
ْ َ َ َّل:لَ َها؟ َق َال
 َق َال أَن ٌَس.َِش ٍء َف َر َح َنا ِب َق ْو ِل ال َّنب ِِّي ﷺ أَن َْت َم َع َم ْن أَ ْح َب ْب َت
ْ َ أَن ٌَس َف َمـا َف ِر ْح َنا ب
ْ َوإِن،َفأَنَا أُ ِح ُّب ال َّنب َِّي ﷺ َوأَبَا بَكْ ٍر َو ُع َم َر َوأَ ْر ُجو أَنْ أَكُونَ َم َع ُه ْم ِب ُح ِّبي إِيَّا ُه ْم
"ل َْم أَ ْع َم ْل ِِبِثْلِ أَ ْع َمـالِ ِه ْم

"Нафаре аз Пайғамбар (c) пурсид: "Қиёмат кай аст?"
Пайғамбар (c) гуфтанд: "Барои он чӣ тайёрӣ дидӣ?" Ў гуфт:
"Ҳеҷ тайёрӣ надидам, фақат Аллоҳ ва Расулашро дўст
медорам". Пайғамбар (c) гуфтанд: "Ҳар киро дўст дорӣ,
ҳамроҳи ҳамон кас хоҳӣ шуд". Ровӣ мегўяд: "Аз ин гуфтаҳои
Пайғамбар (c) чунон хушҳол гаштем, ки аз ҳеҷ чиз ин қадар
хушҳол нашуда будем. Ман Пайғамбар (c), Абўбакр ва
Умарро дўст медоштам. Гарчи ба мисли онҳо амал карда
натавонам ҳам, бо воситаи муҳаббати худ нисбат ба онҳо
мехостам ҳамроҳи онҳо бошам" [муттафақун алайҳ].
• Анас (р) боз ривоят кардааст:
" ب إِلَ ْي ِه ِم َمـا
ُ
َّ الله َو َر ُسول ُُه أَ َح

ٌ َث
َ َم ْن كَان: ِ َو َج َد َحَلَ َو َة ا ِإلْيَـان،َلث َم ْن كُ َّن ِفي ِه
 َوأَنْ يَكْ َر َه أَنْ يَ ُعو َد ِِف الْكُ ْف ِر كَ َمـا، َوأَنْ يُ ِح َّب الْـ َم ْر َء َّلَ يُ ِح ُّب ُه إَِّلَّ لِلَّ ِه،ِس َوا ُه َمـا
ف ِِف ال َّنار
َ " َيكْ َر ُه أَنْ ُي ْق َذ
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"Се кор ҳаст, ки ҳар кас онҳоро дар худ ҷамъ орад, ҳаловати
имонро мечашад: Аллоҳ ва Расулаш дар назди ў назар ба
дигарон маҳбубтар бошад, нафареро танҳо барои Аллоҳ
дўст дорад, аз баргаштан ба куфр чунон тарсад, ки гўё ба
оташ партофта мешавад" [муттафақун алайҳ].
• Анас (р) боз ривоят кардааст

"اس أَ ْج َم ِع َني
ِ "َّلَ يُ ْؤ ِم ُن َع ْب ٌد َح َّتى أَكُونَ أَ َح َّب إِلَ ْي ِه ِم ْن أَ ْهلِ ِه َو َمـالِ ِه َوال َّن
"Банда мўъмин намешавад, магар ман барои ў аз оила,
молу давлат ва тамоми мардум маҳбубтар шавам".
Саҳобагони Пайғамбар (c) ба адои ин фарз ҳарис буданд ва ба
умеди маҳбуби Аллоҳу Расулаш шудан дар роҳи ба ин шараф
расидан мусобиқа мекарданд.
Анас (р) ривоят кардааст:
" ِي ﷺ
ُ  انْ َه َز َم ال َّن،َي ْو ُم أُ ُح ٍد
ِّ اس َع ْن ال َّنب ِِّي ﷺ َوأَ ُبو طَ ْل َح َة َب ْ َني َي َد ْي ال َّنب

َلَ َمـا كَان
ْْس
َ  َوكَانَ أَبُو طَ ْل َح َة َر ُجَلً َرا ِم ًيا شَ ِد،ُم َج ِّو ٌب ِب ِه َعلَ ْي ِه ِب َح َج َف ٍة لَ ُه
ُ ِ  يَك،يد الْ ِق ِّد
ُ  َف َيق، ِ َم َع ُه الْ َج ْع َب ُة ِم ْن ال َّن ْبل، َوكَانَ ال َّر ُج ُل َْيُ ُّر،َي ْو َم ِئ ٍذ َق ْو َس ْ ِني أَ ْو ثَ َلَثًا
ُْش َها
ْ ُ ُول ان
ُ  َف َيق،ف ال َّنب ُِّي ﷺ يَ ْنظُ ُر إِ ََل الْ َق ْو ِم
 يَا نَب َِّي الل ِه:ُول أَبُو طَ ْل َح َة
َ َش
َ ْ َ َفأ.ِلَ َِب طَلْ َح َة
 نَ ْحرِي ُدونَ نَ ْحر َِك،ف ُي ِصي ُب َك َس ْه ٌم ِم ْن ِس َه ِام الْ َق ْو ِم
ِ ْ  َّلَ ت،" ِبأَ َِب أَن َْت َوأُ ِّمي
ْ ُُش

"Дар рўзи Уҳуд мардум аз назди Пайғамбар (c) низ
ақибнишинӣ карданд. Абўталҳа дар наздашон монда, бо
сипараш он касро ҳимоя мекард. Ў камонбози бақувват
буда, ҳамон рўз ду-се камонро шикаста буд. Агар аз наздаш
нафаре бо тирдон гузарад, мегуфт: "Ба Абўталҳа деҳ". Агар
Пайғамбар (c) ба мардум назар карданӣ шаванд, мегуфт:
"Эй Пайғамбари Аллоҳ, падару модарам ба шумо фидо
шаванд, нигоҳ накунед, боз тире омада ба шумо нарасад,
ҷонам фидо шавад ба ҷонатон"" [муттафақун алайҳ].
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• Қайс ривоят кардааст:

"" َرأَ ْي ُت َي َد طَلْ َح َة شَ ََّل َء َو َقى ِب َها ال َّنب َِّي ﷺ َي ْو َم أُ ُح ٍد
"Дар рўзи Уҳуд дидам, ки аз ҳимоя кардани Пайғамбар (c)
дастони Талҳа шал шуданд".
• Дар ҳадиси дарози Каъб ибни Молик (яке аз се нафар, ки аз
ҷанги Табук мондааст) омадааст:

ِ ِ َمشَ ْي ُت َح َّتى ت ََس َّو ْر ُت جِ َدا َر َحائ،اس
"ط
ِ َل َذلِ َك ِم ْن َج ْف َو ِة ال َّن
َّ َ َح َّتى إِ َذا طَ َال َع

َل
ِ  َوأَ َح ُّب ال َّن، َو ُه َو ا ْب ُن َع ِّمي،أَ َِب َق َتا َد َة
َّ َ  َف َوالل ِه َمـا َر َّد َع، َف َسلَّ ْم ُت َعلَ ْي ِه،اس إِ َ َِّل
الله َو َر ُسول َُه؟
َ  َه ْل تَ ْعلَ ُم ِني أُ ِح ُّب، أَنْشُ ُد َك بِالل ِه، يَا أَبَا َق َتا َد َة: َف ُقل ُْت،السَلَ َم
َّ
الله َو َر ُسول ُُه
ُ : َفق ََال، َف ُع ْد ُت ل َُه َف َنشَ ْدت ُُه، َف َسكَ َت،َف َسك ََت َف ُع ْد ُت ل َُه َف َنشَ ْدت ُُه
 َوتَ َولَّ ْي ُت َح َّتى ت ََس َّو ْر ُت الْجِ َدا َر،اي
َ  َففَاضَ ْت َع ْي َن،"أَ ْعل َُم

"Чун канораҷўӣ кардани мардум аз ман тўл кашид,
саргардон гашта, аз болои девори Абўқатода ҷаҳида
гузаштам. Ў писарамак ва шахси дўстдоштатаринам буд.
Ба ў салом додам. Қасам ба Аллоҳ, ки ба саломам ҷавоб
нагуфт. Ба ў гуфтам: "Эй Абўқатода, туро ба Аллоҳ қасам
медиҳам, магар намедонӣ, ки Аллоҳ ва Расулашро дўст
медорам!" Ў сукут кард. Маротибаи дуюм пурсидам, ки
қасам хўрад. Ў боз сукут кард. Вақте ки бори сеюм қасам
хўрданро пурсидам, гуфт: "Аллоҳ ва Расулаш беҳтар
медонанд". Он гоҳ аз чашмонам ашк ҷўш зада баромад.
Рўямро гардонда, боз аз девор ҷастаму баргашта рафтам"
[муттафақун алайҳ].
• Қутайба ибни Саид аз Яъқуб ибни Абдураҳмон, ў аз
Абўҳозим ва ў аз Саҳл ибни Саъд ривоят кардааст, ки
Пайғамбар (c) дар рўзи Хайбар гуфтаанд:
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" الله َو َر ُسول َُه َو ُي ِح ُّب ُه
َ الله َع ََل َي َد ْي ِه ُي ِح ُّب
ُ َِلُ ْع ِط َ َّني َه ِذ ِه ال َّرا َي َة غ ًَدا َر ُجَلَ َي ْف َت ُح
اس
َ الله َو َر ُسول ُُه َق َال َف َب
ُ
ُ اس يَ ُدوكُونَ لَ ْيلَ َت ُه ْم أَيُّ ُه ْم يُ ْعطَا َها َفلَ َمـا أَ ْص َب َح ال َّن
ُ ات ال َّن
ِ غ ََد ْوا َع ََل َر ُس
َل ْب ُن أَ َِب طَالِ ٍب
ُّ ِ ول الل ِه ﷺ كُلُّ ُه ْم َي ْر ُجو أَنْ ُي ْعطَا َها َفق ََال أَ ْي َن َع
َف ِق َيل ُه َو يَا َر ُس َول الل ِه يَشْ َت ِِك َع ْي َن ْي ِه َق َال َفأَ ْر َسلُوا إِلَ ْي ِه َفأُ ِ َِت ِب ِه َف َب َص َق َر ُس ُول
الل ِه ﷺ ِِف َع ْي َن ْي ِه َو َد َعا ل َُه َف َ َْبأَ َح َّتى كَأَنْ ل َْم َيك ُْن ِب ِه َو َج ٌع َفأَ ْعطَا ُه ال َّرا َي َة َفق ََال
َل يَا َر ُس َول الل ِه أُ َقاتِلُ ُه ْم َح َّتى يَكُونُوا ِم ْثلَ َنا َفق ََال انْ ُف ْذ َع ََل ر ِْسلِ َك َح َّتى تَ ْنز َِل
ٌّ ِ َع
ْْب ُه ْم ِِبَـا َيجِ ُب َعلَ ْيه ِْم ِم ْن َح ِّق الل ِه ِفي ِه
ِ ب َِسا َح ِته ِْم ثُ َّم ا ْد ُع ُه ْم إِ ََل اإل ِْس
ْ ِ َلم َوأَخ
َْي ل ََك ِم ْن أَنْ يَكُونَ ل ََك ُح ْم ُر ال َّن َع ِم
ُ " َف َوالل ِه ِلَنْ يَ ْه ِد َي
ٌ ْ الله ب َِك َر ُجَلَ َوا ِح ًدا خ
"Пагоҳ ин парчамро ба касе медиҳам, ки Аллоҳ бо дасти ў
ғалаба медиҳад, ў Аллоҳу Расулашро дўст медорад ва
Аллоҳу Расулаш ҳам ўро дўст медоранд". Мардум бо ғавғои
"ба кӣ медода бошанд" шабро гузаронданд. Чун субҳ дамид,
ҳама дар назди Пайғамбар (c) ҷамъ омаданд. Ҳар як кас
мехост, ки парчам ба ў дода шавад. Пайғамбар (c) гуфтанд:
"Алӣ ибни Абўтолиб куҷост?" Гуфтанд: "Чашмони ў дард
карда истода буд". Одам фиристода, ўро оварданд.
Пайғамбар (c) ба чашмонаш оби даҳонашонро молида, дуо
карданд, дарҳол сиҳат шуд, ки гўё пеш ҳеҷ дард накардааст.
Ба ў парчамро доданд. Он гоҳ Алӣ гуфт: "Эй Пайғамбари
Аллоҳ, то мисли мо (мусулмон) шудани онҳо ҷанг хоҳам
кард". Пайғамбар (c) гуфтанд: "Саросема нашуда, ба ҷои
онҳо даромада рав, пасон онҳоро ба Ислом фаро хон, баён
кун, ки дар болояшон ҳаққи Аллоҳ ҳаст. Қасам ба Аллоҳ, ки
агар Аллоҳ ба туфайли ту як нафарро ҳидоят кунад,
бароят аз соҳиби шутурони сурхмў шудан беҳтар аст""
[муттафақун алайҳ].
• Ибни Ҳиббон дар "Саҳеҳ" ривоят кардааст: "Урва ибни
Масъуд ба назди дўстонаш омад ва гуфт: "Эй қавм, қасам ба
Аллоҳ, ки ман ба пеши подшоҳон: Кисро, Қайсар ва Наҷҷошӣ
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вакил шуда рафтаам. Аммо подшоҳеро надидам, ки монанди
Муҳаммад асҳобаш ўро бузург донанд. Қасам ба Аллоҳ, ки агар
оби даҳонаш резад, ба кафи яке аз онҳо меафтодааст, онро ба
рўй ё танаш молида мегирифтааст. Агар ба ягон кор фармояд,
шитобон иҷро мекардаанд. Агар таҳорат кунад, барои оби аз
таҳораташ боқимондаро талош карда, бо ҳамдигар даст ба
гиребон мешудаанд. Агар ба сухан сар кунад, овозашонро паст
мекардаанд, ўро эҳтиром намуда, ба ў рост нигоҳ
намекардаанд".
• Муҳаммад ибни Сирин гуфтааст:
" الله
ُ ِض
َ ِ تَ َذاكَ َر ِر َج ٌال َع ََل َع ْه ِد ُع َم َر ﷺ َفكَأَنَّ ُه ْم َفضَّ لُوا ُع َم َر َع ََل أَ َِب َبكْ ٍر َر

ِ َْي ِم ْن
آل
ِ َّ َف َبلَ َغ َذلِ َك ُع َم َر بْ َن الْ َخط،َع ْن ُه َمـا
ٌ ْ  َوالل ِه لَ لَ ْيل ٌَة ِم ْن أَ َِب بَكْ ٍر خ:اب َفق ََال
 َف َج َع َل َْيْ َِش،ٍ َو َم َع ُه أَ ُبو َبكْر،ِ لَق َْد َخ َر َج َر ُس ُول الل ِه ﷺ لِ َي ْنطَلِ َق إِ ََل الْغَار،ُع َم َر
 يَا أَبَا بَكْ ٍر: َح َّتى ُف ِط َن ل َُه َر ُس ُول الل ِه ﷺ َفق ََال، َو َسا َع ًة َخلْف َُه،َسا َع ًة بَ ْ َني يَ َديْ ِه
 َيا َر ُس َول الل ِه أَ ْذكُ ُر الطَّل ََب:َمـا ل ََك َتَ ْ َِش َسا َع ًة َب ْ َني َي َد َّي َو َسا َع ًة َخلْ ِفي؟ َفقا ََل
َش ٌء
ْ َ َ يَا أَ َبا بَكْ ٍر لَ ْو كَان: َفق ََال، ثُ َّم أَ ْذكُ ُر ال َّر َص َد َفأَ ْم َِش َب ْ َني يَ َديْ َك،َفأَ ْم َِش َخلْف ََك
َ َمـا كَان َْت لِ َتكُون، َوالَّ ِذي َب َعث ََك بِالْ َح ِّق، نَ َع ْم:وِن؟ َق َال
ِ أَ ْح َب ْب َت أَنْ َيكُونَ ب َِك ُد
:ٍ َق َال أَبُو بَكْر،ِ َفلَ َمـا انْ َت َه َيا إِ ََل الْغَار،ِم ْن ُملِ َّم ٍة إَِّلَّ أَ ْح َب ْب ُت أَنْ تَكُونَ ِِل ُدون ََك
 َح َّتى إِ َذا كَانَ ِِف، َف َدخ ََل َو ْاس َت ْ َْبأَ ُه، َح َّتى أَ ْس َت ْ ِْب َئ ل ََك الْغَا َر،َمكَان ََك َيا َر ُس َول الل ِه
 َح َّتى أَ ْس َت ْ ِْب َئ، َمكَان ََك يَا َر ُس َول الل ِه: َفق ََال،أَ ْعَلَ ُه َذكَ َر َأن َُّه ل َْم يَ ْس َت ْ ِْب ْئ الْ ُج ْح َر
 َوالَّ ِذي: َفق ََال ُع َم ُر، َف َن َز َل، انْز ِْل َيا َر ُس َول الل ِه: ثُ َّم َق َال، َف َدخ ََل َو ْاس َت ْ َْبأَ ُه،الْ ُج ْح َر
ِ َْي ِم ْن
آل ُع َم َر
ٌ ْ "نَف ِِْس ِب َي ِد ِه لَ ِتل َْك اللَّ ْيلَ ُة خ
"Дар замони Умар (р) якчанд нафар баҳс карда чунон шуд,
ки Умарро аз Абўбакр афзал донистанд. Чун ин хабар ба
гўши Умар расид, ў гуфт: "Қасам ба Аллоҳ, ки як шаби
Абўбакр аз аҳли оилаи Умар беҳтар аст. Вақте ки
Пайғамбар (c) ба ғор мерафтанд, Абўбакр ҳамроҳи он кас
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буд. Гоҳо аз пеши Расул (c) ва гоҳо аз пасашон роҳ мерафт.
Пайғамбар (c) инро пай бурда гуфтанд: "Чаро гоҳо аз пешам
ва гоҳо аз пасам роҳ меравӣ?" Абўбакр гуфт: "Эй
Пайғамбари Аллоҳ, чун ҷустуҷў кардани онҳоро ба ёд
овардам, аз пасатон роҳ гаштам, чун камин гирифтани
онҳоро ба хотир овардам, аз пеши шумо роҳ гаштам".
Пайғамбар (c) гуфтанд: "Эй Абўбакр, оё мехоҳӣ, ки бе ман
фақат ба ту ягон чиз шавад?" Абўбакр гуфт: "Бале, қасам
ба Худое, ки шуморо бо ҳақ фиристодааст, мехоҳам ҳар
гуна мусибат бе шумо фақат ба ман бошад". Вақте ки ба
сари ғор расиданд, Абўбакр гуфт: "Эй Расулуллоҳ, андаке
истед, ғорро барои шумо тоза кунам" ва даромада ғорро
тоза кард. Чун ба болотари ғор расиданд, ногаҳон ба
хотираш омад, ки як лонаро тоза накардааст ва гуфт: "Эй
Пайғамбари Аллоҳ, таваққуф намоед, он лонаро ҳам тоза
кунам. Сипас гуфт: "Марҳамат намоед, эй Расулуллоҳ" ва
Пайғамбар (c) марҳамат карданд. Қасам ба Худое, ки ҷонам
дар дасти Ўст, ҳамон шаб аз аҳли оилаи Умар беҳтар аст".
• Анас ибни Молик гуфтааст:
" ،ش
ٍ ْ َو َر ُجل ْ َِني ِم ْن ُق َري،َِر ُس َول الل ِه ﷺ ُأ ْف ِر َد يَ ْو َم أُ ُح ٍد ِِف َس ْب َع ٍة ِم ْن اِلَن َْصار

َّأَن
 َف َتق ََّد َم، أَ ْو ُه َو َر ِفي ِقي ِِف الْ َج َّن ِة، َم ْن َي ُر ُّد ُه ْم َع َّنا َول َُه الْ َج َّن ُة:َفلَ َمـا َر ِهقُو ُه َق َال
 َم ْن يَ ُر ُّد ُه ْم َع َّنا َول َُه: َفق ََال، ثُ َّم َر ِهقُو ُه أَيْضً ا، َفقَات ََل َح َّتى ُق ِت َل،َِر ُج ٌل ِم ْن اِلَن َْصار
 َفل َْم، َفقَات ََل َح َّتى ُق ِت َل،ِ َف َتق ََّد َم َر ُج ٌل ِم ْن ْاِلَن َْصار، أَ ْو ُه َو َر ِفي ِقي ِِف الْ َج َّن ِة،الْ َج َّن ُة
 َمـا أَن َْص ْف َنا: َفق ََال َر ُس ُول الل ِه ﷺ لِ َصا ِح َب ْي ِه،الس ْب َع ُة
َّ يَ َز ْل كَ َذلِ َك َح َّتى ُق ِت َل
"أَ ْص َحا َب َنا
"Дар рўзи Уҳуд Пайғамбар (c) бо ҳафт нафар ансорӣ ва ду
нафар саҳобии қурайшӣ танҳо монданд. Душман ҳамла
мекард. Дар ҳамин асно Пайғамбар (c) гуфтанд: "Ҳар кӣ
душманро гардонад, ба ў ҷаннат мешавад ё ки дар ҷаннат
36

ҳамроҳи ман мешавад". Яке аз ансориён ба пеш баромад ва
то кушта шудан бо душман ҷангид. Душман боз ҳамла
кард. Пайғамбар (c) боз ҳамон суханро такрор карданд. Боз
яке аз ансориён ба пеш баромад ва то кушта шудан бар
зидди онҳо ҷангид. Ҳамин тариқ, ҳафт нафар кушта
шуданд. Он гоҳ Пайғамбар (c) ба он ду нафар саҳобии дигар
гуфтанд: "Ба дўстонамон инсоф накардем"".
• Абдуллоҳ ибни Ҳишом гуфтааст:

َ  َيا َر ُس: َفق ََال ل َُه ُع َم ُر،اب
" ول الل ِه
ِ َّكُ َّنا َم َع ال َّنب ِِّي ﷺ َو ُه َو آ ِخ ٌذ ِب َي ِد ُع َم َر بْ ِن الْ َخط
 َوالَّ ِذي نَف ِِْس،َ َفق ََال ال َّنب ُِّي ﷺ َّل،َش ٍء إَِّلَّ ِم ْن نَف ِِْس
ْ َ ِلَن َْت أَ َح ُّب إِ َ َِّل ِم ْن ك ُِّل
 َوالل ِه ِلَن َْت، َ َفإِن َُّه اآلن: َفق ََال ل َُه ُع َم ُر، َح َّتى أَكُونَ أَ َح َّب إِلَ ْي َك ِم ْن نَف ِْس َك،ِب َي ِد ِه
 َفق ََال ال َّنب ُِّي ﷺ اآلنَ يَا ُع َم ُر،"أَ َح ُّب إِ َ َِّل ِم ْن نَف ِِْس

"Ҳамроҳи Пайғамбар (c) будем. Он кас аз дасти Умар ибни
Хаттоб доштанд. Умар ба он кас гуфт: "Эй Пайғамбари
Аллоҳ, шумо бароям аз ҳама чиз маҳбубтар ҳастед, магар
аз худам". Пайғамбар (c) гуфтанд: "На, қасам ба Худое, ки
ҷонам дар дасти Ўст, то бароят аз худат ҳам маҳбубтар
набошам, намешавад". Он гоҳ Умар гуфт: "Акнун қасам ба
Аллоҳ, ки шумо бароям аз худам ҳам маҳбубтар ҳастед".
Пайғамбар (c) гуфтанд: "Акнун шуд, эй Умар"".
Нававӣ дар "Шарҳи Муслим" дар бораи маънои дўст доштани
Пайғамбар (c) аз Абўсулаймон Хитобӣ нақл кардааст: "То дар
итоати ман ҷонатро нисор накунӣ ва гарчи туро ба ҳалокат
барад ҳам, розигии маро аз хоҳиши худ афзал надонӣ,
муҳаббати ту нисбат ба ман тасдиқ нахоҳад шуд".
• Ибни Сирин ривоят кардааст: "Ман ба Убайда гуфтам:

َ  َفق،أَن ٍَس
" َال

ِِع ْن َدنَا ِم ْن شَ َع ِر ال َّنب ِِّي ﷺ أَ َص ْب َنا ُه ِم ْن ِق َبلِ أَن ٍَس أَ ْو ِم ْن ِق َبلِ َأ ْهل
الدنْ َيا َو َمـا ِفي َها
ُّ "ِلَنْ تَكُونَ ِع ْن ِدي شَ َع َر ٌة ِم ْن ُه أَ َح ُّب إِ َ َِّل ِم ْن
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"Мо аз мўйи Пайғамбар (c) дорем, онро аз Анас ё ки аз оилаи
ў гирифтаем". Он гоҳ ў гуфт: "Барои ман як тори он мўйро
доштан аз дунёву ҳама чизҳои он маҳбубтар аст"" [Бухорӣ].
• Оиша (р) ривоят кардааст:

ِ  لَ َق َرابَ ُة َر ُس، َوالَّ ِذي نَف ِِْس ِب َي ِد ِه:َف َتكَل ََّم أَبُو بَكْ ٍر َفق ََال
" ْول الل ِه ﷺ أَ َح ُّب إِ َ َِّل أَن
"أَ ِص َل ِم ْن َق َرا َب ِتي
"Абўбакр зимни сухан гуфт: "Қасам ба Худое, ки ҷонам дар
дасти Ўст, барои ман наздикии Пайғамбар (c) аз
рафтуомади хешовандонам маҳбубтар аст"" [Бухорӣ].
• Оиша (р) ривоят кардааст:
"

ِ يَا َر ُس َول الل ِه َمـا كَانَ َع ََل ظَ ْه ِر اِلَ ْر ِض ِم ْن أَ ْهل:َجا َء ْت ِه ْن ٌد ِب ْن ُت ُع ْت َب َة َقال َْت
 ثُ َّم َمـا أَ ْص َب َح الْ َي ْو َم َع ََل ظَ ْه ِر اِلَ ْر ِض،ِخ َبا ٍء أَ َح ُّب إِ َ َِّل أَنْ يَ ِذلُّوا ِم ْن أَ ْهلِ ِخ َبائِ َك
"أَ ْه ُل ِخ َبا ٍء أَ َح َّب إِ َ َِّل أَنْ يَ ِع ُّزوا ِم ْن أَ ْهلِ ِخ َبائِ َك

"Ҳинд бинти Утба омада гуфт: "Эй Пайғамбари Аллоҳ, хор
шудани аҳли чодарат бароям маҳбубтарин чиз буд, аммо
имрўз соҳиби иззат шудани аҳли чодарат бароям
маҳбубтарин чиз аст"" [муттафақун алайҳ].
• Ториқ ибни Шиҳоб гуфтааст, ки чунин гуфтани Ибни
Масъудро шунидаам:
" ِل ِم َمـا ُع ِد َل
َّ َ َِصا ِح َب ُه أَ َح ُّب إ

َ ِلَنْ أَكُون،شَ ه ِْد ُت َم َع الْ ِمق َْدا ِد ْب ِن اِلَ ْس َو ِد َمشْ َه ًدا
ُ  َّلَ نَق: َفق ََال،ُش ِك َني
َو
ِ ْ  َو ُه َو يَ ْد ُعو َع ََل الْـ ُم،(  أَ ََت ال َّنب َِّي،ِب ِه
َ ُول كَ َمـا َق َال َق ْو ُم ُم
 َو َب ْ َني، َو َع ْن ِش َمـالِ َك، َولَ ِك َّنا نُقَاتِ ُل َع ْن َْيِي ِن َك،﴾ نت َو َر ُّب َك َفقَاتَِل
َ َ﴿ َفا ْذ َه ْب أ
 يَ ْع ِني َق ْول َُه،ُس ُه
َ ْ َ َف َرأَ ْي ُت ال َّنب َِّي ﷺ أ، َو َخلْف ََك،"يَ َديْ َك
َّ َ َش َق َو ْج ُه ُه َو

"Ман гувоҳи чунин кори Миқдод ибни Асвад шудам, ки
иҷрокунандаи ҳамон кор шудан бароям аз кори баробари он
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маҳбубтар аст. Вақте ки ў ба назди Пайғамбар (c) омад, он
кас мушриконро дуои бад мекарданд. Он гоҳ ў гуфт: "Мо
монанди қавми Мўсо намегўем, ки: "Ту ва Парвардигорат
бираведу набард кунед" [5:24]. Баръакс ҳам аз ҷониби рост,
ҳам аз ҷониби чап, ҳам аз қафо ва ҳам аз пеши шумо
истода меҷангем". Мушоҳида кардам, ки Пайғамбар (c) аз
ин сухан хушҳол шуда, рўяшон равшан гашт" [Бухорӣ].
• Тавре ки Оиша (р) ривоят кардааст, Саъд (р)гуфтааст:

" يك ِم ْن َق ْو ٍم كَ َّذ ُبوا
َ اللّٰ ُه َّم إِن ََّك تَ ْعل َُم أَن َُّه لَ ْي َس أَ َح ٌد أَ َح َّب إِ َ َِّل أَنْ أُ َجا ِه َد ُه ْم ِف
" َر ُسول ََكﷺ َوأَ ْخ َر ُجو ُه
"Эй Аллоҳ, Ту хуб медонӣ, ки дар роҳи Ту ҷиҳод карданро бар
зидди қавме, ки Пайғамбар (c)-ро дурўғгў бароварда
рондааст, назар ба дигар қавмҳо бештар меписандам"
[муттафақун алайҳ].
• Тавре ки аз Абўҳурайра ривоят аст, Самома ибни Асол
гуфтааст:
"ح
َ  َفق َْد أَ ْص َب،َع ََل اِلَ ْر ِض َو ْج ٌه أَ ْبغ ََض إِ َ َِّل ِم ْن َو ْجه َِك

َ َمـا كَان، َوالل ِه،َيا ُم َح َّم ُد
 َفأَ ْص َب َح،ين أَ ْبغ ََض إِ َ َِّل ِم ْن ِدي ِن َك
ٍ  َمـا كَانَ ِم ْن ِد، َوالل ِه،َو ْج ُه َك أَ َح َّب الْ ُو ُجو ِه إِ َ َِّل
 َفأَ ْص َب َح، َمـا كَانَ ِم ْن َبلَ ٍد أَ ْبغ َُض إِ َ َِّل ِم ْن َبلَ ِد َك، َوالل ِه،ين إِ َ َِّل
ِّ ِدي ُن َك أَ َح َّب
ِ الد
"بَل َُد َك أَ َح َّب الْ ِبَلَ ِد إِ َ َِّل
"Эй Муҳаммад, қасам ба Аллоҳ, ки барои ман дар кураи
замин аз рўи шумо дида рўи нофорамтар набуд, аммо
алҳол он бароям ба писандидатарин рухсор табдил ёфт.
Қасам ба Аллоҳ, ки барои ман аз дини шумо дида дини
нофорамтар набуд, акнун он бароям ба дини
писандидатарин табдил ёфт. Қасам ба Аллоҳ, ки бароям аз
кишвари шумо дида кишвари нофорамтар вуҷуд надошт,
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акнун он барои
[муттафақун алайҳ].

ман

кишвари
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дилкаштарин

аст"

ДЎСТДОРӢ ВА БАДБИНӢ БАРОИ АЛЛОҲ

Дар роҳи Аллоҳ дўст доштан инсонро барои мўъмин ва
итоатгў буданаш дўст доштан аст. Дар роҳи Аллоҳ бад дидан
инсонро барои кофир ва гунаҳкор буданаш бад дидан аст.
Ибораи "дар роҳи Аллоҳ" маънои "барои Аллоҳ"-ро дорад.
Ибораи "дар роҳи" маънои "сабаб"-ро дорад.

َف َذلِكُ َّن الَّ ِذي لُ ْم ُت َّن ِني ِفي ِه
"Ин ҳамон аст, ки маро дар боби ў маломат мекардед"
[12:32], яъне бо сабаби ҳамин ҷавон.

اب َع ِظي ٌم
ٌ لَ َم َّسك ُْم ِِف َما أَ َفضْ ُت ْم ِفي ِه َع َذ
"Ба сазои он суханон, ки мегуфтед, шуморо азобе бузург
дармерасад" [24:14], яъне бо сабаби он суханон.

"" َد َخل َْت ا ْم َرأَ ٌة ال َّنا َر ِِف ِه َّر ٍة
"Зане бо сабаби як гурба ба дўзах даромад". Оятҳои боло ва
ҳадиси мазкур далели суханҳои дар боло зикршуда мебошанд.

***
Савоби дўст доштани мўъминони фармонбардор бузург аст.
Далелҳои ин:
• Абўҳурайра аз Пайғамбар (c) ривоят мекунад:
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" اب نَشَ أَ ِِف
ٌّ َ َوش، إِ َمـا ٌم َعا ِد ٌل:ِإَّلَّ ِظل ُُّه

 َي ْو َم َّلَ ِظ َّل،الله ِِف ِظلِّ ِه
ُ َس ْب َع ٌة ُي ِظلُّ ُه ُم
، َو َر ُجَلنِ تَ َحابَّا ِِف الل ِه، َو َر ُج ٌل َقلْ ُب ُه ُم َعل ٌَّق بِالْـ َم َساجِ ِد،ِع َبا َد ِة الل ِه َع َّز َو َج َّل
ٍ ات َم ْن ِص ٍب َو َج َم
 َفق ََال إِ ِِّن،ـال
ُ  َو َر ُج ٌل َد َع ْت ُه ا ْم َرأَ ٌة َذ، َوتَ َف َّر َقا َعلَ ْي ِه،ا ْج َت َم َعا َعلَ ْي ِه
 َح َّتى َّلَ تَ ْعل ََم ِش َمـال ُُه َمـا تُ ْن ِف ُق، َو َر ُج ٌل ت ََص َّد َق ب َِص َد َق ٍة َفأَ ْخفَا َها،الله
َ َاف
ُ أَخ
 َففَاضَ ْت َع ْي َنا ُه،الله خَالِ ًيا
َ  َو َر ُج ٌل َذكَ َر،" َْيِي ُن ُه
"Рўзе, ки дар он рўз сояе нест, Аллоҳ ҳафт тоифа одамонро
ба зери сояи худ мегирад: 1. Роҳбари одил; 2. Наврасе, ки бо
ибодати Аллоҳи Азза ва Ҷалла ба воя расидааст; 3. Касе, ки
қалбаш побанди масҷид аст; 4. Касоне, ки барои Аллоҳ
ҳамдигарро дўст медоранд. Онҳо барои Аллоҳ муттаҳид
(ҷамъ) ва барои Аллоҳ ҷудо (пароканда) мешаванд; 5. Касе,
ки ҳангоми ўро (ба зино) хондани зани мансабдору зебо:
"Ман аз Аллоҳ метарсам", мегўяд; 6. Касе, ки пинҳонӣ
садақа мекунад, ҳатто дасти чапаш аз садақа додани
дасти росташ бехабар мемонад; 7. Касе, ки дар танҳоӣ
Аллоҳро ба ёд оварда, чашмонаш пур аз ашк мешавад".
• Тавре дар Муслим меояд, Абўҳурайра аз Пайғамбар (c)
ривоят мекунад:

ِ ِب َجَل َِِل الْ َي ْو َم أُ ِظلُّ ُه ْم ِِف
" ظ َِّل

ُ الله تَ َع َاَل َيق
َ أَ ْي َن الْـ ُم َت َحا ُّبون:ُول َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة
َ َّإِن
"يَ ْو َم َّلَ ِظ َّل إَِّلَّ ِظ َِّل؟

"Рўзи қиёмат Аллоҳ Таоло мегўяд: "Куҷост касоне, ки ба
ҳаққи бузургии Ман ҳамдигарро дўст доштаанд? Имрўз, ки
ба ҷуз сояи Ман сояе нест, Ман онҳоро ба зери сояи худ
мегирам"".
• Тавре дар Муслим меояд, Абўҳурайра аз Пайғамбар (c)
ривоят мекунад:
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" َ أَ َوَّل،حا ُّبوا
َ َ َوَّلَ تُ ْؤ ِم ُنوا َح َّتى ت، َّلَ ت َْد ُخلُوا الْ َج َّن َة َحتَّى تُ ْؤ ِم ُنوا،َوالَّ ِذي نَف ِِْس ِب َي ِد ِه

السَل َم بَ ْي َنك ُْم
َّ  أَ ْفشُ وا،َش ٍء إِ َذا َف َعلْ ُت ُمو ُه ت ََح ابَ ْب ُت ْم
ْ َ "أَ ُدلُّك ُْم َع ََل

"Қасам ба Худое, ки ҷонам дар дасти Ўст, то мўъмин
нашавед, ба ҷаннат намедароед, то ҳамдигарро дўст
надоред, мўъмин намешавед. Оё ба шумо роҳеро нишон
диҳам, ки агар онро пеш гиред, ҳамдигарро дўст медоред?
Дар байни худ саломдиҳиро васеъ ҷорӣ намоед". Сухани
Пайғамбар (c): "То ҳамдигарро дўст надоред, мўъмин
намешавед", далел аст, ки савоби барои Аллоҳ дўст доштан
бузург мебошад.
• Тавре дар Бухорӣ меояд, Анас (р) аз Пайғамбар (c) ривоят
мекунад:

""َّل يَجِ ُد أَ َح ٌد َحَلَ َو َة ا ِإلْيَـانِ َح َّتى يُ ِح َّب الْـ َم ْر َء َّلَ يُ ِح ُّب ُه إِ ََّّل لِل ِه
"То инсон дигареро фақат барои Аллоҳ дўст надорад...
ҳаловати имонро намечашад".
• Тавре дар Тирмизӣ меояд, Муоз (р) мегўяд, ки чунин
гуфтани Пайғамбар (c)-ро шунидааст:

" َ َي ْغ ِبطُ ُه ْم ال َّن ِب ُّيون،ٍ لَ ُه ْم َم َنا ِب ُر ِم ْن نُور، الْـ ُم َت َحا ُّبونَ ِِف َجَل َِِل:الله َع َّز َو َج َّل
ُ َق َال
" َوالشُّ َه َدا ُء
"Аллоҳи Азза ва Ҷалла мегўяд: "Барои касоне, ки ба ҳаққи
бузургиам ҳамдигарро дўст медоранд, аз нур минбарҳо
буда, пайғамбарон ва шаҳидон ба онҳо ҳавас мекунанд"".
Ҳавас кардани пайғамбарону шаҳидон фақат ба беҳбудии
аҳволи онҳо як ишора мебошад. Дар асл мақому мартабаи
пайғамбарон ва шаҳидон баланд аст.
• Аҳмад бо санади саҳеҳ аз Анас (р) ривоят мекунад:
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" يع
ُ  َوَّلَ َي ْس َت ِط،الل ِه ال َّر ُج ُل ُي ِح ُّب ال َّر ُج َل

َجا َء َر ُج ٌل إِ ََل ال َّنب ِِّي ﷺ َفق ََال َيا َر ُس َول
 َفق ََال أَن ٌَس َف َمـا. َفق ََال َر ُس ُول الل ِه ﷺ الْـ َم ْر ُء َم َع َم ْن أَ َح َّب،أَنْ يَ ْع َم َل كَ َع َملِ ِه
ِ اب َر ُس
 َمـا َف ِر ُحوا، إَِّلَّ أَنْ َيكُونَ اإل ِْسَلَ َم،َِش ٍء َق ُّط
َ َرأَ ْي ُت أَ ْص َح
ْ َ ول الل ِه ﷺ َف ِر ُحوا ب
ِ ِب َه َذا ِم ْن َق ْو ِل َر ُس
َ َف َن ْح ُن نُ ِح ُّب َر ُس َول الل ِه ﷺ َوَّل:ول الل ِه ﷺ َفق ََال أَن ٌَس
 َفإِ َذا كُ َّنا َم َع ُه َف َح ْس ُب َنا،يع أَنْ نَ ْع َم َل ِب َع َملِ ِه
ُ "ن َْس َت ِط
"Нафаре ба назди Пайғамбар (c) омада гуфт: "Эй
Пайғамбари Аллоҳ, инсоне дигареро дўст медорад, аммо
мисли ў амал карда наметавонад". Пайғамбар (c) гуфтанд:
"Инсон ҳамроҳи он кас мешавад, ки дўст медорад". Анас (р)
мегўяд: "Саҳобагон, агар мусулмон шуданашонро ба ҳисоб
нагирем, аз ягон чиз ин қадар хурсанд нашуда буданд. Мо
Пайғамбари Аллоҳро дўст медорем, аммо мисли он кас
амал карда наметавонем. Агар ҳамроҳи он кас бошем,
барои мо ҳамин кифоя аст"".
• Аҳмад, Абўдовуд ва Ибни Ҳиббон аз Абўзар ривоят
мекунанд:

َ  َق،يَ ْع َم َل ِبأَ ْع َمـالِه ِْم
" :ال

ْيع أَن
ُ  ال َّر ُج ُل يُ ِح ُّب الْ َق ْو َم َّلَ يَ ْس َت ِط،ُقل ُْت يَا َر ُس َول الل ِه
يد َها َم َّر ًة
ُ الله َو َر ُسول َُه ُي ِع
َ  ُقل ُْت َفإِ ِِّن أُ ِح ُّب: َق َال.أَن َْت َيا َأ َبا َذ ٍّر َم َع َم ْن أَ ْح َب ْب َت
"أَ ْو َم َّرت ْ َِني

"Ман гуфтам: "Эй Расулуллоҳ, инсон қавмеро дўст медорад,
аммо монанди онҳо амал карда наметавонад". Пайғамбар
(c) гуфтанд: "Эй Абўзар, ту киро дўст дошта бошӣ, ҳамроҳи
ҳамон кас мешавӣ". Ман як ё ду маротиба гуфтам, ки
Аллоҳ ва Пайғамбари Ўро дўст медорам".
• Абдуллоҳ ибни Масъуд ривоят мекунад:
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"ب
َّ أَ َح

ِ َجا َء َر ُج ٌل إِ ََل َر ُس
ٍُول ِِف َر ُجل
ُ ف تَق
َ  َيا َر ُس َول الل ِه كَ ْي:ول الل ِه ﷺ َفق ََال
" َق ْو ًما َول َْم يَلْ َح ْق ِبه ِْم؟ َفق ََال َر ُس ُول الل ِه ﷺ الْـ َم ْر ُء َم َع َم ْن َأ َح َّب

"Нафаре ба назди Пайғамбар (c) омада гуфт: "Эй
Расулуллоҳ, дар хусуси касе, ки қавмеро дўст доштааст,
аммо бо онҳо якҷоя шуда натавонистааст, чӣ мегўед?"
Пайғамбар (c) гуфтанд: "Инсон ҳамроҳи касоне мешавад, ки
онҳоро дўст медорад"" (муттафақун алайҳ).
• Дар "Мустадрак"-и Ҳоким ҳадисе омадааст, ки Абдуллоҳ
ибни Масъуд ривоят кардааст: "Пайғамбар (c) ба ман гуфтанд:
" ه ْل
َ : َق َال،ٍ ثَ َل ََث ِم َرار، لَ َّب ْي َك َيا َر ُس َول الل ِه: َف ُقل ُْت،َيا َع ْب َد الل ِه ْب ِن َم ْس ُعو ٍد

ِ أَ ْوثَ ُق ا ِإلْيَـان: َق َال،الله َو َر ُسول ُُه أَ ْعل َُم
ُ :ت َْدرِي أَ ُّي ُع َرى ا ِإلْيَـانِ أَ ْوثَ ُق؟ ُقل ُْت
 َوالْ ُبغ ِْض ِفي ِه، بِالْ ُح ِّب ِفي ِه،"الْ َوَّلَ َي ُة ِِف الل ِه

"Эй Абдуллоҳ ибни Масъуд". Ман се маротиба гуфтам:
"Лаббай, эй Пайғамбари Аллоҳ". Он кас гуфтанд: "Оё
медонӣ, ки кадом дастаи имон мустаҳкамтар аст?" Ман
гуфтам: "Аллоҳ ва Расули Ў беҳтар медонанд". Он кас
гуфтанд: "Мустаҳкамтарин дастаи имон барои Аллоҳ
дўст шудан аст, (яъне) барои Аллоҳ дўст доштан ва барои
Аллоҳ бад дидан". Ҳоким исноди ин ҳадисро саҳеҳ гуфтааст,
вале шайхайн онро наовардаанд.
• Тавре Умар ибни Хаттоб дар "Тамҳид"-и Ибни Абдулбир
ривоят мекунад, Пайғамбар (c) мегўянд:
" ن الل ِه َع َّز
ْ لِل ِه ِع َبا ٌد َّلَ ِبأَنْ ِب َيا َء َوَّلَ شُ َه َدا َء َي ْغ ِبطُ ُه ْم اِلَنْ ِب َيا ُء َوالشُّ َه َدا ُء ِِبَكَانِه ِْم ِم

 َق ْو ٌم: َق َال، يَا َر ُس َول الل ِه َم ْن ُه ْم؟ َو َمـا أَ ْع َمـالُ ُه ْم؟ لَ َعلَّ َنا نُ ِح ُّب ُه ْم: َقالُوا،َو َج َّل
 َوالل ِه إِنَّ ُو ُجو َه ُه ْم، َوَّلَ أَ ْم َو َال َي َت َعاطَ ْونَ َها، َّلَ أَ ْر َحا َم َب ْي َن ُه ْم،تَ َحا ُّبوا ِب ُرو ِح الل ِه
 َوَّلَ يَ ْح َزنُونَ ِإ َذا،اس
َ  َّلَ يَخَا ُفونَ إِ َذا خ،ٍ َوإِنَّ ُه ْم لَ َع ََل َم َنا ِب َر ِم ْن نُور،نُو ٌر
ُ َاف ال َّن
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ف َعلَ ْيه ِْم َوَّلَ ُه ْم
ٌ  ثُ َّم َق َرأَ َه ِذ ِه اآل َي َة﴿ أََّل إِنَّ أَ ْولِ َياء اللّ ِه َّلَ َخ ْو،اس
ُ َح ِزنَ ال َّن
﴾ َيَ ْح َزنُون
"Аллоҳро бандагонест, ки на пайғамбаранду на шаҳид,
аммо ба мақоми онҳо дар назди Аллоҳи Азза ва Ҷалла
пайғамбарон ва шаҳидон ҳавас мекунанд. Саҳобагон
гуфтанд: "Эй Расулуллоҳ, ба мо гўед, ки онҳо кистанду чӣ
кор кардаанд. Шояд онҳоро дўст дорем". Пайғамбар (c)
гуфтанд: "Онҳо, гарчи бо ҳам ягон хешутаборӣ ва молу
давлати додугирифтшаванда надошта бошанд ҳам, барои
Аллоҳ ҳамдигарро дўст медоранд. Қасам ба Аллоҳ, ки дар
рўйҳояшон нур бошад, дар минбарҳои аз нур нишинанд,
вақте ки мардум метарсанд, онҳо натарсанд, вақте ки
мардум маҳзун мешаванд, онҳо маҳзун нашаванд". Сипас
ояти зеринро хонданд: Огоҳ бошед, ки бар дўстони Аллоҳ
биме нест ва ғамгин намешаванд" [10:62]"
• Дар ривояти Муоз ибни Анаси Ҷуҳанӣ Пайғамбар (c)
мегўянд:

"  َفق َْد ْاس َتكْ َم َل، َوأَنْك ََح لِل ِه، َوأَبْغ ََض لِل ِه، َوأَ َح َّب لِل ِه، َو َم َن َع لِل ِه،َم ْن أَ ْعطَى لِل ِه
"إِْيَـان َُه
"Ҳар кӣ барои Аллоҳ эҳсон кунаду барои Аллоҳ аз эҳсон
кардан худдорӣ намояд, барои Аллоҳ дўст дораду барои
Аллоҳ бад бинад ва барои Аллоҳ хонадор кунад, имони ў
комил шудааст". Абўисо инро ҳадиси ҳасан гуфтааст. Ҳоким
онро дар "Мустадрак" оварда, гуфтааст, ки исноди он саҳеҳ
мебошад. Аммо шайхайн онро наовардаанд. Абўдовуд онро аз
ҳадиси Абўумома баровардааст. Вале дар он ибораи "барои
Аллоҳ хонадор кунад" наомадааст.
Ҳар кӣ нафареро барои Аллоҳ дўст дорад, дўст доштани худро
маълум кунад, ки суннат аст. Дар ҳадиси Абўдовуд ва Тирмизӣ,
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ки аз Миқдод ибни Маъдикариб ривоят мекунанд, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:

"ْْب ُه أَن َُّه ُي ِح ُّب ُه
ْ ِ "إِ َذا أَ َح َّب ال َّر ُج ُل أَخَا ُه َفلْ ُيخ
"Ҳар кӣ бародари худро дўст дорад, ба ў дўст доштани
худро маълум кунад". Тирмизӣ инро ҳадиси ҳасан гуфтааст.
Абўдовуд бо санади саҳеҳ аз Анас ривоят мекунад:

َأَنَّ َر ُجَلً كَان
 إِ ِِّن أُ ِح ُّب َك ِِف: َفق ََال، َفلَ ِحق َُه، َق َال أَ ْعلِ ْم ُه،َ َّل:َفق ََال ل َُه النَّب ُِّي ﷺ َأ ْعلَ ْم َت ُه؟ َق َال
 أَ َح َّب َك الَّ ِذي أَ ْح َب ْبتَ ِني ل َُه: َفق ََال،"الل ِه

" ،ه َذا
َ  َيا َر ُس َول الل ِه إِ ِِّن ِلُ ِح ُّب:ِع ْن َد ال َّنب ِِّي ﷺ َف َم َّر ِب ِه َر ُج ٌل َفق ََال

"Нафаре дар ҳузури Пайғамбар (c) буд. Дар ҳамин асно
нафари дигар аз назди онҳо раҳгузар шуд. Он гоҳ ў гуфт: "Эй
Расулуллоҳ, ман ҳамин касро дўст медорам". Пайғамбар (c)
гуфтанд: "Оё ба ў маълум кардаӣ?" Ў ҷавоб дод: "На".
Пайғамбар (c) гуфтанд: "Маълум кун". Ў дарҳол ба раҳгузар
расид ва гуфт: "Ман туро барои Аллоҳ дўст медорам".
Раҳгузар ин суханро шунида гуфт: "Аллоҳ, ки маро барояш
дўст медорӣ, туро дўст дорад"".
Тавре Баззор бо исноди ҳасан аз Абдуллоҳ ибни Амр ривоят
мекунад, Пайғамбар (c) гуфтанд:
" ب أَ ْر َف َع
َّ الَّ ِذي أَ َح

َ َف َد َخَلَ الْ َج َّن َة َفكَان، َفق ََال إِ ِِّن أُ ِح ُّب َك لِل ِه،َم ْن أَ َح َّب َر ُجَلً لِل ِه
 أُلْ ِح َق بِالَّ ِذي أَ َح َّب لِل ِه،ِ" َم ْن ِزل ًَة ِم ْن اآل َخر

"Ҳар кӣ нафареро барои Аллоҳ дўст дорад ва гўяд: "Туро
барои Аллоҳ дўст медорам", пас ҳар ду дохили биҳишт
шаванд, мартабаи касе, ки дўст медошт, баландтар хоҳад
шуд. Ҳақ Таоло бо касонест, ки барои Аллоҳ дўст медоранд".
Аз ду нафаре, ки ҳамдигарро дўст медоранд, кадоме бештар
дўст дорад, фазл аз они ўст. Тавре Ибни Абдулбар дар "Тамҳид",
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Ҳоким дар "Мустадрак", Ибни Ҳиббон дар "Саҳеҳ"-и худ аз Анас
ривоят мекунанд, Пайғамбар (c) гуфтанд:

" إَِّلَّ كَانَ أَ ْفضَ لُ ُه َمـا أَشَ ُّد ُه َمـا ُح ًّبا لِ َصا ِح ِب ِه،اب َر ُجَلَنِ َِف الل ِه َق ُّط
َّ " َمـا تَ َح
"Аз ду нафар, ки ҳамдигарро барои Аллоҳ дўст медоранд,
кадоме бештар дўст дорад, ҳамон кас бартар аст".
Дар ҳаққи шахси дўстдошта ғоибона дуо кардан низ суннат
аст. Тавре дар Муслим меояд, Уммудардо ривоят мекунад:
"Хоҷаам чунин сухани Пайғамбар (c)-ро шунида будааст:

" ٍ َول ََك ِِبِثْل، آ ِم َني: َق َال الْـ َمل َُك الْـ ُم َوك َُّل ِب ِه،" َم ْن َد َعا ِلَ ِخي ِه ِبظَ ْه ِر الْ َغ ْي ِب
"Ҳар кӣ дар ҳаққи бародараш ғоибона дуо кунад, ба ў
фариштае вакил карда мешавад ва ў: "Омин, ба ту низ
чунин шавад", гуфта меистад". Ин ҷо ровӣ аз рўи эҳтироми
шавҳараш Абўдардо калимаи "хоҷаам"-ро истифода бурдааст.
Ин ҳадисро Аҳмад бо исноди саҳеҳ аз Уммудардо ривоят
кардааст. Онро Муслим низ ба таври зайл ривоят кардааст: Аз
Сафвон ибни Абдуллоҳ ривоят карда мешавад: "Ба Шом омада,
ба хонаи Абўдардо рафтам. Ў дар хонааш набудааст. Завҷааш аз
ман пурсид: "Имсол ҳаҷ карданӣ ҳастӣ?" Дар ҷавоб гуфтам:
"Бале". Ў гуфт: "Дар ҳаққи мо низ дуои хайр кун, зеро
Пайғамбар (c) фармудаанд:
" ،َك ُم َوك ٌَّل
ٌ  ِع ْن َد َرأْ ِس ِه َمل،َد ْع َو ُة الْـ َم ْر ِء الْـ ُم ْسلِ ِم ِلَ ِخي ِه ِبظَ ْه ِر الْ َغ ْي ِب ُم ْس َت َجا َب ٌة

ٍ َول ََك ِ ِِبثْل، آ ِم َني: َق َال الْـ َمل َُك الْـ ُم َوك َُّل ِب ِه،ٍ"كُلَّ َمـا َد َعا ِلَ ِخي ِه ِبخ َْْي

"Дуои мусулмоне, ки дар ҳаққи бародараш ғоибона дуо
мекунад, мустаҷоб аст. Дар сари ў фариштае муваккал
буда, дар ҳар дуо кардани ў мегўяд: "Омин, ба ту ҳам чунин
шавад"". Сипас ба бозор рафтам ва бо Абўдардо вохўрдам, ў
низ ба ман айнан ҳамин суханро такрор кард".

48

Аз бародари худ дуо хостан ҳам суннат аст. Абўдовуд ва
Тирмизӣ бо исноди саҳеҳ аз Умар ибни Хаттоб ривоят
мекунанд: "Аз Пайғамбар (c) барои умра кардан рухсат
пурсидам. Он кас рухсат доданд ва гуфтанд:

""َّلَ تَ ْن َس َنا َيا أُخ ََّي ِم ْن ُد َعا ِئ َك
"Эй бародар, дар дуоҳоят моро фаромўш накун". Агар бар
ивази ин сухан бароям тамоми дунёро диҳанд, ин қадар
хурсанд намешудам. Дар ривояти дигар гуфта шудааст:

"َشكْ َنا يَا أُخ ََّي ِِف ُد َعائِ َك
ِ ْ َ"أ
"Эй бародар, дар дуоҳоят моро низ зам кун".
Зиёрат кардани бародари дўстдошта, бо ў ҳамсўҳбат шудан,
рафтуомад кардан ва ҳадяҳо додан ҳам суннат аст. Дар ҳадисе,
ки Муслим аз Абўҳурайра ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтанд:

َ الله تَ َع
"  َفلَ َمـا أَ ََت َعلَ ْي ِه،اَل ل َُه َملَكًا
ُ  َفأَ ْر َص َد،َر ُجَلً زَا َر أَخًا ل َُه ِِف َق ْريَ ٍة أُ ْخ َرى

َّأَن
 َق َال َه ْل ل ََك َعلَ ْي ِه ِم ْن نِ ْع َم ٍة،ِيد؟ َق َال أُرِي ُد أَخًا ِِل ِِف َه ِذ ِه الْ َق ْر َي ِة
ُ  أَ ْي َن تُر:َق َال
، َفإِ ِِّن َر ُس ُول الل ِه إِلَ ْي َك: َق َال، غ ْ ََْي أَ ِِّن أَ ْح َب ْب ُت ُه ِِف الل ِه تَ َع َاَل،َ َّل:تَ ُربُّ َها َعلَي ِه؟ َق َال
الله َق ْد أَ َح َّب َك كَ َمـا أَ ْح َب ْب َت ُه ِفي ِه
َ َّ" ِبأَن

"Нафаре барои аёдати бародараш, ки дар деҳаи дигар
истиқомат мекард, ба роҳ баромад, Аллоҳ барои ў
фариштаеро посбон кард. Вақте ки ҳамон кас ба назди
фариштаи посбон омад, фаришта аз ў пурсид: "Ба куҷо
меравӣ?" Ў дар ҷавоб гуфт: "Ба назди бародарам меравам,
ки дар ҳамин деҳа зиндагӣ мекунад". Фаришта пурсид: "Оё
ту дар ў маблағе дорӣ, ки зиёд мекунӣ?" Ў гуфт: "На, лекин
ман ўро барои Аллоҳ дўст медорам". Он гоҳ фаришта гуфт:
"Ман фиристодаи Аллоҳ ҳастам. Чунон ки ту ўро барои
Аллоҳ дўст медорӣ, Аллоҳ низ туро дўст медорад"". Дар
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ҳадиси қудсӣ, ки Убода ибни Сомит аз Пайғамбар (c) ривоят
мекунад, Аллоҳ Таоло мегўяд:
" ح َّب ِتي
ْ  َو َحق،َِّين ِِف
ْ  َو َحق،ََّّت َم َح َّب ِتي لِلْـ ُم َت َحا ِّب َني ِِف
ْ َحق
َ َّت َم َح َّب ِتي لِلْـ ُم َت َزا ِور
َ َّت َم

ِف
َّ ِ  َو َح َّق ْت َم َح َّب ِتي لِلْـ ُم َت َو ِاصلِ َني،َّ"لِلْـ ُم َت َبا ِذلِ َني ِِف

"Касоне, ки барои Ман ҳамдигарро дўст медоранд, сазовори
муҳаббати Ман ҳастанд. Касоне, ки барои Ман якдигарро
зиёрат мекунанд, сазовори муҳаббати Ман ҳастанд.
Касоне, ки барои Ман ба ҳамдигар саховатмандӣ мекунанд,
сазовори муҳаббати Ман ҳастанд. Касоне, ки барои Ман бо
якдигар рафтуомад мекунанд, сазовори муҳаббати Ман
ҳастанд". Ин ҳадисро бо исноди ҳасан Аҳмад ривоят кардааст.
Ҳоким низ онро ривоят карда, саҳеҳ гуфтааст. Тавре дар
"Муватто"-и Молик меояд, Муоз (р) мегўяд: "Чунин сухани
Пайғамбар (c)-ро шунидаам:
" ِين
ُ َق َال
َ  َوالْـ ُم َت َزا ِور،َّ َوالْـ ُم َت َجالِ ِس َني ِِف،َّ َو َج َب ْت َم َح َّب ِتي لِلْـ ُم َت َحابِّ َني ِِف:الله تَ َع َاَل

َّ َوالْـ ُم َت َبا ِذلِ َني ِِف،َّ" ِِف

"Аллоҳ Таоло мегўяд: "Касоне, ки барои Ман ҳамдигарро
дўст медоранд, барои Ман бо якдигар ҳамсўҳбат мешаванд,
барои Ман ба ҳамдигар саховатмандӣ мекунанд, сазовори
муҳаббати Ман ҳастанд". Бухорӣ аз Оиша (р) ривоят
мекунад: "Аз он вақте ки ақламро шинохтам, падару
модарам мусулмон буданд. Рўзе набуд, ки Пайғамбар (c)
ҳам субҳ ва ҳам шом ба хонаи мо наомада бошанд" (ҳадис).
Пайғамбар (c) баён мекунанд, ки савоби мўъмине, ки чизи
дўстдоштаи худро ба бародараш раво мебинад ва ба ў ҳам дар
корҳои дунявӣ, ҳам дар корҳои ухравӣ ба қадри имкон ба некӣ
кардан иштиёқманд аст, бузург аст. Дар ҳадиси муттафақун
алайҳ, ки Анас (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c) гуфтанд:
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""َّلَ ُي ْؤ ِم ُن أَ َح ُدك ُْم َح َّتى ُي ِح َّب ِلَ ِخي ِه َمـا ُي ِح ُّب لِ َنف ِْس ِه
"То инсон чизи дўстдоштаи худро ба бародараш раво
набинад, мўъмин намешавад". Тавре Абдуллоҳ ибни Амр
ривоят мекунад, Пайғамбар (c) фармуданд:

"َْي ُه ْم لِ َجا ِر ِه
ِ َْي اِلَ ْص َح
ُ ْ َْي الْجِ َْيانِ ِع ْن َد الل ِه خ
ُ ْ  خ،َْي ُه ْم لِ َصا ِح ِب ِه
ُ ْ اب ِع ْن َد الل ِه خ
ُ ْ "خ
"Дар назди Аллоҳ беҳтарини дўстон онест, ки нисбат ба
дўсташ муомилаи нек мекунад. Дар назди Аллоҳ беҳтарини
ҳамсоягон онест, ки барои ҳамсояаш муомилаи нек
мекунад". Ин ҳадисро Ибни Ҳузайма дар "Саҳеҳ"-и худ ва Ибни
Ҳиббон дар "Саҳеҳ"-и худ, Ҳоким дар "Мустадрак" ривоят
кардаанд ва гуфтаанд, ки бинобар шарти шайхайн саҳеҳ
мебошад. Инчунин ба қадри имкон барои баровардани ҳоҷати
бародараш ва бартараф сохтани андўҳи ў кўшиш кардан аз
ҷумлаи ҳамин гуна амалҳост. Дар ҳадиси муттафақун алайҳ, ки
аз Ибни Умар ривоят шудааст, Пайғамбар (c) фармуданд:

َ َم ْن كَانَ ِِف َحا َج ِة أَ ِخي ِه كَان،الْـ ُم ْسلِ ُم أَخُو الْـ ُم ْسلِ ِم َّلَ َيظْلِ ُم ُه َوَّلَ ُي ْسلِ ُم ُه
الله َع ْن ُه ِب َها كُ ْربَ ًة ِم ْن كُ َر ِب يَ ْو ِم
ُ  َو َم ْن َف َّر َج َع ْن ُم ْسلِ ٍم كُ ْربَ ًة َف َّر َج،ِِف َحا َج ِت ِه
الله َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة
ُ  َو َم ْن َس َ ََت ُم ْسلِ ًَم َس َ ََت ُه،"الْ ِق َيا َم ِة

" الله
ُ

"Мусулмон бародари мусулмон аст. Ба ў зулм намекунад,
ўро беёрӣ намегузорад. Ҳар кӣ дар роҳи баровардани ҳоҷати
бародараш бошад, Аллоҳ аз паи баровардани ҳоҷати ў
мешавад. Ҳар кӣ андўҳи мусулмонеро бартараф созад,
Аллоҳ дар рўзи қиёмат як андўҳи ўро дур мекунад. Ҳар кӣ
айби мусулмонеро пинҳон кунад, Аллоҳ дар рўзи қиёмат як
айби ўро пинҳон мекунад". Исноди ин ҳадис ҳасан ва ровиҳояш
боэътимоданд. Дар ҳадисе, ки Табаронӣ аз Зайд ибни Собит
ривоят кардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

"الله ِِف َحا َج ِة الْ َع ْب ِد َمـا َدا َم ِِف َحا َج ِة أَ ِخي ِه
ُ "َّلَ َي َز ُال
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"Модом ки банда аз паи баровардани ҳоҷати бародараш
бошад, Аллоҳ аз паи баровардани ҳоҷати ў мешавад".
Барои хушнуд кардани бародараш ба ў бо чизи дўстдоштааш
рў ба рў шудан мандуб аст. Дар ҳадисе, ки Табаронӣ дар
"Ассағир" бо исноди ҳасан аз Анас ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтанд:

" الله َع َّز َو َج َّل يَ ْو َم
ُ ُس ُه
َّ َ ،ْس ُه ِب َذلِ َك
َّ ُ َم ْن لَ ِق َي أَخَا ُه الْـ ُم ْسلِ َم ِِبَـا يُ ِح ُّب لِ َي
"الْ ِق َيا َم ِة
"Ҳар кӣ барои хурсанд кардани бародараш бо чизи
дўстдоштааш ба ў рў ба рў ояд, дар рўзи қиёмат Аллоҳи
Азза ва Ҷалла ўро хурсанд мекунад".
Бо рўи кушод истиқбол кардани бародараш ҳам мандуб аст.
Тавре Муслим аз Абўзар ривоят мекунад, Пайғамбар (c)
гуфтанд:

ِ "َّلَ تَ ْح ِق َرنَّ ِم ْن الْـ َم ْع ُر
"َاك ِب َو ْج ٍه طَل ٍْق
َ  َولَ ْو أَنْ تَلْقَى أَخ،وف شَ ْي ًئا
"Некии андакро ҳам ноарзанда нашумор, гарчи он бо чеҳраи
кушод истиқбол кардани бародарат бошад ҳам". Дар ҳадисе,
ки Ҷобир ибни Абдуллоҳ ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтанд:

َ تُ ْف ِر
"غ

ِ  َوإِنَّ ِم ْن الْـ َم ْع ُر،وف َص َد َق ٌة
ٍ ك ُُّل َم ْع ُر
ْ َوأَن،َاك ِب َو ْج ٍه طَل ٍْق
َ وف أَنْ تَلْقَى أَخ
يك
َ " ِم ْن َدلْو َِك ِِف إِنَا ِء أَ ِخ

"Ҳар як некӣ садақа аст. Ҳам бо рўи кушод истиқбол
гирифтани бародарат, ҳам ба зарфи ў аз сатилат об
рехта додан некӣ ба ҳисоб меравад". Ин ҳадисро Аҳмад ва
Тирмизӣ ривоят кардаанд ва саҳеҳи ҳасан гуфтаанд. Дар
ҳадисе, ки Аҳмад, Абўдовуд, Тирмизӣ, Насоӣ ва Ибни Ҳиббон
ривоят кардаанд, Абўҷурай Ҳуҷаймӣ мегўяд: "Ба назди
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Пайғамбар (c) рафта гуфтам: Эй Расулуллоҳ, мо халқи саҳроием,
ба мо кореро ёд диҳед, ки Аллоҳ онро барои мо судманд
гардонад. Пайғамбар (c) дар ҷавоб гуфтанд:

ِ َّلَ تَ ْح ِق َرنَّ ِم َن الْـ َم ْع ُر
ْ َولَ ْو أَن،وف شَ ْي ًئا
اك َوإِ ْس َب َال ا ِإلزَا ِر َفإِن َُّه ِم ْن
َ  َوإِ َّي،َاك َو َو ْج ُه َك إِلَ ْي ِه ُم ْن َب ِس ٌط
َ َولَ ْو أَنْ تُكَل َِّم أَخ
يك َفَلَ تَشْ ُت ْم ُه ِِبَـا
ُ  َوَّلَ يُ ِح ُّب َها،الْـ َم ِخيلَ ِة
َ  َوإِنْ ا ْم ُر ٌؤ شَ َت َم َك ِِبَـا َي ْعلَ ُم ُه ِف،الله
 َفإِنَّ أَ ْج َر ُه ل ََك َو َو َبال َُه َع ََل َم ْن َقال َُه،"تَ ْعل َُم ِفي ِه

" ،س ِقي
ْ تُ ْف ِر َغ ِم ْن َدلْو َِك ِِف إِنَا ِء الْـ ُم ْس َت

"Некии андакро ҳам ҳақир нашумор, гарчи он аз сатилат ба
зарфи шахси обхоҳ об рехта додан ё ба бародарат бо чеҳраи
кушод сухан гуфтан бошад ҳам. Аз дароз кардани шалвор
худдорӣ намо, чунки он аз кибр аст. Аллоҳ онро дўст
намедорад. Агар нафаре бо чизҳое, ки дар хусуси ту
медонад, туро дашном диҳад, ту бо чизҳое, ки дар хусуси ў
медонӣ, ўро дашном надеҳ, чунки савоби он ба ту ва
гуноҳаш бар дўши дашномдиҳанда мешавад"". Ба бародараш
ҳадя додан ҳам мандуб аст. Дар ҳадисе, ки аз Абўҳурайра
ривоят шудааст, Пайғамбар (c) гуфтанд:

""تَ َها َد ْوا تَ َحابُّوا
"Ба ҳамдигар ҳадя диҳед, он гоҳ якдигарро дўст медоред". Ин
ҳадисро Бухорӣ дар "Аладабалмуфрад", Абўяъло дар "Муснад"-и
худ, Насоӣ дар "Куна" ва Ибни Абдулбар дар "Тамҳид" ривоят
кардаанд. Ироқӣ гуфтааст, ки санади он боэътимод аст. Ибни
Ҳаҷар дар "Атталхисалхабир" санади онро ҳасан гуфтааст.
Инчунин ҳадяро қабул кардан ва ба ҳадя бо ҳадя ҷавоб додан
мандуб аст. Бухорӣ аз Оиша (р) ривоят мекунад:

"يب َعلَ ْي َها
ُ "كَانَ َر ُس ُول الل ِه ﷺ َي ْق َب ُل الْ َه ِد َّي َة َو ُي ِث
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"Пайғамбар (c) ҳадяро қабул мекарданд ва ба ҳадя бо ҳадя
ҷавоб медоданд". Дар ҳадисе, ки Аҳмад, Абўдовуд ва Насоӣ аз
Ибни Умар ривоят кардаанд, Пайғамбар (c) гуфтанд:
" جا َر بِالل ِه
َ  َو َم ْن ْاس َت، َو َم ْن َسأَلَك ُْم بِالل ِه َفأَ ْعطُو ُه،َم ْن ْاس َت َعا َذ بِالل ِه َفأَ ِعي ُذو ُه

 َفا ْد ُعوا ل َُه َح َّتى، َفإِنْ ل َْم تَجِ ُدوا، َو َم ْن َآَت إِلَ ْيك ُْم َم ْع ُرو ًفا َفكَا ِف ُئو ُه،َفأَجِ ُْيو ُه
"تَ ْعلَ ُموا أَنْ َق ْد كَا َفأَْتُ ُو ُه

"Ҳар кӣ Аллоҳро ба миён гузошта сарпаноҳ пурсад, сарпаноҳ
диҳед. Ҳар кӣ Аллоҳро ба миён гузошта ягон чиз пурсад,
бидиҳед. Ҳар кӣ Аллоҳро ба миён гузошта ҳимоя пурсад,
ҳимоя намоед. Агар нафаре ба шумо некие кунад, ба некияш
некӣ гардонед. Агар наёбед, дар ҳаққи ў дуо кунед, то чунон
шуморед, ки ба некияш некӣ гардондаед". Ин дар хусуси
ҳадяҳои байни бародарон мебошад. Ба ҳокимҳо ҳадя додани
шаҳрвандон ба ин чиз дохил намешавад. Чунки он мисли пора
ҳаром аст. "Аллоҳ ба шумо аҷру подош ато кунад" гуфтан ҳам аз
ҷумлаи ба некӣ бо некӣ ҷавоб додан мебошад. Дар ҳадисе, ки
Тирмизӣ аз Усома ибни Зайд ривоят кардааст ва саҳеҳи ҳасан
гуфтааст, Пайғамбар (c) фармудаанд:

"َْيا َفق َْد أَ ْب َل َغ ِِف ال َّث َنا ِء
ُ اك
َ وف َفق ََال لِفَا ِعلِ ِه َج َز
ٌ " َم ْن ُص ِن َع إِلَ ْي ِه َم ْع ُر
ً ْ الله خ
"Агар ба нафаре некӣ кунанд ва ў ба одами некикарда:
"Аллоҳ ба шумо подоши нек ато кунад" бигўяд, пас ў ба
таври кифоя миннатдорӣ изҳор кардааст". Барои инсоне,
ки ба некӣ бо некӣ ҷавоб гардонида наметавонад, ташаккур
гуфтан кифоя аст. Дар ҳадисе, ки Ибни Ҳиббон дар "Саҳеҳ"-и
худ аз Ҷобир ривоят кардааст, Пайғамбар (c) гуфтанд:
" ن كَ َت َم ُه َفق َْد
ْ  َو َم، َفق َْد شَ كَ َر ُه،َْيا إَِّلَّ ال َّث َنا َء
ً ْ وِل َم ْع ُرو ًفا َفل َْم يَجِ ْد ل َُه خ
َ ِ َم ْن ُأ

ِ  َو َم ْن تَ َح ََّل ِب َب،"كَ َف َر ُه
اطلٍ َف ُه َو كََلَب ِِس ثَ ْو َ َْب زُو ٍر
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"Агар ба нафаре некие кунанд ва ў мувофиқи он некӣ карда
натавонад ва фақат миннатдорӣ изҳор кунад, пас шукр
кардааст. Ҳар кӣ онро пинҳон кунад, пас носипосӣ кардааст.
Ҳар кӣ бо чизе худро оро диҳад, ки ба ў дода нашудааст, пас
гўё қабат-қабат либоси бўҳтонро пўшидааст". Носипосӣ
нисбат ба ҳадя пинҳон кардани он аст. Дар ҳадисе, ки Тирмизӣ
бо исноди ҳасан аз Ҷобир ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:
" ،ن أَثْ َنى َفق َْد شَ كَ َر
ْ َم

َّ َفإِن،ِ َفإِنْ ل َْم يَجِ ْد َفلْ ُي ْْث،َم ْن أُ ْع ِط َي َعطَا ًء َف َو َج َد َفلْ َي ْج ِز ِب ِه
 كَانَ كََلَب ِِس ثَ ْو َ َْب زُو ٍر، َو َم ْن تَ َح ََّل ِِبَـا ل َْم ُي ْع َط،" َو َم ْن كَ َت َم َفق َْد كَ َف َر

"Ба ҳар кӣ эҳсоне кунанд, агар ў чизи мувофиқи он ёбад,
гардонад, вагарна миннатдорӣ изҳор намояд. Зеро ҳар кӣ
миннатдорӣ изҳор намояд, пас шукр кардааст, аммо
пинҳон кунад, пас носипосӣ кардааст. Ҳар кас бо чизе худро
оро диҳад, ки ба ў дода нашудааст, пас гўё қабат-қабат
либоси бўҳтонро пўшидааст". Абўдовуд ва Насоӣ аз Анас (р)
бо исноди саҳеҳ ривоят мекунанд:
"  َمـا َرأَيْ َنا َق ْو ًما،ج ِر كُلِّ ِه
ْ َ َذ َه َب اِلَن َْصا ُر بِاِل،يَا َر ُس َول الل ِه

ََق َال الْـ ُم َهاجِ ُرون
: َق َال، َولَق َْد كَ َف ْونَا الْـ َم ُئون ََة، َوَّلَ أَ ْح َس َن ُم َو َاسا ًة ِِف َقلِيلٍ ِم ْن ُه ْم،ٍأَ ْح َس َن َب ْذَّلً لِكَ ِثْي
اك
َ اك ِب َذ
َ  َف َذ: َق َال،"أَلَ ْي َس تُ ْث ُنونَ َعلَ ْيه ِْم ِب ِه َوت َْد ُعونَ لَ ُه ْم؟ َقالُوا بَ ََل
"Муҳоҷирон гуфтанд: "Эй Расулуллоҳ, ансориён ҳамаи
савобро бо худ бурданд, мо ягон қавмеро надидаем, ки
сарватмандонаш ин қадар сахӣ ва камбағалҳояш ин қадар
ҳамдард бошанд, онҳо моро бекаму кост таъмин
намуданд". Пайғамбар (c) гуфтанд: "Оё шумо ба онҳо
миннатдорӣ изҳор намуда, дар ҳаққашон дуо кардед?" Онҳо
гуфтанд: "Бале, кардем". Пайғамбар (c) гуфтанд: "Ҳамин
амалатон ба амали онҳо баробар аст"". Чунон ки ба бисёр
шукр мебояд кард, ба кам низ шукр бояд кард. Аз нафароне, ки
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некӣ кардаанд, миннатдор шудан лозим аст. Дар ҳадисе, ки
Абдуллоҳ ибни Аҳмад дар "Завоид" бо исноди ҳасан аз Нўъмон
ибни Башир ривоят кардааст, Пайғамбар (c) гуфтанд:
" ،الله
َ اس ل َْم يَشْ كُ ْر
َ  َو َم ْن ل َْم يَشْ كُ ْر ال َّن،َم ْن ل َْم يَشْ كُ ْر الْ َقلِ َيل ل َْم يَشْ كُ ْر الْكَ ِث َْي

اب
ٌ  َوالْ َج َمـا َع ُة َر ْح َم ٌة َوالْ ِف ْر َق ُة َع َذ،" َوال َّت َح ُّد ُث ِب ِن ْع َم ِة الل ِه شُ كْ ٌر َوتَ ْركُ َها كُ ْف ٌر

"Ҳар кӣ ба кам шукр накунад, ба бисёр ҳам шукр намекунад.
Ҳар кӣ аз мардум миннатдор намешавад, аз Аллоҳ ҳам
миннатдор намешавад. Номбар кардани неъматҳои Аллоҳ
шукронаи неъмат аст ва номбар накардан куфрони
неъмат. Ҷамоат шудан раҳмат, аммо фирқа шудан азоб
аст".
Бо мақсади баровардани ҳоҷати бародараш ё ки барои осон
намудани мушкилаш миёнаравӣ кардану миёнарав шудан низ
суннат аст. Тавре Бухорӣ аз Абўмусо ривоят мекунад, вақте ки
ба назди Пайғамбар (c) талбандае меомад, он кас мегуфтанд:

"الله َع ََل لِ َسانِ نَ ِب ِّي ِه َمـا شَ ا َء
ُ "اشْ َف ُعوا َفلْ ُت ْؤ َج ُروا َو َيق ِْض
"Миёнаравӣ кунед, аҷр мегиред ва Аллоҳ бо забони
Пайғамбараш он чиро, ки хоҳад, ҳукм мекунад". Дар ҳадисе,
ки Муслим аз Ибни Умар ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:

ِ لِـ َم ْن َف َع ِة ِب ٍّر أَ ْو تَ ْي ِسْيِ َع
" ٍسْي

ٍَم ْن كَانَ ُو ْصل ًَة ِلَ ِخي ِه الْـ ُم ْسلِ ِم إِ ََل ِذي ُسلْطَان
ِ الَص
اط يَ ْو َم َد َح َض اِلَ ْق َدا ُم
َ ِّ "أُ ْع ِ َني َع ََل إِ َجا َز ِة

"Ҳар кас ки бо мақсади баровардани ҳоҷати бародараш ё
осон кардани мушкили ў ба назди соҳиби салтанат
миёнарав шуда равад, дар рўзе, ки қадамҳо мелағжанд,
барои аз пул гузаштани ў ёрӣ дода мешавад".
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Ғоибона ҳимоя кардани обрўи бародараш ҳам аз амалҳои
мандуб аст. Дар ҳадисе, ки Тирмизӣ аз Абўдардо ривоят карда,
ҳадиси ҳасан гуфтааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

"الله َع ْن َو ْج ِه ِه ال َّنا َر يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة
ُ " َم ْن َر َّد َع ْن ِع ْر ِض َأ ِخي ِه َر َّد
"Ҳар кӣ обрўи бародарашро ҳимоя кунад, Аллоҳ Таоло дар
рўзи қиёмат аз рўи ў оташро дур мекунад". Ин ҳадиси
Абўдардоро Аҳмад низ ривоят кардааст ва исноди онро ҳасан
гуфтааст. Инчунин Ҳайсамӣ ҳамин гапро гуфтааст. Дар ҳадисе,
ки Исҳоқ ибни Роҳавайҳ аз Асмо бинти Язид ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтаанд:

"" َم ْن َذ َّب َع ْن ِع ْر ِض أَ ِخي ِه ِبظَ ْه ِر الْ َغ ْي ِب كَانَ َحقًّا َع ََل الل ِه أَنْ يُ ْع ِتق َُه ِم ْن ال َّنا ِر
"Ҳар кӣ обрўи бародарашро ғоибона ҳимоя кунад, аз дўзах
озод намудани ўро Аллоҳ ба зимма мегирад". Дар ҳадисе, ки
Қузоӣ дар "Муснад"-и Шиҳоб аз Анас ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтаанд:

"الدنْ َيا َواآل ِخ َر ِة
ُّ الله ِِف
ُ ََص ُه
َ َ ََص أَخَا ُه ِبظَ ْه ِر الْ َغ ْي ِب ن
َ َ " َم ْن ن
"Ҳар кӣ бародарашро ғоибона дастгирӣ кунад, Аллоҳ ўро
ҳам дар ин дунё ва ҳам дар охират дастгирӣ мекунад". Дар
ривояти Имрон ибни Ҳусайн ибораи:

"ََص ُه
ُ " َو ُه َو َي ْس َت ِط
َ ْ يع ن
"дар ҳолате ки ба дастгирӣ кардани ў қодир бошад" низ
омадааст. Дар ҳадисе, ки Бухорӣ дар "Адабулмуфрад" ва
Абўдовуд аз Абўҳурайра ривоят кардааст, ки Пайғамбар (c)
гуфтаанд:
" ُف َعلَيْ ِه
ُّ  يَك، ِم ْن َح ْي ُث لَ ِق َي ُه،الْـ ُم ْؤ ِم ِن

 َوالْـ ُم ْؤ ِم ُن أَخُو،الْـ ُم ْؤ ِم ُن ِم ْرآ ُة الْـ ُم ْؤ ِم ِن
"ضَ ْي َع َت ُه َو َي ُحوطُ ُه ِم ْن َو َرائِه
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"Мўъмин оинаи мўъмин аст. Мўъмин бародари мўъмин аст:
ҳангоми вохўрдан аз ҳалокат бозмедорад, аммо дар ғайбаш
ҳимоя мекунад". Зайни Ироқӣ исноди ин ҳадисро ҳасан
гуфтааст.
Аллоҳ Субҳонаҳу ба мусулмон воҷиб кардааст, ки узри
бародарашро бипазирад, сирри ўро нигоҳ дорад ва ба ў насиҳат
кунад.
Тавре Мунзирӣ дар хусуси пазируфтани узр мегўяд, дар ҳадисе,
ки Ибни Моҷа бо ду санади боэътимод аз Ҷувдон ривоят
кардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

" كَانَ َعلَ ْي ِه ِمث ُْل خ َِطيئَ ِة َصا ِح ِب َمك ٍْس،" َم ْن ا ْع َت َذ َر إِ ََل أَ ِخي ِه ِِبَ ْع ِذ َر ٍة َفل َْم يَ ْق َبلْ َها
"Ҳар кӣ узри бародари узрхоҳашро напазирад, гуноҳи ў ба
гуноҳи андозчин баробар аст".
Дар ҳадисе, ки Абўдовуд ва Тирмизӣ бо исноди ҳасан аз
Ҷобир ривоят кардаанд, Пайғамбар (c) дар бораи нигоҳ
доштани сир гуфтаанд:

ٍ "إِ َذا َح َّد َث َر ُج ٌل َر ُجَلً ِب َح ِد
"َت َف ُه َو أَ َمـان ٌَة
َ يث ثُ َّم الْ َتف
"Агар нафаре ҳангоми ба нафари дигар сухан гуфтан ин сўю
он сў нигоҳ кунад, ҳамон сухан амонат аст". Агар ҳангоми
сухан кардан он сўю ин сў нигоҳ кардан ба амонат будани сухан
далолат кунад, худ аз худ равшан аст, ки ҳангоми "ин суханам
ба шумо амонат аст" гуфтан ҳолат чӣ мешавад?! Нигоҳ доштани
амонат воҷиб ва нигоҳ надоштани он хиёнат аст. Аммо агар дар
он сухан озоре бошад, ки дар бораи яке аз ҳақҳои Аллоҳ ба
оммаи мусулмонон мерасад, ўро насиҳат кардан, боздоштан,
лозим бошад, пеш аз ба гувоҳӣ даъват шудан гувоҳӣ додан
вазифаи ҳамсўҳбат мебошад. Дар ҳадис меояд:

ِ ْ "أََّلَ أُنَ َّب ُئك ُْم ِبخ
" الَّ ِذي َيشْ َه ُد َق ْب َل أَنْ ُي ْس َتشْ َه َد،َْي الشُّ ُهو ِد
58

"Оё бигўям, ки беҳтарини гувоҳон кист? Гувоҳест, ки пеш аз
талаби гувоҳӣ гувоҳӣ медиҳад". Ин ҳадисро Муслим ривоят
кардааст.
Дар ҳадиси муттафақун алайҳ, ки аз Ҷарир ибни Абдуллоҳ
ривоят шудааст, дар хусуси насиҳат кардан гуфта мешавад:

"الصَلَ ِة َوإِي َتا ِء ال َّزكَا ِة َوال ُّن ْصحِ لِك ُِّل ُم ْسلِ ٍم
َّ " َبا َي ْع ُت َر ُس َول الل ِه ﷺ َع ََل إِ َق ِام
"Ман ба Расулуллоҳ (c) ба намоз хондан, закот додан ва ба
ҳар як мусулмон насиҳат кардан байъат додам". Дар
Муслим ҳадисе, ки аз Тамим ибни Авси Дорӣ ривоят шудааст,
омадааст: "Пайғамбар (c) гуфтанд:

"  ُقلْ َنا لِـ َمـانْ ؟ َق َال لِلَّ ِه َولِ ِك َتا ِب ِه َولِ َر ُسولِ ِه َوِلَ ِِئَّ ِة الْـ ُم ْسلِ ِم َني،ال ِّدي ُن ال َّن ِصي َح ُة
" َو َعا َّم ِته ِْم
"Дин насиҳат аст". Мо пурсидем: "Барои кӣ?". Он кас дар
ҷавоб гуфтанд: "Барои Аллоҳ, Китоби Ў, Пайғамбараш,
роҳбарони мусулмонон ва оммаи онон"". Хитобӣ мегўяд:
"Мазмуни ҳадис "насиҳат сутуни дин аст" гуфтан мебошад,
чунон ки дар ҳадиси "ҳаҷ арафа мебошад" арафа устун, рукни
асосии ҳаҷ эътибор карда мешавад". Дар ҳадисе, ки Муслим аз
Абўҳурайра ривоят кардааст, Пайғамбар (c) дар хусуси ҳаққи
мусулмон дар болои мусулмони дигар гуфтаанд:

َ  َمـا ُه َّن َيا َر ُس َول الل ِه؟ َق: ِق َيل،َح ُّق الْـ ُم ْسلِ ِم َع ََل الْـ ُم ْسلِ ِم ِس ٌّت
"  إِ َذا لَ ِقي َت ُه:ال

 َوإِ َذا َعطَ َس َف َح ِم َد، َوإِ َذا ْاس َتنْ َص َح َك َفان َْص ْح ل َُه،اك َفأَجِ ْب ُه
َ  َوإِ َذا َد َع،َف َسل ِّْم َعلَ ْي ِه
ـات َفاتَّ ِب ْع ُه
َ  َوإِ َذا َم، َوإِ َذا َمر َِض َف ُع ْد ُه،الله َفشَ ِّم ْت ُه
َ "

"Мусулмон дар болои мусулмони дигар шаш ҳақ дорад".
Пурсиданд: "Онҳо кадомҳоянд, эй Расулуллоҳ?" Он кас
гуфтанд: "Ҳангоми вохўрдан салом деҳ, даъват кунад,
бирав, насиҳат пурсад, насиҳат кун, атса зада ба Аллоҳ
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ҳамд гўяд, ба ў тандурустӣ бихоҳ, бемор шавад, аёдат кун,
вафот кунад, (то қабр) гусел кун".
Акнун дар хусуси барои Аллоҳ бад дидан таваққуф кунем,
Аллоҳ Таоло аз дўст доштани кофирон, мунофиқон ва фосиқони
ошкоро боздоштааст:

َيا أَ ُّي َها الَّ ِذي َن آ َم ُنوا ََّل تَ َّت ِخ ُذوا َع ُد ِّوي َو َع ُد َّوك ُْم أَ ْو ِل َياء تُ ْلقُونَ إِلَ ْيهِم بِالْ َم َو َّد ِة َو َق ْد
كَ َف ُروا ِِبَا َجاءكُم ِّم َن الْ َح ِّق يُ ْخ ِر ُجونَ ال َّر ُس َول َوإِيَّاك ُْم أَن تُ ْؤ ِم ُنوا بِاللَّ ِه َربِّك ُْم إِن
ُْسونَ إِلَ ْيهِم بِالْ َم َو َّد ِة َوأَنَا أَ ْعل َُم
ُّ ِ كُن ُت ْم َخ َر ْجتُ ْم جِ َها ًدا ِِف َسب ِِيَل َوا ْب ِتغَاء َم ْرضَ ِاِت ت
ِالسبِيل
َّ ِِبَا أَ ْخ َف ْي ُت ْم َو َما أَ ْعلَن ُت ْم َو َمن يَ ْف َعل ُْه ِمنك ُْم َفق َْد ضَ َّل َس َواء
"Эй касоне, ки имон овардаед, душмани Ману душмани худро
ба дўстӣ ихтиёр макунед. Шумо бо онон тарҳи дўстӣ
меафканед ва ҳол он ки эшон ба сухани ҳаққе, ки бар шумо
омадааст, имон надоранд. Ва бад-он сабаб, ки ба Аллоҳ –
Парвардигори хеш имон оварда будед, пайғамбар ва шуморо
берун ронданд. Агар барои ҷиҳод дар роҳи Ман ва талаби
ризои Ман берун омадаед, дар ниҳон бо онҳо дўстӣ макунед
ва Ман ба ҳар чӣ пинҳон медоред ё ошкор месозед,
огоҳтарам. Ва ҳар кӣ чунин кунад, аз роҳи рост мунҳариф
гаштааст" [60:1]

ين آ َم ُنواْ َّلَ تَ َّت ِخ ُذواْ ِبطَانَ ًة ِّمن ُدو ِنك ُْم َّلَ َيأْلُونَك ُْم َخ َباَّلً َو ُّدواْ َما َع ِن ُّت ْم
َ َيا أَ ُّي َها الَّ ِذ
ِ ََق ْد بَ َد ِت الْ َبغْضَ اء ِم ْن أَ ْف َوا ِهه ِْم َو َما تُ ْخ ِفي ُص ُدو ُر ُه ْم أَك َ ُْْب َق ْد بَ َّي َّنا لَك ُُم اآلي
ات
اب كُلِّ ِه َوإِ َذا
ِ إِن كُن ُت ْم تَ ْع ِقلُونَ َهاأَن ُت ْم أُ ْوَّلء تُ ِح ُّبونَ ُه ْم َو ََّل ُي ِح ُّبونَك ُْم َوتُ ْؤ ِم ُنونَ بِالْ ِك َت
لَقُوك ُْم َقالُواْ آ َم َّنا َوإِ َذا َخلَ ْواْ َعضُّ واْ َعلَ ْيك ُُم اِلَنَا ِم َل ِم َن الْ َغ ْي ِظ ُق ْل ُموتُواْ ِب َغ ْي ِظك ُْم
ِ يم ِب َذ
الص ُدو ِر
ُّ ات
ٌ ِإِنَّ الل َّه َعل
"Эй касоне, ки имон овардаед, дўсти ҳамрозе ҷуз аз
ҳамкешони худ магиред, ки дигарон аз ҳеҷ фасоде дар ҳаққи
шумо кўтоҳӣ намекунанд ва хостори ранҷу машаққати
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шумоянд. Ва Шумо ба ҳамаи ин китоб имон овардед. Чун
шуморо бубинанд, гўянд: "Мо ҳам имон овардаем". Ва чун
хилват кунанд, аз ғояти кинае, ки ба шумо доранд,
сарангушти хеш ба дандон газанд. Бигў: "Дар кинаи хеш
бимиред! Ҳар оина Аллоҳ ба он чӣ дар дилҳост, огоҳ аст"
[3:118-119]
Дар ҳадисе, ки Табаронӣ аз Алӣ (р) бо санади мўътамад
ривоят кардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

الله َم ْن ل َُه َس ْه ٌم ِِف اإل ِْسَل َِم كَ َم ْن
ُ  َّلَ يَ ْج َع ُل:ثَ َل ٌَث ُه َّن َح ٌّق
ُش َم َع ُه ْم
َ "يَ َت َو ََّل
َ ِ  َوَّلَ يُ ِح ُّب َر ُج ٌل َق ْو ًما إَِّلَّ ُح،الله َع ْب ٌد َف ُي َولِّي ِه غ ْ َُْي ُه

" َ َوَّل،َّل َس ْه َم ل َُه
َ

"Се чиз ҳақ аст: Аллоҳ нафареро, ки дар Ислом саҳм дорад,
ба нафаре, ки саҳм надорад, монанд намекунад, ҳар кӣ
Аллоҳро хоҷаи худ донад, ба ў каси дигар хоҷа шуда
наметавонад, ҳар кӣ қавмеро дўст дорад, ҳангоми
азнавзиндашавӣ ҳамроҳи ҳамон қавм мешавад". Ин ҳадис ба
эҳтиёт шудан даъват мекунад, ки ҳангоми азнавзиндашавӣ
ҳамроҳи бадкорон набошем ва аз дўст доштани онҳо қатъӣ
бозмедорад.
Дар ҳадисе, ки Тирмизӣ аз Муоз ибни Анаси Ҷуҳанӣ ривоят
карда, ҳадиси ҳасан гуфтааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

"  َوأَنْك ََح لِلَّ ِه َفق َْد ْاس َتكْ َم َل، َوأَبْغ ََض لِلَّ ِه، َوأَ َح َّب لِلَّ ِه، َو َم َن َع لِلَّ ِه،َم ْن أَ ْعطَى لِلَّ ِه
"إِْيَـان َُه
"Ҳар кӣ барои Аллоҳ эҳсон кунад ва барои Аллоҳ аз эҳсон
даст кашад, барои Аллоҳ дўст дорад ва барои Аллоҳ бад
бинад ё барои Аллоҳ хонадор кунад, имони ў комил
шудааст".
Инчунин дар ҳадисе, ки Муслим аз Абўҳурайра ривоят
кардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:
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َ  َق،ُول إِ ِِّن أُ ْب ِغ ُض ُفَلنًا َفأَ ْب ِغضْ ُه
ُ الله َع ْب ًدا َد َعا جِ ْْب َِيل َف َيق
" ال َف ُي ْب ِغضُ ُه
ُ َوإِ َذا َأ ْبغ ََض
 َق َال،الله يُ ْب ِغ ُض ُفَلنًا َفأَبْ ِغضُ و ُه
َ َّالس َمـا ِء إِن
َّ ِجِ ْْب ُِيل ثُ َّم يُ َنا ِدي ِِف أَ ْهل
" َف ُي ْب ِغضُ ون َُه ثُ َّم تُوضَ ُع ل َُه الْ َبغْضَ ا ُء ِِف اِلَ ْر ِض

"Агар Аллоҳ ягон бандаро бад бинад, Ҷабраилро ба сўи худ
хонда мегўяд: "Ман фалониро бад мебинам, ту низ бад бин".
Ҷабраил ҳам бад дида, ба аҳли само хитоб мекунад: "Аллоҳ
фалониро бад мебинад, шумо низ бад бинед". Онҳо ҳам бад
мебинанд. Сипас ўро тамоми рўи замин бад мебинад".
Ҷумлаи ин ҳадис: "Сипас ўро тамоми рўи замин бад
мебинад" хабарест, ки талаб ирода карда шудааст. Ин талаб бо
сабаби далолат аст. Чунки нафароне низ ёфт мешаванд, ки
кофирон, мунофиқон ва фосиқони ошкороро бад намебинанд.
Пас ростгўии хабардиҳанда тақозо мекунад, ки мақсад аз хабар
талаб мебошад. Гўё гуфта мешавад: Эй аҳли замин, шахсеро, ки
Аллоҳ бад мебинад, шумо ҳам бад бинед. Мазмуни ҳадис
ҳаминро тақозо мекунад. Ғайр аз ин, ҳадис ба воҷибии бад
дидани нафаре, ки Аллоҳ бад мебинад, далолат мекунад. Бад
дидани душмани ашаддӣ ҳам аз ҷумлаи ҳамин аст. Дар ҳадиси
муттафақун алайҳ, ки Оиша (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:

ِ "إِنَّ أَ ْبغ ََض ال ِّر َج
"ال إِ ََل الل ِه اِلَل َُّد الْخ َِص ُم
"Нафаре, ки сахт хусумат мекунад, барои Аллоҳ аз ҳама
бадтарин аст". Инчунин дар хусуси бад дидани нафаре, ки
ансорро бад мебинад, ҳадис омадааст. Барро мегўяд, ки чунин
сухани Пайғамбар (c)-ро шунидааст:
" ،الله
ُ  َف َم ْن أَ َح َّب ُه ْم أَ َح َّب ُه، َوَّلَ ُي ْب ِغضُ ُه ْم إَِّلَّ ُم َنا ِف ٌق،اِلَن َْصا ُر َّلَ ُي ِح ُّب ُه ْم إَِّلَّ ُم ْؤ ِم ٌن

الله
ُ " َو َم ْن َأبْغَضَ ُه ْم أَ ْبغَضَ ُه
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"Ансориёнро фақат мўъмин дўст медорад. Онҳоро фақат
мунофиқ бад мебинад. Ҳар кӣ онҳоро дўст дорад, ўро Аллоҳ
дўст медорад ва ҳар кӣ онҳоро бад бинад, Аллоҳ ўро бад
мебинад" (муттафақун алайҳ). Бад дидани нафароне, ки ҳақро
гуфта, суханашон аз гулў он сў намегузарад (яъне ба он амал
намекунанд), воҷиб аст. Дар ин хусус низ ҳадис ворид шудааст.
Дар ривояте, ки Муслим аз Алӣ кардааст, гуфта мешавад:

َ َيقُولُون- ِف ِص َف َت ُه ْم ِِف َهؤَُّل ِء
ُ  إِ ِِّن ِلَ ْعر- ف ن ًَاسا
َ ِإنَّ َر ُس َول الل ِه ﷺ َو َص
 ِم ْن أَبْغ َِض َخل ِْق الل ِه إِلَ ْي ِه، َوأَشَ ا َر إِ ََل َحلْ ِق ِه، َّلَ يَ ُجو ُز َه َذا ِم ْن ُه ْم،" ِبأَل ِْس َن ِت ِه ْم

" ح َّق
َ ْال

"Пайғамбар  ﷺдар хусуси сифатҳои баъзе нафарон
гуфтанд: "Ман сифатҳои онҳоро медонам: Ба забон ҳақро
мегўянд, вале суханашон аз ин ҷо он сў намегузарад" ва ба
гулўашон ишора карданд. Сипас гуфтанд: "Онҳо махлуқони
баддидатарини Аллоҳ ҳастанд"". Бад дидани инсони беҳаёву
бадахлоқ низ воҷиб аст. Дар ҳадисе, ки Тирмизӣ аз Абўдардо
ривоят карда, ҳадиси ҳасан гуфтааст, Пайғамбар (c) дар ин бора
гуфтаанд:

"الله لَ ُي ْب ِغ ُض الْفَا ِح َش الْ َب ِذي َء
َ َّ" َوإِن
"Албатта Аллоҳ беҳаёву бадахлоқро бад мебинад".
Инчунин дар хусуси кофиронро бад дидани саҳобагон асарҳо
ворид шудаанд. Тавре Муслим аз Салама ибни Акваъ ривоят
мекунад, ў гуфтааст:
" ج َر ًة
َ َ أَتَ ْي ُت ش، َوا ْخ َتل ََط بَ ْعضُ َنا ِب َب ْع ٍض،َفلَ َمـا ْاصطَلَ ْح َنا نَ ْح ُن َوأَ ْه ُل َمكَّ َة

 ِم ْن،ُش ِك َني
ِ ْ  َفأَت َِاِن أَ ْر َب َع ٌة ِم ْن الْـ ُم: َق َال، َفاضْ طَ َج ْع ُت ِِف أَ ْصلِ َها،َفك ََس ْح ُت شَ ْوكَ َها
ِ  َف َج َعلُوا َي َق ُعونَ ِِف َر ُس،أَ ْهلِ َمك ََّة
 َف َت َح َّول ُْت إِ ََل شَ َج َر ٍة،ول الل ِه ﷺ َفأَبْغَضْ ُت ُه ْم
"أُ ْخ َرى
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"Баъд аз сулҳ бо маккагиҳо бо ҳам омехта шудем. Вақте ки
хорҳои як дарахтро шикаста, дар болои шохаҳояш хоб
мекардам, чор нафар аз мушрикони Макка омада, дар
хусуси Пайғамбар (c) ба гуфтани суханҳои баҳудаву беҳуда
сар карданд. Аз онҳо нафрат карда, ба дарахти дигар
гузаштам". Тавре ки Аҳмад аз Ҷобир ибни Абдуллоҳ ривоят
мекунад, Абдуллоҳ ибни Равоҳа ба яҳудиёни Хайбар чунин
хитоб кардааст:
"  َوكَ َذبْ ُت ْم،ج َّل
َ  َق َتلْ ُت ْم أَنْ ِب َيا َء الل ِه َع َّز َو، أَنْ ُت ْم أَبْغ َُض الْ َخل ِْق إِ َ َِّل،ُش الْ َي ُهو ِد
َ َ يَا َم ْع

يف َعلَ ْيك ُْم
َ  َولَ ْي َس َي ْح ِملُ ِني ُبغ ِِْض إِ َّياك ُْم َع ََل أَنْ أَ ِح،" َع ََل الل ِه

"Эй ҷамоаи яҳудиён, шумо халқи баддидатарини ман
ҳастед. Пайғамбарони Аллоҳи Азза ва Ҷалларо қатл
намудед ва бар зидди Аллоҳ дурўғҳо бофтед. Аммо ин
нафрат маро маҷбур карда наметавонад, ки нисбат ба
шумо беадолатӣ кунам".
Тавре ки Аҳмад ва Абдураззоқ аз Абўфаррос дар хусуси бад
дидани мусулмони ошкоро гуноҳкунанда ривоят мекунанд,
Умар ибни Хаттоб (р) дар як хутба аз ҷумла гуфтааст: "Ҳар кӣ аз
шумо ошкоро бадӣ (гуноҳ) кунад, мо онро бадӣ дониста, ба
туфайли ҳамин кор ўро бад мебинем".
Хулоса, барои Аллоҳ дўст доштан ва барои Аллоҳ бад дидан аз
ҷумлаи корҳои бузург аст. Мусулмоне, ки ризо, раҳмат, нусрат
ва ҷаннати Аллоҳро умед мекунад, бояд ин сифатҳоро дар худ
муҷассам намояд.
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ТАРСИ ПИНҲОНӢ ВА ОШКОРО АЗ АЛЛОҲ

Аз Аллоҳ тарсидан фарз аст. Ҳам дар Қуръон ва ҳам дар
суннат оид ба ин далелҳо зиёданд. Далелҳо аз Қуръон:

ِاي َفاتَّقُون
َ ََّوإِي
"Ва аз Ман бимнок бошед" [2:41],

ِاي َفا ْر َه ُبون
َ ََّوإِي
"Ва аз Ман битарсед" [2:40],

ف أَ ْولِ َياء ُه َفَلَ تَخَا ُفو ُه ْم َوخَا ُفونِ إِن كُن ُتم ُّم ْؤ ِم ِن َني
ُ إَِّنَّ َا َذلِك ُُم الشَّ ْيطَانُ يُ َخ ِّو
"Он шайтон аст, ки дар дили дўстони худ бим меафканад.
Агар имон овардаед, аз онҳо матарсед, аз Ман битарсед!"
[3:175],

َو ُي َح ِّذ ُرك ُُم الل ُّه نَف َْس ُه
"Аллоҳ шуморо аз худаш метарсонад" [3:28],

ِاس َواخْشَ ْون
َ َفَلَ تَخْشَ ُواْ ال َّن
"Пас аз мардум матарсед, аз Ман битарсед" [5:44],

اس اتَّقُواْ َربَّك ُُم
ُ يَا أَيُّ َها ال َّن
"Эй мардум, битарсед аз Парвардигоратон" [4:1],
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إَِّنَّ َا الْ ُم ْؤ ِم ُنونَ الَّ ِذي َن إِ َذا ُذ ِك َر الل ُّه َوجِ ل َْت ُقلُو ُب ُه ْم
"Мўъминон касоне ҳастанд, ки чун номи Аллоҳ бурда шавад,
хавф бар дилҳояшон чира гардад" [8:2],

يد إِنَّ ِِف َذ ِل َك
ٌ يم شَ ِد
ٌ َِوكَ َذلِ َك أَ ْخ ُذ َر ِّب َك إِ َذا أَ َخ َذ الْ ُق َرى َو ِه َي ظَالِ َم ٌة إِنَّ أَ ْخ َذ ُه أَل
اس َو َذلِ َك يَ ْو ٌم َّمشْ ُهود
َ آليَ ًة لِّ َم ْن خ
َ َاف َع َذ
ُ اب اآل ِخ َر ِة َذلِ َك يَ ْو ٌم َّم ْج ُمو ٌع ل َُّه ال َّن
ْس إَِّلَّ ِبإِ ْذنِ ِه َف ِم ْن ُه ْم شَ ِق ٌّي
ٌ َو َما نُ َؤ ِّخ ُر ُه إَِّلَّ ِِلَ َجلٍ َّم ْع ُدود َي ْو َم َيأْ ِت َّلَ تَكَل َُّم نَف
ِيق
ٌ ين شَ قُواْ َف ِفي ال َّنا ِر لَ ُه ْم ِفي َها َز ِف ٌْي َوشَ ه
ٌ َو َس ِع
َ يد َفأَ َّما الَّ ِذ
"Инчунин буд муохазаи Парвардигори ту, вақте ки бихоҳад
қарияе ситамкорро ба муохаза кашад. Муохазаи Ў азобе
сахт дардовар аст! Дар инҳо барои касоне, ки аз азоби
охират бимноканд, ибратест, дар он рўз, ки мардум гирд
оварда шаванд ва он рўз, ки мардумро дар он ҳозир оваранд!
Ва ҷуз то андак муддате ба таъхираш намеандозем. Рўзе,
ки чун биёяд, ҳеҷ кас ҷуз ба фармони Ў сухан нагўяд ва
мардумон баъзе бадбахт бошанд ва баъзе некбахт. Аммо
бадбахтон дар оташанд ва мардумонро дар он ҷо нолае
зору хурўше сахт бувад" [11:102-106],

وص َل َو َيخْشَ ْونَ َر َّب ُه ْم َو َيخَا ُفونَ ُسو َء
َ َوالَّ ِذي َن َي ِصلُونَ َما أَ َم َر الل ُّه ِب ِه أَن ُي
اب
ِ ال ِح َس
"Онон, ки он чиро Аллоҳ ба пайвастани он фармон дода,
пайванд медиҳанд ва аз Парвардигорашон метарсанд ва аз
сахтии бозхости Аллоҳ бимноканд" [13:21],

َاف َو ِعي ِد
َ َاف َمقَا ِمي َوخ
َ َذلِ َك لِ َم ْن خ
"Ин аз они касест, ки аз истодан дар пешгоҳи Ман ва аз
ваъдаи азоби Ман битарсад!" [14:14],
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ِ َي ْو َم تَ َر ْونَ َها تَ ْذ َه ُل ك ُُّل ُم ْر ِض َع ٍة َع ََّم أَ ْرضَ َع ْت َوتَضَ ُع ك ُُّل َذ
ات َح ْملٍ َح ْملَ َها َوتَ َرى
يد
ٌ اب اللَّ ِه شَ ِد
َ اس ُسكَا َرى َو َما ُهم ب ُِسكَا َرى َولَ ِك َّن َع َذ
َ اس اتَّقُوا ال َّن
ُ يَا أَ ُّي َها ال َّن
َش ٌء َع ِظي ٌم
َّ َر َّبك ُْم إِنَّ َزلْ َزلَ َة
ْ َ السا َع ِة
“Эй мардум аз Парвардигоратон битарсед, ки зилзилаи
қиёмат ҳодисаи бузургест! Он рўз, ки бубинедаш, ҳар
ширдиҳандае ширхораашро аз ёд бибарад ва ҳар обистане
бори худро бар замин гузорад ва мардумро чун мастон
бинӣ, ҳол он ки маст нестанд, балки азоби Аллоҳ шадид
аст" [22:1-2],

َِاف َمقَا َم َر ِّب ِه َج َّن َتان
َ َولِ َم ْن خ
"Ҳар касро, ки аз истодан ба пешгоҳи Парвардигораш
тарсида бошад, ду биҳишт аст" [55:46],

َّما لَك ُْم ََّل تَ ْر ُجونَ لِلَّ ِه َو َقا ًرا
"Шуморо чӣ мешавад, ки аз шукўҳи Аллоҳ наметарсед?"
[71:13],

يَ ْو َم يَ ِف ُّر الْ َم ْر ُء ِم ْن َأ ِخيه َوأُ ِّم ِه َوأَبِي ِه َو َصا ِح َب ِت ِه َوبَ ِنيه لِك ُِّل ا ْمرِئٍ ِّم ْن ُه ْم يَ ْو َم ِئ ٍذ
شَ أْنٌ ُي ْغ ِني ِه
"Рўзе, ки одамӣ аз бародараш мегурезад ва аз модарашу
падараш ва аз занашу фарзандонаш. Ҳар касро дар он рўз
корест, ки ба худ машғулаш дорад" [80:34-37].

* * *
Баъзеи суннат ва асарҳо бевосита ва баъзе билвосита, яъне бо
эътибори мазмуни худ далолат мекунанд, ки аз Аллоҳ тарсидан
фарз аст. Баъзеи онҳоро меорем:
• Абўҳурайра ривоят мекунад, ки чунин сухани Пайғамбар (c)ро шунидааст:
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" اب نَشَ أَ ِِف
ٌّ َ َوش، إِ َمـا ٌم َعا ِد ٌل:ِإَّلَ ِظل ُُّه

 َي ْو َم َّلَ ِظ َّل،الله ِِف ِظلِّ ِه
ُ َس ْب َع ٌة ُي ِظلُّ ُه ْم
 َو َر ُجَلنِ تَ َحابَّا ِِف الل ِه، َو َر ُج ٌل َقلْ ُب ُه ُم َعل ٌَّق بِالْـ َم َساجِ ِد،ِع َبا َد ِة الل ِه َع َّز َو َج َّل
ٍ ات َم ْن ِص ٍب َو َج َم
 َفق ََال إِ ِِّن،ـال
ُ  َو َر ُج ٌل َد َع ْت ُه ا ْم َرأَ ٌة َذ،ا ْج َت َم َعا َعلَ ْي ِه َوتَ َف َّر َقا َعلَ ْي ِه
 َو َر ُج ٌل ت ََص َّد َق ب َِص َد َق ٍة َفأَ ْخفَا َها َح َّتى َّلَ تَ ْعل ََم ِش َمـال ُُه َمـا تُ ْن ِف ُق،الله
َ َاف
ُ أَخ
 َففَاضَ ْت َع ْي َنا ُه،الله خَالِ ًيا
َ  َو َر ُج ٌل َذكَ َر،" َْيِي ُن ُه
"Рўзе, ки дар он рўз сояе нест, Аллоҳ ҳафт тоифа одамонро
ба зери сояи худ мегирад: 1. Роҳбари одил; 2. Наврасе, ки бо
ибодати Аллоҳи Азза ва Ҷалла ба воя расидааст; 3. Касе, ки
қалбаш побанди масҷид аст; 4. Касоне, ки барои Аллоҳ
ҳамдигарро дўст медоранд. Онҳо барои Аллоҳ муттаҳид
(ҷамъ) ва барои Аллоҳ ҷудо (пароканда) мешаванд; 5. Касе,
ки ҳангоми ўро (ба зино) хондани зани мансабдору зебо:
"Ман аз Аллоҳ метарсам", мегўяд; 6. Касе, ки пинҳонӣ
садақа мекунад, ҳатто дасти чапаш аз садақа додани
дасти росташ бехабар мемонад; 7. Касе, ки дар танҳоӣ
Аллоҳро ба ёд оварда, чашмонаш пур аз ашк мешавад"
(муттафақун алайҳ).
• Анас (р) ривоят мекунад: "Пайғамбар (c) хутбае хонданд, ки
мисли онро ҳеҷ нашунида будам. Он кас гуфтанд:

""لَ ْو تَ ْعلَ ُمونَ َمـا أَ ْعل َُم لَضَ ِحكْ ُت ْم َقلِيَلً َولَ َبكَ ْي ُت ْم كَ ِثْيًا
"Агар он чиро ки ман медонам, медонистед, кам хандида,
бисёр гиря мекардед". Он гоҳ саҳобагон рўйҳояшонро бо
дастонашон пўшида гиря карданд" (муттафақун алайҳ).
• Дар ҳадисе, ки Адӣ ибни Ҳотим ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтанд:
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"ن
ُ إَِّلَّ َس ُيكَلِّ ُم ُه
َ َ َف َي ْنظُ ُر أَ ْْي، ٌ لَ ْي َس َب ْي َن ُه َو َب ْي َن ُه تُ ْر ُج َمـان،الله

َمـا ِم ْنك ُْم ِم ْن أَ َح ٍد
 َويَ ْنظُ ُر بَ ْ َني، َويَ ْنظُ ُر أَشْ أَ َم ِم ْن ُه َفَلَ يَ َرى إَِّلَّ َمـا َق َّد َم،ِم ْن ُه َفَلَ يَ َرى إَِّلَّ َمـا َق َّد َم
" َي َد ْي ِه َفَلَ َي َرى إَِّلَّ ال َّنا َر تِلْقَا َء َو ْج ِه ِه َفاتَّقُوا ال َّنا َر َولَ ْو ب ِِش ِّق َتَ ْ َر ٍة

"Аллоҳ бо ҳар яки шумо бе тарҷумон гуфтугў мекунад. Он
гоҳ банда ба ҷониби росташ менигарад ва ғайр аз амали худ
чизи дигарро намебинад. Сипас ба ҷониби чапаш нигоҳ
мекунад ва ғайр аз амали худ чизи дигарро намебинад.
Сипас ба пеш менигарад ва дар рў ба рўяш дўзахро мебинад.
Гарчи бо додани нисфи хурмо бошад ҳам, аз дўзах амонӣ
ҷўед".
• Оиша (р) ривоят мекунад: "Пайғамбар (c) гуфтанд:
" سا ُء
ُ ُش ال َّن
َ  ُقل ُْت َيا َر ُس َول الل ِه ال ِّر َج ُال َوال ِّن،ًاس َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة ُحفَا ًة ُع َرا ًة ُغ ْرَّل
ُ َ ُي ْح

" َج ِمي ًعا يَ ْنظُ ُر بَ ْعضُ ُه ْم إِ ََل بَ ْع ٍض؟ َق َال يَا َعائِشَ ُة اِلَ ْم ُر أَشَ ُّد ِم ْن أَنْ يُ ِه َّم ُه ْم َذلِ َك

"Рўзи қиёмат мардум дар ҳолати лучу бараҳна аз нав
зинда мешаванд". Пурсидам: "Эй Расулуллоҳ, оё занону
мардон ҳама ба якдигар нигоҳ мекунанд?" Пайғамбар (c)
гуфтанд: "Эй Оиша, ҳолати он рўз чунон сахт аст, ки ба ин
чизҳо эътибор намедиҳанд". (муттафақун алайҳ).
• Нўъмон ибни Башир мегўяд, ки аз Пайғамбар (c) шунидааст:

" ِإِنَّ أَ ْه َونَ أَ ْهلِ ال َّنا ِر َع َذا ًبا َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة لَ َر ُج ٌل تُوضَ ُع ِِف أَ ْخ َم ِص َق َد َم ْي ِه َج ْم َرتَان
"يَغ َِْل ِم ْن ُه َمـا ِد َمـاغ ُُه
"Касе аз аҳли дўзах, ки рўзи қиёмат сабуктарин азоб дода
мешавад, ҳамонест, ки ба таги пояш ду оташпора
мемонанд ва дар натиҷа майнаи ў ба ҷўш меояд".
• Дар ҳадисе, ки Ибни Умар (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтанд:
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ِ يب أَ َح ُد ُه ْم ِِف َرشْ ِح ِه إِ ََل أَن َْص
"اف أُ ُذنَ ْي ِه
َ  َح َّتى َي ِغ، اس لِ َر ِّب ا ْل َعالَ ِم َني
ُ " َيقُو ُم ال َّن
"Вақте ки мардум дар ҳузури Парвардигори олам
меистанд, яке аз онҳо то нисфи гўшҳояш ба арақе, ки аз
баданаш мебарояд, ғарқ мешавад" (муттафақун алайҳ).
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтанд:
" ني ِذ َرا ًعا
َ اس َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َح َّتى َي ْذ َه َب َع َر ُق ُه ْم ِِف اِلَ ْر ِض َس ْب ِع
ُ َي ْع َر ُق ال َّن

" َويُلْجِ ُم ُه ْم َح َّتى يَ ْبلُ َغ آ َذانَ ُه ْم

"Рўзи қиёмат мардум чунон арақ мекунанд, ки арақи онҳо
дар замин то ҳафтод газ расида, онҳоро то гўш ғарқ
месозад".
• Боз дар як ҳадисе, ки Абўҳурайра ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтанд:
"

ُ يَق
ْ َفإِن،الله إِ َذا أَ َرا َد َع ْب ِدي أَنْ يَ ْع َم َل َس ِّي َئ ًة َفَلَ تَكْ ُت ُبو َها َعلَ ْي ِه َح َّتى يَ ْع َملَ َها
ُ ُول
ْ َوإِ َذا أَ َرا َد أَن، َوإِنْ تَ َركَ َها ِم ْن أَ ْج َِل َفاكْ ُت ُبو َها ل َُه َح َس َن ًة،َع ِملَ َها َفاكْ ُت ُبو َها ِِبِ ْثلِ َها
ُش
ِ ْ  َفإِنْ َع ِملَ َها َفاكْ ُت ُبو َها ل َُه ِب َع،يَ ْع َم َل َح َس َن ًة َفل َْم يَ ْع َملْ َها َفاكْ ُت ُبو َها ل َُه َح َس َن ًة
ٍ "أَ ْمثَالِ َها إِ ََل َس ْب ِع ِمائَ ِة ِض ْع
ف

"Аллоҳ Таоло мегўяд: "Агар бандаам як бадӣ карданро қасд
кунад, то онро анҷом надиҳад, нанависед, агар анҷом диҳад,
ба миқдори ҳамон бинависед. Агар барои Ман аз он даст
кашад, ба ў як некӣ нависед. Агар як некӣ карданӣ бошад,
гарчи накунад ҳам, барояш як некӣ нависед. Агар онро иҷро
кунад, барои он аз даҳ то ҳафтсад баробар зиёд карда
нависед"".
• Боз дар як ҳадисе, ки Абўҳурайра ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) фармуданд:
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"  َولَ ْو َي ْعل َُم،ح ٌد
َ َلَ ْو َي ْعل َُم الْـ ُم ْؤ ِم ُن َمـا ِع ْن َد الل ِه ِم ْن الْ ُعقُو َب ِة َمـا طَ ِم َع ِب َج َّن ِت ِه أ

"الْكَا ِف ُر َمـا ِع ْن َد الل ِه ِم ْن ال َّر ْح َم ِة َمـا َق َن َط ِم ْن َر ْح َم ِت ِه أَ َح ٌد

"Агар мўъмин азоби Аллоҳро медонист, ҳеҷ кас аз ҷаннати
Ў умедвор намешуд. Агар кофир раҳмати Аллоҳро
медонист, ҳеҷ кас аз раҳмати Ў ноумед намешуд" (Муслим).
• Ибни Умар мегўяд, ки аз Пайғамбар (c) шунидааст:
" ها
َ  َفأَتَ ْت ُه ا ْم َرأَ ٌة َفأَ ْعطَا،ُسائِ َيل َّلَ َي َت َو َّر ُع ِم ْن َذن ٍْب َع ِمل َُه
َ ْ ِالْ ِكف ُْل ِم ْن َب ِني إ

َكَان
 َفق ََال َمـا،ِس ِّت َني ِدي َنا ًرا َع ََل أَنْ يَطَأَ َها َفلَ َمـا أَ َرا َد َها َع ْن نَف ِْس َها ا ْرتَ َع َد ْت َوبَك َْت
ِ ُي ْب ِك
، َو َمـا َح َملَ ِني َعلَ ْي ِه إَِّلَّ الْ َحا َج ُة، ِلَنَّ َه َذا َع َم ٌل َمـا َع ِملْ ُت ُه َق ُّط: َقال َْت،يك
، ا ْذ َهبِي َفل َِك َمـا أَ ْعطَ ْي ُت ِك، تَ ْف َعلِ َني أَن ِْت َه َذا ِم ْن َمخَا َف ِة الل ِه! َفأَنَا أَ ْح َرى:َفق ََال
َّ إِن: َفأَ ْص َب َح َمكْ ُتو ًبا َع ََل َبا ِب ِه،ـات ِم ْن لَ ْيلَ ِت ِه
َ  َف َم،َو َوالل ِه َمـا أَ ْع ِصي ِه َب ْع َد َها أَ َب ًدا
اس ِم ْن َذلِ َك
َ "
ُ الله َق ْد َغ َف َر لِلْ ِكفْلِ َف َعجِ َب ال َّن
"Кифл ном марде аз Банӣ-Исроил аз кори гуноҳ парҳез
намекард. Ба наздаш зане омада буд, барои зино кардан ба ў
шаст динор дод. Акнун ҷимоъ карданӣ буд, ки он зан
ларзида ба гиря омад. Аз ў пурсид: "Чаро гиря мекунӣ?" Зан
дар ҷавоб гуфт: "Ман пеш аз ин ҳеҷ вақт чунин корро
накардаам, мўҳтоҷӣ маро ба ҳамин чиз маҷбур сохт". Он
гоҳ ў гуфт: "Оё аз Аллоҳ тарсида чунин мекунӣ? Дар асл ман
бояд битарсам. Бирав, чизи додаам аз они туст. Қасам ба
Аллоҳ, ки минбаъд ба Аллоҳ гуноҳ намекунам" ва ҳамон шаб
вафот кард. Субҳидам мардум диданд, ки дар дарвозаи ў:
"Аллоҳ Кифлро мағфират кард" гуфта навишта шудааст
ва аз ин тааҷҷуб карданд".
• Дар ҳадиси қудсие, ки Абўҳурайра (р) аз Пайғамбар (c) ва он
кас аз Парвардигори Азза ва Ҷалла ривоят кардаанд, гуфта
мешавад:
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" ني إِ َذا خَا َف ِني ِِف ال ُّدنْ َيا أَ َّم ْن ُت ُه َي ْو َم
ِ ْ َع ََل َع ْب ِدي َخ ْو َف ْ ِني َوأَ ْم َن

َو ِع َّز ِِت َّلَ أَ ْج َم ُع
الدنْ َيا أَ َخ ْف ُت ُه يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة
ُّ "الْ ِق َيا َم ِة َوإِ َذا أَ ِم َن ِني ِِف

"Ба ҳаққи иззатам, дар бандаам ду хавф ва ду
хотирҷамъиро ҷамъ намесозам. Агар бандаам дар ин дунё
аз Ман хавф барад, рўзи қиёмат ба ў хотирҷамъӣ медиҳам.
Агар бандаам дар ин дунё аз Ман хотирҷамъ бошад, рўзи
қиёмат ўро ба хавфу хатар меандозам". Ин ҳадисро Ҳиббон
дар "Саҳеҳ"-и худ овардааст.
• Ибни Аббос ривоят мекунад:
" ُسك ُْم
ُ لَ َمـا أَنْ َز َل
َ الله َع ََل نَ ِب ِّي ِه ﷺ َه ِذ ِه اآل َي َة ﴿ َيا أَ ُّي َها الَّ ِذي َن آ َم ُنوا ُقوا أَنف

ات َع ََل
َ اس َوالْ ِح َجا َر ُة﴾ تََلَ َها َر ُس ُول الل ِه ﷺ َذ
ُ َوأَ ْهلِيك ُْم نَا ًرا َو ُقو ُد َها ال َّن
 َف َوضَ َع ال َّنب ُِّي َي َد ُه َع ََل ُفؤَا ِد ِه َفإِ َذا ُه َو َي َت َح َّر ُك،أَ ْص َحا ِب ِه َف َخ َّر َف ًتى َم ِغ ِش ًّيا َعلَ ْي ِه
 َفق ََال،ُش ُه بِالْ َج َّن ِة
ُ ََّفق ََال َر ُس ُول الل ِهﷺ يَا َف َتى ُق ْل َّلَ إِل ََه إَِّل
َ َّ  َفقَالَ َها َف َب،الله
َاف
َ أَ ْص َحا ُب ُه َيا َر ُس َول الل ِه أَ ِم ْن َب ْي ِن َنا؟ أَ َو َمـا َس ِم ْع ُت ْم َق ْول َُه تَ َع َاَل﴿ َذلِ َك لِ َم ْن خ
﴾َاف َو ِعي ِد
َ َمقَا ِمي َوخ
"Вақте ки Аллоҳ ба Пайғамбараш (с) ояти зеринро нозил
кард: "Эй касоне, ки имон овардаед, худ ва хонаводаи худро
аз оташе, ки ҳезуми он мардум ва сангҳо ҳастанд, нигаҳ
доред" [66:6], Расул (c) рўзе онро ба саҳобагонашон тиловат
карданд. Он гоҳ ҷавоне аз ҳуш рафта, ба замин афтод. Чун
Набӣ (с) ба синааш дасташонро монданд, дилаш метапид.
Гуфтанд: "Эй ҷавон, бигў: "Нест илоҳе ҷуз Аллоҳ". Ҷавон
гуфт. Он гоҳ Пайғамбар (c) ўро ба ҷаннат башорат доданд.
Чун саҳобагон пурсиданд: "Эй Расулуллоҳ, оё ў яке аз
одамони байни мо буд?", он кас ҷавоб доданд: "Магар ояти
зерини Аллоҳ Таолоро нашунидаед: "Ин аз они касест, ки аз
истодан дар пешгоҳи Ман ва аз ваъдаи азоби Ман
72

битарсад!" [14:14]". Ин ҳадисро Ҳоким ривоят карда, саҳеҳ
гуфтааст ва Заҳабӣ инро маъқул донистааст.
• Оиша (р) ривоят мекунад:

َين ُي ْؤتُون
َ ُقل ُْت َيا َر ُس َول الل ِه َق ْو ُل الل ِه َع َّز َو َج َّل ﴿ َوالَّ ِذ
 َو ِِف ِر َوايَ ِة ابْ ِن- ُش ُب الْ َخ ْم َر
َ ْ أَنَّ ُه ْم إِ ََل َربِّه ِْم َراجِ ُعونَ ﴾ أَ ُه َو الَّ ِذي يَ ْز ِِن َو َي
َاف
ِ ْ  أَ ُه َو ال َّر ُج ُل الَّ ِذي َي ْز ِِن َو َي- َساب ٍِق
ُ  َو ُه َو َم َع َذلِ َك َيخ،ُش ُب الْ َخ ْم َر
َ ْ ْس ُق َو َي
،يق
َ
ِ الص ِّد
ِّ  َو ِِف ِر َوايَ ِة َو ِكيعٍ َّلَ يَا ِب ْن َت أَ َِب بَكْ ٍر أَ ْو ِب ْن َت،َالله َع َّز َو َج َّل؟ َق َال َّل
َاف أَنْ َّلَ ُي ْق َب َل ِم ْن ُه
ُ " َولَ ِك َّن ُه ال َّر ُج ُل َي ُصو ُم َو ُي َص َِّل َو َي َت َص َّد ُق َو ُه َو َيخ

" َما آتَوا َّو ُقلُو ُب ُه ْم َوجِ لَ ٌة

"Ман пурсидам: "Эй Пайғамбари Аллоҳ, оё ояти зерини
Аллоҳ Таоло: "Ва онҳое, ки ҳамаи он чиро бояд адо кунанд,
адо мекунанд ва боз ҳам дилҳояшон тарсон аст, ки бояд
назди Парвардигорашон бозгарданд" [23:60] дар хусуси
касест, ки зино мекунад, шароб менўшад ва дуздӣ мекунад
ва бо вуҷуди ин аз Аллоҳ метарсад?" Он кас ҷавоб доданд:
"На, эй духтари Абўбакр, он дар бораи касест, ки намоз
мехонад, рўза медорад, закот медиҳад ва аз қабул
нашудани амалаш метарсад"".
• Савбон (р) ривоят мекунад: "Пайғамбар (c) гуфтанд:

ٍ َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة ِب َح َس َن
ِ َال جِ َب
ِ ات أَ ْمث
" ،ال تِ َها َم َة بِيضً ا

َِلَ ْعلَ َم َّن أَ ْق َوا ًما ِم ْن ُأ َّم ِتي َيأْتُون
َ َجلِّه ِْم لَ َنا أَنْ َّلَ نَكُون، يَا َر ُس َول الل ِه ِص ْف ُه ْم لَ َنا: ُقل ُْت،الله َه َبا ًء َم ْنثُو ًرا
ُ َف َي ْج َعلُ َها
 َو َيأْ ُخ ُذونَ ِم ْن، ِم ْن جِ ل َْدتِك ُْم، أَ َمـا إِنَّ ُه ْم ِم ْن إِ ْخ َوانُك ُْم: َق َال،ِم ْن ُه ْم َونَ ْح ُن َّلَ نَ ْعل َُم
 َولَ ِك َّن ُه ْم أَ ْق َوا ٌم إِ َذا َخلَ ْوا ِِبَ َحار ِِم الل ِه انْ َت َهكُو َها، َ"اللَّ ْيلِ كَ َمـا تَأْ ُخ ُذون

"Аз умматам қавмҳоеро медонам, ки рўзи қиёмат некиҳои
мисли кўҳи Туҳома сап-сафедро бо худ меоранд, аммо Аллоҳ
онҳоро ба чангу ғубори парешон табдил медиҳад". Ман
гуфтам: "Эй Расулаллоҳ, сифатҳои онҳоро ба мо фаҳмонед,
то ки надониста аз онҳо нашавем". Он кас ҷавоб доданд:
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"Онҳо бародарони шумоянд, танашон монанди тани
шумост, ба мисли шумо аз шаб ҳиссаи худро мегиранд.
Лекин онҳо дар танҳоӣ аз ҳаромкардаҳои Аллоҳ парҳез
намекунанд"". (Ибни Моҷа). Муаллифи "Мисбоҳуззуҷоҷа"
гуфтааст, ки исноди ин саҳеҳ аст ва ровиёнаш боэътимоданд.
• Абдуллоҳ ибни Масъуд ду ҳадисро ривоят кард. Яке аз
Пайғамбар (c) ва дигаре аз худаш мебошад:

َّ َو ِإن،َاف أَنْ يَق ََع َعلَ ْي ِه
ُ إِنَّ الْـ ُم ْؤ ِم َن يَ َرى ُذنُوبَ ُه كَأَن َُّه َقا ِع ٌد تَ ْح َت َج َبلٍ يَخ
اب ِب َي ِد ِه
ٍ اب َم َّر َع ََل أَنْ ِف ِه َفق ََال ِب ِه َهكَ َذا َق َال أَ ُبو ِش َه
ٍ الْفَاجِ َر َي َرى ُذنُو َب ُه َك ُذ َب
" َف ْو َق أَنْ ِف ِه
"

"Мўъмин гуноҳҳояшро чунон мебинад, ки гўё дар зери кўҳ
нишастааст ва кўҳ ба болои ў меафтад. Фосиқ
гуноҳҳояшро монанди пашшае мебинад, ки аз пеши биниаш
мегузарад ва чунин мекунад". Абўшиҳоб мегўяд: "(Дар
ҳамин асно) ў дасташро ба болои биниаш бурд..." (Бухорӣ).
• Саъд (р) мегўяд, ки аз Пайғамбар (c) шунидааст:

"الله ُي ِح ُّب الْ َع ْب َد ال َّت ِق َّي الْ َغ ِن َّي الْ َخ ِف َّي
َ َّ"إِن
"Албатта Аллоҳ бандаеро дўст медорад, ки тақводору (аз
ҷиҳати рўҳӣ) бой аст ва (некиҳои худро) пинҳон медорад".
(Муслим).
• Усома ибни Шарик ривоят мекунад, ки Пайғамбар (c)
гуфтанд:

"الله ِم ْن َك شَ ْي ًئا َفَلَ تَ ْف َعل ُْه إِ َذا َخلَ ْو َت
ُ " َمـا كَ ِر َه
"Кореро, ки Аллоҳ аз ту содир шудани онро бад бинад, дар
танҳоӣ ҳам накун". (Ибни Ҳиббон дар "Саҳеҳ"-и худ ривоят
кардааст).
• Абдуллоҳ ибни Амр ривоят мекунад:
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ِ ِق َيل لِ َر ُس
ِوم الْ َقل ِْب َص ُدوق
ِ ول الل ِه ﷺ أَ ُّي ال َّن
ِ  ك ُُّل َم ْخ ُم:اس أَ ْفضَ ُل؟ َق َال
ُ َقالُوا َص ُد
وق الل َِّسانِ نَ ْع ِر ُف ُه َف َمـا َم ْخ ُمو ُم الْ َقل ِْب؟ َق َال ُه َو ال َّت ِق ُّي ال َّن ِق ُّي َّلَ إِثْ َم ِفي ِه
" َوَّلَ َبغ َْي َوَّلَ ِغ َّل َوَّلَ َح َس َد
" ، ِِّسان
َ الل

"Ба Пайғамбар (c) гуфтанд, ки кадом инсон фозилтар аст.
Он кас гуфтанд: "Инсоне, ки дили беғубор ва забони ростгў
дорад". Пурсиданд: "Инсонеро, ки забони ростгў дорад,
медонем, аммо инсоне, ки дили беғубор дорад, чӣ гуна аст?"
Он кас ҷавоб доданд: "Ў инсони поку ботақво аст, ки ягон
ҷиноят, зўроварӣ, кина ва ҳасад надорад"". Кинонӣ мегўяд,
ки исноди ин саҳеҳ аст. Инчунин Байҳақӣ онро дар "Сунан"-и
худ бо ҳамин роҳ ривоят кардааст.
• Дар ҳадисе, ки Абўумома ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтанд:
" ن ِع َبا َد َة
َ  أَ ْح َس،الصَلَ ِة
ُ أَ ْغ َب َط َأ ْولِ َي ِاِئ ِع ْن ِدي لَ ُم ْؤ ِم ٌن َخ ِف
َّ يف الْ َحا ِذ ُذو َح ٍّظ ِم ْن

َِّإن
 َوكَانَ ِر ْز ُق ُه،ِاس َّلَ يُشَ ا ُر إِلَ ْي ِه بِاِلَ َصا ِبع
ِ  َوكَانَ غَا ِمضً ا ِِف ال َّن،الْس
ِّ ِّ  َوأَطَا َع ُه ِِف،َربِّ ِه
 ثُ َّم نَف ََض ِب َي ِد ِه َفق ََال ُع ِّجل َْت َم ِن َّي ُت ُه َقل َّْت َب َوا ِكي ِه َق َّل تُ َراثُ ُه،"كَفَا ًفا َف َص َ َْب َع ََل َذلِ َك
"Бароям дўсте, ки бештар ҳавас мекунанд, онест, ки
камбағал асту бисёр намоз мехонад, ба Парвардигораш
некў ибодат мекунад, дар ҳолати пинҳонӣ ҳам ба Ў итоат
мекунад, то андозаи ангуштнамо машҳур нест, ризқаш
басанда буда, ба он сабр мекунад". Сипас дасташонро
афшонда боз гуфтанд: "Маргаш бармаҳал меояду аз паси
худ гирякунандагон ва мероси кам дорад". Ин ҳадисро
Тирмизӣ ривоят карда, ҳасан гуфтааст.
• Баҳз ибни Ҳаким ривоят мекунад: "Дар масҷиди БанӣҚашир Зурора ибни Авфо ба мо имомӣ карда, сураи
"Мудассир"-ро хонд. Вақте ки ба ояти зерин расид:

َفإِ َذا نُ ِق َر ِِف ال َّنا ُقو ِر
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"Ва он гоҳ ки дар сўр дамида шавад" [74:8]
ҷон таслим намуда, ба замин афтод". Ин ҳадисро Ҳоким
ривоят карда, исноди онро саҳеҳ гуфтааст.
• Ибни Аббос ривоят мекунад: "Рўзи Бадр Пайғамбар (c)
гуфтанд:
" ح َذيْف ََة
ْ اس َفلْ َيكْ ِف
ُ  َفق ََال أَبُو، َفإِن َُّه َخ َر َج ُم ْس َتكْ َر ًها،ف َع ْن ُه
َ َم ْن لَ ِق َي ِم ْنك ُْم الْ َع َّب

َض َب َّن ُه
ِ ْ َاس َوالل ِه ِل
َ  َون ََد ُع الْ َع َّب، أَنَ ْق ُت ُل آ َبا َءنَا َوإِ ْخ َوانَ َنا َو َعشَ ا ِئ َرنَا:ْب َن ُع ْت َب َة
ِ ِالص ْي
 َق َال-  يَا َأبَا َحف ٍْص:اب
ْ  َف َبلَغ،ف
ِ ََّت َر ُس َول الل ِه ﷺ َفق ََال لِ ُع َم َر بْ ِن الْ َخط
َّ ب
ِ ْض ُب َو ْج ُه َع ِّم َر ُس
ول الل ِه
َ ْ  ُي- ُع َم ُر إِن َُّه ِلَ َّو ُل َي ْو ٍم كَ َّن ِاِن ِفي ِه ِبأَ َِب َحف ٍْص
ِ ِالس ْي
 َفكَانَ أَبُو ُح َذيْف ََة،َض ْب ُع ُنق َُه َفإِن َُّه َق ْد نَا َف َق
ِ ْ َ َد ْع ِني َفأل:ف؟ َفق ََال ُع َم ُر
َّ ب
ُ َيق
 َوَّلَ أَز َُال خَائِفًا َح َّتى ُيكَ ِّف َر َها، َمـا أَنَا بِآ ِم ٍن ِم ْن تِل َْك الْكَلِ َم ِة الَّ ِتي ُقل ُْت:ُول
ِيدا
ً  َف ُق ِت َل يَ ْو َم الْ َي َمـا َم ِة شَ ه: َق َال.الله َع ِّني بِالشَّ َها َد ِة
ُ "

"Ҳар кӣ бо Аббос вохўрад, аз (куштани) ў худдорӣ кунад,
чунки ў маҷбуран баромадааст". Он гоҳ Абўҳузайфа ибни
Утба гуфт: "Оё падар, бародар ва хешовандони худро
мекушему Аббосро вомегузорем? Қасам ба Аллоҳ, ки ба ў
шамшер мезанам". Вақте ки ин сухан ба Пайғамбар (c)
расид, ба Умар ибни Хаттоб (р) гуфтанд: "Эй Абўҳафс (ба
гуфтаи Умар, Пайғамбар (c) ба ў кунияи Абўҳафсро бори
аввал дар ҳамин ҷо додаанд), оё Расулуллоҳ ба рўи амаки
худ шамшер мезанад?" Он гоҳ Умар гуфт: "Ўро ба ман
гузоред, сарашро мегирам, чунки ў мунофиқӣ кард".
Абўҳузайфа мегуфт: "Аз ҳамин суханам ҳеҷ хотирҷамъ
нашудам, то Аллоҳ ба ман шаҳидиро ато намуда, онро
кафорат накунад, аз он хавф мебарам". Ба гуфтаи ровӣ, ў
рўзи Ямома шаҳид шудааст". Ин ҳадисро Ҳоким дар
"Мустадрак" ривоят карда, бинобар шарти Муслим саҳеҳ
гуфтааст.
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ГИРЯ АЗ ТАРСУ ЁДИ АЛЛОҲ

Аз Аллоҳ Таоло тарсида гиря кардан мандуб аст. Ба ин дар
Қуръону суннат далелҳо мавҷуданд.
Далелҳо аз Қуръон:

ِ أَ َف ِم ْن َه َذا الْ َح ِد
َيث تَ ْع َج ُبونَ َوتَضْ َحكُونَ َو ََّل تَ ْبكُون
"Оё аз ин сухан дар шигифт афтодаед ва механдеду гиря
намекунед?" [53:59-60],

ِيد ُه ْم خُشُ و ًعا
ُ َو َي ِخ ُّرونَ لِألَ ْذ َقانِ َي ْبكُونَ َو َيز
"Ва ба рў дармеафтанд ва мегўянд ва бар хушўашон
(хориашон) афзуда мешавад" [17:109],

ات ال َّر ْح َمن َخ ُّروا ُس َّج ًدا َوبُ ِك ًّيا
ُ َإِ َذا تُ ْت ََل َعلَ ْيه ِْم آي
"Ва чун оёти Аллоҳи Раҳмон бар онон тиловат мешуд,
гирён ба саҷда меафтоданд" [19:58].

* * *
Далелҳо аз суннат:
• Ибни Масъуд ривоят мекунад: "Пайғамбар (c) гуфтанд:
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"

ْ ُقل ُْت َيا َر ُس َول الل ِه آ ْق َرأُ َعلَ ْي َك َو َعلَ ْي َك ُأنْز َِل؟ َق َال إِ ِِّن أُ ِح ُّب أَن، ََل الْ ُق ْرآن
َّ َ ا ْق َر ْأ َع
﴿ : َف َق َرأْ ُت َعلَ ْي ِه ُسو َر َة ال ِّن َسا ِء َح َّتى جِ ئْ ُت إِ ََل َه ِذ ِه اآليَ ِة،أَ ْس َم َع ُه ِم ْن غ َْْيِي
ِيدا ﴾ َق َال
ً ف إِ َذا جِ ْئ َنا ِمن ك ُِّل أ َّم ٍة بِشَ هِي ٍد َوجِ ْئ َنا ب َِك َع ََل َهـؤَُّلء شَ ه
َ َفكَ ْي
َِت إِلَ ْي ِه َفإِ َذا َع ْي َنا ُه تَ ْذ ِر َفان
ُّ  َفالْ َتف، َ" َح ْس ُب َك اآلن

"Барои ман Қуръон қироат кун". Ман гуфтам: "Қуръон ба
шумо нозил шудааст-ку, магар ман ба шумо қироат кунам,
эй Расулаллоҳ?" Он кас гуфтанд: "Ман аз каси дигар
шунидани онро меписандам". Ман сураи "Нисо"-ро қироат
кардам. Вақте ки ба ояти зерин расидам: "Чӣ гуна хоҳад буд
он рўз, ки аз ҳар уммате гувоҳӣ биёварем ва туро бар ин
уммат ба гувоҳӣ фаро хонем?!" [4:41] он кас гуфтанд:
"Кифоя аст". Дидам, ки аз чашмашон ашк рехта
истодааст" (муттафақун алайҳ).
• Анас (р) ривоят мекунад: "Пайғамбар (c) хутбаеро хонданд,
ки пеш мисли инро нашунида будам. Дар он гуфтанд:

ِ اب َر ُس
" ول الل ِه
ُ  َف َغطَّى أَ ْص َح،َمـا أَ ْعل َُم لَضَ ِحكْ ُت ْم َقلِيَلً َولَ َبكَ ْي ُت ْم كَ ِث ًْيا

َلَ ْو تَ ْعلَ ُمون
"ﷺ ُو ُجو َه ُه ْم لَ ُه ْم َخ ِن ٌني

"Агар он чиро ки ман медонам, медонистед, камтар
хандида, бештар гиря мекардед". Саҳобагон инро шунида
рўйҳояшонро пўшида гиря карданд" (муттафақун алайҳ).
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтанд:

" الله خَالِ ًيا
َ الله ِِف ِظلِّ ِه يَ ْو َم َّلَ ِظ َّل إَِّلَ ِظل ُُّه … َو َر ُج ٌل َذ َك َر
ُ َس ْب َع ٌة يُ ِظلُّ ُه ْم
" َففَاضَ ْت َع ْي َنا ُه
"Рўзе, ки дар он рўз сояе нест, Аллоҳ ҳафт тоифа одамонро
ба зери сояи худ мегирад: ...Касе, ки дар танҳоӣ Аллоҳро ба
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ёд оварда, чашмонаш пур аз ашк мешавад" (муттафақун
алайҳ).
• Ибни Умар ривоят мекунад: "Вақте ки бемории Пайғамбар
(c) вазнин шуд, дар бораи намоз сухан рафт. Он кас гуфтанд:

" يق إِ َذا َق َرأَ َغلَ َب ُه
ِ ُم ُروا َأبَا بَ ْك ٍر َفلْ ُي َص ِّل بِال َّن
ٌ  َقال َْت َعائِشَ ُة إِنَّ أَبَا بَكْ ٍر َر ُج ٌل َر ِق،اس
"الْ ُبكَا ُء
"Абўбакрро бигўед, ки ба намози мардум имоматӣ кунад".
Он гоҳ Оиша (р) гуфт: "Абўбакр одами нозуктабъ аст,
ҳангоми қироат ўро гиря фаро мегирад"". Ривояти Бухорӣ.
Аммо дар ривояти Муслим гуфта шудааст:

" إِ َذا َق َرأَ الْ ُق ْرآنَ َّلَ َْيْلِ ُك َد ْم َع ُه،يق
ٌ " َقال َْت َف ُقل ُْت َيا َر ُس َول الل ِه إِنَّ أَ َبا َبكْ ٍر َر ُج ٌل َر ِق
"Эй Расулаллоҳ, Абўбакр одами нозуктабъ аст, вақте ки
Қуръон мехонад, ашки чашмашро дошта наметавонад"
(муттафақун алайҳ).
• Анас (р) ривоят мекунад: "Пайғамбар (c) ба Убай ибни Каъб
гуфтанд:

" ـاِن؟
َ َّإِن
َ الله َع َّز َو َج َّل أَ َم َر ِِن أَنْ أَ ْق َرأَ َعلَ ْي َك ﴿ ل َْم َيك ُِن الَّ ِذ
ِ ين كَ َف ُروا ﴾ َق َال َو َس َم
" َق َال نَ َع ْم َق َال َف َب ََك أُ َ ٌَّب
"Аллоҳ Азза ва Ҷалла ба ман фармуд, ки бароят "Лам
якуниллазина кафару"-ро ("Кофирони аҳли китоб ва
мушрикон даст барнадоранд" [98:1] ) қироат кунам". Ў
гуфт: "Оё номи маро гирифт?" Пайғамбар (c): "Бале",
гуфтанд. Он гоҳ Убай гиря кард" (муттафақун алайҳ).
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтанд:
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" ج َت ِم ُع
ْ  َوَّلَ َي،ِالْضع
ْ َّ

َّلَ َيلِ ُج ال َّنا َر َر ُج ٌل َب ََك ِم ْن خَشْ َي ِة الل ِه َح َّتى َي ُعو َد الل َ ََُّب ِِف
" ُغ َبا ٌر ِِف َسبِيلِ الل ِه َو ُدخَانُ َج َه َّن َم

"Ҳар кӣ аз Аллоҳ тарсида гиря кунад, то шир ба сина
барнагардад, ба дўзах намедарояд. Ғубори роҳи Аллоҳ бо
дуди дўзах якҷоя намешавад". Ин ҳадисро Тирмизӣ ривоят
карда, саҳеҳи ҳасан гуфтааст.
• Абдуллоҳ Шахир ривоят мекунад:

""أَتَ ْي ُت َر ُس َول الل ِه ﷺ َو ُه َو يُ َص َِّل َولِ َج ْو ِف ِه أَزِي ٌز كَأَزِي ِز الْ ِم ْر َجلِ ِم ْن الْ ُبكَا ِء
"Ба болои намозхонии Пайғамбар (c) рафтам. Чунон гиря
мекарданд, ки аз дарунашон садое мебаромад, ки ба
ҷўшиши дег шабоҳат дошт". Нававӣ мегўяд, ки ин ҳадисро
Абўдовуд ва Тирмизӣ дар "Шамоил" бо исноди саҳеҳ ривоят
кардаанд.
• Иброҳим ибни Абдурраҳмон ибни Авф ривоят мекунад:
"Абдураҳмон ибни Авф рўзадор буд. Барои ифтор таом оварда
шуд. Ў гуфт:
"ت
ْ ُغطِّ َي َرأْ ُس ُه بَ َد

ْ ِإن، كُ ِّف َن ِِف ُب ْر َد ٍة،َْي ِم ِّني
ٌ ْ ُق ِت َل ُم ْص َع ُب بْ ُن ُع َم ْ ٍْي َو ُه َو خ
 ثُ َّم،َْي ِم ِّني
ٌ ْ  َوأُ َرا ُه َق َال َو ُق ِت َل َح ْم َز ُة َو ُه َو خ، َوإِنْ ُغطِّ َي ِر ْجَلَ ُه َب َدا َرأْ ُس ُه،ِر ْجَلَ ُه
 َو َق ْد خ َِشي َنا،الدنْ َيا َمـا أُ ْع ِطي َنا
ُّ  أَ ْو َق َال أُ ْع ِطي َنا ِم ْن،الدنْ َيا َمـا بُ ِس َط
ُّ بُ ِس َط لَ َنا ِم ْن
 ثُ َّم َج َع َل َي ْب ِِك َح َّتى تَ َر َك الطَّ َعا َم،"أَنْ تَكُونَ َح َس َناتُ َنا ُع ِّجل َْت لَ َنا
"Мусъаб ибни Умайр (р)-ро куштанд. Ҳол он ки аз ман
беҳтар буд. Ҷомаашро кафан карданд, сарашро пўшанд,
пояш кушода мешуд, пояшро пўшанд, сараш. Инчунин
Ҳамзаро куштанд, ў низ аз ман беҳтар буд. Сипас ба мо
дунё ҷорӣ шуда омад ва то андозае сарватманд шудем.
Метарсам, ки мабодо мукофоти некиҳоямон дар ин дунё
дода шуда набошад" ва гиря кард, таомро тановул накард".
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• Ирбоз ибни Сория мегўяд:

" ُُوب َو َذ َر َف ْت ِم ْن َها الْ ُع ُيون
ُ " َو َعظَ َنا َر ُس ُول الل ِه ﷺ َم ْو ِعظَ ًة َوجِ ل َْت ِم ْن َها الْ ُقل
"Пайғамбар (c) ба мо чунон ваъз гуфтанд, ки аз он қалбҳо
ба ларза омада, чашмҳо ашколуд шуданд...". Ин ҳадисро
Абўдовуд ва Тирмизӣ ривоят карда, саҳеҳи ҳасан гуфтаанд.
• Дар ҳадисе, ки Анас (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтанд:
" ،ن ُد ُمو ِع ِه
َ َم ْن َذكَ َر
ْ يب اِلَ ْر َض ِم
َ  َح َّتى ُي ِص،الله َففَاضَ ْت َع ْي َنا ُه ِم ْن خَشْ َي ِة الل ِه

"ل َْم يُ َع َّذ ْب يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة

"Ҳар кӣ Аллоҳро ба ёд оварда, аз тарси Ў чашмонаш пур аз
ашк шуда, ашкҳояш ба замин афтад, рўзи қиёмат азоб
дода намешавад". Ин ҳадисро Ҳоким ривоят карда, саҳеҳ
гуфтааст ва Заҳабӣ онро маъқул донистааст.
• Абўрайҳона ривоят мекунад: "Вақте ки бо Пайғамбар (c) ба
ғазот баромадем, аз он кас шунидам:
" ت ِِف
ْ  ُح ِّر َم ْت ال َّنا ُر َع ََل َع ْ ٍني َس ِه َر،ُح ِّر َم ْت ال َّنا ُر َع ََل َع ْ ٍني َد َم َع ْت ِم ْن خَشْ َي ِة الل ِه

يت الثَّالِثَ َة َو َس ِم ْع ُت َب ْع ُد أَن َُّه َق َال ُح ِّر َم ْت ال َّنا ُر َع ََل َع ْ ٍني غَضَّ ْت
ُ َسبِيلِ الل ِه َون َِس
" َع ْن َم َحار ِِم الل ِه

"Ба чашме, ки аз тарси Аллоҳ ашк мерезад, дўзах ҳаром
карда шуд, ба чашме, ки дар роҳи Аллоҳ бедор аст, дўзах
ҳаром карда шуд". Сеюмашро фаромўш кардаам, баъдтар
шунидам, ки "Ба чашме, ки аз ҳаромкардаҳои Аллоҳ пўшида
мешавад, дўзах ҳаром карда шуд", гуфта будаанд". Ривояти
Аҳмад. Онро Ҳоким низ ривоят карда, саҳеҳ гуфтааст ва онро
Заҳабӣ маъқул донистааст. Онро инчунин Насоӣ ривоят
кардааст ва матн аз они ўст.
81

• Ибни Абўмалика ривоят мекунад: "Дар ҳуҷра бо Абдуллоҳ
ибни Амр нишаста будем, ў гуфт:
" ح َّتى
َ الْ ِعل
َ ْـم ل ََص ََّل أَ َح ُدك ُْم

َ لَ ْو تَ ْعلَ ُمون،ا ْبكُوا َفإِنْ ل َْم تَجِ ُدوا ُبكَا ًء َف َت َباكَ ْوا
 َولَ َب ََك َح َّتى يَ ْنق َِط َع َص ْوت ُُه،َْس ظَ ْه ُر ُه
َ ِ "يَ ْنك

"Гиря кунед, агар гиря наёбед, худро ба гиря андозед. Агар
касе аз шумо моҳияти онро медонист, то шикастани
миёнаш намоз мехонд ва то гирифтани овозаш гиря
мекард"". Ин ҳадисро Ҳоким ривоят карда, саҳеҳ гуфтааст ва
онро Заҳабӣ маъқул донистааст.
• Алӣ (р) мегўяд:

َ  َولَق َْد َرأَ ْي ُت َنا َو َمـا ِفي َنا َقائِ ٌم إَِّلَّ َر ُس،ِفي َنا َفار ٌِس َي ْو َم َب ْد ٍر غ ْ َُْي الْ ِمق َْدا ِد
" ول

ََمـا كَان
"الل ِه ﷺ تَ ْح َت شَ َج َر ٍة يُ َص َِّل َويَ ْب ِِك َح َّتى أَ ْص َب َح

"Рўзи Бадр дар байни мо ғайр аз Миқдод саворае набуд. Ғайр
аз Расулуллоҳ (c) нафареро надидам, ки (шаб) намоз хонда
бошад. Он кас то субҳ дар таги дарахте намоз хонда, гиря
карданд". Ин ҳадисро Ибни Ҳузайма дар "Саҳеҳ"-и худ ривоят
кардааст.
• Дар ҳадисе, ки Савбон (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтанд:

" َوبَ ََك َع ََل خ َِطي َئ ِت ِه، َو َو َس َع ُه بَ ْي ُت ُه،وَب لِـ َمـانْ َمل ََك نَف َْس ُه
َ ُ"ط
"Ҷаннат бод ба касе, ки худро (яъне нафсашро) идора карда
метавонад, хонааш меғунҷонад ва ба хатояш гиря
мекунад".
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УМЕДВОРӢ АЗ АЛЛОҲ ВА НОУМЕД
НАШУДАН АЗ РАҲМАТИ АЛЛОҲ

Умедвор шудан дар бораи Аллоҳ Субҳонаҳу гумони нек
кардан аст. Инсоне, ки дар хусуси Офаридгораш гумони нек
мебарад, аз раҳмат, мағфират, нусрат ва сабукӣ додани Ў
умедвор мешавад. Чунон ки Аллоҳ Субҳонаҳу инсони аз Ў
тарсандаро ситоиш кардааст, инсони аз Ў умедворшударо низ
ситоиш мекунад. Чунон ки хавфро воҷиб кардааст, раҷо
(умедвор шудан ва дар гумони нек будан)-ро низ воҷиб кард. Аз
ин ҷост, ки банда бояд ҳамеша дар хавфу раҷо бошад. Мо дар
боло далелҳоро дар хусуси хавф гуфта гузаштем. Акнун дар
хусуси раҷо далелҳо меорем.
Далелҳо аз Қуръон:

إِنَّ الَّ ِذي َن آ َم ُنواْ َوالَّ ِذي َن َها َج ُرواْ َو َجا َه ُدواْ ِِف َسبِيلِ اللّ ِه أُ ْولَـ ِئ َك َي ْر ُجونَ َر ْح َم َت
يم
ٌ اللّ ِه َوالل ُّه َغفُو ٌر َّر ِح
"Касоне, ки имон овардаанд ва онон, ки муҳоҷират
кардаанд ва дар роҳи Аллоҳ ҷиҳод намудаанд, ба раҳмати
Аллоҳ умед медоранд ва Аллоҳ омурзанда ва меҳрубон аст!"
[2:218]
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ِيب ِّم َن الْ ُم ْح ِس ِن َني
ٌ َوا ْد ُعو ُه َخ ْو ًفا َوطَ َم ًعا إِنَّ َر ْح َم َت اللّ ِه َقر
"Ва Аллоҳро аз рўи биму умед бихонед! Ва раҳмати Аллоҳ ба
некўкорон наздик аст" [7:56]

َاب
ِ َوإِنَّ َر َّب َك لَ ُذو َم ْغ ِف َر ٍة لِّل َّن
ُ اس َع ََل ظُلْ ِمه ِْم َوإِنَّ َر َّب َك لَشَ ِد
ِ يد الْ ِعق
"Парвардигори ту мардумро, бо он ки ситам кардаанд,
меомурзад ва низ Парвардигори ту ба сахтӣ уқубат
мекунад" [13:6]

أُولَـ ِئ َك الَّ ِذي َن َي ْد ُعونَ َي ْب َتغُونَ إِ ََل َر ِّبه ُِم الْ َو ِسيل ََة أَ ُّي ُه ْم أَ ْق َر ُب َو َي ْر ُجونَ َر ْح َم َت ُه
اب َربِّ َك كَانَ َم ْح ُذو ًرا
َ َويَخَا ُفونَ َع َذابَ ُه إِنَّ َع َذ
"Онҳое, ки кофирон ба худоӣ мехонанд, дар садади онанд, ки
худ ба даргоҳи Парвардигорашон василае биёбанд ва
муқаррибтарин шаванд ва ба раҳмати Ў умед мебанданд
ва аз азоби Ў метарсанд, зеро азоби Парвардигорат
тарснок аст!" [17:57]

ِ ات َو َي ْد ُعونَ َنا َر َغ ًبا َو َر َه ًبا َوكَانُوا لَ َنا خ
ِ َْي
َاش ِع َني
َ ْ إِنَّ ُه ْم كَانُوا ُي َسا ِر ُعونَ ِِف الْخ
"Инон дар корҳои нек шитоб мекарданд ва ба биму умед
Моро мехонданд ва дар баробари Мо хошеъ буданд" [21:90]

أَ َّم ْن ُه َو َقانِ ٌت آنَاء اللَّ ْيلِ َساجِ ًدا َو َق ِاِئًا يَ ْح َذ ُر ْاآل ِخ َر َة َو َي ْر ُجو َر ْح َم َة َر ِّب ِه ُق ْل َه ْل
اب
ِ يَ ْس َتوِي الَّ ِذي َن يَ ْعلَ ُمونَ َوالَّ ِذي َن ََّل يَ ْعلَ ُمونَ إَِّنَّ َا يَ َت َذكَّ ُر أُ ْولُوا ْاِلَلْ َب
"Оё он кас, ки дар ҳамаи сооти шаб ба ибодат пардохта ё
дар суҷуд аст ё дар қиём ва аз охират бимнок аст ва ба
раҳмати Парвардигораш умедвор аст, бо он ки чунин нест,
яксон аст? Бигў: "Оё онҳое, ки медонанд бо онҳое, ки
намедонанд, баробаранд?" Танҳо хирадмандон панд
мепазиранд" [39:9]
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Далелҳо аз суннат:
• Восила ибни Асқаъ мегўяд: "Хурсанд шав, чунки аз
Пайғамбар (c) шунидаам:

"َشا َفل َُه
ُ " َق َال
ً ْ  إِنْ ظَ َّن خ، أَنَا ِع ْن َد ظَ ِّن َع ْب ِدي َِب:َالله َج َّل َو َعَل
ًّ َ  َوإِنْ ظَ َّن،َْيا َفل َُه
"Аллоҳи Азза ва Ҷалла мегўяд: "Ман дар назди гумони
бандаам, ки дар бораи Ман дорад. Гумони нек кунад ҳам,
барои худаш ва гумони бад кунад ҳам, барои худаш аст"". Ин
ҳадисро Аҳмад бо исноди ҳасан ва Ибни Ҳиббон дар "Саҳеҳ"-и
худ ривоят кардаанд. Ҷумлаи "Гумони бад кунад ҳам, барои
худаш" қарина ба он аст, ки ояту ҳадисҳое, ки ба умедвор шудан
ва гумони нек кардан мефармоянд, қатъияти талаб, яъне
воҷибиро ифода мекунанд.
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтанд:

ُ "يَق
" َوأَنَا َم َع ُه ِح َني يَ ْذكُ ُر ِِن، أَنَا ِع ْن َد ظَ ِّن َع ْب ِدي َِب:الله َع َّز َو َج َّل
ُ ُول
"Аллоҳи Азза ва Ҷалла мегўяд: "Ман дар гумони бандаам, ки
дар бораи Ман дорад, вақте ки Маро ба хотир меорад, Ман
бо ў ҳастам"" (муттафақун алайҳ).
• Ҷобир (р) мегўяд, ки се рўз пеш аз вафоти Пайғамбар (c)
ҳадиси зеринро шунидааст:

""َّلَ َْيُوتَ َّن أَ َح ُدك ُْم إَِّلَّ َو ُه َو يُ ْح ِس ُن الظَّ َّن بِالل ِه َع َّز َو َج َّل
"Нафаре аз шумо дар ҳолате вафот накунад, ки дар бораи
Аллоҳи Азза ва Ҷалла гумони нек надорад" [Муслим].
• Анас (р) ривоят мекунад: "Пайғамбар (c) ба назди ҷавоне
даромаданд, ки дар дами марг қарор дошт. Он кас гуфтанд:
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ُ  َفق ََال َر ُس،ُوَب
" ول
َ  أَ ْر ُجو:ف تَجِ ُد َك؟ َق َال
ُ  َوإِ َِّن أَخ،الله َيا َر ُس َول الل ِه
َ كَ ْي
ِ َاف ُذن

الله َمـا
ُ الل ِه ﷺ َّلَ يَ ْج َت ِم َعانِ ِِف َقل ِْب َع ْب ٍد ِِف ِمثْلِ َه َذا الْـ َم ْو ِط ِن إَِّلَّ أَ ْعطَا ُه
َاف
ُ " َي ْر ُجو َوآ َم َن ُه ِم َمـا َيخ

"Худро чӣ гуна ҳис карда истодаӣ?" Ў гуфт: "Эй Расулаллоҳ,
аз Аллоҳ умедвор шуда, аз гуноҳҳоям тарсида истодаам".
Он гоҳ Пайғамбар (c) гуфтанд: "Агар ин ду чиз дар ҳамин
ҳолат дар қалби банда ҷамъ шавад, муқаррар аст, ки Аллоҳ
чизи умедкардаашро медиҳад ва аз чизи хавфбурдааш эмин
мекунад"". Ривояти Тирмизӣ ва Ибни Моҷа. Ҳофиз Мунзирӣ
исноди онро ҳасан гуфтааст.
• Анас (р) ривоят мекунад, ки ин ҳадиси қудсиро аз
Пайғамбар (c) шунидааст:
" َك َع ََل
َ ِإن ََّك َمـا َد َع ْوتَ ِني َو َر َج ْوتَ ِني َغ َف ْر ُت ل

 يَا ابْ َن آ َد َم:الله تَ َع َاَل
ُ َ َق َال:يقول
الس َمـا ِء ثُ َّم
ْ  َيا ا ْب َن آ َد َم لَ ْو َب َلغ،يك َوَّلَ أُ َب ِاِل
َ َمـا كَانَ ِف
َّ ََت ُذنُو ُب َك َع َنان
اب اِلَ ْر ِض َخطَايَا ثُ َّم لَ ِقي َت ِني ََّل
ِ  يَا ابْ َن آ َد َم لَ ْو أَتَ ْي َت ِني ِب ُق َر،ْاس َت ْغ َف ْرتَ ِني َغ َف ْر ُت ل ََك
ُُش ُك َِب شَ ْي ًئا ِلَتَ ْي ُت َك ِب ُق َرا ِب َها َم ْغ ِف َر ًة
ِ ْ "ت
"Аллоҳ Таоло мегўяд: "Эй фарзанди Одам, агар ба Ман дуо
карда, аз Ман умедвор шавӣ, гуноҳҳои аз ту гузаштаро
мебахшам ва парво намекунам. Эй фарзанди Одам, гарчи
гуноҳҳоят то абрҳои осмон расад ҳам, агар аз Ман
мағфират пурсӣ, туро мағфират мекунам. Эй фарзанди
Одам, гарчи ба пеши Ман бо гуноҳҳои баробари ғилофи
замин биёӣ ҳам, агар ба Ман ҳеҷ касро шарик накарда
вохўрӣ, туро бо мағфирати баробари ҳамон ғилоф пешвоз
мегирам"". Ин ҳадисро Тирмизӣ ривоят карда, ҳадиси ҳасан
гуфтааст.
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Ноумед шудан акси умедворист. Аз раҳмат ва мадади Аллоҳ
ноумед шудан ҳаром аст. Ба ин далелҳо мавҷуданд.
Далелҳо аз Қуръон:

ف َوأَ ِخي ِه َوَّلَ تَ ْيأَ ُسواْ ِمن َّر ْوحِ ال ّل ِه
َ وس
ُ ُيَا بَ ِن َّي ا ْذ َه ُبواْ َف َت َح َّس ُسواْ ِمن ي
"Эй писарони ман, бираведу Юсуф ва бародарашро биҷўед ва
аз раҳмати Аллоҳ маъюс машавед. Зеро танҳо кофирон аз
раҳмати Аллоҳ маъюс мешаванд" [12:87]

ََّاك بِالْ َح ِّق َفَلَ تَكُن ِّم َن الْقَانِ ِط َني َق َال َو َمن يَ ْق َن ُط ِمن َّر ْح َم ِة َربِّ ِه إَِّل
َ ُشن
ْ َّ ََقالُواْ ب
َالضَّ آلُّون
"Гуфтанд: "Ба ҳақ башоратат додем, аз навмедон мабош!"
Гуфт: "Ҷуз гумроҳон чӣ касе аз раҳмати Парвардигораш
навмед мешавад?" [15:55-56]

ِ َين كَ َف ُروا ِبآي
اب
َ َوالَّ ِذ
ٌ ات اللَّ ِه َولِقَائِ ِه أُ ْولَ ِئ َك َي ِئ ُسوا ِمن َّر ْح َم ِتي َوأُ ْولَ ِئ َك لَ ُه ْم َع َذ
يم
ٌ ِأَل
"Ва онон, ки ба оёти Аллоҳ ва дидори Ў имон надоранд аз
раҳмати Ман навмеданд ва онҳорост азобе дардовар".
[29:23]

ُس ُفوا َع ََل أَنف ُِسه ِْم ََّل تَ ْق َنطُوا ِمن َّر ْح َم ِة اللَّ ِه إِنَّ الل ََّه َي ْغ ِف ُر
َ ُق ْل َيا ِع َبا ِد َي الَّ ِذ
َ ْ َين أ
ُوب َج ِمي ًعا إِن َُّه ُه َو الْ َغفُو ُر ال َّر ِحي ُم
َ ال ُّذن
"Бигў: "Эй бандагони Ман, ки ба зиёни хеш исроф кардаед, аз
раҳмати Аллоҳ маъюс машавед". Зеро Аллоҳ ҳамаи
гуноҳонро меомурзад. Ўст омурзандаву меҳрубон" [39:53]
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Далелҳо аз суннат:
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтанд:
"  َولَ ْو يَ ْعل َُم،ح ٌد
َ َلَ ْو يَ ْعل َُم الْـ ُم ْؤ ِم ُن َمـا ِع ْن َد الل ِه ِم ْن الْ ُعقُوبَ ِة َمـا طَ ِم َع ِب َج َّن ِت ِه أ

"الْكَا ِف ُر َمـا ِع ْن َد الل ِه ِم ْن ال َّر ْح َم ِة َمـا َق َن َط ِم ْن َج َّن ِت ِه أَ َح ٌد

"Агар мўъмин азоби Аллоҳро медонист, ҳеҷ кас аз ҷаннати
Ў умедвор намешуд. Агар кофир раҳмати Аллоҳро
медонист, ҳеҷ кас аз ҷаннати Ў ноумед намешуд"
(муттафақун алайҳ).
• Дар ҳадисе, ки Фузола ибни Убайд ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтанд:

َّالله َع َّز َو َج َّل ِر َدا َء ُه َفإِن
َ  َر ُج ٌل نَا َز َع:َوثَ َلَثَ ٌة َّلَ ت َْسأَ ْل َع ْن ُه ْم
ُ  َوالْ َق ُن، َو َر ُج ٌل شَ َّك ِِف َأ ْم ِر الل ِه،" َوإِزَا َر ُه الْ ِع َّز ُة
وط ِم ْن َر ْح َم ِة الل ِه

ِ ْ ِر َدا َء ُه الْ ِك
" ْبيَا ُء

"Се тоифа мардум ҳастанд, ки дар хусуси онҳо напурс:
инсоне, ки ридои Аллоҳи Азза ва Ҷалларо талош мекунад,
чунки ридои Ў Таоло кибр аст ва куртаи Ў азизӣ аст;
инсоне, ки дар хусуси кори Аллоҳ шак меорад; инсоне, ки аз
раҳмати Аллоҳ ноумед мешавад". Ривояти Аҳмад, Табаронӣ
ва Баззор. Ҳайсамӣ ровиёни онро боэътимод гуфтааст. Бухорӣ
онро дар "Аладабалмуфрад" ва Ибни Ҳиббон дар "Саҳеҳ"-и худ
ривоят кардаанд.
• Ду писари Холид: Ҳибба ва Саво ривоят мекунанд: "Ба назди
Пайғамбар (c) даромадем. Дидем, ки он кас чизеро таъмир
мекунанд, ёрӣ додем. Он кас гуфтанд:

"  َفإِنَّ ا ِإلن َْسانَ تَلِ ُد ُه أُ ُّم ُه أَ ْح َم َر لَ ْي َس،وسكُ َمـا
ُ َّلَ تَ ْي َئ َسا ِم ْن ال ِّرزْقِ َمـا تَ َه َّزز َْت ُر ُء
الله َع َّز َو َج َّل
ُ  ثُ َّم َي ْر ُز ُق ُه،ُش
ٌ ْ " َعلَ ْي ِه ِق
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"Модом ки саратон меҷунбад, аз ризқ ноумед нашавед.
Чунки инсонро модараш суп-сурх бе ҳеҷ гуна пўст таваллуд
мекунад, пасон Аллоҳи Азза ва Ҷалла ба ў ризқ медиҳад"".
Ривояти Аҳмад ва Ибни Моҷа. Онро Ҳиббон низ дар "Саҳеҳ"-и
худ ривоят кардааст.
• Ибни Аббос ривоят мекунад: "Нафаре аз Пайғамбар (c)
пурсид: "Эй Расулаллоҳ, гуноҳҳои кабира кадомҳоянд?" Он кас
ҷавоб доданд:

ُ  َوالْ ُق ُن،اس ِم ْن َر ْو ِح الل ِه
"وط ِم ْن َر ْح َم ِة الل ِه
ُ  َوا ِإل َي،الُش ُك بِالل ِه
ْ ِّ "
"Ба Аллоҳ ширк овардан, аз сабукӣ додани Аллоҳ ноумед
шудан, аз раҳмати Аллоҳ умед кандан"". Ҳайсамӣ мегўяд, ки
ин ҳадисро Баззор ва Табаронӣ ривоят карда, ровиёни онро
боэътимод гуфтаанд. Онро Суютӣ ва Ироқӣ ҳасан гуфтаанд.
Пайғамбарон алайҳимуссалом аз нусрати Аллоҳ ва аз сабукӣ
додани Ў ноумед нашуданд. Онҳо фақат аз имон овардани
қавми худ ноумед шуданд. Аллоҳ Таоло мегўяд:

ََصنَا َف ُن ِّج َي َمن نَّشَ اء
ُ ْ َح َّتى إِ َذا ْاس َت ْيأَ َس ال ُّر ُس ُل َوظَ ُّنواْ َأنَّ ُه ْم َق ْد كُ ِذ ُبواْ َجاء ُه ْم ن
َوَّلَ يُ َر ُّد بَأْ ُس َنا َع ِن الْ َق ْو ِم الْ ُم ْج ِر ِم َني
"Чун пайғамбарон навмед шуданд ва чунон донистанд, ки
онҳоро такзиб мекунанд, ёриашон кардем ва ҳар киро, ки
хостем, наҷот додем ва азоби Мо аз мардуми гунаҳкор
бозгардонида нашавад!" [12:110]
Бухорӣ аз Оиша (р) ривоят кардааст, ки ояти мазкур бо
ташдид ( )كُ ِّذ ُبواхонда шудааст, яъне пайғамбаронро қавмашон
дурўғгў гуфтаанд. Чунки онҳо маъсум, яъне аз гуноҳ поканд.

89

САБР ҲАНГОМИ БАЛО
ВА РОЗӢ ШУДАН БА ҚАЗО

Аллоҳ Таоло мегўяд:

ين َخلَ ْواْ ِمن َق ْبلِكُم َّم َّس ْت ُه ُم
َ أَ ْم َح ِس ْب ُت ْم أَن ت َْد ُخلُواْ الْ َج َّن َة َول َََّم َيأْتِكُم َّمث َُل الَّ ِذ
َ الْضاء َو ُزلْ ِزلُواْ َح َّتى يَق
ََص اللّ ِه أََّل
َ ُول ال َّر ُس ُول َوالَّ ِذ
ُ ْ ين آ َم ُنواْ َم َع ُه َم َتى ن
َّ َّ الْ َبأْ َساء َو
ِيب
ٌ ََص اللّ ِه َقر
َ ْ إِنَّ ن
"Мепиндоред, ки ба биҳишт хоҳед рафт? Ва ҳанўз он чӣ бар
сари пешиниёни шумо омада, бар сари шумо наёмада? Ба
эшон сахтиву ранҷ расид ва мутазалзил шуданд, то он ҷо,
ки пайғамбар ва мўъминоне, ки бо ў буданд, гуфтанд: "Пас
ёрии Аллоҳ кай хоҳад расид?" Бидон, ки ёрии Аллоҳ наздик
аст!" [2:214]

ِ َوف َوالْ ُجوعِ َونَق ٍْص ِّم َن اِلَ َم َو ِال َواِلنف ُِس َوال َّث َم َر
ات
ْ َِش ٍء ِّم َن الْخ
ْ َ َولَ َن ْبلُ َونَّك ُْم ب
َالصا ِبرِي َن الَّ ِذي َن إِ َذا أَ َصابَ ْت ُهم ُّم ِصي َب ٌة َقالُواْ إِنَّا لِلّ ِه َوإِنَّـا إِلَ ْي ِه َراجِ عون
ِ ِّ ََوب
َّ ُش
"Албатта, шуморо ба андаке тарс ва гуруснагиву бенавоӣ
ва бемориву нуқсон дар маҳсул меозмоем. Ва шикебоёнро
башорат деҳ. Касоне, ки чун мусибате ба онҳо расид,
гуфтанд: "Мо аз они Аллоҳ ҳастем ва ба Ў бозмегардем".
Салавот ва раҳмати Парвардигорашон бар онон бод, ки
ҳидоятёфтагонанд" [2:155-157]
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اب ِمن َق ْبلِك ُْم
َ لَ ُت ْبلَ ُونَّ ِِف أَ ْم َوالِك ُْم َوأَنف ُِسك ُْم َولَ َت ْس َم ُع َّن ِم َن الَّ ِذي َن أُوتُواْ الْ ِك َت
َشكُواْ َأ ًذى كَ ِثْياً َوإِن ت َْص ِ ُْبواْ َوتَ َّتقُواْ َفإِنَّ َذلِ َك ِم ْن َع ْز ِم اِلُ ُمو ِر
َ ْ ََو ِم َن الَّ ِذي َن أ
"Шуморо ба молу ҷон озмоиш хоҳанд кард. Ва аз забони аҳли
китоб ва мушрикон озори фаровон хоҳед шунид. Агар
шикебоӣ кунед ва парҳезгор бошед, нишони қудрати иродаи
шумост" [3:186]

ِين
َ الصا ِبر
ِ ِّ ََوب
َّ ُش
"Ва шикебоёнро башорат деҳ" [2:155]

ْيَا أَيُّ َها الَّ ِذي َن آ َم ُنواْ ْاص ِ ُْبوا
"Эй касоне, ки имон овардаед, шикебо бошед" [3:200]

ِ ْ الصا ِب ُرونَ َأ ْج َر ُهم ِبغ
اب
ٍ َْي ِح َس
َّ إَِّنَّ َا يُ َو ََّّف
"Музди собирон беҳисобу комил адо мешавад!" [39:10].

َولَ َمن َص َ َْب َو َغ َف َر إِنَّ َذلِ َك لَ ِم ْن َع ْز ِم ْاِلُ ُمو ِر
"Ва он ки сабр кунад ва аз хато даргузарад, ин аз корҳои
писандида аст" [42:43]

ِين
َ الصا ِبر
َّ الصَلَ ِة إِنَّ الل َّه َم َع
َّ ِالص ْ ِْب َو
َّ يَا أَيُّ َها الَّ ِذي َن آ َم ُنواْ ْاس َت ِعي ُنواْ ب
"Эй касоне, ки имон овардаед, аз шикебоиву намоз мадад
ҷўед, ки Аллоҳ бо шикебоён аст" [2:153].

***
Пайғамбар (c) мегўянд:

" الص ْْبُ َو َم ْن َج ِز َع َفل َُه
َ َّإِن
َّ الله َع َّز َو َج َّل إِ َذا أَ َح َّب َق ْو ًما ابْ َتَلَ ُه ْم َف َم ْن َص َ َْب َفل َُه
"الْ َج َز ُع
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"Агар Аллоҳи Азза ва Ҷалла қавмеро дўст дорад, ба онҳо
бало мефиристад. Ҳар кӣ сабр кунад, ба сабр мушарраф
мегардад. Ҳар кӣ бетоқатӣ кунад, ба бетоқатӣ дучор
мегардад". Ин ҳадисро Аҳмад аз роҳи Маҳмуд ибни Лабид
баровардааст.
• Дар ҳадисе, ки Аҳмад баровардааст, Мусъаб ибни Саъд аз
падараш ривоят мекунад: "Ман пурсидам: "Эй Расулаллоҳ, ба
кӣ бало сахттар мешавад?" Он кас посух доданд:
"ب
ِ ثُ َّم اِلَ ْمث َُل َفاِلَ ْمث َُل ِم ْن ال َّن
ِ اس ُي ْب َت ََل ال َّر ُج ُل َع ََل َح َس

َالصالِ ُحون
َّ اِلَنْ ِب َيا ُء ثُ َّم
ِّف َعنْ ُه
َ ِدي ِن ِه َفإِنْ كَانَ ِِف ِدي ِن ِه َصَلَبَ ٌة ز
َ ِيد ِِف بََلَئِ ِه َوإِنْ كَانَ ِِف ِدي ِن ِه ِر َّق ٌة ُخف
َش َع ََل ظَ ْه ِر اِلَ ْر ِض لَ ْي َس َعلَ ْي ِه خ َِطي َئ ٌة
َ ِ ْ" َو َمـا َي َز ُال الْ َبَلَ ُء بِا ْل َع ْب ِد َح َّتى َْي

"Ба пайғамбарон, пасон ба солеҳон, пасон ба шахсони
монанди онҳо, пасон ба шахсони монанди онҳо ва ҳоказо.
Инсон мувофиқи динаш ба бало гирифтор мешавад, агар
дар динаш салобат бошад, ба бало мубтало шуданаш ҳам
зиёд мешавад, агар дар динаш заифӣ бошад, ба бало
мубтало шуданаш ҳам сабук мешавад. Банда пайваста ба
бало гирифтор мешавад, ҳатто дар рўи замин бе хато
мегардад"".
• Дар ҳадисе, ки аз Абўмолик (р) аз Ашъарӣ ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтанд:

"الص ْ ُْب ِض َيا ٌء
َّ " َو
"Сабр зиё аст" [Муслим].
• Дар ҳадисе, ки аз Абўсаиди Худрӣ (р) ривоят шудааст,
Пайғамбар (c) фармуданд:

"الص ْ ِْب
ُ " َو َم ْن َي َت َص َّ ْْب ُي َص ِّ ْْب ُه
َّ َْيا َوأَ ْو َس َع ِم ْن
ً ْ  َو َمـا أُ ْع ِط َي أَ َح ٌد َعطَا ًء خ،الله
92

"Ҳар кӣ ба сабр кардан кўшиш кунад, Аллоҳ ўро босабр
мекунад. Ба ҳеҷ кас неъмати аз сабр беҳтар ва бештар
дода нашудааст" [муттафақун алайҳ].
• Дар ҳадисе, ки аз Абўяҳё Суҳайб ибни Синон (р) ривоят
шудааст, Пайғамбар (c) аз ҷумла гуфтанд:

"َْيا ل َُه
ً ْ َضا ُء َص َ َْب َفكَانَ خ
َّ َ " َوإِنْ أَ َصا َب ْت ُه
"Агар ба ў (яъне мўъмин) ягон мусибат расад, сабр мекунад
ва ин барои ў як некӣ мешавад" [Муслим].
• Анас (р) ривоят мекунад:
"ك
َ  اتَّ ِقي: َفق ََال،ٍَم َّر ال َّنب ُِّي ﷺ بِا ْم َر َأ ٍة تَ ْب ِِك ِع ْن َد َق ْْب
َ  َفقَال َْت إِلَ ْي،الله َو ْاص ِْبِي

اب
َ َ َف ِق َيل لَ َها إِن َُّه النَّب ُِّي ﷺ َفأَت َْت ب، َول َْم تَ ْع ِر ْف ُه، َفإِن ََّك ل َْم ت َُص ْب ِِبُ ِصي َب ِتي،َع ِّني
الص ْ ُْب ِع ْن َد
َّ  إَِّنَّ َـا: َفقَال َْت ل َْم أَ ْع ِر ْف َك َفق ََال،ال َّنب ِِّي ﷺ َفل َْم تَجِ ْد ِع ْن َد ُه َب َّوا ِب َني
َ ُالص ْد َم ِة اِل
وَل
َّ "
"Пайғамбар (c) аз назди зане раҳгузар шуданд, ки дар болои
қабр гиря мекард. Он кас гуфтанд: "Аз Аллоҳ тақво кун ва
босабр бош". Ў нашинохта гуфт: "Бирав аз наздам, ту
мисли ман мусибатзада нестӣ". Баъдтар, вақте ки ба ў
Пайғамбар (c) будани он касро маълум карданд, ба назди
дари он кас омада, ягон дарбонеро вонахўрд ва рост ба
наздашон даромада гуфт: "Шуморо нашинохтам". Он гоҳ
Пайғамбар (c) гуфтанд: "Сабр (-и ҳақиқӣ) дар зарбаи аввал
аст"" [муттафақун алайҳ].
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтанд:
"

ِ َمـا لِ َع ْب ِدي الْـ ُم ْؤ ِم ِن ِع ْن ِدي َج َزا ٌء إِ َذا َق َبضْ ُت َص ِف َّي ُه ِم ْن أَ ْهل:الله تَ َع َاَل
ُ َيق
ُ ُول
الدنْ َيا ثُ َّم ا ْح َت َس َب ُه إَِّلَّ الْ َج َّن ُة
ُّ "
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"Аллоҳ Таоло мегўяд: "Агар аз ягон бандаам чиз (ё кас)-еро
гирам, ки ў дар дунё аз ҳама дўст медорад, сипас ў сабру
қаноат кунад, подоши ў фақат ҷаннат аст"" [Бухорӣ].
• Оиша (р) ривоят мекунад: "Аз Пайғамбар (c) дар бораи вабо
пурсидам, он кас гуфтанд:

َأَن َُّه كَان
 َف َي ْمك ُُث ِِف بَلَ ِد ِه َصا ِب ًرا ُم ْح َت ِس ًبا يَ ْعل َُم أَن َُّه ََّل، َِفلَ ْي َس ِم ْن َع ْب ٍد يَق َُع ِِف الطَّا ُعون
 إَِّلَّ كَانَ ل َُه ِمث ُْل أَ ْج ِر الشَّ هِي ِد،الله ل َُه
ُ " ُي ِصي ُب ُه إَِّلَّ َمـا كَ َت َب

" ،ني
ُ  َف َج َعل َُه،الله َع ََل َم ْن َيشَ ا ُء
ُ َع َذا ًبا َي ْب َعث ُُه
َ الله تَ َع َاَل َر ْح َم ًة لِلْـ ُم ْؤ ِم ِن

"Аллоҳ Таоло онро ба ҳар кас, ки хоҳад, мефиристад. Пас
Аллоҳ онро барои мўъминон раҳмат гардонидааст. Агар
бандае ба вабо дучор омада, бо сабру қаноат эътиқод
кунад, ки ғайр аз навиштаи Аллоҳ чизи дигар намешавад ва
аз шаҳраш берун набарояд, ба ў монанди савоби шаҳид савоб
дода мешавад"" [Бухорӣ].
• Анас (р) ривоят мекунад, ки аз Пайғамбар (c) шунидааст:

"  َع َّوضْ ُت ُه ِمنْ ُه َمـا، إِ َذا ابْ َتلَ ْي ُت َع ْب ِدي ِب َحبِي َب َت ْي ِه َف َص َ َْب:الله َع َّز َو َج َّل َق َال
َ َّإِن
"الْ َج َّن َة
"Аллоҳ Азза ва Ҷалла мегўяд: "Агар бандаамро бо
гирифтани ду маҳбубаш озмоям ва ў сабр кунад, ба ивази
он ду маҳбуб ба ў биҳиштро медиҳам"". Аз ду маҳбуб ду чашм
ирода карда шудааст. (Бухорӣ).
• Ато ибни Абўрабоҳ ривоят мекунад: "Ба ман Ибни Аббос
гуфт: "Ба ту як зани биҳиштиро нишон диҳам?" Гуфтам:
"Бале". Ў ҳикоя кард:
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"

 َفا ْد ُع،ف
ُ َّ َوإِ ِِّن أَتَكَش،ِص ُع
َّ َه ِذ ِه الْـ َم ْرأَ ُة
َ ْ ُ إِ ِِّن أ: أَت َْت ال َّنب َِّي ﷺ َفقَال َْت،الس ْو َدا ُء
الله تَ َع َاَل
َ  َوإِنْ ِش ْئ ِت َد َع ْو ُت، إِنْ ِش ْئ ِت َص َ ْْب ِت َول َِك الْ َج َّن ُة: َق َال،الله تَ َعا ََل ِِل
َ
ف َف َد َعا
َ  َفا ْد ُع،ف
َ َّالله أَنْ َّلَ أَتَكَش
ُ َّ َفقَال َْت إِ ِِّن أَتَكَش، َفقَال َْت أَ ْص ِ ُْب،أَنْ ُي َعا ِف َي ِك
"لَ َها

"Мана ин зани сиёҳпўст аст, ў ба назди Пайғамбар (c) омада
гуфт, ки "Ман бемории саръ (эпилепсия) дорам, ҳангоми
хуруҷи он кушода мешавам (яъне авратам кушода
мешавад), дар ҳаққи ман ба Аллоҳ Таоло дуо кунед".
Пайғамбар (c) гуфтанд: "Агар хоҳӣ сабр кун, биҳишт аз они
ту мешавад, вагарна ба Аллоҳ Таоло дуо карда мепурсам,
ки ба ту шифо диҳад". Он зан гуфт: "Сабр мекунам, фақат
дуо кунед, ки кушода нашавам" ва Пайғамбар (c) чунин дуо
карданд"" (муттафақун алайҳ).
• Абдуллоҳ ибни Абўавфо (р) ривоят мекунад:
" َت
ْ  انْ َتظَ َر َح َّتى إِ َذا َمـال،َر ُس َول الل ِه ﷺ ِِف َب ْع ِض أَيَّا ِم ِه الَّ ِتي لَ ِق َي ِفي َها الْ َع ُد َّو

َّأَن
الله
َ  َو ْاسأَلُوا،اس َّلَ تَ َت َم َّن ْوا لِقَا َء الْ َع ُد ِّو
ُ  َيا أَ ُّي َها ال َّن: َفق ََال،الشَّ ْم ُس َقا َم ِفي ِه ْم
ِ الس ُي
 ثُ َّم،وف
ْ  َفإِ َذا لَ ِقي ُت ُمو ُه ْم َف،الْ َعا ِف َي َة
ُّ  َوا ْعلَ ُموا أَنَّ الْ َج َّن َة تَ ْح َت ِظَل َِل،اص ِ ُْبوا
َْصنَا
ِ  َو َها ِز َم اِلَ ْح َز،اب
ِ الس َح
ِ  الل ُه َّم ُم ْنز َِل الْ ِك َت:َق َال
َّ  َو ُم ْجر َِي،اب
ْ ُ  ا ْه ِز ْم ُه ْم َوان،اب
" َعلَ ْي ِه ْم

"Пайғамбар (c) рўзе бо душман рў ба рў шуданд. То ғуруби
офтоб нигарон шуданд, сипас аз ҷояшон бархоста гуфтанд:
"Эй мардум, бо душман вохўрданро орзу накунед, аз Аллоҳ
офият пурсед, аммо ҳангоми рў ба рў шудан босабр бошед.
Бидонед, ки биҳишт дар зери сояи шамшерҳост". Пасон дуо
карданд: "Эй Аллоҳ, Ту Қуръонро нозил кардаӣ, абрҳоро
ҳаракат мекунонӣ, душманонро маҳв месозӣ. Душманонро
мағлуб сохта, моро бар онҳо ғолиб гардон"" (муттафақун
алайҳ).
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***
Суханҳое, ки дар боло зикр гардид, дар хусуси сабр кардан
ҳангоми бало буд. Акнун дар хусуси ба қазо розӣ шудан
таваққуф мекунем. Ибни Абўосим, Бухорӣ ва Ҳоким ин ҳадисро
ривоят кардаанд:

"" َوأَ ْسأَل َُك ال ِّرضَ ا َب ْع َد الْقَضَ ا ِء
"Аз ту розигии баъди қазоро мепурсам".
Бухорӣ онро дар "Аладабалмуфрад" ривоят кардааст. Ҳоким
онро ривоят карда, саҳеҳ гуфтааст ва онро Заҳабӣ маъқул
донистааст. Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра ривоят кардааст, Аллоҳ
таслим шудани бандаро ситоиш кардааст. Дар он Пайғамбар (c)
гуфтанд:
"

َ َّلَ َح ْو َل َوَّل:أََّلَ أُ َعلِّ ُم َك أَ ْو َأ ُدل َُّك َع ََل كَلِ َم ٍة ِم ْن تَ ْح ِت الْ َع ْر ِش ِم ْن كَ ْن ِز الْ َج َّن ِة
ُ  يَق،" ُق َّو َة إَِّلَّ بِالل ِه
ُول الل ُه َع َّز َو َج َّل أَ ْسل ََم َع ْب ِدي َو ْاس َت ْسل ََم

"Оё ба ту ҷумлаеро биомўзам, ки аз зери Арш
баромадаасту аз ганҷи биҳишт гирифта шудааст? Он
(ибораи) "Нест ҳеҷ қудрате, ки ба Аллоҳ вобаста набошад"
аст. (Агар онро гўӣ), Аллоҳи Азза ва Ҷалла мегўяд: "Бандаам
муслим ва таслим шуд"". Онро Ҳоким ривоят карда, гуфтааст,
ки исноди он саҳеҳ аст ва иллат надорад. Аммо онро шайхайн
набаровардаанд. Ибни Ҳаҷар гуфтааст, ки Ҳоким онро бо
санади қавӣ баровардааст.
Аз қазо норозӣ шудан ҳаром аст. Қирофӣ иҷмои
муҷтаҳидонро дар назар дошта мегўяд: "Аз қазо норозӣ шудан
иҷмоан ҳаром аст". Сипас дар эзоҳи фарқи қазо ва кори қазо
кардашуда мегўяд: "Агар инсон ба ягон беморӣ гирифтор шуда,
аз рўи табиати инсониаш алам кашад, ин аз қазо норозӣ шудан
нест, балки аз кори қазо кардашуда норозӣ шудан аст. Агар
гўяд, ки: "Барои кадом гуноҳам ба ман ин мусибат расид, ман ба
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ин муносиб набудам", на аз чизи қазо кардашуда, балки аз худи
қазо норозӣ шудааст". Дар ҳадисе, ки Маҳмуд ибни Лабид
ривоят кардааст, Пайғамбар (c) фармуданд:

"  َو َم ْن َس ِخ َط َفل َُه،ِض َفل َُه ال ِّر ََض
َ َّإِن
َ ِ  َف َم ْن َر،الله إِ َذا أَ َح َّب َق ْو ًما ابْ َتَلَ ُه ْم
ُ "السخ
ْط
ُّ
"Агар Аллоҳ қавмеро дўст дорад, ба онҳо бало фиристода
месанҷад. Ҳар кӣ розӣ шавад, савоби розигӣ аз они ўст. Ҳар
кӣ норозӣ шавад, гуноҳи норозигӣ аз они ўст". Ривояти
Аҳмад ва Тирмизӣ. Ибни Муфлиҳ исноди онро боэътимод
гуфтааст. Ин ҳадис ҳам далел аст, ки аз қазо норозӣ шудан
ҳаром мебошад.
Розӣ ё норозӣ шудан кори инсон аст. Аз ҳамин сабаб, барои
розӣ шудан савоб ва барои норозӣ шудан ҷазо мегирад. Аммо
қазо кори инсон нест. Барои ҳамин ў на аз қазо, балки аз розӣ ё
норозӣ шудан ба он масъул аст.

نسانِ إِ ََّّل َما َس َعى
َ َوأَن لَّ ْي َس لِ ْ ِْل
"Ва ин ки барои мардум подоше ҷуз он чӣ худ кардаанд,
нест" [53:39].
Қазо ба гуноҳҳои ў кафорат буда, боиси маҳв шудани хатоҳояш
мегардад. Ба ин далелҳо бисёранд. Дар ҳадиси муттафақун
алайҳ, ки аз Абдуллоҳ ривоят шудааст, Пайғамбар (c) гуфтанд:

" الله ِب َها َس ِّي َئاتِ ِه كَ َمـا تَ ُح ُّط
ُ َمـا ِم ْن ُم ْسلِ ٍم ُي ِصي ُب ُه أَ ًذى شَ ْوكَ ٌة َف َمـا َف ْو َق َها إَِّلَّ كَ َّف َر
"الشَّ َج َر ُة َو َر َق َها
"Агар ба мусулмоне ба миқдори як хор ё ки калонтар аз он
озор расад, чунон ки барги дарахт мерезад, Аллоҳ гуноҳҳои
ўро кафорат мекунад". Дар ҳадиси муттафақун алайҳ, ки
Оиша (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c) гуфтанд:
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"الله ِب َها ِم ْن خ َِطي َئ ِت ِه
ُ يب الْـ ُم ْؤ ِم َن شَ ْوكَ ٌة َف َمـا َف ْو َق َها إَِّلَّ َق َّص
ُ "َّلَ تُ ِص
"Агар ба мўъмине ба миқдори як хор ё аз он калонтар
мусибат расад, Аллоҳ бо ин як гуноҳи ўро мебурад". Боз дар
ривояти дигар "кам мекунад" гуфта шудааст. Дар ҳадиси
муттафақун алайҳ, ки Абўҳурайра ва Абўсаид ривоят кардаанд,
Пайғамбар (c) гуфтанд:
" ،َم
ٍّ َوَّلَ َأ ًذى َوَّلَ غ

ٍيب الْـ ُم ْؤ ِم َن ِم ْن َو َص ٍب َوَّلَ ن ََص ٍب َوَّلَ َه ٍّم َوَّلَ َح َزن
ُ َمـا يُ ِص
الله ِب َها ِم ْن َخطَا َيا ُه
ُ  إَِّلَّ كَ َّف َر،" َح َّتى الشَّ ْوك َُة ُيشَ اكُ َها

"Агар ба мўъмине кулфат, беморӣ, ғам, андўҳ, дилхирагӣ
расад, ҳатто агар хоре халад, Аллоҳ бо сабаби он
гуноҳҳояшро кафорат мекунад". Саъд, Муовия, Ибни Аббос,
Ҷобир, Уммулало, Абўбакр, Абдураҳмон ибни Азҳар, Ҳасан,
Анас, Шаддод ва Абўубайда (р) аз Пайғамбар (c) ба маънии
зерин ҳадис ривоят кардаанд: "Бо туфайли бало гуноҳҳо
мерезанд".
Дар ҳадиси муттафақун алайҳ, ки Оиша (р) ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтанд:

"  َو َح َّط َع ْن ُه ِب َها،الله ِب َها َد َر َج ًة
ُ اك شَ ْوك ًَة َف َمـا َف ْو َق َها إَِّلَّ َر َف َع ُه
ُ ََمـا ِم ْن ُم ْسلِ ٍم يُش
"خ َِطي َئ ًة
"Агар ба мусулмоне хоре халад ё ки мусибати аз он
калонтар расад, Аллоҳ бо ҳамин ўро як дараҷа мебардорад
ва як гуноҳашро мерезонад". Боз дар як ривоят гуфта
шудааст:

"الله ل َُه ِب َها َح َس َن ًة
ُ "إَِّلَّ كَ َت َب
"ба ў як некӣ менависад". Савоб дар ин кор ба қазо розӣ шудан,
сабр кардан, шукр гуфтан ва ғайр аз Аллоҳ ба ҳеҷ кас шикоят
накардан аст. Дар ин хусус низ ҳадисҳои бисёр ворид шудаанд.
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Дар ҳадисе, ки Муслим аз Суҳайб ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтанд:
" ،َْيا ل َُه
ًْخ

َُسا ُء شَ كَ َر َفكَان
ٌ ْ َع َج ًبا ِلَ ْم ِر الْـ ُم ْؤ ِم ِن إِنَّ أَ ْم َر ُه كُل َُّه ل َُه خ
َّ َ  إِنْ أَ َصا َب ْت ُه،َْي
 َولَ ْي َس َذلِ َك ِلَ َح ٍد إَِّلَّ لِلْـ ُم ْؤ ِم ِن،َْيا ل َُه
ً ْ َضا ُء َص َ َْب َفكَانَ خ
َّ َ " َوإِنْ أَ َصابَ ْت ُه

"Кори мўъмин аҷоиб аст. Ҳар як кори ў некӣ аст. Агар ба ў
хурсандӣ расад, шукр мекунад ва ин барои ў некӣ мешавад.
Агар ба ў андўҳ расад, сабр мекунад ва ин ҳам барои ў некӣ
мешавад. Ин чиз ғайр аз мўъмин бо ҳеҷ кас рух намедиҳад".
Дар ҳадисе, ки Ҳоким ривоят карда, саҳеҳ гуфтааст ва онро
Заҳабӣ маъқул донистааст, Абўдардо мегўяд: "Аз Абулқосим (с)
шунидам:
" أَ َصا َب ُه ْم َمـا

ْ ِإن،يس إِ ِِّن َبا ِع ٌث ِم ْن َب ْع ِد َك أُ َّم ًة
َ َّإِن
َ  َيا ِع:الله َع َّز َو َج َّل َق َال
ْـم َو ََّل
َ يُ ِح ُّبونَ َح ِم ُدوا
َ  َوإِنْ أَ َصابَ ُه ْم َمـا يَكْ َر ُهونَ ا ْح َت َس ُبوا َو َص َْبُوا َوَّلَ ِحل،الله
ف َيكُونُ َه َذا؟ َق َال أُ ْع ِطيه ِْم ِم ْن ِحلْ ِمي َو ِعلْ ِمي
َ  َفق ََال َيا َر ِّب كَ ْي،ْـم
َ " ِعل
"Аллоҳи Азза ва Ҷалла мегўяд: "Эй Исо, баъд аз ту
умматеро мефиристам. Онҳо чизи дўстдоштаи худро ба
даст оранд, ба Аллоҳ ҳамд мегўянд. Ба чизи баддида дучор
шаванд, гарчи доно (ҳалим) ва олим набошанд ҳам, бо сабру
тоқат аз Аллоҳ интизори авф мешаванд". Он гоҳ Исо
пурсид: "Парвардигоро, ин чӣ гуна хоҳад буд?" Аллоҳ гуфт:
"Ба онҳо аз доногӣ ва олимии худ медиҳам"". Дар ҳадисе, ки
Табаронӣ бо санади шоям аз Ибни Аббос (р) ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтанд:
" حقًّا
َ

َ كَان،اس
ِ يب ِِبُ ِصي َب ٍة ِِبَـالِ ِه أَ ْو ِِف نَف ِْس ِه َفكَ َت َم َها َول َْم َيشْ كُ َها إِ ََل ال َّن
َ َم ْن أُ ِص
" َع ََل الل ِه أَنْ يَ ْغ ِف َر لَه

"Агар ба мол ё худи ягон кас мусибат расад, онро пинҳон
дошта, ба мардум шикоят накунад, мағфирати ўро Аллоҳ
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ба ўҳда мегирад". Дар ҳадисе, ки Бухорӣ аз Анас (р) ривоят
кардааст, Пайғамбар (c) гуфтанд:

" إِ َذا ا ْب َتلَ ْي ُت َع ْب ِدي ِب َحبِي َب َت ْي ِه َف َص َ َْب َع َّوضْ ُت ُه ِم ْن ُه َمـا الْ َج َّن َة:الله َع َّز َو َج َّل َق َال
َ َّ"إِن
"Аллоҳ Таоло мегўяд: "Агар бандаамро бо гирифтани ду
маҳбубаш имтиҳон кунам ва ў сабр кунад, ба ивази он ду
маҳбуб ба ў биҳиштро медиҳам"". Дар ҳадисе, ки Бухорӣ дар
"Аладабалмуфрад" аз Абўҳурайра ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтанд:

" ِض ِب َها ِم ْن َخطَايَا ُه يَ ْو َم
ُّ اك شَ ْوكَ ًة ِِف
ُ ََمـا ِم ْن ُم ْسلِ ٍم يُش
َ ِ الدنْ َيا َي ْح َت ِس ُب َها إَِّلَّ ُق
"الْ ِق َيا َم ِة
"Агар дар ин дунё ба мусулмоне хоре халад ва ў сабру
таҳаммул кунад, ба туфайли ҳамин рўзи қиёмат аз
гуноҳҳои ў гирифта мешавад".
Дар ин ҷо бо мақсади бартараф намудани баъзе нофаҳмиҳо
дар мусулмонон мебояд дар хусуси сабр батафсилтар таваққуф
намоем.
Агар инсоне бо худ овора шуда, канорагирӣ намояд, амалҳои
ҳаромро кардани дигаронро ва ба ҳадҳои Аллоҳ таҷовуз карда,
ҷиҳодро ба канор гузоштани онҳоро дида, нисбат ба онҳо
муносибати аниқи худро баён накунад, худро ба канор гирифта,
бо ин наҳйи мункарро тарк кунад, баъзе одамон инро сабру
таҳаммул мепиндоранд.
Боз баъзеи дигар аз зарарҳои рўбарўшавӣ бо душманони
Аллоҳ эҳтиёт кардани худро ва ба гуфтани сухани ҳақ ё анҷом
додани амали Аллоҳ розишаванда ҷуръат накарданро ва дар як
кунҷ пинҳон шуда, сукут карданро сабр медонанд.
Ин сабр нест. Аллоҳ биҳиштро ба ин гуна касон омода
накардааст.
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ِ ْ الصا ِب ُرونَ َأ ْج َر ُهم ِبغ
اب
ٍ َْي ِح َس
َّ إَِّنَّ َا ُي َو ََّّف
"Музди собирон беҳисобу комил адо мешавад!" [39:10].
Собирони ин оят онҳо нестанд. Баръакс ин оҷизиест, ки
Пайғамбар (c) аз он паноҳ пурсидаанд. Ба ин ҳадис таваҷҷўҳ
намоед:

" الد ْي ِن
َّ أَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم ْن الْ َع ْج ِز َوالْك ََسلِ َوالْ ُج ْ َِب َوالْ ُب ْخلِ َوالْ َه ِّم َوالْ َح َزنِ َو َغلَ َب ِة
ِ " َو َق ْه ِر ال ِّر َج
ال
"Ман аз оҷизӣ, танбалӣ, тарсу бим, бахилӣ, ғам, хафагӣ,
ғолиб омадани қарз, зўроварии мардум аз Аллоҳ паноҳ
мепурсам".
Сабр – гуфтани сухани ҳақ, анҷом додани кори ҳақ ва сар хам
нашудаву нола накарда озорҳои роҳи Аллоҳро, ки дар натиҷаи
ин корҳо дучор мегардад, бардоштан аст.
Сабр – мақомест, ки бо тақво якҷоя қарор дорад. Аллоҳ Таоло
мегўяд:

يع أَ ْج َر الْ ُم ْح ِس ِن َني
ُ إِن َُّه َمن َي َّت ِق َوي ِْص ِ ْْب َفإِنَّ الل َّه َّلَ ُي ِض
"Зеро ҳар кас, ки парҳезгорӣ кунад ва шикебоӣ варзад, Аллоҳ
муздашро табоҳ намесозад" [12:90]
Сабр – ҳамроҳи наздиктарини муҷоҳидон аст. Аллоҳ Таоло
мегўяд:

َوكَأَيِّن ِّمن نَّب ٍِّي َقات ََل َم َع ُه ِربِّ ُّيونَ كَ ِث ٌْي َف ََم َو َه ُنواْ لِ ََم أَ َصابَ ُه ْم ِِف َسبِيلِ اللّ ِه َو َما
الصا ِبرِي َن
َّ ضَ ُعفُواْ َو َما ْاس َتكَانُواْ َوالل ُّه يُ ِح ُّب
"Чӣ басо пайғамбароне, ки худодўстони бисёр ҳамроҳи онон
ба ҷанг рафтанд ва дар роҳи Аллоҳ, ҳар чӣ ба онҳо расид,
сустӣ накарданд ва нотавон нашуданд ва сар фуруд
наёварданд ва Аллоҳ шикебоёнро дўст дорад" [3:146]
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Сабр – дар вақти балою қазо наларзида боз ҳам мустаҳкамтар
шудан, бо баҳонаи вазнинии мусибат Қуръонро тарк накарда
боз ҳам маҳкамтар доштан, аз Парвардигор дур нагашта боз
ҳам наздиктар шудан аст.

ُنت ِم َن الظَّالِ ِم َني
ُ نت ُس ْب َحان ََك إِ ِِّن ك
َ ََف َنا َدى ِِف الظُّل ََُم ِت أَن ََّّل إِل ََه إِ ََّّل أ
"Ва дар торикӣ нидо дод: "Ҳеҷ худое ҷуз Ту нест. Ту пок
ҳастӣ ва ман аз ситамкорон ҳастам"" [21:87].
Сабр – бастани камари ҳиммат, обутоб додани худ ва наздик
кардани роҳи биҳишт аст.
Сабр – сабри Билол, Хаббоб ва хонаводаи Ёсир аст.

"اُس إِنَّ َم ْو ِع َدك ُْم الْ َج َّن ُة
ٍ ِ َ"ص ْْباً َآل ي
َ
"Эй хонаводаи Ёсир, сабр кунед, ваъдагоҳи шумо ҷаннат
аст".
Сабр – сабри Ҳубайб ва Зайд аст.

"اب ُم َح َّم ٌد ﷺ بِشَ ْوكَ ٍة َو َأنَا َسالِ ٌم ِبأَ ْه َِل
َ " َوالل ِه َّلَ أَ ْر ََض أَنْ ُي َص
"Қасам ба Аллоҳ, розӣ нестам, ки ман бо оилаам дар офият
бошаму ба Муҳаммад (c) хоре халад".
Сабр – сабри касест, ки дар роҳи Аллоҳ аз ягон маломат
натарсида, аз дасти золим дошта метавонад.
" َْصن َُّه َع ََل
ُ ِ َع ََل الْ َح ِّق أَطْ ًرا َولَ َتق

َّك َََّل َوالل ِه لَ َتأْ ُخ ُذنَّ َع ََل َي ِد الظَّالِ ِم َولَ َتأْ ِط ُرن
ُوب َب ْع ِضك ُْم ِب َب ْع ٍض َولَ َيلْ َع َن َّنك ُْم كَ َمـا لَ َع َن َب ِني
ُ ْض َب َّن
ِ ْ َصا أَ ْو لَ َي
َ الله ُقل
ً َ الْ َح ِّق َق
ُسائِ َيل
َ ْ ِ"إ
"На! Қасам ба Аллоҳ, ки ё шумо аз дасти золим дошта, ўро
ба ҳақ сар хам мекунед ё Аллоҳ дилҳоятонро ба ҳам душман
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сохта, шуморо низ лаънат мекунад, чунон ки БанӣИсроилро лаънат карда буд".
Сабр – сабри саҳобагони баргузидаи хушбахту олиҳиммат
аст. Сабр – сабри касонест, ки "Парвардигорам Аллоҳ аст"
гуфта, дар қарорашон пойдор истодаанд, хонаҳояшонро
партофта, ба Ҳабашистон ҳиҷрат кардаанд.
Сабр – сабри муҳоҷирину ансориён аст, ки мудом бар зидди
аҳли ширк мубориза бурда, бар зидди Форсу Рум ҷиҳод
кардаанд, ҳаёти худро дар ҷиҳод паси сар намудаанд. Сабр –
сабри асирони дастаи Абдуллоҳ ибни Абўҳузофа мебошад. Сабр
– сабри муҷоҳидони мўъмини содиқ аст.
Сабр – ба некӣ фармудан ва аз бадӣ боздоштан аст. Дар рў ба
рўи озорҳои роҳи Аллоҳ сар хам нашудан ва нашикастан (яъне
устувор истодан) аст.
Сабр – як аскари оддӣ будан аст дар сафи лашкари Ислом, ки
бар зидди душманони Аллоҳ меҷангад.
Ба ин оятҳои Аллоҳ Таоло таваҷҷўҳ фармоед:

اب ِمن َق ْبلِك ُْم
َ لَ ُت ْبلَ ُونَّ ِِف أَ ْم َوالِك ُْم َوأَنف ُِسك ُْم َولَ َت ْس َم ُع َّن ِم َن الَّ ِذي َن أُوتُواْ الْ ِك َت
َشكُواْ َأ ًذى كَ ِثْياً َوإِن ت َْص ِ ُْبواْ َوتَ َّتقُواْ َفإِنَّ َذلِ َك ِم ْن َع ْز ِم اِلُ ُمو ِر
َ ْ ََو ِم َن الَّ ِذي َن أ
"Шуморо ба молу ҷон озмоиш хоҳанд кард. Ва аз забони аҳли
китоб ва мушрикон озори фаровон хоҳед шунид. Агар
шикебоӣ кунед ва парҳезгор бошед, нишони қудрати иродаи
шумост" [3:186]

الصا ِبرِي َن َونَ ْبلُ َو أَ ْخ َبا َرك ُْم
َ َولَ َن ْبلُ َونَّك ُْم َح َّتى نَ ْعل ََم الْ ُم َجا ِه ِد
َّ ين ِمنك ُْم َو
"Ва шуморо меозмоем, то муҷоҳидон ва собиронатонро
маълум дорем ва ҳадисатонро ошкор кунем" [47:31].
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ِ َوف َوالْ ُجوعِ َونَق ٍْص ِّم َن اِلَ َم َو ِال َواِلنف ُِس َوال َّث َم َر
ات
ْ َِش ٍء ِّم َن الْخ
ْ َ َولَ َن ْبلُ َونَّك ُْم ب
َالصا ِبرِي َن الَّ ِذي َن إِ َذا أَ َصابَ ْت ُهم ُّم ِصي َب ٌة َقالُواْ إِنَّا لِلّ ِه َوإِنَّـا إِلَ ْي ِه َراجِ عون
ِ ِّ ََوب
َّ ُش
َأُولَـ ِئ َك َعلَ ْيه ِْم َصلَ َوا ٌت ِّمن َّر ِّبه ِْم َو َر ْح َم ٌة َوأُولَـ ِئ َك ُه ُم الْ ُم ْه َت ُدون
"Албатта, шуморо ба андаке тарс ва гуруснагиву бенавоӣ
ва бемориву нуқсон дар маҳсул меозмоем. Ва шикебоёнро
башорат деҳ. Касоне, ки чун мусибате ба онҳо расид,
гуфтанд: "Мо аз они Аллоҳ ҳастем ва ба Ў бозмегардем".
Салавот ва раҳмати Парвардигорашон бар онон бод, ки
ҳидоятёфтагонанд" [2:155-157]
Сабр – дар ҳаёт тасдиқи амалии оятҳои мазкур шудан аст.
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ДУО, ЗИКР ВА ИСТИҒФОР

1. Дуо ибодат аст, балки мағзи ибодат ба ҳисоб меравад. Аллоҳ
Таоло мегўяд:

َين َي ْس َتك ِ ُْْبونَ َع ْن ِع َبا َد ِِت َس َي ْد ُخلُون
َ وِن َأ ْس َتجِ ْب لَك ُْم إِنَّ الَّ ِذ
ِ َو َق َال َر ُّبك ُُم ا ْد ُع
َج َه َّن َم َدا ِخرِي َن
"Парвардигоратон гуфт: "Ба Ман дуо ва илтиҷо кунед, то
шуморо посух гўям. Онҳое, ки аз парастиши Ман саркашӣ
мекунанд, зудо, ки дар айни хорӣ ба ҷаҳаннам дароянд!"
[40:60].
Агар ҷумлаи "Ба Ман дуо кунед"-и ин оят бо ибораи "аз
парастиш (ибодат)-и Ман" вобаста карда шавад, аён мегардад,
ки Аллоҳ Таоло дуоро ибодат гуфта баҳо додааст. Ҳадиси
зерини Пайғамбар (c) низ ба ин далолат мекунад:

""الد َعا ُء ُمخُّ الْ ِع َبا َد ِة
ُّ
"Дуо мағзи ибодат аст".
Ин ҳадисро Тирмизӣ аз роҳи Нўъмон ибни Башир бароварда,
саҳеҳи ҳасан (ё ҳасани саҳеҳ) гуфтааст.
Модом ки дуо ибодат будааст, Аллоҳ бандаи дуокунандаашро
дўст медорад. Чунки дуо мандуб аст. Ҳар кӣ ба Аллоҳ дуо
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накунад, бисёр некиҳоро аз даст додааст. Агар ин рафтори ў аз
рўи кибру ҳаво бошад, аз зумраи ашхоси ояти зерин аст:
"Дар айни хорӣ ба ҷаҳаннам дароянд".
2. Аллоҳ Субҳонаҳу ба мо роҳи дуо карданро баён карда
мегўяд, ки барои ин мо бояд ба даъвати Аллоҳ ҷавоб диҳем,
яъне ба шариати Ў сар хам намуда, ба Пайғамбараш пайравӣ
кунем:

َإِ َذا َد َعانِ َفلْ َي ْس َتجِ ي ُبواْ ِِل َولْ ُي ْؤ ِم ُنواْ َِب لَ َعلَّ ُه ْم َي ْرشُ ُدون
"Пас ба нидои Ман посух диҳанд ва ба Ман имон оваранд, то
роҳи рост ёбанд!" [2:186].

***
Пайғамбар (c) мегўянд:

"اب ل َُه
َ " َي ْد ُع
ُ ُش ُب ُه ِم ْن َح َر ٍام َفأَ ََّّن ُي ْس َت َج
َ ْ والله َو َمـاكَل ُُه ِم ْن َح َر ِام َو َم
"Ба Аллоҳ дуо мекунад, аммо хўрокаш аз ҳаром ва
нўшокияш аз ҳаром аст. Пас чӣ тавр дуои ў мустаҷоб
шавад?!" (Муслим).
Саҷда, нисфи шаб ва баъд аз намозҳои фарз афзалтарин
вақтҳои дуо мебошанд. Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра (р) ривоят
кардааст, Пайғамбар (c) фармуданд:

"الد َعا َء
ُّ  َفأَك ِ ُِْثوا،"أَ ْق َر ُب َمـا َيكُونُ الْ َع ْب ُد ِم ْن َربِّ ِه َو ُه َو َساجِ ٌد
"Вақте ки банда аз ҳама бештар ба Парвардигораш наздик
мешавад, ҳолати дар саҷда будани ўст. Пас, бештар дуо
кунед". Дар ҳадисе, ки Тирмизӣ аз Абўумома ривоят карда,
ҳадиси ҳасан гуфтааст, оварда мешавад: "Аз Пайғамбар (c)
пурсиданд, ки кадом дуо бештар мақбул аст. Он кас ҷавоб
доданд:
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ِ ات الْـ َمكْ ُتو َب
ِ الصلَ َو
"ات
َ " َج ْو
َّ  َو ُد ُب َر،ِف اللَّ ْيلِ اآل ِخر
"Дуое, ки дар нисфи дуюми шаб ва баъд аз намози фарз
карда мешавад". Савоби дар моҳи рамазон дуо кардан ҳам басо
бузург аст. Дар ҳадисе, ки Тирмизӣ бароварда, ҳадиси ҳасан
гуфтааст, Пайғамбар (c) гуфтанд:
" ُوم
ِ الصائِ ُم َح َّتى ُيف ِْط َر َوا ِإل َمـا ُم ا ْل َعا ِد ُل َو َد ْع َو ُة الْـ َمظْل
َّ ثَ َلَثَ ٌة َّلَ تُ َر ُّد َد ْع َوتُ ُه ْم

ُ الس َمـا ِء َويَق
ُول ال َّر ُّب َو ِع َّز ِِت
ُ يَ ْر َف ُع َها
ِ الله َف ْو َق الْ َغ َم
َ ـام َويَ ْف َت ُح لَ َها أَبْ َو
َّ اب
َْصن َِّك َولَ ْو َب ْع َد ِح ٍني
َ ُ "ِلَن

"Дуои се тоифа мардум рад карда намешавад: дуои рўзадор
то ифтор кардан, дуои роҳбари одил ва дуои мазлум. Аллоҳ
дуоҳои онҳоро ба болои абрҳо бардошта, ба онҳо дарҳои
осмонро мекушояд ва Парвардигори олам мегўяд: "Ба ҳаққи
иззатам, албатта ба ту ёрӣ медиҳам, гарчи баъд аз андак
вақт бошад ҳам"".
3. Дуо ибодат буда, маънои ба сабабҳо риоя накарданро
надорад. Сирати Пайғамбар (c) ба ин ҳуҷҷати равшан аст.
Пайғамбар (c) дар ҷанги Бадр лашкарро омода сохта, ҳар як
дастаро ба ҷои худ гузоштанд. Барои ҷанг тайёрии пухта дида,
пасон ба хаймаи худ даромаданд. Дар он ҷо чунон бисёр дуо
карданд, ки ҳатто Абўбакр (р) гуфт: "Як қисми ин ба шумо
кифоя мекунад, эй Расулаллоҳ".
Вақте ки ба Пайғамбар (c) аз Макка ба Мадина барои ҳиҷрат
кардан рухсат дода шуд, тамоми сабабҳоеро, ки ба наҷот
мебарад ва аз дасти фарзанди инсон меояд, истифода бурданд.
Дар айни вақт дуо карда, аз Аллоҳ пурсиданд, ки кофирони
Қурайшро аз он кас гардонад, аз макри онҳо наҷот диҳад ва ба
Мадина сиҳату саломат расонад.
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Он кас, раҳмату саломи Аллоҳ бод, ба ҷои он ки ба шимол,
яъне ба сўи Мадина рў оранд, ба ҷануб равона шуда, бо Абўбакр
(р) дар ғори Савр пинҳон шуданд. Ба воситаи Абдурраҳмон
ибни Абўбакр дар бораи Қурайш ва нақшаҳои он хабардор
мешуданд. Чун Абдурраҳмон ба Макка бармегашт, бо мақсади
кўр кардани паи пойҳои худ ва ба иштибоҳ андохтани
кофирони Қурайш ғуломи Абўбакрро мефармуд, ки
гўсфандонро аз қафои ў ронад. То суст шудани ҷустуҷўи он кас
се рўз дар ҳамон ғор монданд. Пасон беист роҳ паймуда, ба
Мадинаи Мунаввара расиданд. Ҳол он ки Пайғамбар (c)
боварии комил доштанд, ки ба Мадина сиҳату саломат
мерасанд. Чун кофирони Қурайш ба лаби ғор омаданд, Абўбакр
гуфт: "Агар яке аз онҳо ба зери пояш нигоҳ кунад, моро
мебинад". Пайғамбар (c) ҷавоб доданд:

"لله ثَالِ ُث ُه َمـا
ُ " َمـا ظَ ُّن َك بِاثْ َن ْ ِني ا
"Дар бораи ду кас, ки сеюми онҳо Аллоҳ аст, чӣ гумон дорӣ?".

اِن اثْ َن ْ ِني ِإ ْذ ُه ََم ِِف الْغَا ِر إِ ْذ
َ ََص ُه الل ُّه إِ ْذ أَ ْخ َر َج ُه الَّ ِذ
َ ِ َين كَ َف ُرواْ ث
َ َ َنَصو ُه َفق َْد ن
ُ ُ إَِّلَّ ت
ُ يَق
ُول لِ َصا ِح ِب ِه َّلَ تَ ْح َزنْ إِنَّ الل َّه َم َع َنا
"Агар шумо ёриаш накунед, он гоҳ, ки кофирон берунаш
карданд, Аллоҳ ёриаш кард. Яке аз он ду ба ҳангоме ки дар
ғор буданд, ба рафиқаш мегуфт: "Андўҳгин мабош, Аллоҳ бо
мост!" [9:40].
Вақте ки Пайғамбар (c) ва Абўбакр ҳиҷрат мекарданд (яъне дар
роҳ буданд), Суроқа ба онҳо расида, хост мукофотеро ба даст
орад, ки Қурайш барои онҳо таъин кардааст. Расулуллоҳ (c) ба ў
гуфтанд, ки

"ْسى
َ ْ " ِبأَنْ يَ ْرجِ َع َول َُه ِس َوا َرا ِك
"Агар баргардад, зебу зинатҳои Кисро аз они ў" хоҳад шуд.
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Хуллас, бо баробари он ки Пайғамбар (c) намунаи истифода
бурдани сабабҳоро нишон доданд, дуо карда аз Аллоҳ
пурсиданд, ки аз ҷустуҷўи кофирони Қурайш наҷот диҳад ва
макру ҳилаҳояшонро ба худашон баргардонад. Он кас боварии
комил доштанд, ки дуояшон иҷобат мешавад ва Аллоҳ наҷот
медиҳад. Бинобар ин, вақте ки (шабона) аз хона баромаданд, ба
рўи кофироне, ки ҳавлияшонро гирд карда буданд, хок пошида
гузашта рафтанд. Дар ҳақиқат Аллоҳ онҳоро ба хоб мубтало
карда буд.
Аз ин мебарояд, ки дуо бекор кардани истифодаи сабабҳо
нест, баръакс бо сабабҳо якҷоя истодан аст.
Шахсе, ки барпо шудани Хилофатро мехоҳад, набояд фақат бо
дуо кифоя кунад, балки ҳамроҳи касоне, ки барои ин кор амал
мекунанд, амал кунад. Ба таври дигар гўем, бояд сабабҳоро
истифода барад ва бо ихлос бардавом дуо карда, аз Аллоҳ мадад
ва ҳар чи зудтар ба рўёб баромадани мақсади худро пурсад.
Дар тамоми корҳо инсон бояд чунин рафтор кунад, яъне бояд
холисона барои Аллоҳ амал намояд, ба Пайғамбар (c) содиқ
бошад ва пайваста дуову илтиҷо кунад. Аллоҳ шунаво ва
иҷобаткунанда аст.
4. Аллоҳ Субҳонаҳу дуои дуогўй ва музтар (дармонда)-ро
иҷобат мекунад.

وِن َأ ْس َتجِ ْب لَك ُْم
ِ َو َق َال َر ُّبك ُُم ا ْد ُع
"Парвардигоратон гуфт: "Ба Ман дуо ва илтиҷо кунед, то
шуморо посух гўям" [40:60].

الدا ِع إِ َذا َد َعانِ َفلْ َي ْس َتجِ ي ُبواْ ِِل
َّ يب َد ْع َو َة
ُ ِِيب أُج
ٌ َوإِ َذا َسأَل ََك ِع َبا ِدي َع ِّني َفإِ ِِّن َقر
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"Чун бандагони Ман дар бораи Ман аз ту бипурсанд, бигў, ки
Ман наздикам ва ба нидои касе, ки ба Ман дуо кунад, посух
медиҳам" [2:186].

السو َء َويَ ْج َعلُك ُْم
ُ يب الْ ُمضْ طَ َّر إِ َذا َد َعا ُه َو َيك ِْش
ُ ِأَ َّمن يُج
ُّ ف
"Ё он ки чун дармонда дуо кунад, ба ў посух медиҳад ва ранҷ
аз ў дур мекунад?!" [27:62].
Лекин иҷобатшавӣ ҳам ҳақиқати шаръӣ дорад, ки онро
Пайғамбар (c) ба ин тарз баён мекунанд:

ِ  ب َِد ْع َو ٍة لَ ْي َس ِفي َها إِثْ ٌم َوَّلَ َق ِطي َع ُة َر" ح ٍم

 ّع َّز َو َج َّل- الله
َ َمـا ِم ْن ُم ْسلِ ٍم َي ْد ُعو
ٍ الله ِب َها إِ ْح َدى ثَ َل َِث ِخ َص
ْ َوإِ َمـا أَن،الله لَ ُه َد ْع َوت ُُه
ُ  إِ َمـا أَنْ يُ َع ِّج َل:ال
ُ إَِّلَّ أَ ْعطَا ُه
. إِ ًذا نُك ِ ُِْث: َقالُوا.السو ِء ِم ْثلَ َها
ِ ْ  َوإِ َمـا أَنْ َي،َي َّد ِخ َر َها ل َُه ِِف اآل ِخ َر ِة
َ َص
ُّ ف َع ْن ُه ِم ْن
الله أَك َ ُِْث
ُ :" َق َال

"Агар мусулмоне ба Аллоҳи Азза ва Ҷалла дуо кунад, дар
дуояш гуноҳ ва буридани хешутаборӣ набошад, Аллоҳ ба
ивази ин дуо ба ў яке аз се чизро медиҳад: Ё чизи
пурсидаашро дарҳол медиҳад, ё ин дуоро ба охират
мемонад, ё ба миқдори ҳамин дуо бадиро аз ў дафъ мекунад.
Саҳобагон гуфтанд: "Дар ин ҳол бештар дуо мекунем".
Пайғамбар (c) гуфтанд: "Аллоҳ зиёда кунад"". Ин ҳадисро
Аҳмад ва Бухорӣ дар "Аладабалмуфрад" ривоят кардаанд.
Пайғамбар (c) гуфтанд:
" ،س َت ْعجِ ْل
ُ َّلَ يَ َز ُال يُ ْس َت َج
ْ َاب لِ ْل َع ْب ِد َمـا ل َْم يَ ْد ُع ِبإِثْ ٍم أَ ْو َق ِطي َع ِة َر ِح ٍم َمـا ل َْم ي

ُ  َيق:اَّلس ِت ْع َج ُال؟ َق َال
ُول َق ْد َد َع ْو ُت َو َق ْد َد َع ْو ُت َفل َْم أَ َر
ْ  َو َمـا، َيا َر ُس َول الل ِه:ِق َيل
الد َعا َء
ُّ ْس َع ْن َذلِ َك َويَ َد ُع
ُ "يُ ْس َت َج
ُ َّ اب ِِل َف َي َت َح
"Дуои банда, модом ки ба гуноҳ ва қатъи хешутаборӣ
набошад ва саросема нашавад, ҳамеша мустаҷоб
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мегардад". Пурсиданд: "Эй Расулаллоҳ, саросема шудан
чист?" Он кас ҷавоб доданд: "Бо фикри "Мегўяд, ки "Ҳамин
қадар дуо кардам, мустаҷоб нашуд" ва аз ин малол гашта,
дуоро тарк мекунад". Ин ҳадисро Муслим баровардааст.
Аз ин мебарояд, ки чизи пурсидашуда гоҳо дар дунё дода
мешавад, гоҳо тўшаи охират мешавад, ки соҳиби он савоби
зиёди бузургро ба даст медарорад ё то андозае ба балое сипар
мешавад, гарчи зуд дода нашавад ҳам.
Инак, агар мо бо садоқат, ихлос ва фармонбардорӣ ба Аллоҳ
Субҳонаҳу дуо кунем, пас дар маънои баённамудаи Пайғамбар
(c) ба иҷобат боварии амиқ ҳосил кардаем.
Инчунин Аллоҳ Субҳонаҳу моро ба зикр фармудааст. Аллоҳ
Таоло мегўяд:

ِوِن َأ ْذكُ ْرك ُْم َواشْ كُ ُرواْ ِِل َوَّلَ تَكْ ُف ُرون
ِ َفا ْذكُ ُر
"Пас Маро ёд (зикр) кунед, то шуморо ёд кунам" [2:152].

ِ اآلص
ال َو ََّل
َ َْضعاً َو ِخي َف ًة َو ُدونَ الْ َج ْه ِر ِم َن الْ َق ْو ِل بِالْغ ُُد ِّو َو
ُّ َ َوا ْذكُر َّر َّب َك ِِف نَف ِْس َك ت
تَكُن ِّم َن الْغَا ِفلِ َني
"Парвардигоратро дар дили худ ба тазаррўву тарс бе он, ки
садои худ баланд кунӣ, ҳар субҳу шом зикр кун ва аз ғофилон
набош" [7:205].

ََوا ْذ ُك ُروا الل ََّه كَ ِثْياً لَّ َعلَّك ُْم تُ ْفلِ ُحون
"Ва фаровонаш ёд кунед, бошад, ки растагор шавед!" [62:10].

ًَيا أَ ُّي َها الَّ ِذي َن آ َم ُنوا ا ْذكُ ُروا الل ََّه ِذكْ ًرا كَ ِثْيا
"Эй касоне, ки имон овардаед, Аллоҳро фаровон ёд кунед!"
[33:41].
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Дар ҳадиси муттафақун алайҳ, ки Абўҳурайра ривоят
кардааст, Пайғамбар (c) гуфтанд:

ُ َيق
ْ َفإِن،الله أَنَا ِع ْن َد ظَ ِّن َع ْب ِدي َِب َوأَنَا َم َع ُه إِ َذا َذ َك َر ِِن
ُ ُول
ٍ ْ  َوإِنْ َذكَ َر ِِن ِِف َم َ ٍْل َذكَ ْرت ُُه ِِف َم َ ٍْل خ،َذكَ ْرت ُُه ِِف نَف ِِْس
 َوإِنْ تَ َق َّر َب إِ َ َِّل ِش ْ ًْبا،َْي ِم ْن ُه ْم
 َوإِنْ أَت َِاِن َْيْ َِش أَتَ ْي ُت ُه، َوإِنْ تَ َق َّر َب إِ َ َِّل ِذ َرا ًعا تَ َق َّر ْب ُت إِلَ ْي ِه َبا ًعا،تَ َق َّر ْب ُت إِلَ ْي ِه ِذ َرا ًعا
" َه ْر َولَ ًة
ِ َذكَ َر ِِن ِِف نَف
" ْس ِه

"Аллоҳ мегўяд: "Ман дар гумони бандаам, ки дар бораи Ман
дорад, вақте ки Маро ба хотир меорад, Ман бо ў ҳастам.
Агар Маро дар дил ёд кунад, Ман ҳам ўро дар дил ба ёд
меорам. Агар Маро дар ҷамоае ба хотир орад, Ман дар
ҷамоаи аз он беҳтар ўро ба ёд меорам. Агар ба Ман як ваҷаб
наздик шавад, Ман ба ў як оринҷ наздик мешавам. Агар ба
Ман як оринҷ наздик шавад, Ман ба ў як газ наздик
мешавам. Агар ба сўи Ман роҳ гардад, Ман ба сўи ў
медавам". Дар ҳадисе, ки Муслим аз Абўҳурайра ривоят
кардааст, омадааст:

ٍ َف َم َّر َع ََل َج َبل،ِيق َمكَّ َة
ِ كَانَ َر ُس ُول الل ِه ﷺ َي ِس ُْي ِِف طَر
 َو َمـا الْـ ُم َف ِّر ُدونَ يَا َر ُس َول: َقالُوا، َ َه َذا ُج ْم َدانُ َس َب َق الْـ ُم َف ِّر ُدون، ِس ُْيوا:َفق ََال
الله كَ ِث ًْيا
َ َ ال َّذا ِك ُرون: َق َال،"الل ِه
" ، ُج ْم َدان
ُ ُيق َُال ل َُه

"Пайғамбар (c) дар роҳи Макка буданд. Чун аз назди кўҳе, ки
онро Ҷамадон меномиданд, гузаштанд, гуфтанд: "Роҳ
гардед, дар ин Ҷамадон пеш муфаррид (Аллоҳро ягона
донанда)-ҳо гузаштаанд". Пурсиданд: "Эй Расулаллоҳ,
муфарридҳо кистанд?" Он кас ҷавоб доданд: "Касоне, ки
Аллоҳро бисёр зикр мекунанд"". Тавре Қарофӣ дар "Захира"
меорад, Ҳасан мегўяд: "Зикр ду хел мешавад: якум, зикри забон,
ин хуб аст, аммо бо иҷрои фармонҳо ва худдорӣ аз боздоштҳо
зикр кардани Аллоҳ афзалтар аст". Зикрҳои машҳур зиёданд.
Метавонед ба манбаи онҳо муроҷиат намоед.
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Истиғфор ҳам мандуб аст. Аллоҳ Таоло мегўяд:

َوالْ ُم ْس َت ْغ ِفرِي َن بِاِلَ ْس َحا ِر
"Ва онон, ки дар саҳаргоҳон омурзиш металабанд" [3:17].

يَم
ً َو َمن يَ ْع َم ْل ُسو ًءا أَ ْو يَظْلِ ْم نَف َْس ُه ثُ َّم يَ ْستَ ْغ ِف ِر الل َّه يَجِ ِد الل َّه َغفُو ًرا َّر ِح
"Ва ҳар кӣ коре нописанд кунад ё ба худ ситам раво дорад,
он гоҳ аз Аллоҳ омурзиш хоҳад, Аллоҳро омурзанда ва
меҳрубон хоҳад ёфт"
[4:110].

َنت ِفيه ِْم َو َما كَانَ الل ُّه ُم َع ِّذبَ ُه ْم َو ُه ْم يَ ْس َت ْغ ِف ُرون
َ ََو َما كَانَ الل ُّه لِ ُي َع ِّذبَ ُه ْم َوأ
"То он гоҳ, ки ту дар миёнашон ҳастӣ, Аллоҳ азобашон
накунад ва то он гоҳ, ки аз Аллоҳ омурзиш металабанд, низ
Аллоҳ азобашон нахоҳад кард" [8:33].

َوالَّ ِذي َن إِ َذا َف َعلُواْ َفا ِحشَ ًة أَ ْو ظَلَ ُمواْ أَنْف َُس ُه ْم َذكَ ُرواْ الل َّه َف ْاس َت ْغ َف ُرواْ لِ ُذنُو ِبه ِْم
ََصواْ َع ََل َما َف َعلُواْ َو ُه ْم يَ ْعلَ ُمون
َ َو َمن يَ ْغ ِف ُر ال ُّذن
ُّ ِ ُُوب إَِّلَّ الل ُّه َول َْم ي
"Ва он касон, ки чун муртакиби коре зишт шаванд ё ба худ
ситаме кунанд, Аллоҳро ёд мекунанд ва барои гуноҳони хеш
омурзиш мехоҳанд ва кист ҷуз Аллоҳ, ки гуноҳонро
биёмурзад? Ва чун ба зиштии гуноҳ огоҳанд, дар он чӣ
мекарданд, пой нафушуранд" [3:135].
Дар ҳадисе, ки Муслим аз Абўҳурайра ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтанд:
" ، َجا َء ِب َق ْو ٍم يُ ْذنِ ُبون
ُ  لَ َذ َه َب، لَ ْو ل َْم تُ ْذنِ ُبوا،َوالَّ ِذي نَف ِِْس ِب َي ِد ِه
َ َ َول،الله تَ َع َاَل ِبك ُْم

 َف َي ْغ ِف ُر لَ ُه ْم،الله تَ َع َاَل
َ َ" َف َي ْس َت ْغ ِف ُرون

"Қасам ба Худое, ки ҷонам дар дасти Ўст, агар гуноҳ
накунед, Аллоҳ Таоло шуморо аз байн бардошта, ба ҷои
шумо қавмеро меорад, ки гуноҳ карда, ба Аллоҳ Таоло
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истиғфор мегўянд ва Аллоҳ Таоло эшонро мағфират
мекунад". Дар ҳадисе, ки Тирмизӣ бо санади ҳасан
баровардааст, Анас (р) ривоят мекунад, ки ҳадиси қудсии
зеринро аз Пайғамбар (c) шунидааст:

َ َيا ا ْب َن آ َد َم إِن ََّك َمـا َد َع ْوتَ ِني َو َر َج ْوتَ ِني َغ َف ْر ُت ل ََك َع ََل َمـا كَان:الله تَ َع َاَل
ُ َق َال
الس َمـا ِء ثُ َّم ْاس َت ْغ َف ْرتَ ِني
ْ  لَ ْو بَلَغ، يَا ابْ َن آ َد َم،ِم ْن َك َوَّلَ ُأبَ ِاِل
َّ ََت ُذنُو ُب َك َع َنان
اب اِلَ ْر ِض َخطَا َيا ثُ َّم لَ ِقي َت ِني
ِ  َيا ا ْب َن آ َد َم إِن ََّك لَ ْو أَتَ ْي َت ِني ِب ُق َر،َغ َف ْر ُت ل ََك َو ََّل ُأ َب ِاِل
ُُش ُك َِب شَ ْي ًئا ِلَتَ ْي ُت َك ِب ُق َرا ِب َها َم ْغ ِف َر ًة
ِ ْ "َّلَ ت

"

"Аллоҳ Таоло мегўяд: "Эй фарзанди Одам, агар ба Ман дуо
карда, аз Ман умедвор шавӣ, ба гуноҳҳои ту парвое
намекунам ва мебахшам. Эй фарзанди Одам, агар
гуноҳҳоят ба абрҳои осмон расад ва дар ин сурат ҳам, аз
Ман мағфират пурсӣ, парво накарда туро мағфират
менамоям. Эй фарзанди Одам, гарчи ба назди Ман бо гуноҳи
баробари ғилофи замин биёӣ ҳам, агар ба Ман ҳеҷ касро
шарик накарда рў ба рў шавӣ, туро бо мағфирати баробари
ҳамон ғилоф пешвоз мегирам". Дар ҳадисе, ки Аҳмад аз
Абўсаиди Худрӣ ривоят кардааст, Пайғамбар (c) гуфтанд:

ِ  َّلَ أَ ْب َر ُح أُ ْغوِي ِع َبا َد َك َمـا َدا َم ْت أَ ْر َوا ُح ُه ْم ِِف أَ ْج َسا ِد، َو ِع َّزتِ َك:يس
" ،ه ْم
ُ َِق َال إِ ْبل

وِن
ِ  َو ِع َّز ِِت َو َجَل َِِل َّلَ أَز َُال أَ ْغ ِف ُر لَ ُه ْم َمـا ْاس َت ْغ َف ُر:" َفق ََال

"Иблис мегўяд: "Ба ҳаққи иззатат, модом ки ҷони
бандагонат дар ҷасад аст, ман онҳоро гумроҳ месозам".
Аммо Аллоҳ Таоло мегўяд: "Ба ҳаққи иззатам ва бузургиям,
модом ки онҳо ба Ман истиғфор мегўянд, Ман онҳоро
мағфират мекунам"". Ин ҳадисро Ҳоким ривоят карда, ҳасан
гуфтааст ва онро Заҳабӣ маъқул донистааст. Тавре дар Ибни
Моҷа бо исноди саҳеҳ меояд, Абдуллоҳ ибни Буср ривоят
мекунад, ки аз Пайғамбар (c) шунидааст:
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"وَب لِـ َمـانْ ُوجِ َد ِِف َص ِحي َف ِت ِه ْاس ِت ْغفَا ٌر كَ ِث ٌْي
َ ُ"ط
"Ҷаннат бод ба касе, ки дар номаи аъмолаш истиғфор
бисёр аст". Тавре дар Муслим меояд, Абўзарр аз Пайғамбар (c),
он кас аз Парвардигори Азза ва Ҷалла ривоят мекунанд:

" ،ُوب َج ِمي ًعا
َ  َوأَنَا أَ ْغ ِف ُر ال ُّذن،ِيَا ِع َبا ِدي إِنَّك ُْم تُخ ِْط ُئونَ بِاللَّ ْيلِ َوال َّن َهار
وِن أَ ْغ ِف ْر لَك ُْم
ِ " َف ْاس َت ْغ ِف ُر
"Эй бандагонам, шумо шабу рўз гуноҳ мекунед ва Ман ҳамаи
гуноҳонро меомурзам. Пас, ба Ман истиғфор гўед, шуморо
мағфират мекунам".
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ТАВАККУЛ ВА ИХЛОС БА АЛЛОҲ

Ба Аллоҳ Субҳонаҳу таваккул кардан ба якчанд масъала
алоқаманд аст:
Якум: Ба ақида вобаста аст, яъне Офаридгор – Аллоҳ
Субҳонаҳу мавҷуд буда, мусулмон дар ба даст овардани фоида ё
дафъи зарар ба Ў такя мекунад. Ҳар кӣ инро инкор кунад,
кофир аст.
Дуюм: Банда бояд дар ҳар як кор ба Аллоҳ таваккул кунад.
Таваккул кори қалб буда, агар онро қалб тасдиқ накунад, бо
забон гуфтани он эътиборе надорад.
Сеюм: Агар банда далелҳои қатъии таваккулро инкор кунад,
кофир мешавад.
Чорум: Таваккул аз истифода бурдани сабабҳо фарқ мекунад.
Ин ду масъалаҳои гуногун буда, далелҳояшон низ
мухталифанд. Пайғамбар (c) ҳам таваккул мекарданд ва ҳам
сабабҳоро истифода мебурданд. Саҳобаҳои худро бо воситаи
ояту ҳадисҳо ба ҳамин мефармуданд. Он кас сабабҳои монанди
гўр кардани чоҳҳои Бадр, хандақ кофтан, аз Сафвон ба иҷора
гирифтани ҷавшанҳо, ҷосусҳо фиристодан, аз Хайбар қатъ
кардани об, ҳангоми омодагӣ ба фатҳи Макка аз Қурайш
пинҳон доштани хабарҳо, ба Макка бо ҷавшани дуқабата
даромадан ва ғайраро истифода мебурданд. То нозил шудани
ояти зерини Аллоҳ Таоло:
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اس
ِ َوالل ُّه َي ْع ِص ُم َك ِم َن ال َّن
"Аллоҳ туро аз мардум ҳифз мекунад" [5:67]
ҳатто ба худ посбон гирифта буданд. Ин корҳое мебошанд, ки
баъд аз барпо шудани давлат дар Мадина рўй додаанд.
Аммо дар Макка ба саҳобагон рухсат додаанд, ки ба
Ҳабашистон ҳиҷрат кунанд. Ҳимояи амакашон Абўтолибро
қабул кардаанд. Дар он муддате, ки алоқа тамоман қатъ шуда
буд, дар дара истоданд. Шаби ҳиҷрат ба Алӣ фармуданд, ки ба
ҷои он кас хоб кунад. Дар ғор се шаб хоб рафтанд. Аз Банӣ-Даил
як шахси моҳирро киро карданд, то ки роҳ нишон диҳад. Ин
ҳама истифода бурдани сабабҳо буда, ба таваккул зид нестанд.
Таваккул умуман ба ин корҳо алоқае надорад. Ба ҳам омехтани
ин ду масъала таваккулро ба як чизи шаклии бетаъсир табдил
медиҳад.
Далелҳо ба воҷиб будани таваккул:
• Аллоҳ Таоло мегўяд:

ًاس َق ْد َج َم ُعواْ لَك ُْم َفاخْشَ ْو ُه ْم َف َزا َد ُه ْم إِْيَانا
َ اس إِنَّ ال َّن
ُ الَّ ِذي َن َق َال لَ ُه ُم ال َّن
َو َقالُواْ َح ْس ُب َنا الل ُّه َونِ ْع َم الْ َو ِك ُيل
"Касоне, ки мардум гуфтандашон, ки мардум барои ҷанг бо
шумо гирд омадаанд, аз онҳо битарсед ва ин сухан бар
имонашон бияфзуд ва гуфтанд: "Аллоҳ моро басанда аст ва
чӣ некў ёварест!" [3:173].

وت
ُ َُوتَ َوك َّْل َع ََل الْ َح ِّي ا َّل ِذي ََّل َْي
"Ва бар Он зиндае, ки намемирад, тавакул кун" [25:58].

ََو َع ََل اللّ ِه َفلْ َي َت َوكَّلِ الْ ُم ْؤ ِم ُنون
"Ва мўъминон (бояд) бар Аллоҳ таваккул кунанд" [9:51].
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َفإِ َذا َع َز ْم َت َف َت َوك َّْل َع ََل اللّ ِه
"Ва чун қасди коре кунӣ, бар Аллоҳ таваккул кун" [3:159].

َو َمن َي َت َوك َّْل َع ََل اللَّ ِه َف ُه َو َح ْس ُب ُه
"Ҳар кӣ ба Аллоҳ таваккул кунад, Аллоҳ ўро кофист" [65:3].

َفا ْع ُب ْد ُه َوتَ َوك َّْل َعلَ ْي ِه
"Ўро бипараст ва бар Ў таваккул кун" [11:123].

َفإِن تَ َولَّ ْواْ َفق ُْل َح ْسب َِي الل ُّه َّل إِل ََـه إَِّلَّ ُه َو َعلَ ْي ِه تَ َوكَّل ُْت َو ُه َو َر ُّب الْ َع ْر ِش الْ َع ِظ ِيم
"Агар бозгарданд, бигў: "Аллоҳ барои ман кофист, Аллоҳе
ҷуз Ў нест, бар Ў таваккул кардам ва Ўст Парвардигори
арши бузург" [9:129].

يم
ٌ َو َمن يَ َت َوك َّْل َع ََل اللّ ِه َفإِنَّ الل َّه َعزِي ٌز َح ِك
"Ҳар кас, ки ба Аллоҳ таваккул кунад, ўро пирўзманд ва
ҳаким хоҳад ёфт!" [8:49].
Оятҳои зиёде ҳастанд, ки ба воҷиб будани таваккул далолат
мекунанд.
• Дар ҳадисе, ки Ибни Аббос ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
дар хусуси ҳафтод ҳазор нафар, ки беҳисоб ва беазоб ба ҷаннат
медароянд, гуфтанд:

" َ َو َع ََل َربِّه ِْم يَ َت َوكَّلُون، َ َوَّلَ َي َتطَ َّ ُْيون، َ َوَّلَ يَ ْس َ َْت ُقون، َ" ُه ْم الَّ ِذي َن َّلَ يَ ْر ُقون
"Онҳо дам намеандозанду дам намеандозонанд, фол
намекушоянд ва ба Парвардигорашон таваккул мекунанд"
(муттафақун алайҳ).
• Ибни Аббос ривоят мекунад: "Агар Пайғамбар (c) дар шаб
бедор шаванд, намози таҳаҷҷуд мехонданд ва мегуфтанд:
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" َو َعلَ ْي َك تَ َوكَّل ُْت، َوب َِك آ َم ْن ُت،"اَللّٰ ُه َّم ل ََك أَ ْسلَ ْم ُت
"Эй Аллоҳ, ба Ту таслим шудам, ба Ту имон овардам ва ба Ту
таваккул кардам" (муттафақун алайҳ).
• Абўбакри Сиддиқ (р) мегўяд: "Вақте ки дар ғор будем, ман
пойҳои мушриконро дидам. Онҳо дар болои сари мо
меистоданд. Ман гуфтам: "Эй Расулаллоҳ, агар нафаре аз
онҳо зери пои худ нигоҳ кунад, моро мебинад". Он гоҳ
Пайғамбар (c) гуфтанд:

"الله ثَالِ ُث ُه َمـا
ُ " َمـا ظَ ُّن َك يَا َأبَا َبكْ ٍر بِاثْ َن ْ ِني
"Эй Абўбакр, дар хусуси ду касе, ки сеюмашон Аллоҳ аст, чӣ
гумон дорӣ?" (муттафақун алайҳ).
• Уммусалама ривоят мекунад: "Вақте ки Пайғамбар (c) аз
хона мебаромаданд, мегуфтанд:

""ب ِْس ِم الل ِه تَ َوكَّل ُْت َع ََل الل ِه
"Ба номи Аллоҳ, ба Аллоҳ таваккул кардам". Ин ҳадисро
Тирмизӣ ривоят карда, ҳадиси ҳасани саҳеҳ гуфтааст. Онро
Нававӣ дар "Риёз" ҳадиси саҳеҳ гуфтааст.
• Дар ҳадисе, ки Анас (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтанд:
" َّح ْو َل َوَّلَ ُق َّو َة إَِّل
َ َ ب ِْس ِم الل ِه تَ َوكَّل ُْت َع ََل الل ِه َّل:إِ َذا َخ َر َج ال َّر ُج ُل ِم ْن َب ْي ِت ِه َفق ََال

 َف َيلْقَى الشَّ ْيطَانُ شَ ْيطَانًا،يت
َ  َو ُو ِق،يت
َ  َو ُه ِد،يت
َ  َق ْد كُ ِف، َح ْس ُب َك: يُق َُال ل َُه،بِالل ِه
ُ  َف َيق،"آ َخ ُر
ف ل ََك ِب َر ُجلٍ َق ْد كُ ِف َي َو ُو ِق َي َو ُه ِد َي
َ ْ كَي:ُول ل َُه

"Агар инсон дар вақти аз хона баромадан гўяд: "Ба номи
Аллоҳ, ба Аллоҳ таваккул кардам, ҳеҷ қуввае нест, ки ба
Аллоҳ вобаста набошад", ба ў гуфта мешавад: "Кофист, ту
кифоя карда шудӣ, ҳидоят карда шудӣ ва ҳимоя карда
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шудӣ". Пасон шайтоне ҳангоми вохўрдан бо шайтони дигар
мегўяд: "Агар ба одами кифоя кардашуда, ҳидоят
кардашуда ва ҳимоя кардашуда вохўрӣ, аҳволат чӣ
мешавад?"". Онро Ибни Ҳиббон дар "Саҳеҳ"-и худ ривоят
кардааст. Абўдовуд ва Насоӣ онро дар "Мухтора" баровардаанд
ва исноди онро саҳеҳ гуфтаанд.
• Дар ҳадисе, ки Умар ибни Хаттоб (р) ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) фармуданд:

" ـاصا
ً  تَغ ُْدو ِخ َم، لَ َر َز َقك ُْم كَ َمـا َي ْرز ُُق الطَّ ْ َْي،لَ ْو أَنَّك ُْم تَ َوكَّلْ ُت ْم َع ََل الل ِه َح َّق تَ َوكُّلِ ِه
وح ِبطَانًا
ُ " َوتَ ُر
"Агар шумо ба Аллоҳ таваккули ҳақиқӣ мекардед, монанди
паррандае, ки пагоҳӣ гурусна рафта, бегоҳӣ сер
бармегардад, ба шумо низ ризқ медод". Ин ҳадисро Ҳоким
ривоят карда, исноди онро саҳеҳ гуфтааст. Онро Ибни Ҳиббон
дар "Саҳеҳ"-и худ ривоят кардааст. Онро Мақдисӣ дар
"Мухтора" саҳеҳ гуфтааст.
Ихлос дар тоат риё накардан аст. Он амали қалб буда, онро
фақат банда ва Офаридгор медонад. Гоҳо банда ба шубҳа
мераваду худро гаштаю баргашта ҳисоб мекунад ва "Тоатро
барои чӣ кардам" гуфта гаштаю баргашта ба худ савол медиҳад.
Агар баъд аз тадқиқот маълум шавад, ки ў амалашро барои
Аллоҳ кардааст, кораш холис шудааст. Агар бо мақсади дигар
карда бошад, ба кораш риё омехта шудааст. Ин гуна нафсияро
ислоҳ бояд кард. Мумкин аст, ки муддати ислоҳ кашол ёбад.
Агар банда ба мартабае расида, пинҳон доштани некиҳои худро
хоҳад, дар ў аломати ихлос намоён шудааст. Қуртубӣ мегўяд:
"Вақте ки аз Ҳасан дар хусуси ихлос ва риё пурсиданд, ў
ҷавоб дод: "Хостани пинҳон доштани некиҳои худ ва
нахостани махфӣ доштани бадиҳои худ ихлос аст"". Дар
рўзи Қодисия одамеро диданд, ки ҳар ду дасту пояш бурида
шуда буданд ва ў ояти зеринро бо диққат мехонд:
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"Ва ҳар кӣ аз Аллоҳву пайғамбараш итоат кунад, ҳамроҳ бо
касоне хоҳад буд, ки Аллоҳ неъматашон додааст, чун анбиё
ва сиддиқон ва шаҳидону солеҳон ва инон чӣ некў
рафиқонанд!" [4:69] Аз ў пурсиданд: "Эй бандаи Аллоҳ, ту
кистӣ?" Ў ҷавоб дод: "Яке аз ансориён мебошам", аммо
номашро нагуфт, пинҳон кард.
Ихлос воҷиб аст. Ба ин дар Қуръону суннат далелҳои зиёд
мавҷуданд.
Дар сураи "Зумар" Аллоҳ Таоло мегўяд:

الدي َن
ِّ اب بِالْ َح ِّق َفا ْع ُب ِد الل ََّه ُم ْخلِ ًصا ل َُّه
َ إِنَّا أَن َزلْ َنا إِلَ ْي َك الْ ِك َت
"Мо ин Китобро ба ростӣ ба ту нозил кардем. Пас Аллоҳро
бипараст ва дини худро барои Ў холис гардон" [39:2].

ين الْخَالِ ُص
ِّ أَ ََّل لِلَّ ِه
ُ الد
"Огоҳ бош, ки дини холис аз они Аллоҳ аст" [39:3].

ُق ْل إِ ِِّن أُ ِم ْر ُت أَنْ أَ ْع ُب َد الل ََّه ُم ْخلِ ًصا ل َُّه ال ِّدي َن
"Бигў: "Ман маъмур шудаам, ки Аллоҳро бипарастам ва
барои Ў дар дин ихлос варзам" [39:11].

قُلِ الل ََّه أَ ْع ُب ُد ُم ْخلِ ًصا ل َُّه ِدي ِني
"Бигў: "Аллоҳро мепарастам ва барои Ў дар дин ихлос
меварзам" [39:14]
Худ аз худ маълум аст, ки сухани ба Пайғамбар хитоб
кардашуда ба уммати он кас гуфта шудааст.
Далелҳо аз суннат:
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• Дар ҳадисе, ки Тирмизӣ ва Шофеӣ дар "Рисола"-и худ аз
Абдуллоҳ ибни Масъуд ривоят кардаанд, Пайғамбар (c)
гуфтанд:

ِ َف ُر َّب َحا ِمل،الله ا ْم َر ًأ َس ِم َع َمقَالَ ِتي َف َو َعا َها َو َح ِفظَ َها َوبَلَّ َغ َها
ُ َْض
َ َّ ن
اص َح ُة
َ  َو ُم َن، ثَ َل ٌَث َّلَ ُي ِغ ُّل َعلَ ْي ِه َّن َقل ُْب ُم ْسلِ ٍم إِ ْخَل َُص الْ َع َملِ لِل ِه.ُه َو أَ ْفق َُه ِم ْن ُه
ُ الد ْع َو َة تُ ِح
يط ِم ْن َو َرائِه ِْم
َّ َّ َفإِن، َولُ ُزو ُم َج َمـا َع ِته ِْم،"أَ ِِئَّ ِة الْـ ُم ْسلِ ِم َني

"ن
ْ ِف ْق ٍه إِ ََل َم

"Он шахсеро, ки сухани маро шунида, онро фаҳмидааст ва аз
ёд карда, ба дигарон расонидааст, Аллоҳ бардаму саломат
кунад. Одатан шахсоне вомехўранд, ки ба одамони аз худ
донотар дониш меомўзанд. Се чиз ҳаст, ки ба қалби
мусулмон сахт намерасад: амалро холис барои Аллоҳ
кардан, ба роҳбарони мусулмон насиҳат кардан, ҷамоаи
мусулмононро маҳкам доштан. Чунки даъват (дуо) аз паси
онҳо иҳота мекунад". Ин ҳадис дар Ибни Моҷа аз Зайд ибни
Собит ривоят шудааст. Онро Ибни Ҳиббон дар "Саҳеҳ"-и худ
баровардааст. Он дар Ибни Моҷа аз Ҷубайр ибни Мутъам низ
ривоят шудааст. Ҳоким низ онро ривоят карда, бинобар шарти
шайхайн саҳеҳ гуфтааст. Ибни Ҳиббон дар "Саҳеҳ"-и худ ҳадиси
мазкурро аз Абўсаиди Худрӣ ривоят кардааст. Баззор онро бо
исноди
ҳасан
баровардааст.
Суютӣ
онро
дар
"Алазҳаралмутанасира" дар қатори ҳадисҳои мутавотир
овардааст.
• Дар ҳадисе, ки Аҳмад аз Убай ибни Каъб ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтанд:
" ن َع ِم َل ِم ْن ُه ْم
ْ  َف َم،َص َوال َّت ْم ِك ِني ِِف اِلَ ْر ِض
ِ ْ ِالس َنا ِء َوال ِّر ْف َع ِة َوال َّن
َّ ُش َه ِذ ِه اِلُ َّم َة ب
ْ ِّ َب

يب
ٌ " َع َم َل اآل ِخ َر ِة لِ ُّلدنْ َيا ل َْم َيكُ ْن ل َُه ِِف اآل ِخ َر ِة ن َِص

"Ба ин уммат дар хусуси бузургӣ, пешқадамӣ, пирўзӣ ва
имконият додан дар рўи замин мужда бидеҳ. Ҳар кӣ кори
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охиратро барои дунё кунад, дар охират барои ў насибае
намешавад". Дар "Мухтора" исноди онро ҳасан гуфтаанд.
• Дар ҳадисе, ки Ибни Моҷа аз Анас (р) ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтанд:

َ  َو،الصَلَ َة
" آَت
ُّ َم ْن َفا َر َق
َ َش
ِ َ َالدنْ َيا َع ََل ا ِإل ْخَل َِص لِلَّ ِه َو ْح َد ُه َّل
َّ  َوأَ َقا َم،يك ل َُه

ٍ الله َع ْن ُه َر
اض
ُ  َفا َر َق َها َو،"ال َّزكَا َة

"Агар бандае, ки бе шарик танҳо барои Аллоҳ ихлос
кардааст ва намоз хонда, закот додааст, аз дунё гузарад,
Аллоҳ аз ў розӣ мешавад". Ин ҳадисро Ҳоким низ ривоят
карда, аз рўи шарти шайхайн саҳеҳ гуфтааст.
• Дар ҳадисе, ки Абўумома Боҳилӣ ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтанд:

" َوابْ ُت ِغ َي ِب ِه َو ْج ُه ُه،الله َّلَ يَ ْق َب ُل ِم ْن الْ َع َملِ إَِّلَّ َمـا كَانَ ل َُه خَالِ ًصا
َ َّ"إِن
"Аллоҳ танҳо он амалеро қабул мекунад, ки бо умеди
дидори Ў холисона карда шудааст". Мунзирӣ исноди ин
ҳадисро мўътамад гуфтааст.
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СУБОТ ДАР БОЛОИ ҲАҚ

Даъваткунанда чи дар диёри куфр ва чи дар диёри исломӣ
вазифаҳои хоса дорад. Агар дар диёри куфр бошад, ў бояд барои
ба диёри Ислом табдил додани он амал кунад. Агар дар диёри
Ислом бошад, ў бояд бо назорат, амри маъруф ва наҳйи мункар
машғул шавад. Мо дар ин мавзўъ дар хусуси ҳолати якум
таваққуф мекунем. Инак, имрўз дар охири чоряки якуми асри
XV-уми ҳиҷрӣ қарор дорем. Аз он даме ки Хилофат барҳам хўрд,
Ислом аз ҳаёти мусулмонон барканор карда шуд ва дар тамоми
рўи замин пасткашон ҳукмрон гаштанд, ҳаштод сол сипарӣ
шуд. Умуман ҳамаи мусулмонон ва хусусан даъваткунандагон
рўзҳоеро паси сар менамоянд, ки аҳволашон ба аҳволи
мусулмонони даври Макка монанд гаштааст. Илова бар ин,
онҳо бояд ҳукмҳоеро, ки баъд аз ҳиҷрат нозил шудааст, ба ҷо
оранд. Азбаски ҳар ду ҳолат ба якдигар монанд аст, ин ҷо мо
фақат бо корҳои пеш аз ҳиҷрат маҳдуд мегардем. Кофирони
Макка аз мусулмонон талаб мекарданд, ки кофир шаванд, аз
Ислом баргарданд, даъват накунанд, ибодати худро ба мардум
маълум нанамоянд. Ҳокимони золими имрўза айнан чунин
рафтор мекунанд, балки аз онҳо ҳам мегузаронанд. Онҳо аз
даъваткунандагон талаб мекунанд, ки ба ҳукмронии пасткашон
хизмат кунанд, бо онҳо ҳамкорӣ намоянд ва ба гумоштагони
фикрӣ ва ҷосусон табдил ёбанд. Ин гумоштагон ва ҷосусон
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фикрҳоеро ривоҷ медиҳанд, ки дар диёрҳои мусулмонон
муддати мавҷудияти нуфузи кофиронро дароз мекунад. Ин
лашкаре, ки аз ҷосусон, гумоштаҳои фикрию фатводиҳанда
ташкил ёфтааст, фаровон ёфт мешавад. Мепиндорам, ки ин
гуна талаби палидонаро ҳатто Қурайш ҳам ба миён
нагузоштааст. Кофирони Макка барои ба рўёб баровардани
талабҳои мазкур монанди куштан, азобдиҳӣ, озурдан, ҳабскунӣ,
бастан, аз ҳиҷрат боздоштан, кашида гирифтани молу мулк,
тамасхур, кам кардани ризқ, қатъи алоқа, паҳн кардани
хабарҳои бардурўғу бофта услубҳои гуногунро истифода
бурданд. Ҳокимони золими имрўза ҳам айнан ҳамин услубҳоро
истифода бурданд, аз онҳо ҳам гузаронданд. Кашфиётҳои
замонавиро, монанди қувваи барқ, на дар ривоҷдиҳии саноат,
балки дар азобдиҳии мусулмонон истифода бурданд. Дар рў ба
рўи ин корҳо Пайғамбар (c) ва саҳобагон мавқеи хоса доштанд.
Аз онҳо намуна гирифтан ва ба онҳо пайравӣ кардан ба мо
воҷиб аст. Акнун дар хусуси талабҳои кофирон, услубҳои
истифодабурдаи онҳо ва мавқеи мусулмонон нисбат ба онҳо
батафсилтар таваққуф мекунем. Услубҳое, ки кофирони Макка
истифода бурданд:
Задан: Ҳоким аз Анас (р) ривоят мекунад:

 َفقَا َم أَ ُبو َبكْ ٍر،َُش َعلَ ْي ِه
َ ِ َض ُبوا َر ُس َول الل ِه ﷺ َح َّتى غ
َ َ لَق َْد
َ  َويْلَك ُْم أَتَ ْق ُتلُونَ َر ُجَلً أَنْ يَق:ُول
ُ َويَق
 َه َذا ابْ ُن: َم ْن َه َذا؟ َقالُوا:الله؟ َقالُوا
ُ ُول َر َِّب
"أَ َِب ُق َحا َف َة الْـ َم ْج ُنو ُن
" ج َع َل ُي َنا ِدي
َ َف

"Пайғамбар (c)-ро то аз ҳуш рафтан заданд. Абўбакр (р)
бархоста фарёд кашид: "Вой бар ҳоли шумо, оё мардеро, ки
мегўяд, ки Парвардигори ман Аллоҳи яктост, мекушед?"
Пурсиданд: "Кист ин?" Ҷавоб доданд: "Писари девонаи
Абўқаҳҳофа аст"". Ин ҳадисро Ҳоким дар "Мустадрак"
баровардааст ва бинобар шарти Муслим исноди онро саҳеҳ
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гуфтааст. Муслим дар хусуси мусулмон шудани Абўзарр аз худи
ў ривоят мекунад:
" ِئ؟
ُ َفأَتَ ْي ُت َمكَّ َة َف َتضَ َّعف
َّ  َف ُقل ُْت أَ ْي َن َه َذا الَّ ِذي ت َْد ُعون َُه،ْت َر ُجَلً ِم ْن ُه ْم
َ الصاب

َ  َف َم،الصاب َِئ
َل أَ ْه ُل الْ َوا ِدي ِبك ٍُّل َم َد َر ٍة َو َعظْ ٍم َح َّتى
َّ :َفأَشَ ا َر إِ َ َِّل َفق ََال
َّ َ ـال َع
 َق َال َفا ْرتَ َف ْع ُت ِح َني ا ْرتَ َف ْع ُت كَأَ ِِّن ن ُُص ٌب َأ ْح َم ُر،َل
َّ َ " َخ َر ْر ُت َمغ ِْش ًّيا َع

"Сипас ба Макка омадам ва чун яке аз онҳоро андаке нарм
карда: Куҷост марде, ки шумо онро аздинбаргашта
мепиндоред, - гуфтам, вай ба сўи ман ишора карда гуфт:
"Ин аз дин баргаштааст". Он гоҳ тамоми аҳли водӣ ба ман
ҳамла карда, бо панҷшоха, устухон ва ҳар чизи ба дасташон
афтода то аз ҳуш рафтан маро латукўб намуданд. Вақте
ки аз ҷоям бархостам, ба ҳайкали суп-сурх монанд шуда
будам...".
Бастан: Бухорӣ дар масҷиди Кўфа аз Саид ибни Зайд ибни
Амр ибни Нуфайл ривоят мекунад:
"

َّ َولَ ْو أَن، َق ْب َل أَنْ ُي ْسلِ َم ُع َم ُر،َوالل ِه لَق َْد َرأَ ْي ُت ِني َوإِنَّ ُع َم َر لَـ ُموثِ ِقي َع ََل اإل ِْسَل َِم
َ"أُ ُح ًدا ا ْر َف َّض لِلَّ ِذي َص َن ْع ُت ْم ِب ُع ْث َمـانَ لَكَان

"Қасам ба Аллоҳ, ки Умар пеш аз Ислом оварданаш маро
барои мусулмон шуданам баста буд. Агар кас барои корҳое,
ки шумо дар ҳаққи Усмон кардед, ашк резад, меарзад". Дар
ривояти Ҳоким гуфта шудааст: "Маро ва модарамро баста
буд". Ҳоким ин ҳадисро бинобар шарти шайхайн саҳеҳ гуфтааст
ва онро Заҳабӣ маъқул донистааст.
Аз тарафи модар фишор овардан: Ибни Ҳиббон дар "Саҳеҳ"и худ аз Мусъаб ибни Саъд, ў аз падараш ривоят мекунад:
"Модари Саъд гуфт: "Оё Аллоҳ ба некӣ нафармудааст?
Қасам ба Аллоҳ, ки ё ман нахўрдаву нанўшида мемирам, ё
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ту кофир мешавӣ". Агар ба ў таом хўронданӣ мешуданд, ба
даҳонаш маҷбуран мерехтанд. Пасон ояти зерин нозил шуд:

ِنسانَ ِب َوا ِل َد ْي ِه ُح ْس ًنا
َ َو َو َّص ْي َنا ْاإل
"Ба одамӣ сафориш кардем, ки ба падару модари худ некӣ
кунад" [29:8].
Дар офтоб тафсондан: Абдуллоҳ ривоят мекунад: "Ҳафт
нафар пеш аз ҳама мусулмон шудани худро ошкор карданд.
Аллоҳ Таоло Пайғамбар (c)-ро бо амакашон Абўтолиб,
Абўбакрро бо қавмаш ҳимоя кард. Аммо дигаронро
мушрикон дастгир карда, ҷавшани оҳанин пўшонданд ва
дар офтоб гузоштанд. Ғайр аз Билол мусулмоне набуд, ки
талаби мушриконро иҷро накарда бошад. Билол дар роҳи
Аллоҳи Азза ва Ҷалла ин озорҳоро ночиз донист. Қавмаш
ўро таҳқир намуда, ба кўдакон доданд. Онҳо Билолро дар
дараҳои Макка сазо дода давр мезанонданд, ў бошад, беист
"Аҳад, Аҳад" мегуфт". Ин ҳадисро Ҳоким дар "Мустадрак"
ривоят карда, иснодашро саҳеҳ гуфтааст ва онро Заҳабӣ дар
"Таърих" маъқул донистааст, лекин онро ду шайх
набаровардаанд. Онро Ибни Ҳиббон низ дар "Саҳеҳ"-и худ
баровардааст.
Овозро баланд накунондан ва ба мардум омехта
накардан: Дар ҳадиси дароз, ки Бухорӣ аз Оиша (р) ривоят
кардааст, аз ҷумла гуфта мешавад: "Қурайш ҳимояи Ибни
Дуғуннаро инкор накард. Ба вай гуфтанд: "Ўро бифармо, ки
фақат дар ҳавлиаш ибодат кунад, ба берун набаромада, чӣ
қадар хоҳад, ҳамон қадар намоз хонда, тиловат кунад, вале
ба ҳама шунавонида моро озор надиҳад, зеро аз фитнанок
шудани зану фарзандонамон метарсем". Ибни Дуғунна инро
ба Абўбакр гуфт. Баъд аз ин Абўбакр танҳо дар ҳавлии худ
ба Парвардигор ибодат мекард, намоз мехонд, қироат
мекард. Пасон ба фикри масҷид сохтан омад ва дар як
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кунҷи ҳавлӣ масҷид сохт. Дар он ҷо намоз мехонд ва Қуръон
тиловат мекард. Занҳо ва кўдакони мушрикон дар назди ў
ҷамъ меомаданд. Ин кор барои онҳо мароқовар буда,
тамошо мекарданд. Абўбакр одами нозуктабъ буда,
ҳангоми тиловати Қуръон худро аз гиря дошта
наметавонист. Ин чиз пешвоёни Қурайшро ба даҳшат
овард. Ба Ибни Дуғунна сафир фиристоданд. Чун ў омад,
гуфтанд: "Мо ба ҳимоя гирифтани Абўбакрро аз ту фақат
бо шарти дар ҳавлиаш ибодат кардан пазируфта будем, ў
аз ҳад гузашт, дар як канори ҳавлиаш масҷид сохта, намоз
ва қироати худро эълон кард, мо аз фитнанок шудани зану
фарзандонамон метарсем, ўро боздор, агар фақат бо
ибодат кардан дар ҳавлиаш маҳдуд шавад, дар ҳоли пешина
боқӣ монад, агар саркашӣ намуда гўяд, ки ошкоро мекунам,
аз ў пурс, ки ҳимояи аз ту гирифтаашро баргардонад. Зеро
мо намехоҳем ваъдаеро, ки ба ту додем, вайрон кунем ва
айни вақт розӣ нестем, ки Абўбакр кори худро ошкоро
давом диҳад"".
Санг партофтан: Ибни Ҳиббон ва Ибни Ҳузайма дар "Саҳеҳ"ҳои худ аз Ториқ Мухорибӣ ривоят мекунанд: "Аз бозори
Зулмаҷоз гузаштани Пайғамбар (c)-ро дида будам. Он кас ба бар
либоси сурх доштанд ва мегуфтанд:

"الله تُ ْفلِ ُحوا
ُ َّاس ُقولُوا َّلَ إِل ََه إَِّل
ُ "يَا أَيُّ َها ال َّن
"Эй мардум, гўед, ки нест илоҳе ҷуз Аллоҳ, наҷот меёбед".
Касе аз қафои он кас рафта, санг мепартофт. Рўи по ва ду
буҷулаки пои он кас хунолуд шуд. Ў мегуфт: "Эй мардум, ба ў
гўш надиҳед, ў каззоб аст". Ман пурсидам, ки ин мард кист.
Гуфтанд: "Ин ғуломи Банӣ-Абдулмуталиб аст". Ман
пурсидам: Касе, ки аз қафои он кас рафта санг мезанад, ў
кист? Гуфтанд, ки ў Абдулуззо Абўлаҳаб мебошад".
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Партофтани рўдаю ишкамба ва дигар ахлотҳо: Бухорӣ аз
Абдуллоҳ (р) ривоят мекунад: "Пайғамбар (c) дар саҷда
буданд. Дар атрофашон қурайшиҳо меистоданд. Уқба ибни
Абўмуайт ишкамбаи ҳайвони забҳшударо оварда ба болои
Пайғамбар (c) партофт. Он кас сарашонро набардоштанд.
Фотима (р) омада, онҳоро гирифт ва анҷомдиҳандаи ин
корро дуои бад кард. Он гоҳ Пайғамбар (c) дуо карданд:

ِاللّٰ ُه َّم َعلَ ْي َك الْـ َمألَ ِم ْن ُق َر ْي ٍش أَ َبا َج ْهل
ٍ  أَ ْو أُ َ ََّب بْ َن َخل،َف
ٍ  َوأُ َم َّي َة بْ َن َخل،" َربِي َع َة
َف

"ن
َ  َوشَ ْي َب َة ْب، َو ُع ْت َب َة ْب َن َربِي َع َة،ْب َن ِهشَ ٍام

"Эй Аллоҳ, ҷазои ин гурўҳи Қурайшро – Абўҷаҳл ибни Ҳишом,
Утба ибни Рабиа, Шайба ибни Рабиа, Умайя ибни Халаф ё ки
Убай ибни Халафро худат деҳ"". Ровӣ мегўяд: "Онҳо дар рўзи
Бадр кушта шуданд ва ғайр аз Умайя ё Убай дигаронро ба
чоҳ партофтанд. Бўғумҳои ононе, ки ба чоҳ партофта
нашуданд, пора-пора бурида шуда буд". Дар ҳадисе, ки аз
Ибни Саъд дар "Табақот" аз Оиша (р) ривоят карда шудааст,
Пайғамбар (c) гуфтанд:

ٍ  بَ ْ َني أَ َِب لَ َه ٍب َو ُع ْق َب َة بْ ِن أَ َِب ُم ِع،َش َجا َر ْي ِن
ِ إِنْ كَانَا لَ َيأْتِ َيان،يط
ِّ َ كُ ْن ُت بَ ْ َني
 َف َيطْ َر ُحون َُه، َح َّتى إِنَّ ُه ْم لَ َيأْتُونَ ِب َب ْع ِض َمـا َيطْ َر ُحونَ ِم ْن اِلَ َذى،َف َيطْ َر َحانِ َها َع ََل َب ِاَب
" َع ََل بَ ِاَب

ُ بِالْ ُف ُر
" ،وث

"Дар байни ду ҳамсояи бад – Абўлаҳаб ва Уқба ибни
Абўмуайт, будам. Рўдаю ишкамбаҳоро ба назди дарвозаам
мепартофтанд. Ҳатто ахлотҳои дигарро низ ба назди
дарвозаам мепартофтанд". Пайғамбар (c) онҳоро
бартараф мекарданд ва мегуфтанд: "Эй Банӣ-Абдуманоф,
ин чӣ ҳамсоягӣ аст?"
Кўшиш барои ба гардан савор шудан ва ба рў хок
пошидан: Муслим аз Абўҳурайра ривоят мекунад: "Абўҷаҳл
гуфт: "Оё мехоҳед дар пеши чашми шумо ба рўи Муҳаммад
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хок пошанд". Гуфтанд: "Оре". Он гоҳ ў гуфт: "Қасам ба Лот
ва Уззо, ки агар боз чунин кардани ўро бинам, ё ба гарданаш
савор мешавам, ё ба рўяш хок мепошам". Ҳангоми намоз
хондани Пайғамбар (c) омада, акнун мехост ба гарданашон
савор шавад, ногаҳон ба ақиб баргашта, бо даст аз чизе ба
ҳимоякунӣ сар кард. Ба ў гуфтанд: "Ба ту чӣ шуд". Дар
ҷавоб гуфт: "Байни ману ў як хандақи оташдор, чизи
даҳшатовар ва болҳо пайдо шуд". Пайғамбар (c) гуфтанд:

""لَ ْو َدنَا ِم ِّني َّل ْخ َتطَ َف ْت ُه الْـ َمَلَئِكَ ُة ُعضْ ًوا ُعضْ ًوا
"Агар ба ман наздик меомад, фариштагон ўро пора-пора
мекарданд".
Азобдиҳии мутлақ: Заҳабӣ дар "Таърих", Байҳақӣ дар
"Шаъб", Ибни Ҳишом дар "Сират" ва Аҳмад дар
"Фазоилуссаҳоба" аз Урва (р) ривоят мекунанд: "Варақа ибни
Навфал аз назди Билол, ки азоб дода мешуд ва зикри "Аҳад,
Аҳад"-ро ба забон меовард, гузашта мегуфт: "Эй Билол,
Аллоҳ яккаву ягона аст". Пасон ба назди Умайя ибни Халаф
ва аҳли Банӣ-Ҷамҳ, ки ўро азоб медоданд, омада мегуфт:
"Қасам ба Аллоҳ, ки агар ўро бикушед, ба ў дилам сахт
месўзад". Ҳавлии Абўбакр дар Банӣ-Ҷамҳ буд. Ў аз назди
Билол, ки азоб дода мешуд, гузашта ба Умайя гуфт: "Оё дар
ҳаққи ин мискин аз Аллоҳ наметарсӣ, то кай ин корро
давом медиҳӣ?" Умайя гуфт: "Ту ўро вайрон кардӣ, акнун
худат халос кун". Абўбакр гуфт: "Розиям, ман ғуломе
дорам, ки аз ў бақувваттар ва тобовартар аст ва дар
дини туст, ҳамонро иваз мекунам". Умайя гуфт: "Қабул
кардам". Абўбакр гуфт: "Ў аз они туст" ва ба ҳамон
ғуломаш Билолро иваз карда, озод намуд. Абўбакр пеш аз
ҳиҷрат кардани худ дар Макка шаш нафар ғуломро барои
мусулмон шуданашон озод карда буд. Билол ҳафтуми онҳо
буд. Дар байни онҳо Уммуабийс, Зиннира ва Омир ибни
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Фаҳира буданд, ки Бадру Уҳудро дидаанд ва дар рўзи чоҳи
Мауна шаҳид шудаанд. Дар ҳадисе, ки Ҷобир (р) ривоят
кардааст, Пайғамбар (c) аз назди Аммор ва оилаи ў, ки азоб
дода мешуданд, гузашта гуфтанд:

"اُس َفإِنَّ َم ْو ِع َدك ُْم الْ َج َّن ُة
ٍ ِ ُشوا َآل َع َمـا ٍر َو َآل َي
ُ ِ "أَ ْب
"Эй оилаи Аммор, эй оилаи Ёсир, хушҳол бошед, чунки ба
шумо ҷаннат ваъда карда шуд". Ин ҳадисро Ҳоким дар
"Мустадрак" бароварда, бинобар шарти Муслим саҳеҳ гуфтааст.
Онро Заҳабӣ дар "Талхис" маъқул донистааст. Аҳмад бо санаде,
ки ровиҳояш боэътимоданд, аз Усмон (р) ривоят мекунад: "Бо
Пайғамбар (c) дар водӣ равон будем. Он кас аз дастам
дошта буданд. Чун ба назди Аммор ва оилаи ў, ки азоб дода
мешуд, омадем, Абўаммор гуфт: "Эй Расулаллоҳ, замон
ҳамин будааст!" Он гоҳ Пайғамбар (c) гуфтанд:

ِ  اللّٰ ُه َّم ا ْغ ِف ْر:"اِ ْص ِ ْْب ثُ َّم َق َال
"اُس َو َق ْد َف َعل ُْت
ٍ ِ آلل َي
"Сабр кун", сипас боз гуфтанд: "Эй Аллоҳ, ман оилаи Ёсирро
бахшидам, Ту низ бубахш".
Гурусна гузоштан: Дар ҳадисе, ки Ибни Ҳиббон дар "Саҳеҳ"-и
худ аз Анас ривоят кардааст, Пайғамбар (c) гуфтанд:
" ،ح ٌد
ُ  َولَق َْد أُ ِخف،يت ِِف الل ِه َو َمـا يُ ْؤ َذى أَ َح ٌد
ُ لَق َْد أُو ِذ
ُ ْت ِِف الل ِه َو َمـا يُخ
َ ََاف أ

َل ثَ َل ٌَث ِم ْن َب ْ ِني َي ْو ٍم َولَ ْيلَ ٍة َو َمـا ِِل طَ َعا ٌم إَِّلَّ َمـا َوا َرا ُه إِب ُِط ِبَل ٍَل
َّ َ " َولَق َْد أَت َْت َع
"Дар роҳи Аллоҳ ҳеҷ кас мисли ман озор дода нашудааст.
Дар роҳи Аллоҳ ҳеҷ кас мисли ман тарсонида нашудааст. Ба
сарам ҳолате омад, ки се шабонарўз ғайр аз чизи ба бағали
Билол ғунҷанда дигар хўрданӣ надоштам". Ибни Ҳиббон дар
"Саҳеҳ" ва Ҳоким дар "Мустадрак" аз Холид ибни Умайри Адавӣ
ривоят мекунанд: "Ба мо Утба ибни Ғазавон хутба кард ва
баъд аз ҳамду сано ба Аллоҳ гуфт: "Ман худро яке аз ҳафт
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нафар мешумурам, ки бо Пайғамбар (c) буданд. Мо ғайр аз
барги дарахт дигар хўрданӣ надоштем, канори даҳонамон
кафида, яра зер мекард. Ман як ҷомаро барои худ ва
"Савораи Ислом", яъне Саъд ибни Абўваққос ду тақсим
кардам. Нимашро Саъд ба худ пешбанд кард, нимашро ман.
Имрўз ҳар кадоми мо, ки зинда мондааст, ба амири шаҳрҳо
табдил ёфт. Ман паноҳ металабам, ки дар назди худ
бузург, аммо дар назди Аллоҳ ҳақир бошам" Ҳоким онро дар
"Мустадрак" бароварда, бинобар шарти Муслим саҳеҳ гуфтааст
ва онро Заҳабӣ дар "Талхис" маъқул донистааст.
Қатъи алоқа: Ибни Саъд дар "Табақот" аз Воқидӣ, ў аз Ибни
Аббос, Абўбакр ибни Абдурраҳмон ибни Ҳорис ибни Ҳишом ва
Усмон ибни Абўсулаймон ибни Ҷубайр ибни Мутъам ривоят
мекунад: "Онҳо аҳднома бастанд, ки аз Банӣ-Ҳошим духтар
намегиранд, духтар намедиҳанд, хариду фурўш ва
рафтуомад намекунанд... Аз онҳо хўрокворӣ ва молҳои
эҳтиёҷиро боздоштанд... Онҳо танҳо аз як мавсим ба
мавсими дигар баромада метавонистанд. Аҳволашон ба
танг омада, то андозае расид, ки нолаҳои кўдаконашонро
аз пушти дара ҳам шунидан мумкин буд. Баъзе аз
қурайшиҳо аз ин кор хушнуд шуда бошанд, баъзе норозӣ
шуданд... Ҳамин тавр, онҳо дар дара се сол монданд...".
Заҳабӣ дар "Таърих" ин хабарро бо роҳи Мўсо ибни Уқба аз
Зуҳрӣ ривоят мекунад.
Аз болояш хандидан, масхара кардан: Тавре Ибни Ҳишом
дар "Сират" меорад, Ибни Исҳоқ аз Язид ибни Зиёд, ў аз
Муҳаммад ибни Каъби Қурозӣ ривоят мекунад: "Вақте ки
Пайғамбар (c) ба Тоиф рафтанд, дар назди се бародар, ки
онҳо дар он вақт сардорон ва бузургони Сақиф буданд,
нишастанд. Онҳоро ба Аллоҳ даъват карда мақсади худро
баён намуданд, ки ба Ислом ёрӣ диҳанд ва бар зидди
қавмашон, ки зиддият нишон медод, ҳамроҳи он кас
132

бошанд. Он гоҳ яке аз онҳо гуфт: "Агар Аллоҳ туро
фиристода бошад, либоси Каъбаро кашида мегирам". Боз
дигаре гуфт: "Магар Аллоҳ барои фиристодан ба ғайр аз ту
дигар касро наёфтааст". Нокасу нобакорон, ғуломону
пасткашон он касро ҳақорат карда дод заданд". Ибни
Ҳиббон дар "Саҳеҳ"-и худ аз Абдуллоҳ ибни Амр ривоят
мекунад: "Дар ҳузури онҳо будам. Назди як харсанг ҷамъ
омада, дар бораи Пайғамбар (c) ҳар хел суханҳоро
мегуфтанд: "Ба ҳеҷ кас то ин андоза сабр накарда будем,
орзую умедҳоямонро бемаънӣ гуфт, падару бобоҳоямонро
ба замин зад, динамонро муттаҳам кард, ҷамоаамонро
пароканда сохт, худоҳоямонро ҳақорат кард. Бо вуҷуди ин
ҳама сабр карда истодаем". Ҳамин вақт Пайғамбар (c)
пайдо шуданд. Омада рукнро истилом (бўса) намуданд ва
Байтуллоҳро тавоф карда, аз наздашон гузаштанд. Ин
вақт бо ҳар хел суханҳо он касро масхара карданд. Ман дар
рўи он кас таъсири инро дидам. Он кас гузашта рафтанд.
Вақте ки дуюм бор гузаштанд, боз масхара карданд.
Таъсири инро низ дар рўяшон дидам. Боз гузашта рафтанд.
Вақте ки ҳангоми сеюм маротиба гузаштан масхара
карданд, он кас гуфтанд:

"ِْس ُم َح َّم ٍد ِب َي ِد ِه لَق َْد جِ ْئ ُتك ُْم بِال َّذبْح
ُ ُش ُق َريْ ٍش أَ َمـا َوالَّ ِذي نَف
َ َ "أَت َْس َم ُعونَ يَا َم ْع
"Эй ҷамоаи Қурайш, бишнавед, қасам ба Худое, ки ҷони
Муҳаммад дар дасти Ўст, ман ба шумо кушташавиро
овардам".
Ба алоқаҳои байни сардору зердастон зарба задан:
Муслим аз Саъд ривоят мекунад: "Шаш нафар бо Пайғамбар
(c) будем. Мушрикон ба он кас гуфтанд: "Инҳоро аз наздат
бирон, ба ҳар ҳол онҳо ба мо ҷуръат карда наметавонанд".
Он ҷо ман, Ибни Масъуд, марде аз Ҳузайл, Билол ва боз ду
нафар будем. Номҳои онҳоро намегўям. Аз дили Пайғамбар
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(c) бо хоҳиши Аллоҳ чизе гузашт ва ба худ чизе гуфтанд. Он
гоҳ Аллоҳи Азза ва Ҷалла ояти зеринро нозил кард:

ِيدونَ َو ْج َه ُه
ُ َش ُير
ِّ ِ َوَّلَ تَطْ ُر ِد الَّ ِذي َن َي ْد ُعونَ َر َّب ُهم بِالْغ ََدا ِة َوالْ َع
"Касонеро, ки ҳар бомдод ва шабонгоҳ Парвардигори хешро
мехонанд ва хостори хушнудии Ў ҳастанд, тард макун (аз
наздат марон)" [6:52]
Бар ивази сардорӣ, молу давлат ва занҳо созиш кардан:
Абўяъло дар "Муснад" ва Ибни Муин дар "Таърих"-и худ бо
санаде, ки ғайр аз Аҷлаҳ ровиҳои дигараш боэътимоданд (аммо
Ибни Муин Аҷлаҳро мўътамад донистааст), аз Ҷобир ибни
Абдуллоҳ ривоят мекунанд: "Абўҷаҳл ва як гурўҳ қурайшиҳо
гуфтанд: "Кори Муҳаммад паҳн шуд, ба ягон касе, ки аз сеҳр,
фолбинӣ ва назм хабар дорад, гўем, то рафта кори ўро
аниқ кунад". Он гоҳ Утба гуфт: "Ман сеҳр, фолбинӣ ва
назмро басо хуб медонам, агар кори Муҳаммад аз ҳамин
қабил бошад, дарҳол пай мебарам" ва равон шуд. Ў ба назди
Пайғамбар (c) омада гуфт: "Эй Муҳаммад, оё ту беҳтар
ҳастӣ ё Ҳошим, оё ту беҳтар ҳастӣ ё Абдулмутталиб, оё
ту беҳтар ҳастӣ ё Абдуллоҳ?" Он кас ҷавоб надоданд. Ў боз
гуфт: "Чаро худоҳои моро ҳақорат карда, падару
бобоҳоямонро гумроҳ мехонӣ? Агар сардориро хоста бошӣ,
парчами худро ба ту диҳем ва туро ба худ сардор кунем.
Агар ҳирсат пурзўр бошад, даҳ нафари дилхостаатро аз
духтарони Қурайш интихоб кун, онҳоро ба ту хонадор
кунем. Агар молу давлат хоста истода бошӣ, молу дунёеро
ҷамъ кунем, ки ба ту ва авлодат мерасад". Пайғамбар (c)
ҳарф назада сукут мекарданд. Пас аз тамом кардани
суханаш ба ў гуфтанд:

َاب ُف ِّصل َْت آ َيات ُُه ُق ْرآنًا َع َر ِب ًّيا لِّ َق ْو ٍم َي ْعلَ ُمون
ٌ حم تَنز
ٌ ِيل ِّم َن ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِحيم ِك َت
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"Ҳо, мим. Китобест, ки аз ҷониби он бахшояндаи меҳрубон
нозил шудааст. Китобест, ки ояҳояш ба вузўҳ баён шуда,
Қуръонест ба забони арабӣ барои мардуме, ки медонанд"
[41:1-3]. Вақте ки ба ояти зерин расиданд:

َفإِنْ أَ ْع َرضُ وا َفق ُْل أَن َذ ْرتُك ُْم َصا ِعق ًَة ِّمث َْل َصا ِع َق ِة َعا ٍد َو ََثُو َد
"Бигў: "Шуморо аз соиқа (барқ, ҳалокат)-е ҳамонанди
соиқае, ки бар Оду Самуд фуруд омад, метарсонам"" [41:13]
Утба даҳони он касро пўшида, ба ҳаққи хешутаборӣ қасам
хўрд ва илтиҷо карда, ки бозистанд. Пасон ба назди
хешовандонаш нарафта, аз онҳо пинҳон шуд. Он вақт
Абўҷаҳл гуфт: "Эй ҷамоаи Қурайш, қасам ба Аллоҳ, чунин ба
назар мерасад, ки Утба низ ба тарафи Муҳаммад гузашта,
ба луқмаи ў мароқ зоҳир кардааст. Ин танҳо аз мўҳтоҷии ў
содир мешавад. Биёед, ба наздаш равем". Чун ба назди ў
омаданд, Абўҷаҳл гуфт: "Эй Утба, қасам ба Аллоҳ, мо
тарсидем, ки ту ба тарафи Муҳаммад гузаштаӣ, ба кори ў
мароқ пайдо кардаӣ. Агар мўҳтоҷ бошӣ, он қадар молу дунё
ҷамъ оварем, ки туро аз луқмаи Муҳаммад беҳоҷат кунад".
Утба аз ин ба хашм омад. Барои минбаъд бо Муҳаммад
мулоқот накардан ба номи Аллоҳ қасам ёд карда гуфт:
"Басо хуб медонед, ки ман яке аз бадавлаттарини Қурайш
мебошам" ва воқеаи содиршударо нақл кард: "Ба назди ў
рафта, мақсадамро баён кардам. Ў ба ман бо як чиз ҷавоб
дод. Ин на сеҳр асту, на шеър ва на фолбинӣ. Ў ба ман инро
хонда дод:

َاب ُف ِّصل َْت آ َيات ُُه ُق ْرآنًا َع َر ِب ًّيا لِّ َق ْو ٍم َي ْعلَ ُمون
ٌ حم تَنز
ٌ ِيل ِّم َن ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِحيم ِك َت
"Ҳо, мим. Китобест, ки аз ҷониби он бахшояндаи меҳрубон
нозил шудааст. Китобест, ки ояҳояш ба вузўҳ баён шуда,
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Қуръонест ба забони арабӣ барои мардуме, ки медонанд"
[41:1-3].

َفإِنْ أَ ْع َرضُ وا َفق ُْل أَن َذ ْرتُك ُْم َصا ِعق ًَة ِّمث َْل َصا ِع َق ِة َعا ٍد َو ََثُو َد
"Бигў: "Шуморо аз соиқа (барқ, ҳалокат)-е ҳамонанди
соиқае, ки бар Оду Самуд фуруд омад, метарсонам"" [41:13].
Вақте ки ў ба ин ҷо расид, даҳонашро пўшидам ва ба ҳаққи
хешутаборӣ қасам хўрда илтиҷо кардам, ки бозистад. Басо
хуб медонед, ки Муҳаммад дурўғ намегўяд. Барои ҳамин
тарсидам, ки боз ба шумо азобе нарасад". Ривояти мазкури
Ибни Муин аз ривояти Ибни Исҳоқ, ки аз Муҳаммад ибни Каъби
Қуразӣ кардааст ва аз матни "Сират"-и Ибни Ҳишом фарқ
мекунад.
Ҳақорат кардан: Бухорӣ ва Муслим аз Абдураҳмон ибни Авф
ривоят мекунанд: "Рўзи Бадр дар саф истода будам. Ба росту
чапи худ нигаристам, ки дар байни ду навраси ансорӣ
будаам. Ба худ гуфтам, ки агар дар байни одамони аз инҳо
бақувваттар бошам, хуб мешуд. Он гоҳ яке аз онҳо ба ман
ишора карда гуфт: "Амак, Абўҷаҳлро мешиносед?". Ман
гуфтам: "Оре, мешиносам. Ҷиян, ўро чӣ кор дорӣ?" Ў гуфт:
"Шунидаам, ки ў Пайғамбар (c)-ро ҳақорат мекардааст,
қасам ба Худое, ки ҷонам дар дасти Ўст, агар ўро бинам, то
мурдани яке аз мо бар зидди ў меравам". Аз ин сухан ба
тааҷҷуб афтодам. Он гоҳ дуюм низ ҳамин суханро такрор
кард". Бухорӣ ва Муслим аз Ибни Аббос ривоят мекунанд:
"Вақте ки Пайғамбар (c) дар Макка пинҳон шуда мегаштанд,
ояти зерини Аллоҳ нозил шуд:

ًَوَّلَ تَ ْج َه ْر ب َِصَلَتِ َك َوَّلَ تُخَا ِف ْت ِب َها َوابْ َتغِ بَ ْ َني َذ ِل َك َسبِيَل
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"Садоятро ба намоз баланд макун ва низ садоятро бад-он
оҳиста макун" [17:110].
Чунки саҳобагон ҳангоми намоз хондан дар қироат
овозҳояшонро баланд мекарданд. Агар мушрикон шунаванд,
Қуръонро, Зоти нозилкардаи онро, фариштаи овардаи онро
ҳақорат мекарданд. Он гоҳ Аллоҳ Таоло ба Пайғамбар (c) ояти
зеринро нозил кард:

ًَوَّلَ تَ ْج َه ْر ب َِصَلَتِ َك َوَّلَ تُ َخا ِف ْت ِب َها َوابْ َتغِ بَ ْ َني َذ ِل َك َسبِيَل
"Садоятро ба намоз баланд макун ва низ садоятро бад-он
оҳиста макун" [17:110].

َوَّلَ تَ ْج َه ْر
"Баланд макун" [17:110],
яъне мушрикон шунида, Қуръонро ҳақорат накунанд.

َوَّلَ تُخَا ِف ْت ِب َها
"Ва низ садоятро бад-он оҳиста макун" [17:110],
яъне ба саҳобагон ношунаво нагардад.

ًَوابْ َتغِ َب ْ َني َذ ِل َك َسبِيَل
"Ва миёни ин ду роҳе баргузин" [17:110].
Дар ҳадисе, ки Аҳмад дар "Муснад" аз Абўҳурайра ривоят
кардааст, Пайғамбар (c) гуфтанд:

" ٌ َوأَنَا ُم َح َّمد، يَ ُس ُّبونَ ُم َذ َّم ًَم،ف اللهُ َع ِّني لَ ْع َن ُق َريْ ٍش َوشَ ْت َم ُه ْم
ِ ْ َف ي
ُ َص
َ "أَل َْم تَ َر ْوا كَ ْي
"Оё мебинед, ки Аллоҳ чӣ тавр аз ман лаънат ва
ҳақоратҳои Қурайшро бармегардонад? Онҳо дар бораи ман
бадгўӣ мекунанд, ҳол он ки ман Муҳаммад ҳастам". Тавре
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Ибни Аббос дар ҳадиси муттафақун алайҳ бо ровиҳои мўътамад
ривоят кардааст, чун ояти зерин нозил шуд:

َوأَن ِذ ْر َع ِش َْيت ََك ْاِلَ ْق َر ِب َني
"Хешовандони наздикатро битарсон" [26:214]
Пайғамбар (c) ба кўҳи Сафо баромада: "Эй субҳ" (нидое, ки
дар субҳ барои огоҳ кардани мардум аз хавф гуфта
мешавад) гуфта нидо карданд. Гуфтанд: "Ин мунодӣ
кист?" Дар посух гуфтанд, ки Муҳаммад аст. Ҳама ҷамъ
омаданд. Пайғамбар (c) гуфтанд:
" :ي؟ َقالُوا
َّ أَكُ ْن ُت ْم ُم َص ِّد ِق

ِْْبتُك ُْم أَنَّ َخ ْيَلً تَ ْخ ُر ُج ب َِس ْفحِ َه َذا الْ َج َبل
ْ َ أَ َرأَيْ َتك ُْم لَ ْو أَخ
 َفق ََال أَ ُبو،اب شَ ِدي ٍد
ٍ  َفإِنَّ ِني نَ ِذي ٌر لَك ُْم َب ْ َني َي َد ْي َع َذ: َق َال،َمـا َج َّر ْب َنا َعلَ ْي َك كَ ِذ ًبا
﴾  َف َن َزل َْت ﴿ تَ َّب ْت يَ َدا أَ َِب لَ َه ٍب َوت ََّب، ثُ َّم َقا َم، تَ ًّبا ل ََك أَلِ َه َذا َج َم ْع َت َنا:"لَ َه ٍب

"Агар ба шумо гўям, ки аз бари ин кўҳ савораҳо омада
истодаанд, оё маро тасдиқ мекунед?" Гуфтанд: "Аз ту
дурўғ нашунидаем". Он кас гуфтанд: "Ман шуморо аз азоби
сахт огоҳ мекунам". Он гоҳ Абўлаҳаб: "Нобуд шав, моро
барои ҳамин ҷамъ кардӣ" гуфта аз ҷояш бархост. Ояти
зерин ҳамон вақт нозил шудааст: „Дастҳои Абўлаҳаб
бурида бод ва ҳалок бар ў бод" [111:1]".
Дар ҳадисе, ки Табаронӣ аз Мунбити Аздӣ баровардааст,
гуфта мешавад: "Дар даври ҷоҳилият аз Пайғамбар (c)
шунидаам:

"الله تُ ْفلِ ُحوا
ُ َّ ُقولُوا َّلَ إِل ََه إَِّل:اس
ُ "يَا أَيُّ َها ال َّن
"Эй мардум, гўед, ки нест илоҳе ҷуз Аллоҳ, наҷот меёбед".
Он гоҳ то қиёми офтоб баъзеҳо ба рўи он кас туф карданд,
баъзеҳо хок пошиданд ва баъзе ҳақорат карданд. Пасон духтаре
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дар як қадаҳи калон об оварда, дасту рўи он касро шуст.
Пайғамбар (c) ба ў гуфтанд:

ِ " َيا ُب َن َّي ُة َّلَ تُخ ََْش َع ََل أَب
"ِيك ِغيلَ ٌة َوَّلَ ِذلَّ ٌة
"Эй духтарам, андўҳгин мабош, ки падаратро хор медоранд
ва ба ў ваҳшигарӣ мекунанд". Ман пурсидам: "Ин духтар
кист?" Гуфтанд: "Духтари Пайғамбар (c) Зайнаб аст".
Ҳайсамӣ мегўяд, ки дар ин ҳадис Мунбит ибни Мудрик ҳаст, ки
ман ўро намешиносам, ровиёни боқимонда мўътамаданд.
Дурўғгў баровардан: Дар ҳадисе, ки Бухорӣ ва Муслим аз
Ҷобир ибни Абдуллоҳ ривоят кардаанд, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:
"ت
َ الله ِِل بَ ْي
ُ  ( َو َِّف ِر َوايَ ِة) َف َج ََّل،َلـَ َّمـا كَ َّذبَ ْت ِني ُق َريْ ٌش ُق ْم ُت ِِف الْ ِح ْج ِر َف َجَل

 َوأَنَا أَنْظُ ُر إِلَ ْي ِه،ْْب ُه ْم َع ْن آ َياتِ ِه
ُ  َفطَ ِفق،"الْـ َم ْق ِد ِس
ُ ِ ْت أُخ

"Чун Қурайш маро дурўғгў баровард, дар санг рост
истодам. Он гоҳ Байтулмақдис (дар пеши назарам) равшан
намоён шуд. (Боз дар як ривоят) он гоҳ Аллоҳ ба ман
Байтулмақдисро равшан кард ва ман ба он нигоҳ карда, ба
гуфтани аломатҳояш сар кардам". Дар ҳадисе, ки Бухорӣ аз
Абўдардо ривоят кардааст, Пайғамбар (c) гуфтанд:

"الله بَ َع َث ِني إِلَ ْيكُ ْم َف ُقلْ ُت ْم كَ َذبْ َت َو َق َال أَبُو بَكْ ٍر َص َد ْق َت
َ َّ"إِن
"Аллоҳ маро ба сўи шумо фиристод. Шумо гуфтед: "Ту дурўғ
мегўӣ". Абўбакр гуфт: "Рост мегўӣ"". Тавре дар ҳадиси Ториқ
Мухорибӣ (р) дар бораи сангпартоӣ меояд, дар бозори
Зулмаҷоз Абўлаҳаб Пайғамбар (c)-ро нишон дода мегуфтааст:
"Ба ў итоат накунед, чунки ў каззоб аст". Ин ҳадисро Ибни
Ҳузайма ва Ибни Ҳиббон саҳеҳ гуфтаанд.
Фитна ташкил кардан: Дар ҳадиси дарозе, ки Аҳмад ва
Табаронӣ аз Уммусалама ривоят кардаанд, аз ҷумла гуфта
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мешавад: "Чун аз он ҷо берун шуданд, Амр ибни Ос гуфт: "Қасам
ба Аллоҳ, фардо кореро анҷом медиҳам, ки онҳоро решакан
мекунад". Он вақт Абдуллоҳ ибни Рабиа, ки аз ҳар ду
тақводортар буд, гуфт: "Ин тавр накун, чунки бо вуҷуди
мухолифат бо мо хешутаборӣ низ доранд". Аммо Амр гуфт:
"Қасам ба Аллоҳ, ба подшоҳ мегўям, ки онҳо Исо ибни Марямро
банда медонанд". Пасон пагоҳӣ рафта гуфт: "Эй подшоҳ, онҳо
дар бораи Исо ибни Марям суханҳои басо зиштро мегўянд, одам
фиристода бипурс, ки чӣ мегўянд". Подшоҳ сафир фиристода,
дар ин бора пурсид. Ба мо ҳеҷ гоҳ ин қадар душвор нашуда буд.
Ҳама ҷамъ омада гуфтанд: "Агар дар бораи Исо ибни Марям
пурсад, чӣ мегўем?" Пасон ба қароре омаданд: "Қасам ба Аллоҳ,
ба ҳар ҳол суханеро мегўем, ки Аллоҳ гуфтааст ва
Пайғамбарамон овардаанд". Ҳайсамӣ дар бораи ин ҳадис
гуфтааст, ки ровиёни он ровиёни ҳадиси саҳеҳанд. Муслим аз
Ибни Аббос ривоят мекунад: "Замод ба Макка омад. Ў аз
Аздишануда буд. Аз нобакорони Макка сухани "Муҳаммад
маҷнун аст"-ро шунид"... Дар ҳадисе, ки Ибни Ҳиббон дар
"Саҳеҳ"-и худ аз Ибни Аббос ривоят кардааст, оварда мешавад:
"Чун Каъб ибни Ашраф ба Макка ташриф овард, ба назди ў
омада гуфтанд: "Нозир ва соқии Каъбатуллоҳ мо ҳастем. Ту
сайиди аҳли Ясриб ҳастӣ. Оё санавбаре, ки аз қавмаш канда
шуда, худро аз мо беҳтар медонад, беҳтар аст ё мо?" Ў ҷавоб
дод: "Шумо аз ў беҳтар ҳастед". Он гоҳ Аллоҳ Таоло ба
Пайғамбар (c) оятҳои зеринро нозил кард:

إِنَّ شَ انِ َئ َك ُه َو ْاِلَ ْب َ َُت
"Бадхоҳи ту худ абтар аст (марде, ки наслаш идома
наёбад)" [108:3].
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ِ اب ُي ْؤ ِم ُنونَ بِالْجِ ْب ِت َوالطَّاغ
َُوت َو َيقُولُون
ِ ين أُوتُواْ ن َِصي ًبا ِّم َن الْ ِك َت
َ أَل َْم تَ َر إِ ََل الَّ ِذ
ًين آ َمنُواْ َسبِيَل
َ لِلَّ ِذي َن كَ َف ُرواْ َهؤَُّلء َأ ْه َدى ِم َن الَّ ِذ
"Оё касонеро, ки насибе аз китоб дода шудаанд, надидаӣ, ки
ба Ҷибту Тоғут имон меоваранд ва дар бораи кофирон
мегўянд, ки роҳи инон аз роҳи мўъминон ба ҳидоят
наздиктар аст?" [4:51].
Аз ҳиҷрат боздоштан: Дар ҳадисе, ки Ҳоким дар "Мустадрак"
аз Суҳайб ривоят мекунад, Пайғамбар (c) гуфтанд:

" َ أَ ْو تَكُون، َفإِ َمـا أَنْ تَكُونَ َه َج ًرا،ِيت َدا َر ِه ْج َرتِك ُْم َس ْب َخ ٌة َب ْ َني ظَ ْه َر ِاِن َح َّر ٍة
ُ أُر
"يَ ِْث َِب
"Замине, ки шумо ҳиҷрат мекунед, ба ман ҳамчун замини
санглох вонамуд шуд. Аз ин мебарояд, ки он ё Ҳаҷар хоҳад
буд ва ё Ясриб". Пайғамбар (c) ва Абўбакр ба сўи Мадина
рафтанд. Бо онҳо рафтанӣ будам, ҷавонони Қурайш пеши
роҳамро гирифтанд. Ҳамон шабро нанишаста, росто
гузаронидам. Гарчи ягон шикоят накарда бошам ҳам, гуфтанд,
ки ў аз паи кори худ шуда, шуморо партофта рафт. Пас аз он ки
як барид (12 мил) роҳ гаштам, якчанд нафари онҳо ба ман
расиданд ва баргардонданӣ шуданд. Ман ба онҳо гуфтам: "Агар
якчанд уқия (37 грамм) тилло диҳам, маро сар медиҳед". Аз
қафои онҳо то Макка омадам ва гуфтам: "Агар таги остонаи
дарро кобед, дар он ҷо якчанд уқия тилло ҳаст, инчунин ба
назди фалон зан рафта, сангҳои қиматбаҳоро ҳам гиред". Пасон
баромада, ба назди Пайғамбар (c) рафтам. Он кас ҳоло аз Қубо
нагузашта буданд. Маро дида се маротиба гуфтанд:

""يَا أَبَا يَ ْح َيى َرب َِح ال َب ْي ُع
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"Эй Абўяҳё, савдоят барор гирад". Ман гуфтам: "Эй
Расулаллоҳ, ҳеҷ кас пеш аз ман ба назди шумо наомад-ку, ин
хабарро фақат Ҷабраил (а) расонидааст".
Ташнагии онҳо ба баргардондани Пайғамбар (c) аз ҳиҷрат то
андозае расид, ки ҳатто барои куштан ё асир гирифтани он кас
ва дўсташон мукофот эълон карданд. Бухорӣ аз Барро ва ў аз
Абўбакр ривоят мекунад: "Вақте ки мо равон шудем, онҳо ба
ҷустуҷўии мо сар карда буданд". Суроқа ибни Ҷаъшам мегўяд:
"Ба мо сафирони Қурайш омада гуфтанд, ки барои шахси
Пайғамбар (c) ва Абўбакрро кушанда ё асиргиранда ҳақ таъин
шудааст. Ман ба он кас гуфтам: "Қавматон барои шумо ҳақ
таъин кардааст" Он кас гуфтанд:

"ف َمكَان ََك َّلَ ت ْ ََُتكَ َّن أَ َح ًدا يَلْ َح ُق ِب َنا
ْ " َف ِق
"Дар ин ҷоят биист, роҳ надеҳ, ки ягон нафари онҳо ба мо
расад". Ровӣ мегўяд: "Агар ў дар аввали рўз бар зидди
Пайғамбар (c) мубориза бурда бошад, дар охири рўз ба
муҳофизи он кас табдил ёфт".
Кўшиш ба куштан ё бо куштан таҳдид кардан: Бухорӣ аз Урва
ибни Зубайр ривоят мекунад:

َُشكُون
ِ ْ َسأَل ُْت َع ْب َد الل ِه ْب َن َع ْمرٍو َع ْن أَشَ ِّد َمـا َص َن َع الْـ ُم
 َف َوضَ َع ِر َدا َء ُه ِِف ُع ُن ِق ِه،َرأَيْ ُت ُع ْق َب َة بْ َن أَ َِب ُم َع ْي ٍط َجا َء إِ ََل النَّب ِِّي ﷺ َو ُه َو يُ َص َِّل
ْ َفق ََال أَتَ ْق ُتلُونَ َر ُجَلً أَن، َف َجا َء أَ ُبو َبكْ ٍر َح َّتى َد َف َع ُه َع ْن ُه،يدا
ً َف َخ َنق َُه ِب ِه َخ ْنقًا شَ ِد
ِ  َو َق ْد َجا َءك ُْم بِالْ َب ِّي َن،لله
َ "يَق
ات ِم ْن َربِّك ُْم
ُ ُول َر ِّ ََب ا

ِ ِب َر ُس
َ ول الل ِه ﷺ ؟ َق
" ال

"Аз Абдуллоҳ ибни Амр корҳои сахттаринеро, ки мушрикон
нисбат ба Пайғамбар (c) анҷом додаанд, пурсидам. Ў гуфт:
Уқба ибни Абўмуайтро дидам, ки ҳангоми намоз хондани
Пайғамбар (c) ба сўи он кас омада, ридоашро ба гарданашон
андохт ва сахт буғӣ кард. Пасон Абўбакр омада, ҷудо кард
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ва гуфт: "Оё мардеро, ки мегўяд, ки Парвардигори ман
Аллоҳи яктост ва бо далелҳои равшан аз ҷониби
Парвардигоратон омадааст, мекушед?" Ман шоҳиди чунин
корҳо шудаам". Дар боби мусулмон шудани Умар ибни Хаттоб
Бухорӣ аз Абдуллоҳ ибни Умар ривоят мекунад: "Ў дар ҳавлӣ
тарсида истода буд. Ҳамин вақт падари Амр Ос ибни Воили
Саҳмӣ омад. Дар тан либоси рахрах ва куртае дошт, ки бо
абрешим дўхта шуда буд. Ў аз Банӣ-Саҳм буд. Ин қабила дар
гузашта ҳампаймони мо буданд. Ос ба ў гуфт: "Ба ту чӣ
шуд?" Ў гуфт: "Агар мусулмон шавам, қавмат маро
мекуштааст". Ос гуфт: "Барои онҳо ба ту роҳ нест". Пас аз
он ки ў ҳамин суханро гуфт, ман ором шудам". Мушрикон аз
забоняккунӣ барои куштани Пайғамбар (c) бознаистоданд.
Тавре дар "Фатҳулборӣ"-и Ибни Ҳаҷар меояд, Ибни Исҳоқ, Мусо
ибни Уқба ва муаллифҳои "Ғазавотҳо"-и дигар гуфтаанд: "Чун
Қурайш дид, ки саҳобагон ба як ҷо манзил сохта, бо ин
оромию хотирҷамъиро ба даст даровардаанд ва Умар
мусулмон шуда, Ислом ба қабилаҳо интишор ёфтааст, ба
куштани Пайғамбар (c) забон як карданд. Чун ин хабар ба
Абўтолиб расид, Банӣ-Ҳошим ва Банӣ-Мутталибро ҷамъ
оварда, Пайғамбар (c)-ро ба дараи худ дароварданд ва аз
касоне, ки куштани он касро қасд карда буданд, ҳимоя
намуданд". Аллоҳ Таоло мегўяд:

وك َو َْيْكُ ُرونَ َو َْيْكُ ُر الل ُّه
َ ُوك أَ ْو يُ ْخ ِر ُج
َ وك أَ ْو يَ ْق ُتل
َ َوإِ ْذ َْيْكُ ُر ب َِك الَّ ِذي َن كَ َف ُرواْ لِ ُي ْث ِب ُت
َْي ال ََْم ِكرِي َن
ُ ْ َوالل ُّه خ
"Ва он ҳангомро ба ёд овар, ки кофирон дар бораи ту макре
карданд, то дар бандат афкананд ё бикушандат ё аз шаҳр
берун созанд. Онон макр карданд ва Аллоҳ низ макр кард ва
Аллоҳ беҳтарини макркунандагон аст" [8:30].
Тавре Аҳмад аз Усмон Ҷазарӣ бо санаде, ки ровиёни дигараш
боэътимоданд, ривоят мекунад, Ибни Аббос дар бораи ояти
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мазкури Аллоҳ Таоло чунин мегўяд: "Дар Макка Қурайш шабе
машварат орост. Баъзе аз онҳо гуфтанд, ки бо дамидани
субҳ ўро, яъне Пайғамбар (c)-ро мебандем. Баъзеи дигар
гуфтанд, ки мекушем, боз баъзе гуфтанд, ки меронем".
Усмон Ҷазариро Ибни Ҳиббон боэътимод гуфтаас, вале дигарон
заиф гуфтаанд.
Тавре дар "Сират"-и Ибни Ҳишом омадааст, Ибни Исҳоқ
мегўяд: "Қурайш аз рафтани Пайғамбар (c) ба Мадина, яъне
ба назди саҳобагонаш хавф бурда, чанд нафар аз онҳо дар
Доруннадва ҷамъ омаданд ва дар хусуси нисбат ба кори
Пайғамбар (c) чӣ рафтор кардан маслиҳат намуданд.
Баъзе гуфтанд, ки кишани оҳанин мезанем, баъзеи дигар
гуфтанд, ки аз байни худ берун мекунем. Он гоҳ Абўҷаҳл
гуфт: "Ман фикре дорам ва мепиндорам, ки шумо ба ин
гуна фикр омада наметавонед". Гуфтанд: "Он чӣ фикр
будааст, эй Абулҳакам?" Абўҷаҳл гуфт: "Аз ҳар як қабила
ҷавони бақуввату насабдорро интихоб карда, ба дасти
ҳамаашон шамшери тез медиҳем. Онҳо чун зарбаи як кас
ўро зада мекушанд ва бо ин аз ў халос мешавем"". Боз
монанди модари Аммор Сумайя (р) саҳобагоне буданд, ки ба
марг сабр кардаанд. Ў дар Ислом якумин шаҳид буд.
Дар рў ба рўи ин азобҳо Пайғамбар (c) ва баъзе саҳобагон
чунин мақом доштанд, ки бо ин мушриконро ба танг оварда,
саботу матонати бемислро нишон доданд. Баъзеи онҳоро гуфта
мегузарем:
• Бухорӣ дар "Таърихи кабир" аз Мусо ибни Уқба, ў аз Уқайл
ибни Абўтолиб ривоят мекунад: "Қурайш ба назди Абўтолиб
омада гуфтанд, ки ҷиянат дар ҷамъомадҳоямон ба мо озор
медиҳад. Ў дарҳол фармуд: "Эй Уқайл, Муҳаммадро биёр".
Уқайл рафта, аз як хонаи хурд дар гармии рўз он касро
овард, ки аз сахтии гармӣ барои роҳ гаштан соя
меҷустанд. Чун он касро овард, Абўтолиб гуфт: "Аз рўи
144

гуфтаи ин амакбачаҳоят, ту дар ҷамъомад ва
масҷидҳояшон озор медодӣ, ин тавр накун". Пайғамбар (c)
чашмашонро ба осмон дўхта гуфтанд:

" تَ َر ْونَ َه ِذ ِه الشَّ ْم َس َق َال َمـا أَنَا ِبأَ ْق َد َر َع ََل أَنْ أَ ُر َّد َذلِ َك ِم ْنك ُْم َعلَـى أَنْ تَشْ ُعلُوا
" ِم ْن َها شُ ْعلَ ًة
"Оё ин офтобро мебинед, агар шўълаи он ба шумо расад,
ман ба баргардондани он қодир нестам". Он гоҳ Абўтолиб
гуфт: "Қасам ба Аллоҳ, ки ҷиянам маро ҳеҷ гоҳ фиреб
надодааст, равед".
• Бухорӣ аз Абдуллоҳ ибни Масъуд ривоят мекунад: "Саъд
ибни Муоз ба адои умра рафта, дар хонаи Умайя ибни
Халаф манзил гирифт. Умайя ҳам ба Шом равад ва аз
Мадина гузарад, дар хонаи Саъд манзил мегирифт. Умайя
ба Саъд гуфт: "То ба қиём омадани офтоб ва бо корҳои худ
машғул шудани одамон интизор шав, пасон рафта тавоф
мекунӣ". Ба болои тавоф карда истодани Саъд Абўҷаҳл
омад ва гуфт: "Ин кист, ки Каъбаро тавоф мекунад?" Саъд
гуфт: "Ман Саъд ҳастам". Абўҷаҳл гуфт: "Ба Муҳаммад ва
саҳобагони ў сарпаноҳ дода, боз бемалол Каъбаро тавоф
мекунӣ?" "Бале", гуфт Саъд. Ҳар ду ба дашномдиҳӣ сар
карданд. Умайя ба Саъд гуфт: "Ба Абўҳакам овозатро
баланд накун, чунки ў сайиди аҳли водӣ аст". Саъд гуфт:
"Агар маро аз тавоф кардани Байтуллоҳ бозгардонданӣ
бошӣ, тиҷорати туро бо Шом қатъ мекунам". Умайя ба
Саъд мегуфт: "Овозатро баланд накун" ва ба боздоштани ў
ҳаракат мекард. Аз ин Саъд ба ғазаб омада гуфт: "Аз
наздам дафъ шав, тавре ман аз Муҳаммад (c) шунидам, ў
туро мекуштааст". Ў пурсид: "Маро?" Чун аз Саъд ҷавоби
мусбат гирифт, худ ба худ гуфт: "Қасам ба Аллоҳ, ки
Муҳаммад дурўғ намегўяд".
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• Бухорӣ ва Муслим аз Ибни Аббос (р) ривоят мекунанд: "Чун
ба Абўзарр дар хусуси ба пайғамбарӣ фиристода шудани
Пайғамбар (c) хабар расид, барои донистани аҳвол ба назди
Пайғамбар (c) омад ва суханҳои он касро шунида, дар ҳамон
ҷо мусулмон шуд. Пайғамбар (c) ба ў гуфтанд:

""اِ ْرجِ ْع إِ ََل َق ْو ِم َك َفأَخ ِْْبْ ُه ْم َح َّتى يَأْتِ َي َك أَ ْمرِي
"Ба назди қавми худ баргард, то омадани фармони ман
онҳоро хабардор кун". Ў гуфт: "Қасам ба Зоте, ки ҷонам дар
дасти Ўст, ин суханро дар байни онҳо бо овози баланд мегўям".
Аз он ҷо баромада ба масҷид омад ва бо тамоми овозаш гуфт:
"Гувоҳӣ медиҳам, ки нест илоҳе ҷуз Аллоҳ ва Муҳаммад
пайғамбари Аллоҳ аст". Мардум бархоста, ўро то афтиданаш
латукўб карданд. Аббос омада, ба болои ў худро партофт ва
гуфт: "Вой бар ҳоли шумо, оё намедонед, ки ў ғифорӣ мебошад,
ки (шаҳри ў) дар роҳи тиҷорати шумо бо Шом воқеъ аст?" ва
ўро халос кард. Рўзи дигар ў боз ҳамин корро такрор кард,
мардум боз ба ў ҳамла карда, латукўб карданд ва боз Аббос
худро ба болои ў партофт".
• Аҳмад ибни Ҳанбал дар китоби "Фазилатҳои саҳобагон" аз
Урва ривоят мекунад: "Инсоне, ки баъд аз Пайғамбар (c)
Қуръонро бо овози баланд қироат кардааст, Абдуллоҳ ибни
Масъуд буд. Рўзе саҳобагон ҷамъ омада гуфтанд: "Қурайш ҳанўз
бо овози баланд қироат шудани Қуръонро нашунид, оё нафаре
ҳаст, ки ба онҳо шунавонад?" Абдуллоҳ ибни Масъуд гуфт: "Ман
мешунавонам". Онҳо гуфтанд: "Хавф мебарем, ки ба ту озор
медиҳанд. Мо нафареро фикр карда будем, ки хешовандон
дорад ва агар коре шавад, ўро ҳимоя мекунанд". Ў гуфт: "Парво
накунед, маро Аллоҳ ҳимоя мекунад". Пасон Ибни Масъуд дар
чоштгоҳ ба Мақом рафт ва дар ҷои ҷамъомади Қурайш оятҳои
зеринро хонд:

بسـم الله الرحمن الرحيم
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"Ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон"

َال َّر ْح َم ُن َعل ََّم الْ ُق ْرآن
"Аллоҳи раҳмон Қуръонро таълим дод" [55:1-2].
Пасон ба сўи қибла нигариста, ба қироат шурўъ кард. Мардум
гўш карда гуфтанд: "Ин бачаи ҷория чӣ мегўяд?" Пас: "Ин
овардаҳои Муҳаммадро қироат карда истодааст-ку" гуфта ба
рўи ў заданро сар карданд. Абдуллоҳ, ҳарчанд озор медид,
хондан гирифт. Чун ў ба назди саҳобагон баргашт, дар рўи ў
пайҳоро диданд ва гуфтанд: "Мо аз ҳамин тарсида будем". Он
гоҳ Абдуллоҳ гуфт: "То ҳол душманони Аллоҳ ба ман то ин
андоза заифу хор вонамуд нашуда буданд, агар хоҳед, боз чунин
карда метавонам". Онҳо гуфтанд: "Кифоя аст, ба онҳо он
чизҳоеро, ки бад медиданд, шунавондӣ"".
• Бухорӣ аз Оиша (р) ривоят мекунад: "Аз он вақте ки
ақламро шинохтам, падару модарам мусулмон буданд... Ин чиз
пешвоёни мушрикони Қурайшро ба даҳшат андохт. Ба Ибни
Дуғунна одам фиристоданд. Чун ў омад, гуфтанд: "Мо бо
туфайли ҳимояи ту ба Абўбакр амонӣ дода будем... Мо розӣ
нестем, ки ў ибодатҳои худро дар пеши чашми ҳама кунад".
Пасон Ибни Дуғунна ба назди Абўбакр омада гуфт: "Медонӣ,
туро ба ҳимояи худ гирифтаам, барои ҳамин ё ба гуфтаи онҳо
розӣ шав (яъне ибодатҳоятро ба касе нишон надода ва
нашунавонда адо кун), ё ҳимояи маро баргардон. Чунки
намеписандам, ки арабҳо дар бораи ман "ҳимояи ў нагузашт"
гўянд". Он гоҳ Абўбакр гуфт: "Ҳимояи туро бармегардонам, ман
ҳимояи Аллоҳи Азза ва Ҷалларо мехоҳам"".
• Ҳоким аз Абдуллоҳ ибни Умар ривоят мекунад: "Умар дар
масҷиди Макка бо мушрикон аз субҳ то қиём кашмакаш кард.
Пасон хаста шуд ва нишаст. Як шахси хушандом, ки ҷомаи сурх
ва куртаи рахрах пўшида буд, омада ўро халос кард ва гуфт: "Аз
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ин одам чӣ мехоҳед?" Онҳо гуфтанд: "Аз ин ягон чиз намехоҳем,
қасам ба Аллоҳ, ки ў аз дин баргашт". Шахси хушсурат гуфт:
"Агар як одам барои худ динеро ихтиёр кунад, ин чӣ бадӣ
дорад. Бигзоред, ў дилхостаи худро ихтиёр кунад. Оё шумо
мепиндоред, ки Банӣ-Адӣ ба марги Умар розӣ мешавад? Қасам
ба Аллоҳ, ки розӣ намешавад". Ҳамон рўз Умар гуфт: "Эй
душманони Аллоҳ, агар шумораи мо ба сесад нафар мерасид,
шуморо берун мекардем". Баъдтар аз падарам пурсидам: "Кӣ
буд он шахсе, ки ҳамон рўз шуморо халос кард?" Ҷавоб доданд:
"Падари Амр ибни Ос – Ос ибни Воил буд". Ин ҳадисро Ҳоким
дар "Мустадрак" ривоят карда, бинобар шарти Муслим саҳеҳ
гуфтааст ва онро Заҳабӣ маъқул донистааст. Онро Ибни Ҳиббон
низ дар "Саҳеҳ"-и худ ривоят кардааст. Ин ҳадисе, ки Ҳоким
ривоят кардааст, ба ҳадиси боло, ки Бухорӣ ривоят кардааст,
зид нест. Дар он Умар аз кушта шудан тарсида дар хона
нишаста буд. Ин ду ҳадис мумкин аст ду ҳодиса бошад, ки дар
ду вақт воқеъ шудаанд.
• Байҳақӣ дар "Далоил" ва Заҳабӣ дар "Таърих" аз Мусо ибни
Уқба ривоят мекунанд: "Усмон ибни Мазъун ва дўстҳтони ў ба
қафо баргашта буданд. Ба Макка бе ҳомӣ даромада
наметавонистанд. Валид ибни Муғийра Усмон ибни Мазъунро
ба ҳимояи худ гирифт. Усмон дид, ки ба болои дўстонаш балоҳо
меборад, якчанд нафари онҳо бо тозиёна ва оташ азоб дода
мешаванд, аммо худ дар амон аст. Бинобар ин ба бало рў ба рў
шуданро афзал донист. Ба Валид гуфт: "Эй амак, маро ба
ҳимояи худ гирифтед, акнун мехоҳам ба назди хешовандон
баромада аз ман ҳимояи худро баргардонда гиред". Он гоҳ
Валид гуфта буд: "Эй ҷиян, оё ягон кас туро озор дода, ҳақорат
кард?" Усмон гуфт: "Ҳеҷ кас ба ман эътироз накардааст ё озор
надодааст". Чун ў дар сухани худ сахт истод, Валид ночор ўро ба
масҷид баровард. Дар он ҷо Қурайш маҷлис барпо карда буд,
Лабид ибни Рабиа шеър мехонд. Валид аз дасти Усмон дошта
гуфт: "Ин бача маро маҷбур месозад, то ҳимояи худро
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баргардонда гирам, ман дар гувоҳии шумо аз ў ҳимояи худро
баргардонида мегирам. Фақат худаш хоҳад, боз аз нав ба ҳимоя
мегирам". Он гоҳ Усмон гуфт: "Дуруст мегўяд. Қасам ба Аллоҳ,
ки ман ўро ба ҳамин маҷбур кардам, акнун ман дар ҳимояи ў
нестам". Чун ба қатори мардум нишаст, мардум ба ў
дарафтоданд".
Бо вуҷуди он ки саҳобагон (р) намунаҳои сабот ва матонатро
нишон доданд, боз ба Пайғамбар (c) шикоят карда, аз он кас
хоҳиш намуданд, ки нусрат пурсида дуо кунанд. Дар ривояте,
ки Бухорӣ аз Хаббоб ибни Арат кардааст, Пайғамбар (c) дар
ҷавоби ин гуфтанд:

ِ شَ كَ ْونَا إِ ََل َر ُس
" َ أََّل: ُقلْ َنا ل َُه،ك ْع َب ِة
َ ْول الل ِه ﷺ َو ُه َو ُم َت َو ِّس ٌد ُب ْر َد ًة ل َُه ِِف ِظ ِّل ال

 كَانَ ال َّر ُج ُل ِفي َم ْن َق ْبلَك ُْم يُ ْح َف ُر ل َُه ِِف ْاِلَ ْر ِض:َص َل َنا أََّلَ ت َْد ُعو َل َنا؟ َق َال
ُ ِ ت َْس َت ْن
 َف ُي َجا ُء بِالْ ِم ْنشَ ا ِر َف ُيوضَ ُع َع ََل َرأْ ِس ِه َف ُيشَ ُّق بِاثْ َن َت ْ ِني َو َمـا َي ُص ُّد ُه َذلِ َك،َف ُي ْج َع ُل ِفي ِه
ِ َ َو ُْيْشَ ُط ِبأَ ْمش،َع ْن ِدي ِن ِه
 ِم ْن َعظْ ٍم أَ ْو َع َص ٍب َو َمـا،اط الْ َح ِدي ِد َمـا ُدونَ لَ ْح ِم ِه
 َح َّتى َي ِس َْي ال َّرا ِك ُب ِم ْن َص ْن َعا َء إِ ََل، َوالل ِه لَ ُي ِت َّم َّن َه َذا اِلَ ْم َر،َي ُص ُّد ُه َذلِ َك َع ْن ِدي ِن ِه
َ َولَ ِك َّنك ُْم ت َْس َت ْعجِ لُون،الله أَ ْو ال ِّذئ َْب َع ََل َغ َن ِم ِه
َ ََّاف إَِّل
ُ ْض َم ْو َت َّلَ يَخ
َ ْ " َح
"Ба назди Пайғамбар (c) ба арзи шикоят рафтем, он кас
дар сояи Каъба ҷомаи худро болин карда буданд. Гуфтем:
"Оё барои мо нусрат намепурсед, дар ҳаққи мо дуо
намекунед?" Дар ҷавоб он кас гуфтанд: "Дар даври
пешиниёни шумо замин кофта мешуд, ба он нафаре то
сараш гў карда мешуд. Пасон арраро меоварданд ва аз
байни сари ў андохта, ба ду тақсим мекарданд. Ин кор
онҳоро аз динашон барнамегардонд. Бо шонаҳои оҳанин аз
гўшт то устухону пайҳо метарошиданд. Ин ҳам онҳоро аз
дин баргардонда наметавонист. Қасам ба Аллоҳ, ки Аллоҳ
албатта ин корро ба камол мерасонад, ҳатто савора аз
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Санъо то Хазрамавт танҳо аз Аллоҳ тарсида ё барои
гўсфандонаш аз гург тарсида меравад. Лекин шумо
саросема мешавед".
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ФУРЎТАНӢ БА МЎЪМИНОН ВА САРБАЛАНДӢ
БА КОФИРОН

Нисбат ба мўъминон фурўтану хоксор ва нисбат ба кофирон
мағруру гарданфароз будан воҷиб аст. Аллоҳ Таоло мегўяд:

"Эй касоне, ки имон овардаед, ҳар кӣ аз шумо аз динаш
бозгардад, чӣ бок. Зудо, ки Аллоҳ мардумеро биёварад, ки
дўсташон бидорад ва дўсташ бидоранд. Дар баробари
мўъминон фурўтананд ва дар баробари кофирон саркаш;
дар роҳи Аллоҳ ҷиҳод мекунанд ва аз маломати ҳеҷ
маломатгаре намеҳаросанд. Ин фазли Аллоҳ аст, ки ба ҳар
кас, ки хоҳад, арзонӣ дорад ва Аллоҳ бахшояндаву доност!"
[5:54].
Хоксор шудан асло маънои хор шуданро надорад, балки
меҳрубонӣ, раҳмдилӣ ва мулоимӣ аст. Гарданфароз шудан
сахтгирӣ, дуруштӣ, душманӣ ва худро баланд донистан аст.
Аллоҳ Таоло мегўяд:

ُّم َح َّم ٌد َّر ُس ُول اللَّ ِه َوالَّ ِذي َن َم َع ُه أَ ِش َّداء َع ََل الْكُفَّا ِر ُر َح ََمء بَ ْينَ ُه ْم
"Муҳаммад пайғамбари Аллоҳ ва касоне, ки бо ў ҳастанд,
бар кофирон сахтгиранд ва бо якдигар меҳрубон" [48:29].
Аллоҳ Субҳонаҳу Пайғамбар (c)-ро ба хоксорию фурўтанӣ
фармудааст.
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َوا ْخ ِف ْض َج َنا َح َك لِلْ ُم ْؤ ِم ِن َني
"Ва дар баробари мўъминон фурўтан бош" [15:88].

َوا ْخ ِف ْض َج َنا َح َك لِ َم ِن اتَّ َب َع َك ِم َن الْ ُم ْؤ ِم ِن َني
"Дар баробари ҳар як аз мўъминон, ки аз ту пайравӣ
мекунад, боли фурўтанӣ фуруд ор" [26:215],
яъне нисбат ба онҳо мулоиму меҳрубон бошед. Айни замон он
касро аз муносибати дурушт боздоштааст. Аллоҳ Таоло мегўяд:

َ ُِنت َفظًّا َغل
يظ الْ َقل ِْب َّلَنفَضُّ واْ ِم ْن َح ْولِ َك
َ نت لَ ُه ْم َولَ ْو ك
َ َِفب ََِم َر ْح َم ٍة ِّم َن اللّ ِه ل
َّف َع ْن ُه ْم َو ْاس َت ْغ ِف ْر لَ ُه ْم َوشَ ا ِو ْر ُه ْم ِِف اِلَ ْم ِر َفإِ َذا َع َز ْم َت َف َت َوك َّْل َع ََل اللّ ِه إِن
ُ َفا ْع
الل َّه يُ ِح ُّب الْ ُم َت َوكِّلِ َني
"Ба сабаби раҳмати Аллоҳ аст, ки ту бо онҳо инчунин
хушхўю меҳрубон ҳастӣ. Агар тундхўву сахтдил мебудӣ, аз
гирди ту пароканда мешуданд. Пас бар онҳо бубахшой ва
бар эшон омурзиш бихоҳ ва дар корҳо бо эшон машварат
кун ва чун қасди коре кунӣ, бар Аллоҳ таваккул кун, ки
Аллоҳ таваккулкунандагонро дўст дорад" [3:159].
Дар баробари он ки нисбат ба мўъминон ба меҳрубонию
мулоимӣ фармудааст ва аз дуруштӣ боздоштааст, нисбат ба
кофирону мунофиқон ба дуруштӣ фармудааст. Аллоҳ Таоло
мегўяд:

يَا أَيُّ َها ال َّنب ُِّي َجا ِه ِد الْكُفَّا َر َوالْ ُم َنا ِف ِق َني َوا ْغل ُْظ َعلَ ْيه ِْم َو َمأْ َوا ُه ْم َج َهنَّ ُم َو ِب ْئ َس
الْ َم ِص ُْي
"Эй пайғамбар, бо кофирону мунофиқон биҷанг ва бо онон
ба шиддат рафтор кун, ҷойгоҳашон ҷаҳаннам аст, ки бад
саранҷомест!" [9:73]
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Хитобе, ки ба Пайғамбар (c) карда шудааст, модом ки далели
хоскунанда надошта бошад, хитоб ба тамоми Уммат аст. Аз ин
мебарояд, ба мўъмин воҷиб аст, ки нисбат ба мўъминон
меҳрубон, раҳмдил ва мулоим бошад, аммо нисбат ба кофирон
дурушт, сахтгир, душман, азиз, баланд бошад. Аллоҳ Таоло
мегўяд:

ين َيلُونَكُم ِّم َن الْكُفَّا ِر َولِ َيجِ ُدواْ ِفيك ُْم ِغلْظَ ًة
َ َيا أَ ُّي َها الَّ ِذي َن آ َم ُنواْ َقاتِلُواْ الَّ ِذ
َوا ْعلَ ُمواْ أَنَّ الل َّه َم َع الْ ُم َّت ِق َني
"Эй касоне, ки имон овардаед, бо кофироне, ки наздики
шумоянд, ҷанг кунед, то дар шумо шиддату дурушти ёбанд
ва бидонед, ки Аллоҳ бо парҳезгорон аст!" [9:123].
Суннат низ ҳаминро тасдиқ мекунад. Дар ҳадиси муттафақун
алайҳ, ки Нўъмон ибни Башир ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтанд:

َ  إِ َذا اشْ َت،تَ َوا ِّد ِه ْم َوتَ َرا ُح ِمه ِْم َوتَ َعاطُ ِفه ِْم َمث َُل الْ َج َس ِد
" َك ِم ْن ُه

َمث َُل الْـ ُم ْؤ ِم ِن َني ِِف
ِالس َه ِر َوالْ ُح َّمى
َّ " ُعضْ ٌو ت ََدا َعى ل َُه َسائِ ُر الْ َج َس ِد ب

"Мўъминон дар дўстӣ ва тараҳҳум нисбат ба якдигар ба
тани ягона шабоҳат доранд. Агар яке аз узвҳои он таб
кунад, узвҳои боқимонда бо бедорӣ ва таб ба ёрии он
мешитобанд". Дар ҳадисе, ки Муслим аз Иёз ибни Ҳаммор (р)
ривоят кардааст, Пайғамбар (c) гуфтанд:

ٍ ُذو ُسلْطَان:أَ ْه ُل الْ َج َّن ِة ثَ َلَثَ ٌة
ٍ ِّف ُذو ِع َي
ال
ٌ يف ُم َت َعف
ٌ  َو َع ِف،"الْ َقل ِْب لِك ُِّل ِذي ُق ْر ََب َو ُم ْسلِ ٍم

" يق
ُ يم َر ِق
ٌ  َو َر ُج ٌل َر ِح،ُمق ِْس ٌط ُم َت َص ِّد ٌق ُم َو َّف ٌق

"Аҳли ҷаннат се тоифаанд: подшоҳи одилу саховатманд, ки
сулҳро барқарор мекунад; инсоне, ки нисбат ба ҳар як
хешованд ва ҳар як мусулмон қалбаш меҳрубону нарм аст;
одами аёлманди боҳиммату боиффат". Дар ҳадиси
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муттафақун алайҳ, ки Ҷарир ибни Абдуллоҳ ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтанд:

"" َم ْن َّلَ َي ْر َح ُم َّلَ ُي ْر َح ُم
"Ҳар кӣ раҳм накунад, раҳм карда намешавад". Аз раҳмати
Аллоҳ маҳрум шудан далел аст, ки ба мўъминон раҳмдил будан
воҷиб аст. Дар "Саҳеҳ"-и Ибни Ҳиббон Абўҳурайра (р) мегўяд:
"Аз Абулқосими содиқулмасдуқ (с) шунидаам:

""إِنَّ ال َّر ْح َم َة َّلَ تُ ْن َز ُع إَِّلَّ ِم ْن شَ ِق ٍّي
"Аз раҳмдилӣ фақат бадбахт бебаҳра аст".
Ин ҳам як далел мебошад. Дар ривояти Муслим Оиша (р)
мегўяд: "Дар ҳамин хонаам аз Пайғамбар (c) шунидаам:
"

اللّٰ ُه َّم َم ْن َو ِ َِل ِم ْن َأ ْم ِر أُ َّم ِتي شَ ْي ًئا َفشَ َّق َعلَ ْيه ِْم فَاشْ ق ُْق َعلَ ْي ِه َو َم ْن َو ِ َِل ِم ْن أَ ْم ِر
"أُ َّم ِتي شَ ْي ًئا َف َر َف َق ِبه ِْم َفا ْر ُف ْق ِب ِه

"Эй Аллоҳ, ҳар кӣ дар ягон кор аз болои умматам роҳбарӣ
карда, ба онҳо машаққат орад, Ту низ ўро ба машаққат
гирифтор кун. Агар дар ягон кор аз болои умматам
роҳбарӣ намуда, ба онҳо меҳрубон шавад, Ту ҳам нисбат ба ў
меҳрубон бош". Ин ҳам як далели дигар аст. Дар ҳадисе, ки
Муслим аз Ҷарир ибни Абдуллоҳ ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтанд:

"اس
ُ "َّلَ َي ْر َح ُم
َ الله َم ْن َّلَ َي ْر َح ُم ال َّن
"Ҳар кӣ ба мардум раҳм накунад, Аллоҳ ҳам ба ў раҳм
намекунад". Агар гўянд, ки ин суханон умумӣ буда, чи
мусулмон, чи кофир, чи мунофиқ, чи фармонбардор ва чи осӣ
тамоми мардумро дар бар мегирад. Мо мегўем: Аллоҳ Таоло
мегўяд:
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اس َق ْد َج َم ُعواْ لَك ُْم َفاخْشَ ْو ُه ْم
َ اس إِنَّ ال َّن
ُ الَّ ِذي َن َق َال لَ ُه ُم ال َّن
"Касоне, ки мардум гуфтандашон, ки мардум барои ҷанг бо
шумо гирд омадаанд" [3:173].
Гарчи дар ояти мазкур калимаи "мардум" ба таври умумӣ
омадааст, аслан аз он хос ирода карда шудааст. Ҳадиси боло низ
аз ҳамин қабил аст.
Дар хусуси нисбати мўъминон меҳрубон будани Пайғамбар
(c) Бухорӣ ва Муслим аз Абдуллоҳ ибни Умар ривоят мекунанд:
"Саъд ибни Убода бемор шуд. Пайғамбар (c) ҳамроҳи
Абдурраҳмон ибни Авф, Саъд ибни Абўваққос ва Абдуллоҳ ибни
Масъуд ба аёдати ў рафтанд. Вақте ки ба наздаш даромаданд, ў
беҳуш мехобид. Он кас пурсиданд:

"َض؟
َ ِ "أَ َق ْد ُق
"Оё вафот кард?". Дар ҷавоб гуфтанд: "На, эй Расулаллоҳ".
Пайғамбар (c) гиря карданд. Гиряи он касро дида саҳобагон низ
гиря карданд. Набӣ (с) гуфтанд:
"ب
ُ  َولَ ِك ْن يُ َع ِّذ،الْ َقل ِْب

ِ َوَّلَ ِب ُح ْزن،ِالله َّلَ يُ َع ِّذ ُب ب َِد ْمعِ الْ َع ْني
َ َّأََّلَ ت َْس َم ُعونَ ؟ إِن
 أَ ْو َي ْر َح ُم-  َوأَشَ ا َر إِ ََل لِ َسانِ ِه- " ِب َه َذا

"Оё намешунавед? Аллоҳ бо сабаби ашки чашму андўҳи дил
азоб намедиҳад. Лекин бо сабаби ин азоб медиҳад ё раҳм
мекунад" ва ба забонашон ишора карданд. Тирмизӣ аз Оиша
(р) ривоят мекунад: "Пайғамбар (c) Усмон ибни Мазъунро, ки
дар ҳолати мурда мехобид, гирякунон (бо чашмони пурашк)
бўсиданд". Тирмизӣ ин ҳадисро саҳеҳ гуфтааст. Муслим аз Анас
(р) ривоят мекунад: "Пайғамбар (c) ғайр аз занони худ ба назди
ягон зан намедаромаданд. Фақат ба назди Уммусалим
медаромаданд. Вақте ки сабаби инро пурсиданд, ҷавоб доданд:

""إِ ِِّن أَ ْر َح ُم َها ُق ِت َل أَخُو َها َم ِعي
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"Ба ў раҳмам меояд, бародараш дар пеши ман кушта шуда
буд"". Бухорӣ аз Абдуллоҳ ибни Умар ривоят мекунад:
"Пайғамбар (c) аҳли Тоифро муҳосира карданд. Ҳанўз фатҳ
накарда
гуфтанд:
"Иншоаллоҳ,
фардо
бармегардем".
Мусулмонон гуфтанд: "Охир ҳанўз фатҳ накардем-ку, оё
бармегардем". Он кас гуфтанд: "Аз субҳидам ба ҷанг дароед".
Онҳо ба ҷанг даромада, ҷароҳатҳо гирифтанд. Пайғамбар (c) боз
гуфтанд: "Фардо бармегардем". Мусулмонон аз ин сухан
тааҷҷуб карда буданд, ки Пайғамбар (c) табассум намуданд".
Муслим аз Муовия ибни Ҳакими Силмӣ ривоят мекунад:
"Ҳамроҳи Пайғамбар (c) намоз мехондам, ки нафаре атса зад.
Ман "Ярҳамукаллоҳ" гуфтам. Ҳама ба ман бо қиёфаи норозиёна
нигоҳ карданд. Ман гуфтам: "Ман мураму модарам нола кунад,
чаро ба ман ин хел нигоҳ мекунед?". Онҳо бо дасташон ба
ронашон заданд. Бинам, бо ишора маро ором мекунанд. Лекин
ман худам ором шудам. Чун Пайғамбар (c) аз намоз фориғ
шуданд, падару модарам фидо бод ба он кас, на аввал ва на
минбаъд ин гуна муаллими зеботаълимро надидам, қасам ба
Аллоҳ, ки ба ман абрў гиреҳ накарданд, маро назаданд, дашном
ҳам надоданд, фақат гуфтанд:
" ُِيح َوال َّتكْ ِبْي
ِ َش ٌء ِم ْن كََل َِم ال َّن
ُ  إَِّنَّ َـا ُه َو ال َّت ْسب،اس
َّ َه ِذ ِه
ْ َ الصَلَ َة َّلَ يَ ْصل ُُح ِفي َها

َّإِن
ِ" َو ِق َرا َء ُة الْ ُق ْرآن

"Намоз ин тасбеҳ, такбир ва қироати Қуръон аст. Ба он
омехта шудани сухани башар дуруст нест"". Бухорӣ аз Анас
(р) ривоят мекунад: "Ҳамроҳи Пайғамбар (c) будам. Он кас дар
тан як ҷомаи наҷронии дуруштҳошия доштанд. Аъробие ба он
кас расида, аз гиребони ҷомаашон чунон сахт кашид, ки паяш
монд. Ў гуфт: "Эй Муҳаммад, аз моле, ки Аллоҳ ба ту додааст, ба
ман ҳам деҳ". Он кас ба сўи ў рў оварда, табассум карданд ва
фармуданд, ки ба ин аъробӣ як ҳадя диҳанд".
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Саҳобагон ҳам нисбат ба якдигар меҳрубон буданд. Муслим аз
Ибни Аббос ривоят мекунад: "Вақте ки Умар ҷароҳат бардошт,
Суҳайб даромада "Во бародарам, во дўстам" гуфта гиря мекард".
Тирмизӣ аз Воқид ибни Амр ибни Саъд ибни Муоз ривоят
мекунад: "Вақте ки Анас ибни Молик омад, ба наздаш рафтам. Ў
пурсид: "Ту кистӣ?" Ман гуфтам: "Ман Воқид ибни Саъд ибни
Муоз ҳастам". Он гоҳ ў: "Ту ба Саъд монанд будаӣ", гуфта гиря
кард". Муслим аз Анас (р) ривоят мекунад: "Баъд аз вафоти
Пайғамбар (c) Абўбакр (р) ба Умар (р) гуфт: "Биё, мисли
Пайғамбар (c) рафта Уммуайманро зиёрат мекунем". Чун ба
наздаш рафтанд, Уммуайман онҳоро дида гиря кард. Онҳо
гуфтанд: "Чаро гиря мекунӣ, барои Расулаллоҳ (с), он чӣ ки дар
назди Аллоҳ ҳаст, афзалтар аст-ку". Ў гуфт: "Ман на аз рўи
надонистани он ки чизҳои назди Аллоҳ барои Пайғамбар (c)
беҳтар аст, балки барои канда шудани ваҳй аз осмон гиря
мекунам". Ин суханҳо онҳоро ба ҳаяҷон овард ва ҳамроҳи ў
гиристанд". Дар ҳадиси дароз, ки Муслим дар хусуси фидяи
асирони Бадр ривоят кардааст, Умар ибни Хаттоб мегўяд: "Рўзи
дигар омадам, ки Пайғамбар (c) ва Абўбакр гиря карда
нишастаанд. Ман гуфтам: "Эй Расулаллоҳ, ба ман гўед, ки чаро
шумо ва дўстатон гиря мекунед. Агар гиря ёбам, гиря кунам,
вагарна барои гиря карданатон ҳамроҳи шумо бигирям". Ибни
Абдулбирр дар "Истиоб" аз Ҷанода ибни Абўумайя ривоят
мекунад: "Убода ибни Сомит ба ҷанги Искандария сарварӣ
мекард. Вақте ки зердастони худро аз ҷанг боздошт, онҳо ҷанг
карданд. Ба ман гуфт: "Эй Ҷанода, хабари мардумро бидон".
Ман рафта омадам. Аз ман пурсид: "Оё ҳеҷ кас намурдааст". Ман
"На" гуфта ҷавоб додам. Он гоҳ ў гуфт: "Шукри Аллоҳ, ки ҳеҷ кас
дар ҳолати гунаҳкорӣ намурдааст"".
Бояд миёни мулоим, меҳрубон ва бораҳм будан ва сахтгир
буданро нисбат ба мусулмонон фарқ кард. Чунки дар татбиқи
ҳукми шаръӣ ва дар корҳои ба мусулмонон зараровар ба
меҳрубонӣ ва мулоимӣ ҷой нест. Дар татбиқи ҳукми шаръӣ ва
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дур кардани зарар аз мусулмонон сахтгир ва эҳтиёт шудан
зарур аст.
Баёни ин чунин аст:
Дар корҳое, ки ба татбиқи ҳукми шаръӣ алоқа доранд:
• Дар ҳадисе, ки Аҳмад аз Абўҳурайра ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтанд:

ُ "اَض ُبو ُه" ثُ َّم َيق
"الله
ُ ُول " ُقولُوا َر ِح َم َك
ِْ
"Ўро занед ва бигўед: "Аллоҳ ба ту раҳм кунад"".
• Дар Ҳудайбия ба фикри саҳобагон муқобил баромаданд.
Чунки он ҳукми шаръӣ буд. Аммо бо нармиву меҳрубонӣ
ҳамфикр набудани худро изҳор карданд, то ки онҳоро ба
вазъияти ногувор нагузоранд.
• Дар ҳадиси муттафақун алайҳ, ки Оиша (р) ривоят кардааст,
оварда мешавад: "Қурайш дар хусуси зани махзумӣ, ки дуздӣ
карда буд, ба ташвиш афтоданд. "Кӣ дар ин бора бо Пайғамбар
(c) гуфтугў мекунад", гуфта маслиҳат карданд. Билохир ба
қароре омаданд, ки танҳо нозпарварди Пайғамбар (c) Усома ба
ин чиз ҷуръат карда метавонад. Чун Усома барои гуфтугў рафт,
Пайғамбар (c) гуфтанд:
" َك
َ اس إَِّنَّ َـا َهل
ُ  أَيُّ َها ال َّن:ُح ُدو ِد الل ِه ثُ َّم َقا َم َفا ْخ َتطَ َب َفق ََال

أَتَشْ ف َُع ِِف َح ٍّد ِم ْن
ُس َق ِفيه ِْم
ِ َّ ُس َق ِفيه ِْم
ُ الُش
َ َ يف تَ َركُو ُه َوإِ َذا
َ َ الَّ ِذي َن َق ْبلَك ُْم أَنَّ ُه ْم كَانُوا إِ َذا
ِ يف أَ َقا ُموا َعلَ ْي ِه الْ َح َّد َوايْ ُم الل ِه لَ ْو أَنَّ َف
ُس َق ْت لَ َقطَ ْع ُت
ُ الضَّ ِع
َ َ اط َم َة ِب ْن َت ُم َح َّم ٍد
" َي َد َها
"Оё дар бораи як ҳадди Аллоҳ миёнаравӣ мекунӣ?" ва аз
ҷояшон бархоста хитоб карданд: "Эй мардум, пешиниёни
шумо аз он сабаб ҳалок шудаанд, ки агар аз байни онҳо
шахси обрўманд дуздӣ кунад, вогузоштаанд, аммо шахси
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ночор дуздӣ кунад, ба вай ҳад муайян кардаанд. Қасам ба
Аллоҳ, ки агар духтари Муҳаммад Фотима дуздӣ мекард,
албатта дасти ўро мебуридам".
• Агар Пайғамбар (c) дар татбиқи ҳукми шаръӣ ба ягон кас
раҳмдилӣ мекарданд, ба Ҳасан, ки аз садақа як хурмо гирифта
буд, раҳм мекарданд. Дар ҳадиси муттафақун алайҳ, ки
Абўҳурайра ривоят кардааст, меояд: "Писари Алӣ Ҳасан аз
садақа як хурморо гирифта, ба даҳонаш андохта буд, ки
Пайғамбар (c) гуфтанд:

"الص َد َق َة؟
َّ  أَ َمـا َعلِ ْم َت أَنَّا ََّل نَأْك ُُل، ا ْر ِم ِب َها، ْ"! ِكخْ ِكخ
"Ких, ких, парто онро, оё намедонӣ, ки мо садақа
намехўрем?".
Акнун ба корҳои Пайғамбар (c) дар бораи эҳтиёткорӣ дар
рафъи зарар таваққуф мекунем. Дар ҳадиси Муслим, ки дар
бораи ғазоти Табук аз Муоз ривоят кардааст, омадааст: "Сипас
Пайғамбар (c) гуфтанд:
"ي
ُ شَ ا َء
َ الله َع ْ َني تَ ُب
َ  َوإِنَّك ُْم ل َْن تَأْتُو َها َح َّتى ُيضْ ِح،وك

ْإِنَّك ُْم َس َتأْتُونَ غ ًَدا ِإن
 فَجِ ْئ َنا َها َو َق ْد،آِت
َ ِ  َف َم ْن َجا َء َها ِم ْنك ُْم َفَلَ َْيَ َّس ِم ْن َمـائِ َها شَ ْي ًئا َح َّتى،ال َّن َها ُر
ِ الُش
 َف َسأَلَ ُه َمـا: َق َال،َِش ٍء ِم ْن َمـا ٍء
ْ َ اك تَب ُِّض ب
َ ِّ  َف َتكُونُ ِمث َْل، َِس َب َق َنا إِلَ ْي َها َر ُجَلَن
ِي ﷺ
ُّ  َف َس َّب ُه َمـا ال َّنب،َر ُس ُول الل ِه ﷺ َه ْل َم َس ْس ُت َمـا ِم ْن َمـائِ َها شَ ْي ًئا؟ َقاَّلَ نَ َع ْم
َ " َو َق َال لَ ُه َمـا َمـا شَ ا َء ال ُله أَنْ َيق
ُول
"Шумо фардо иншоаллоҳ ба чашмаи Табук мерасед. То
чоштгоҳ ҳаргиз ба он ҷо наравед. Ҳар кӣ биравад, то
омадани ман ҳаргиз ба об даст нарасонад". Чун ба он ҷо
расидем, дидем, ки пеш аз мо ду нафар омада будаанд. Аз
чашма мисли ресмон оби андак мерафт. Пайғамбар (c) аз
онҳо пурсиданд: "Оё ба об даст расондед?" Онҳо "Оре" гуфта
ҷавоб доданд. Он гоҳ Расулуллоҳ (c) онҳоро накўҳиш карда,
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он чиро ки Аллоҳ хоста буд, гуфтанд". Дар ҳадисе, ки Ибни
Исҳоқ аз Муҳаммад ибни Яҳё ибни Ҳиббон ривоят кардааст, дар
бораи қиссаи Банӣ Мусталақ ва кирдорҳои мунофиқон гуфта
мешавад: "Пайғамбар (c) мардумро то шом, аз бегоҳ то
субҳидам ва аз субҳи он рўз то чоштгоҳ роҳ равонданд, пасон
манзил бунёд кунонданд. Мақсад аз ин аз бисёр шудани гапу
калоча нигоҳ доштан буд". Дар ҳадисе, ки Саид ибни Ҷубайр
ривоят кардааст, гуфта мешавад: "Пайғамбар (c) рўз ба поён
нарасида ба роҳ баромаданд..." Ин ҳадисро, ки Ибни Касир саҳеҳ
гуфтааст, Ибни Абўхотам овардааст.
Акнун дар бораи эҳтиёткории саҳобагон таваққуф менамоем.
Кори Абўбакр мисоли равшани ин мебошад. Ў бар зидди
муртадҳо ҷанг кард ва гарчи тамоми мусулмонон зид бошанд
ҳам, Усомаро ба ҷанг фиристод. Ҳама ба ў итоат намуданд ва
сипас ўро ситоиш карданд.
Агар татбиқ кардани ҳукмҳо ва дафъ кардани зарарро
истисно кунем, касони раҳм кардашаванда ононе мебошанд, ки
ба мусибатҳое чун беморӣ, марг ё аз даст додани чиз ё каси
барояшон азиз гирифтор шудаанд. Ба нодон ҳам меҳру шафқат
ва нармӣ карда мешавад ва бо сабр таълим дода мешавад. Дар
татбиқ кардани мубоҳ, чунон ки дар ҳадиси Ибни Умар
омадааст, мисли кори Пайғамбар (c) дар муҳосираи Тоиф
нисбат ба лашкар сабуктари ду кор гирифта мешавад.
Акнун дар бораи муомилаи сахту дурушт ва гарданфарозии
мусулмонон нисбат ба кофирон сухан меронем.
Якум, дар ҷанг:
• Дар Бухорӣ аз Ваҳшӣ ҳадисе ривоят шудааст: "Дар соли
Инин мардум ба ҷанг баромаданд. Кўҳи Инин дар рў ба рўи
Уҳуд воқеъ аст. Дар байни он ва Уҳуд як водӣ ҳаст. Ман ҳам
ҳамроҳи дигарон ба ҷанг баромадам. Вақте ки ҳама барои
ҷанг саф оростанд, Сибоъ баромада ба ҷанги тан ба тан
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хонда гуфт: "Оё ба ман талабгор ҳаст?" Ҳамин вақт Ҳамза
ибни Абдулмутталиб баромада ба ў гуфт: "Эй Сибоъ, эй
писари Уммуаммор, эй муфсиди ба номуси занон
таҷовузкунанда, оё ту бо Аллоҳ ва Расулаш ҷанг кардан
мехоҳӣ?!" Сипас бо як ҳамла ўро кушт...".
Ҷангҳои тан ба тани Ҳамза, Барро, Холид, Амр ибни
Маъдикариб, Зоҳир ибни Рофеъ ва дигарон дар китобҳои
таърих ва ғазавот ба таври муфассал баён карда шудааст. Ҳар
як кас метавонад ба онҳо муроҷиат кунад. Азбаски китоби мо
китоби таърих ё қисса нест, мувофиқи мақсад бо як ишора
кифоя кардем.
Дуюм, дар музокираҳо:
• Дар ҳадисе, ки Бухорӣ аз Мисвар ва Марвон ривоят
кардааст, омадааст: "...Муғира ибни Шуъба бо шамшери
ғилофдор дар болои сари Пайғамбар (c) меистод. Ҳар гоҳ ки
Урва ба риши Пайғамбар (c) даст дароз мекард, ў бо дастаи
шамшер ба дасти ў зада мегуфт: "Аз риши Пайғамбар (c)
дастатро каш"".
• Боз дар ҳамин ҳадис омадааст: "Вақте ки Урва гуфт:
"Қасам ба Аллоҳ, дар гирдат касони пасткашеро мебинам,
ки туро партофта мегурезанд", Абўбакр ўро рад намуда
гуфт: "Фалони Лотро хўрдӣ, оё мо ўро партофта
мегурезем?" Пайғамбар (c) кору суханони Муғира ва
Абўбакрро дидаву шунида ҳеҷ чиз нагуфтанд. Сукут кардани он
кас ҷоиз будани ин корро нишон медиҳад.
• Муҳаммад ибни Ҳасани Шайбонӣ дар "Сиярулкабир" мегўяд:
"Уяйна дар назди Пайғамбар (c) пойҳояшро дароз карда
менишаст, ки ба болои ин Усайд ибни Хузайр омад ва дўғ
зад: "Эй Ҳаҷрас Уяйна пойҳоятро ҷамъ кун, магар дар назди
Пайғамбар (c) по дароз мекунӣ? Қасам ба Аллоҳ, ки агар
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Пайғамбар (c) намебуданд, тухмҳоятро бо найза шикоф
мекардам. Агар хоҳони ин бошӣ, марҳамат".
Дар китобҳо музокираҳои Собит ибни Ақрам, Амр ибни Ос,
Муғира ибни Шуъба, Қутайба, Муҳаммад ибни Муслим ва
Маъмун навишта шудаанд, ки аз иззату ғурур ҳарф мезананд ва
ба фаъолияткунандагон намуна аст.
Сеюм, дар муомила бо аҳдшиканон:
Аллоҳ Субҳонаҳу ва Таоло мегўяд:

دت ِم ْن ُه ْم ثُ َّم
َّ ين َعا َه
َ اب ِع
َّ َش
َ ند اللّ ِه الَّ ِذي َن كَ َف ُرواْ َف ُه ْم َّلَ ُي ْؤ ِم ُنونَ الَّ ِذ
ِّ الد َو
َّ َ َّإِن
ُش ْد ِبهِم
ِّ َ يَنقُضُ ونَ َع ْه َد ُه ْم ِِف كُ ِّل َم َّر ٍة َو ُه ْم َّلَ يَ َّتقُونَ َفإِ َّما تَ ْث َق َف َّن ُه ْم ِِف الْ َح ْر ِب َف
ََّم ْن َخلْ َف ُه ْم لَ َعلَّ ُه ْم يَ َّذكَّ ُرون
"Ҳар оина бадтарин ҷунбандагон дар назди Аллоҳ онҳоянд,
ки кофир шудаанд ва имон намеоваранд. Касоне, ки ту аз
онон паймон гирифтӣ, сипас паёпай паймони хешро
мешикананд ва ҳеҷ парво намекунанд. Пас агар онҳоро дар
ҷанг биёбӣ, парокандаашон соз, то пайравонашон низ
пароканда шаванд, бошад, ки ибрат гиранд" [8:55-57].
• Дар ҳадисе, ки Муслим дар хусуси аҳдшикании Қурайш ва
фатҳ шудани Макка аз Абўҳурайра ривоят мекунад, Пайғамбар
(c) гуфтанд:

َ  َق،اش ُق َريْ ٍش؟ َقالُوا نَ َع ْم
َ َأَ ْوب
" ال انْظُ ُروا إِ َذا

َ َه ْل تَ َر ْون،ُِش اِلَن َْصار
َ َ يَا َم ْع
، َوأَ ْخفَى ِب َي ِد ِه َو َوضَ َع َْيِي َن ُه َع ََل ِش َمـالِ ِه،لَ ِقي ُت ُمو ُه ْم غ ًَدا أَنْ تَ ْح ُص ُدو ُه ْم َح ْص ًدا
ف يَ ْو َم ِئ ٍذ لَ ُه ْم أَ َح ٌد إَِّلَّ أَنَا ُمو ُه
َ َش
َّ " َو َق َال َم ْو ِع ُدك ُْم
َ ْ َ َق َال َف َمـا أ،الصفَا
"Эй ҷамоаи ансориён, оё авбошони Қурайшро дидед?" Онҳо
"Оре" гуфтанд. Он кас фармуданд: "Агар фардо онҳоро
вохўред, аз паи даравидани ҳамаи онҳо бошед" ва
дастонашонро пинҳон карда, дасти росташонро ба болои
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дасти чапашон монданд. Сипас гуфтанд: "Ҷои ба шумо
ваъда кардашуда Сафо аст". Ҳамон рўз кадоме аз онҳо
намудор шуд, ўро (ба замин) хобонданд".
Дар ҳадиси муттафақун алайҳ, ки Ибни Умар ривоят кардааст,
меояд: "Пасон бо Банӣ-Назир ва Банӣ-Қурайза ҷанг шуд. Дар
натиҷа Банӣ-Назир ронда шуда, Банӣ-Қурайза монд. Сипас
бо Банӣ-Қурайза ҷанг карда шуд. Дар натиҷа мардҳояшон
кушта ва зану фарзандон, молу мулкашон ба мусулмонон
тақсим карда шуд. Фақат ба баъзеашон, ки ба назди
Пайғамбар (c) рафта буданд, амонӣ доданд ва онҳо
мусулмон шуданд. Ҳамаи яҳудони Мадина ба Банӣ-Қайнуқоъ
ронда шуданд. Онҳо хешовандони Абдуллоҳ ибни Салом,
яҳудиёни Банӣ-Ҳориса ва тамоми яҳудиёни Мадина буданд".
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ШАВҚ БА ҶАННАТ ВА ШИТОБ ДАР КОРҲОИ
ХАЙР

Ба ҳақ будани ҷаннат, барои мўъминон омода карда шудани
он ва аз он то абад маҳрум будани кофирон имон овардан як
қисми имон ба рўзи охират ба шумор меравад. Бо тасдиқ
кардани ин чизҳо имони мо ба охират тасдиқи худро меёбад.
Аллоҳ Таоло мегўяд:

ات َواِلَ ْر ُض أُ ِع َّد ْت لِلْ ُم َّت ِق َني
ُ الس ََم َو
َّ َو َسا ِر ُعواْ إِ ََل َم ْغ ِف َر ٍة ِّمن َّر ِّبك ُْم َو َج َّن ٍة َع ْرضُ َها
"Бар якдигар пешӣ гиред барои омурзиши Парвардигори хеш
ва расидан ба он биҳишт, ки паҳнояш ба қадри ҳамаи
осмонҳову замин аст ва барои парҳезгорон муҳайё
шудааст" [3:133].

اب الْ َج َّن ِة أَنْ أَ ِفيضُ واْ َعلَ ْي َنا ِم َن ال ََْمء أَ ْو ِم ََّم َر َز َقك ُُم
َ اب ال َّنا ِر أَ ْص َح
ُ َونَا َدى أَ ْص َح
الل ُّه َقالُواْ إِنَّ الل َّه َح َّر َم ُه ََم َع ََل الْكَا ِفرِي َن
"Дўзахиён биҳиштиёнро овоз диҳанд, ки андаке об ё аз
чизҳое, ки Аллоҳ ба шумо арзонӣ кардааст, бар мо фурў
резед! Гўянд: "Аллоҳ онҳоро бар кофирон ҳаром кардааст!"
[7:50].
Ҳар кӣ ҷаннат ё дўзах ё азнавзиндашавӣ ва ё ҳисобу китобро
инкор кунад, ў кофир аст. Дар ин хусус ҳам аз ҷиҳати субут ва
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ҳам аз ҷиҳати далолат далелҳои қатъӣ ворид шудаанд. Касоне,
ки ҷаннат барои онҳо муҳайё карда шудааст, якчанд тоифаанд:
• Набиён, сиддиқон, шаҳидон ва солеҳон: Аллоҳ Таоло мегўяд:

َو َمن ُي ِط ِع الل َّه َوال َّر ُس َول َفأُ ْولَـ ِئ َك َم َع الَّ ِذي َن أَنْ َع َم الل ُّه َعلَ ْيهِم ِّم َن ال َّن ِب ِّي َني
الصالِ ِح َني َو َح ُس َن أُولَـ ِئ َك َر ِفيقًا
َّ الص ِّدي ِق َني َوالشُّ َه َداء َو
ِّ َو
"Ва ҳар кӣ аз Аллоҳу пайғамбараш итоат кунад, ҳамроҳ бо
касоне хоҳад буд, ки Аллоҳ неъматашон додааст, чун анбиё
ва сиддиқон ва шаҳидону солеҳон ва инон чӣ некў
рафиқонанд!" [4:69].
• Некон: Аллоҳ Таоло мегўяд:

إِنَّ ْاِلَبْ َرا َر لَ ِفي نَ ِع ٍيم
"Ҳар оина некон дар неъматанд" [83:22].

ُش ُب ِب َها ِع َبا ُد اللَّ ِه
َ ْ َُشبُونَ ِمن كَأْ ٍس كَانَ ِم َزا ُج َها كَا ُفو ًر َع ْي ًنا ي
َ ْ َإِنَّ ْاِلَبْ َرا َر ي
ََش ُه ُم ْس َت ِط ًْي َو ُيطْ ِع ُمون
ُّ َ َُي َف ِّج ُرونَ َها تَفْجِ ًْيا ُيو ُفونَ بِال َّن ْذ ِر َو َيخَا ُفونَ َي ْو ًما كَان
ِيد ِمنك ُْم
ُ يَم َوأَ ِس ًْيا إَِّنَّ َا نُطْ ِع ُمك ُْم لِ َو ْج ِه اللَّ ِه ََّل نُر
ً الطَّ َعا َم َع ََل ُح ِّب ِه ِم ْس ِكي ًنا َويَ ِت
َش َذلِ َك
ُ َج َزاء َو ََّل شُ كُو ًر إِنَّا نَخ
ً َاف ِمن َّر ِّب َنا َي ْو ًما َع ُب
َّ َ وسا َق ْمطَرِي ًرا َف َو َقا ُه ُم الل َُّه
ُسو ًر َو َج َزا ُهم ِِبَا َص َ ُْبوا َج َّن ًة َو َحرِي ًرا
َ ْ الْ َي ْو ِم َولَقَّا ُه ْم ن
ُ ُ َْض ًة َو
"Некон аз ҷомҳое менўшанд, ки омехта ба кофур аст,
чашмае, ки бандагони Аллоҳ аз он менўшанд ва онро ба ҳар
ҷое, ки мехоҳанд, равон месозанд. Ба назр вафо мекунанд ва
аз рўзе, ки шарри он ҳама ҷоро гирифтааст, метарсанд. Ва
таомро дар ҳоле, ки худ дўсташ доранд, ба мискину ятим
ва асир мехўронанд, ҷуз ин нест, ки шуморо барои Аллоҳ
итъом мекунем ва аз шумо на подоше мехоҳем на сипосе.
Мо аз Парвардигори худ метарсем, дар рўзе, ки он рўз абусу
сахт ва ҳавлнок аст. Аллоҳ эшонро аз шарри он рўз нигаҳ
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дошт ва ононро таровату шодмонӣ бахшид. Ба подоши
сабре, ки кардаанд, подошашонро биҳишту ҳарир дод" [76:512].
• Муқаррабони пешқадам:

ِ السا ِبقُونَ أُ ْولَ ِئ َك الْ ُم َق َّربُونَ ِِف َج َّن
ات ال َّن ِع ِيم
َّ َالسا ِبقُون
َّ َو
"Се дигар онҳо, ки сабқат ҷуста буданд ва инак пеш
афтодаанд.
Инон
муқаррабонанд
дар
биҳиштҳои
пурнеъмат" [56:10-12].
• Асҳоби саодат:

اب الْ َي ِم ِني ِِف ِس ْد ٍر َّمخْضُ ود َوطَلْ ٍح َّمنضُ ود َو ِظ ٍّل
ُ اب الْ َي ِم ِني َما َأ ْص َح
ُ َوأَ ْص َح
ُوب َو َفا ِك َه ٍة كَ ِث َْية ََّّل َم ْقطُو َع ٍة َو ََّل َم ْم ُنو َع ٍة َو ُف ُر ٍش َّم ْر ُفو َعة إِنَّا
ٍ َّم ْم ُدود َو َماء َّم ْسك
اب الْ َي ِم ِني
ِ أَنشَ أْنَا ُه َّن إِنشَ اء َف َج َعلْ َنا ُه َّن أَ ْبكَا ًرا ُع ُر ًبا َأتْ َرا ًبا ِِّلَ ْص َح
"Аммо асҳоби саодат, асҳоби саодат чӣ ҳол доранд? Дар
зери дарахти сидри бехор ва дарахти мўзе, ки мевааш бар
якдигар чида шуда ва сояе доим ва обе ҳамвора ҷорӣ ва
мевае бисёр, ки на мунқатеъ мегардад ва на касро аз он
боздоранд. Ва заноне арҷманд. Он занонро Мо биёфаридем,
офариданӣ ва дўшизагон сохтем. Маъшуқаи ҳамсарони
хешанд, барои асҳоби саодат" [56:27-38].
• Мўҳсинон:

لِّ لَّ ِذي َن أَ ْح َس ُنواْ الْ ُح ْس َنى َو ِز َيا َد ٌة َوَّلَ َي ْر َه ُق ُو ُجو َه ُه ْم َق َ ٌَت َوَّلَ ِذل ٌَّة أُ ْولَـ ِئ َك
َاب الْ َج َّن ِة ُه ْم ِفي َها خَالِ ُدون
ُ أَ ْص َح
"Подоши онон, ки некӣ мекунанд, некист ва чизе афзун бар
он. На сияҳрўй шаванду на хор. Инон аҳли биҳиштанд ва дар
он ҷовидонанд" [10:26].
• Собирон:
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ات َع ْدنٍ َي ْد ُخلُونَ َها َو َم ْن َصل ََح ِم ْن آ َبائِه ِْم َوأَ ْز َواجِ ه ِْم َو ُذ ِّر َّياتِه ِْم َوال ََلَئِك َُة
ُ َج َّن
الدا ِر
َّ اب َس ََل ٌم َعلَ ْيكُم ِِبَا َص َ ْْبت ُْم َف ِن ْع َم ُع ْق َبى
ٍ َيَ ْد ُخلُونَ َعلَ ْيهِم ِّمن ك ُِّل ب
"Биҳиштҳои ҷовидон, онҳо ва ҳар кӣ некўкор будааст аз
падарону ҳамсарон ва фарзандонашон, бад-он дохил шаванд
ва фариштагон аз ҳар дар ба наздашон оянд. Салом бар
шумо ба хотири он ҳама шикебоӣ, ки варзидаед. Сарои
охират чӣ сарое некўст!" [13:23-24].
• Инсоне, ки аз истодан ба пешгоҳи Парвардигораш метарсад:

َِاف َمقَا َم َر ِّب ِه َج َّن َتان
َ َولِ َم ْن خ
"Ҳар касро, ки аз истодан ба пешгоҳи Парвардигораш
тарсида бошад, ду биҳишт аст" [55:46].
• Парҳезгорон:

ٍ إِنَّ الْ ُم َّت ِق َني ِِف َج َّن
ٍات َو ُع ُيون
"Парҳезгорон
[15:45].

дар

биҳиштҳо,

канори

чашмасоронанд"

ٍ إِنَّ الْ ُم َّت ِق َني ِِف َمق ٍَام َأ ِم ٍني ِِف َج َّن
ٍات َو ُع ُيون
"Парҳезгорон дар ҷои
чашмасорҳо" [44:51-52].

амне

ҳастанд,

дар

боғҳову

تِل َْك الْ َج َّن ُة الَّ ِتي نُور ُِث ِم ْن ِع َبا ِدنَا َمن كَانَ تَ ِق ًّيا
"Ин ҳамон биҳиштест, ки ба бандагонамон, онҳо ки
парҳезгорӣ кардаанд, ато мекунем" [19:63].

َّمث َُل الْ َج َّن ِة الَّ ِتي ُو ِع َد الْ ُم َّتقُونَ تَ ْجرِي ِمن تَ ْح ِت َها اِلَنْ َها ُر أُكُلُ َها َدآئِ ٌم و ِِظلُّ َها تِل َْك
ين اتَّقَواْ َّو ُع ْق َبى الْكَا ِفرِي َن ال َّنا ُر
َ ُع ْق َبى الَّ ِذ
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"Сифати биҳиште, ки ба парҳезгорон ваъда шуда: об аз зери
дарахтонаш равон аст ва меваҳову сояаш ҳамешагист. Ин
саранҷоми касонест, ки парҳезгоранд ва саранҷоми
кофирон оташ аст" [13:35].
• Касоне, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста карданд:

ِ الصالِ َح
ين
ُ ات كَان َْت لَ ُه ْم َج َّن
َ ات الْ ِف ْر َد ْو ِس نُ ُز ًل خَالِ ِد
َّ إِنَّ الَّ ِذي َن آ َم ُنوا َو َع ِملُوا
ِفي َها ََّل يَ ْبغُونَ َع ْن َها ِح َو ًَّل
"Касоне, ки имон оварданд ва корҳои шоиста карданд,
меҳмонсарояшон боғҳои Фирдавс аст. Дар он ҷо ҷовидонанд
ва ҳаргиз ҳавои интиқол накунанд" [18:107-108].

ِ الصالِ َح
آب
ٍ وَب لَ ُه ْم َو ُح ْس ُن َم
َّ ْالَّ ِذي َن آ َم ُنواْ َو َع ِملُوا
َ ُات ط
"Зиндагии хуш ва бозгаштангоҳи некў аз они касонест, ки
имон овардаанд ва корҳои шоиста кардаанд" [13:29].

ِ الصالِ َح
ات يَ ْه ِديه ِْم َربُّ ُه ْم ِبإِْيَانِه ِْم تَ ْجرِي ِمن تَ ْح ِته ُِم
َ إِنَّ الَّ ِذ
َّ ْين آ َم ُنواْ َو َع ِملُوا
ِ اِلَنْ َها ُر ِِف َج َّن
ات ال َّن ِع ِيم
"Ононро, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста кардаанд,
Парвардигорашон ба сабаби имонашон ба биҳиштҳои
пурнеъмат, ки наҳрҳои об дар зери пояшон ҷорист, ҳидоят
мекунад" [10:9].

َالَّ ِذي َن آ َم ُنوا بِآ َياتِ َنا َوكَانُوا ُم ْسلِ ِم َني ا ْد ُخلُوا الْ َج َّن َة أَن ُت ْم َوأَ ْز َوا ُجك ُْم تُ ْح َ ُْبون
"Касоне, ки ба оятҳои Мо имон овардаанд ва таслими амри
Мо шудаанд, шумо ва ҷуфтҳоятон бо шодкомӣ ба биҳишт
дохил шавед" [43:69-70].

ِ الصالِ َح
اب ال َج َّن ِة ُه ْم
َّ ْإِنَّ الَّ ِذي َن آ َم ُنواْ َو َع ِملُوا
ُ ات َوأَ ْخ َب ُتواْ إِ ََل َربِّه ِْم أُ ْولَـ ِئ َك َأ ْص َح
ِفي َها خَالِ ُدو َن
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"Касоне, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста кардаанд ва
дар баробари Парвардигорашон фурўтанӣ намудаанд, аҳли
биҳиштанд ва дар он ҷовидонанд" [11:23].
• Тавбакунандагон:

َاب َوآ َم َن َو َع ِم َل َصالِ ًحا َفأُ ْولَ ِئ َك يَ ْد ُخلُونَ الْ َج َّن َة َو ََّل يُظْلَ ُمونَ شَ ْي ًئا
َ إِ ََّّل َمن ت
"Магар он кас, ки тавба кард ва имон овард ва корҳое
шоиста кард. Инон ба биҳишт дохил мешаванд ва ҳеҷ
мавриди ситам қарор намегиранд" [19:60].
Неъматҳои ҷаннат неъматҳои ҳисшаванда аст. Ба ин далелҳо:
• Либос:

اس ُه ْم ِفي َها َحرِي ٌر
ُ َولِ َب
"Либосашон аз ҳарир аст" [22:23].

ند ٍس َوإِ ْس َت ْ َْبقٍ ُّم َتقَا ِب ِل َني
ُ َيلْ َب ُسونَ ِمن ُس
"Либосҳое аз сундусу истабрақ мепўшанд ва рўбарўи ҳам
мешинанд"
[44:53].

َو َج َزا ُهم ِِبَا َص َ ُْبوا َج َّن ًة َو َحرِي ًرا
"Ба подоши сабре, ки кардаанд, подошашонро биҳишту
ҳарир дод" [76:12].

ُْض َوإِ ْس َت ْ َْب ٌق َو ُحلُّوا أَ َسا ِو َر ِمن ِفضَّ ٍة
ُ اب ُس
ُ َعالِ َي ُه ْم ثِ َي
ٌ ْ ند ٍس خ
"Бар танашон ҷомаҳоест аз сундуси сабз ва истабрақ. Ва ба
дастбандҳое аз сим зинат шудаанд" [76:21].
• Таом ва шароб:
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ََْيونَ َولَ ْح ِم طَ ْ ٍْي ِّم ََّم َيشْ َت ُهون
ُ َّ َو َفا ِك َه ٍة ِّم ََّم َي َتخ
"Ва меваҳое, ки худ бармегузинанд. Ва гўшти парранда, ҳар
чӣ бихоҳанд" [56:20-21].

ُوب َو َفا ِك َه ٍة كَ ِث َْية ََّّل
ٍ ِِف ِس ْد ٍر َّمخْضُ ود َو َطلْ ٍح َّمنضُ ود َو ِظ ٍّل َّم ْم ُدود َو َماء َّم ْسك
َم ْقطُو َع ٍة َو ََّل َم ْم ُنو َع ٍة
"Дар зери дарахти сидри бехор ва дарахти мўзе, ки мевааш
бар якдигар чида шуда ва сояе доим ва обе ҳамвора ҷорӣ ва
мевае бисёр, ки на мунқатеъ мегардад ва на касро аз он
боздоранд" [56:28-33].

َيق َّم ْخ ُتوم ِخ َتا ُم ُه ِم ْس ٌك َو ِِف َذلِ َك َفلْ َي َت َنا َف ِس الْ ُم َت َنا ِف ُسون
ٍ ُي ْس َق ْونَ ِمن َّر ِح
َُش ُب ِب َها الْ ُم َق َّربُون
َ ْ ََو ِم َزا ُج ُه ِمن ت َْس ِنيم َع ْي ًنا ي
"Аз шаробе холис, ки бар сари он мўҳр ниҳодаанд, сероб
мешаванд. Мўҳри он аз мушк аст ва пешдастӣ кунандагон
дар он барои якдигар пешдастӣ мекунанд. Омезаи он
тасним аст, чашмаест, ки муқаррабони Аллоҳ аз он
меошоманд" [83:25-28].

ُش ُب ِب َها ِع َبا ُد اللَّ ِه
َ ْ ُش ُبونَ ِمن كَأْ ٍس كَانَ ِم َزا ُج َها كَا ُفو ًر َع ْي ًنا َي
َ ْ إِنَّ ْاِلَ ْب َرا َر َي
يُ َف ِّج ُرونَ َها تَفْجِ ْيًا
"Некон аз ҷомҳое менўшанд, ки омехта ба кофур аст,
чашмае, ки бандагони Аллоҳ аз он менўшанд ва онро ба ҳар
ҷое, ки мехоҳанд, равон месозанд" [76:5-6].

َو َدانِ َي ًة َعلَ ْيه ِْم ِظ ََللُ َها َو ُذلِّ ل َْت ُقطُو ُف َها تَ ْذلِ ًيَل
"Сояҳои дарахтонаш бар сарашон афтода ва меваҳояш ба
фармонашон бошад" [76:14].

َويُ ْس َق ْونَ ِفي َها كَأْ ًسا كَانَ ِم َزا ُج َها زَن َجب ًِيَل َع ْي ًنا ِفي َها ت َُس َّمى َسل َْسب ًِيَل
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"Дар он ҷо ҷоме бинўшонандашон, ки омехта бо занҷабил
бошад, аз чашмае, ки онро салсабил мегўянд" [76:17-18].

َشا ًبا طَ ُهو ًرا
َ َ َو َسقَا ُه ْم َر ُّب ُه ْم
"Ва Парвардигорашон аз шаробе покиза серобашон созад"
[76:21].

"Дар он ҷо бароятон меваҳои бисёр ҳаст, ки аз он мехўред"
[43:73].

يَ ْد ُعونَ ِفي َها ِبك ُِّل َفا ِك َه ٍة آ ِم ِن َني
"Дар эминӣ ҳар меваеро, ки бихоҳанд, металабанд" [44:55].

ََو َف َوا ِك َه ِم ََّم يَشْ َت ُهون
"Бо ҳар мевае, ки орзу кунанд" [77:42].

ََوأَ ْم َد ْدنَا ُهم ِبفَا ِك َه ٍة َولَ ْح ٍم ِّم ََّم يَشْ َت ُهون
"Ва пайваста аз ҳар гуна, ки бихоҳанд меваю гўшт
атояшон мекунем" [52:22].

ِِفيه ََِم َع ْي َنانِ تَ ْج ِريَانِ َف ِبأَ ِّي َآَّلء َربِّك ََُم تُكَ ِّذبَانِ ِفيه ََِم ِمن ك ُِّل َفا ِك َه ٍة َز ْو َجان
"Дар он ду чашма ҷорист. Пас кадом як аз неъматҳои
Парвардигоратонро инкор мекунед? Дар он ҷо аз ҳар гуна
мевае ду қисм аст" [55:50-52].

ٍُم َّت ِك ِئ َني َع ََل ُف ُر ٍش َبطَائِ ُن َها ِم ْن إِ ْس َت ْْبَقٍ َو َج َنى الْ َج َّن َت ْ ِني َدان
"Ва меваҳои он ду биҳишт дар дастрасашон бошад" [55:54].
• Издивоҷ:
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كَ َذلِ َك َو َز َّو ْج َنا ُهم ِب ُحو ٍر ِع ٍني
"Ҳамчунин ҳурулъайнро ба ҳамсариашон дармеоварем"
[44:54].

ِ َو ُحو ٌر ِع ٌني كَأَ ْمث
َِال اللُّ ْؤلُ ِؤ الْ َمكْ ُنون
"Ва ҳурони дуруштчашм ҳамонанди марворидҳое дар
садаф"
[56:22-23].

إِنَّا أَنشَ أْنَا ُه َّن ِإنشَ اء َف َج َعلْ َنا ُه َّن أَبْكَا ًر ُع ُربًا أَتْ َرابًا
"Он занонро Мо биёфаридем, офариданӣ ва дўшизагон
сохтем" [56:35-37].

َو َز َّو ْج َنا ُهم ِب ُحو ٍر ِع ٍني
"Ҳуриёнро ҳамсарашон мегардонем" [52:20].

نس َق ْبلَ ُه ْم َو ََّل َجانٌّ َف ِبأَ ِّي َآَّلء َربِّك ََُم
ُ اِص
ٌ ِات الطَّ ْر ِف ل َْم يَطْ ِمثْ ُه َّن إ
َ ِ ِفي ِه َّن َق
ُوت َوالْ َم ْر َجان
ُ تُكَ ِّذ َبانِ كَأَنَّ ُه َّن الْ َيا ُق
"Дар он ҷост заноне, ки ҷуз ба шавҳари хеш нанигаранд ва
пеш аз биҳиштиён ҳеҷ одамиву ҷинне ба онҳо даст
назадааст. Пас кадом як аз неъматҳои Парвардигоратонро
инкор мекунед? Ҳамонанди ёқуту марҷон" [55:56-58].
• Хизматкорон:

َوف َعلَ ْيه ِْم ِول َْدا ٌن ُّم َخل َُّدون
ُ َُيط
"Писарони ҳамвора ҷавон гирдашон мечарханд" [56:17].

وف َعلَ ْيه ِْم ِول َْدانٌ ُّم َخل َُّدونَ إِ َذا َرأَ ْي َت ُه ْم َح ِس ْب َت ُه ْم لُ ْؤلُؤًا َّمنثُو ًرا
ُ َُو َيط
"Ҳамвора писароне ба гирдашон мечарханд, ки чун онҳоро
бубинӣ, пиндорӣ марвориди парокандаанд" [76:19].
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• Таҷҳизоти хона:

ُس ٍر ُّم َتقَا ِبلِ َني
ُ ُ ِّم ْن ِغ ٍّل إِ ْخ َوانًا َع ََل
"Ҳама бародаронанд, бар тахтҳо рўбарўи ҳаманд" [15:47].

ٍ اف َعلَ ْيهِم ب ِِص َح
اب
ٍ اف ِّمن َذ َه ٍب َوأَكْ َو
ُ َيُط
"Қадаҳҳои заррин ва сабўҳоро дар миёнашон ба гардиш
меоваранд" [43:71].

ََع ََل ْاِلَ َرائِ ِك َينظُ ُرون
"Бар тахтҳо нишаста ва назора мекунанд" [83:23].

ِيق َوكَأْ ٍس ِّمن َّم ِع ٍني
َ اب َوأَ َبار
ٍ ِبأَكْ َو
"Бо қадаҳҳову ибриқҳо ва ҷомҳое аз шаробе, ки дар ҷўйҳо
ҷорист" [56:18].

ُس ٍر َّم ْوضُ ونَة ُم َّت ِك ِئ َني َعلَ ْي َها ُم َتقَا ِب ِل َني
ُ ُ َع ََل
"Дар он ҷо бар тахтҳо такя задаанд" [56:15-16].

اب كَان َْت َق َوارِي َرا
ٍ اف َعلَ ْيهِم بِآنِ َي ٍة ِّمن ِفضَّ ٍة َوأَكْ َو
ُ ََو ُيط
"Косаҳои симину кўзаҳои шароб миёнашон ба гардиш
дармеояд" [76:15].

ُس ٍر َّم ْصفُو َف ٍة َو َز َّو ْج َنا ُهم ِب ُحو ٍر ِع ٍني
ُ ُ ُم َّت ِك ِئ َني َع ََل
"Бар тахтаҳои мурассаъ рўбарўи ҳам бар онҳо такя
задаанд" [56:20].

َو ُف ُر ٍش َّم ْر ُفو َع ٍة
"Ва бистарҳои баланд" [56:34].
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اَب َم ْبثُوثَ ٌة
ٌ ُس ٌر َّم ْر ُفو َعة َوأَكْ َو
ُّ ِ اب َّم ْوضُ و َع ٌة َوَّنَ َار ُِق َم ْصفُو َفة َو َز َر
ُ ُ ِفي َها
"Ва тахтҳое баланд зада ва сабўҳое ниҳода ва болиштҳое
дар канори ҳам чида ва фаршҳое густурда" [88:13-16].

ُس ٍر َّم ْصفُو َف ٍة
ُ ُ ُم َّت ِك ِئ َني َع ََل
"Бар он тахтҳои канори ҳам чида такя мезананд" [52:20].

ٍُم َّت ِك ِئ َني َع ََل ُف ُر ٍش َبطَائِ ُن َها ِم ْن إِ ْس َت ْ َْبق
"Бар бистарҳое, ки астарашон аз истабрақ аст, такя
задаанд" [55:54].
• Обу ҳавои мўътадил:

ُم َّت ِك ِئ َني ِفي َها َع ََل ْاِلَ َرائِ ِك ََّل َي َر ْونَ ِفي َها شَ ْم ًسا َو ََّل َز ْم َهرِي ًر َو َدانِ َي ًة َعلَ ْيه ِْم ِظ ََللُ َها
َو ُذلِّ ل َْت ُقطُو ُف َها تَ ْذلِ ًيَل
"Дар он ҷо бар тахтҳо такя задаанд, на ҳеҷ офтобе
мебинанд ва на сармое. Сояҳои дарахтонаш бар сарашон
афтода" [76:13-14].
• Чизҳои дилхоҳ:

َُس َوتَلَ ُّذ ْاِلَ ْع ُ ُني َو َأن ُت ْم ِفي َها خَالِ ُدون
ُ َما تَشْ َتهِي ِه ْاِلَنف
"Дар он ҷост ҳар чӣ нафс орзу кунад ва дида аз он лаззат
бибарад. Ва дар он ҷо ҷовидона хоҳед буд!" [43:71].

َولَ ُهم َّما يَشْ َت ُهو َن
"Барои худ ҳар чӣ дўст доранд" [16:57].

ََولَك ُْم ِفي َها َما تَشْ َتهِي أَنف ُُسك ُْم َولَك ُْم ِفي َها َما ت ََّد ُعون
"Дар биҳишт ҳар чӣ дилатон бихоҳад ва ҳар чӣ талаб кунед,
бароятон фароҳам аст" [41:31].
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يس َها
ْ إِنَّ الَّ ِذي َن َس َبق
َ َت لَ ُهم ِّم َّنا الْ ُح ْس َنى أُ ْولَ ِئ َك َع ْن َها ُم ْب َع ُدونَ ََّل َي ْس َم ُعونَ َح ِس
َو ُه ْم ِِف َما اشْ َت َه ْت أَنف ُُس ُه ْم خَالِ ُدو َن
"Касоне, ки пеш аз ин муқаррар кардаем, ки ба онҳо некўӣ
кунем, аз ҷаҳаннам барканоранд. Инон садои дўзахро
намешунаванд ва дар биҳишт, ки ҳар чӣ хоҳанд, муҳайёст,
ҷовидонанд" [21:101-102].
Аллоҳ аҳли биҳиштро аз чизҳои бад ҳимоя кардааст:
• Аз кинаю адоват:

َونَ َز ْع َنا َما ِِف ُص ُدو ِر ِهم ِّم ْن ِغ ٍّل
"Ҳар кинаеро аз дилашон баркандаем" [15:47].
• Аз ранҷ:

َّلَ َْيَ ُّس ُه ْم ِفي َها ن ََص ٌب
"Ҳеҷ ранҷе ба онҳо намерасад" [15:48].
• Аз хавфу ҳузн:

َف َعلَ ْيك ُُم الْ َي ْو َم َو ََّل أَن ُت ْم تَ ْح َزنُون
ٌ َيا ِع َبا ِد ََّل َخ ْو
"Эй бандагони Ман, дар он рўз биме бар шумо нест ва шумо
ғамгин намешавед" [43:68].
Неъматҳои биҳишт интиҳо надоранд ва ҷовидонанд. Аҳли он
ҳаргиз аз он ҷо берун карда намешаванд.

َو َما ُهم ِّم ْن َها ِِبُ ْخ َرجِ َني
"Ва аз он ҷо берунашон наронанд" [15:48].

َوأَن ُت ْم ِفي َها خَالِ ُدو َن
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"Шумо дар он ҷо ҷовидона хоҳед буд" [43:71].

َ ََُّل َي ُذو ُقونَ ِفي َها الْ َم ْو َت إِ ََّّل الْ َم ْوتَ َة ْاِل
اب الْ َج ِح ِيم
َ وَل َو َو َقا ُه ْم َع َذ
"Дар он ҷо таъми маргро намечашанд, магар ҳамон марги
нахустин. Ва онҳоро Аллоҳ аз азоби ҷаҳаннам нигоҳ
доштааст" [44:56].

َو ُه ْم ِِف َما اشْ َت َه ْت أَنف ُُس ُه ْم خَالِ ُدو َن
"Дар биҳишт, ки ҳар чӣ хоҳанд, муҳайёст, ҷовидонаанд"
[21:102].
Биҳишт ҳамин аст, пас ба он бишитобед!

ات َواِلَ ْر ُض أُ ِع َّد ْت لِلْ ُم َّت ِق َني
ُ الس ََم َو
َّ َو َسا ِر ُعواْ إِ ََل َم ْغ ِف َر ٍة ِّمن َّربِّك ُْم َو َج َّن ٍة َع ْرضُ َها
"Бар якдигар пешӣ гиред барои омурзиши Парвардигори хеш
ва расидан ба он биҳишт, ки паҳнояш ба қадри ҳамаи
осмонҳову замин аст ва барои парҳезгорон муҳайё
шудааст" [3:133].
Пас, ба анҷоми корҳои хайр бишитобед!

ِ َْي
َش ٍء
َ ْ اس َت ِبقُواْ الْخ
ْ َف
ْ َ ات أَ ْي َن َما تَكُونُواْ يَأْ ِت ِبك ُُم الل ُّه َج ِمي ًعا إِنَّ الل َّه َع ََل ك ُِّل
َق ِدي ٌر
"Пас дар некӣ кардан бар якдигар сабқат гиред. Ҳар ҷо, ки
бошед, Аллоҳ шуморо ҳозир меоварад, ки Ў бар ҳар коре
тавоност" [2:148].
Дар ҳамон вақт Аллоҳ ба шумо дар ин дунё нусрат медиҳад ва
дар охират бо инсонҳое якҷоя хоҳед шуд, ки дар иллийини аъло
ба неъматҳои Аллоҳ сазовор шудаанд.
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َو َمن ُي ِط ِع الل َّه َوال َّر ُس َول َفأُ ْولَـ ِئ َك َم َع الَّ ِذي َن أَنْ َع َم الل ُّه َعلَ ْيهِم ِّم َن ال َّن ِب ِّي َني
الصالِ ِح َني َو َح ُس َن أُولَـ ِئ َك َر ِفيقًا
َّ الص ِّدي ِق َني َوالشُّ َه َداء َو
ِّ َو
"Ва ҳар кӣ аз Аллоҳу паёмабараш итоат кунад, ҳамроҳ бо
касоне хоҳад буд, ки Аллоҳ неъматашон додааст, чун анбиё
ва сиддиқон ва шаҳидону солеҳон ва инон чӣ некў
рафиқонанд!" [4:69].
Оё инсоне ҳаст, ки дар шитоб намудан ба сўи некӣ, мағфират,
ҷаннат ва ризои Аллоҳ, ки неъмати бузургтарин аст, аз
даъваткунандагон шоистатар бошад?
Некиҳои фармудаи Аллоҳ, ки мо бояд ба сўи онҳо бишитобем
ва ҳарис бошем, гуногунанд.
• Фарзҳои айн: намоз, рўза, закот, ҳаҷ, донистани фиқҳ то
андозае ки дар ҳаёти инсон лозим аст, ҷиҳоди мудофиавӣ,
ҷиҳод дар вақти ба он хондани Халифа, ба байъати итоат
даромадан, ба миқдори воҷиббуда сарфу харҷ намудан ва барои
он меҳнат кардан, маҳкам доштани ҷамоа ва ғайра.
• Фарзҳои кифоя: ба вуҷуд овардани гурўҳе, ки амри маъруф
ва наҳйи мункар мекунад, ҷиҳоди талаб, байъати инъиқод,
талаби илм ва ғайра.
Ин ду навъи фарз аз амалҳое ба шумор мераванд, ки бандаро
аз ҳама бештар ба Аллоҳ наздик мекунанд. Банда онҳоро иҷро
накарда, ба розигии Парвардигораш мушарраф шуда
наметавонад. Дар "Кабир"-и Табаронӣ Абўумома ривоят
мекунад, ки Пайғамбар (c) гуфтанд:

َ َم ْن أَ َهان:الله تَ َع َاَل َق َال
َ َّإِن
" َمـا ِع ْن ِدي إَِّلَ ِبأَ َدا ِء َمـا ا ْف َ ََتضْ ُت ُه َعلَ ْي َك

" ِك
َ  ا ْب َن آ َد َم ل َْن ت ُْدر،ِِل َولِ ًّيا َفق َْد َبا َرز َِِن ِِف الْ َع َدا َو ِة

"Аллоҳ Таоло мегўяд: "Ҳар кӣ як дўсти Маро хор кунад, дар
душманӣ бо Ман ба ҷанги тан ба тан баромадааст. Эй
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фарзанди Одам, то амалҳоеро, ки ба ту фарз кардаам, ба
ҷо наорӣ, ба чизе, ки дар назди Ман аст, муяссар шуда
наметавонӣ".
• Мандубҳо: Агар банда дар қатори амалҳои фарз амалҳои
мандубро низ адо карда, ба Аллоҳ наздик шавад, Аллоҳ ҳам ба ў
наздик мешавад ва ўро дўст медорад. Дар давоми ҳадиси боло,
ки Абўумома ривоят кардааст, гуфта мешавад:

َ َفأَكُون،َوَّلَ َي َز ُال َع ْب ِدي يَ َت َق َّر ُب ِإ َ َِّل بِال َّن َوا ِفلِ َح َّتى أُ ِح َّب ُه
 َوإِ َذا َسأَلَ ِني، َفإِ َذا َد َع ِاِن َأ َج ْب ُت ُه،َص ِب ِه
ُ ِ َص ُه الَّ ِذي ُي ْب
َ َ  َو َب،َولِ َسان َُه الَّ ِذي َي ْن ِط ُق ِب ِه
 َوأَ َح ُّب ِع َبا َد ِة َع ْب ِدي إِ َ َِّل النَّ ِصي َح ُة،ََصت ُُه
ْ َ َص ِِن ن
َ َ ْ َوإِ َذا ْاس َتن،"أَ ْعطَ ْي ُت ُه

" ،َقلْ َب ُه الَّ ِذي يَ ْع ِق ُل ِب ِه

"Агар бандаам амалҳои нафлро иҷро карда, ба Ман наздик
шавад, билохир Ман ўро дўст медорам. Он гоҳ Ман ба қалби
эҳсоскунандаи ў, ба забони гўёи ў ва ба чашми бинои ў
табдил меёбам. Агар ба Ман дуо кунад, иҷобат мекунам,
пурсад, медиҳам, пирўзӣ хоҳад, пирўз мегардонам. Бароям
маҳбубтарин ибодати бандаам насиҳат аст". Дар Бухорӣ
Анас (р) аз Пайғамбар (c), он кас аз Парвардигори олам ривоят
мекунанд:
" ت ِم ْن ُه
ُ ْ َوإِ َذا تَ َق َّر َب إِ َ َِّل ِذ َرا ًعا تَ َق َّرب،الْ َع ْب ُد إِ َ َِّل ِش ْ ًْبا تَ َق َّربْ ُت إِلَ ْي ِه ِذ َرا ًعا

إِ َذا تَ َق َّر َب
 َوإِ َذا أَت َِاِن َْيْ َِش أَتَ ْي ُت ُه َه ْر َولَ ًة،" َبا ًعا

"Агар бандаам ба Ман як ваҷаб наздик шавад, Ман ба ў як
оринҷ наздик мешавам, ба Ман як оринҷ наздик шавад, Ман
ба ў як газ наздик мешавам, ба сўи Ман роҳ гашта ояд, Ман
ба сўи ў давида меравам". Амалҳои зерин аз амалҳои мандуб
ба ҳисоб меравад:
Дар ҳар намоз таҳорат кардан ва дар ҳар як таҳорат мисвокро
истифода бурдан: Дар ҳадисе, ки Аҳмад аз Абўҳурайра ривоят
кардааст, Пайғамбар (c) гуфтанд:
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"  َو َم َع ك ُِّل ُوضُ و ٍء،لَ ْوَّلَ أَنْ أَشُ َّق َع ََل ُأ َّم ِتي ِلَ َم ْرتُ ُه ْم ِع ْن َد ك ُِّل َصَلَ ٍة ِب ُوضُ و ٍء
ٍ "ب ِِس َو
اك
"Агар барои умматам душвор шуданашро намеандешидам,
онҳоро мефармудам, ки дар ҳар намоз таҳорат кунанд ва
дар ҳар таҳорат мисвокро истифода баранд". Боз дар як
ривояти муттафақун алайҳ гуфта шудааст:

""لَ ْوَّلَ أَنْ أَشُ َّق َع ََل ُأ َّم ِتي ِلَ َم ْرتُ ُه ْم
"Агар намеандешам, ки ба умматам душвор мекунам,
мефармудам, (ки дар ҳар намоз мисвок кор фармоянд)".
Баъд аз таҳорат ду ракъат намози нафл хондан: Дар ҳадиси
муттафақун алайҳ, ки Абўҳурайра ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) ба Билол гуфтанд:

ٍيَا ِبَل َُل َح ِّدثْ ِني ِبأَ ْر َجى َع َمل
 ِِف، َمـا َع ِمل ُْت َع َمَلً أَ ْر َجى ِع ْن ِدي ِم ْن أَ ِِّن ل َْم أَتَطَ َّه ْر طَ ُهو ًرا:َي َد َّي ِِف الْ َج َّن ِة؟ َق َال
َل
َ ِّ  إَِّلَّ َصلَّ ْي ُت ِب َذلِ َك الطُّ ُهو ِر َمـا كُ ِت َب ِِل أَنْ أُ َص،ٍ" َسا َع ٍة ِم ْن لَ ْيلٍ أَ ْو نَ َهار
" ني
َّ  َفإِ ِِّن َس ِم ْع ُت َد،َع ِملْ َت ُه ِِف اإل ِْسَل َِم
َ ْ َف نَ ْعلَ ْي َك ب

"Эй Билол, ба ман аз амали худ нақл кун, ки пас аз мусулмон
шудан кардаӣ ва ба умедвор шудан аз ҳама бештар муносиб
аст. Чунки ман дар ҷаннат аз мақоми худ садои қадамҳои
туро шунидам". Билол ҷавоб дод: "Дар кадом соати шаб ё
рўз таҳорат кунам, бо ҳамон таҳорат ба миқдори
насибкарда намоз хондаам. Ғайр аз ин, амале надорам, ки
ба умедвор шудан арзад"".
Азон гуфтан, дар сафи аввал будан ва субҳидам ба намоз
рафтан: Дар ҳадиси муттафақун алайҳ, ки Абўҳурайра ривоят
кардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:
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ْ ثُ َّم ل َْم َيجِ ُدوا إَِّلَّ أَن،ف اِلَ َّو ِل
ِّ الص
َّ لَ ْو َي ْعل َُم ال َّنا ُس َمـا ِِف ال ِّن َدا ِء َو
 َولَ ْو يَ ْعلَ ُمونَ َمـا ِِف،َّلس َت َبقُوا إِلَ ْي ِه
ْ ِ َولَ ْو يَ ْعلَ ُمونَ َمـا ِِف ال َّت ْهجِ ْي،َّلس َت َه ُموا
ْ َعلَ ْي ِه
الص ْب ِح ِلَتَ ْو ُه َمـا َولَ ْو َح ْب ًوا
ُّ "الْ َع َت َم ِة َو
" س َت ِه ُموا
ْ َي

"Агар мардум медонистанд, ки дар даъват кардан (яъне
азон гуфтан) ба намоз ва дар сафи аввал истодан чиҳо
мавҷуд аст, гарчи ғайр аз ҳиссае чизи дигар наёбанд ҳам,
ҳамон ҳиссаро мегирифтанд. Агар медонистанд, ки дар
ҳиҷрат чиҳо ҳаст, барои он мусобиқа мекарданд. Агар
медонистанд, ки дар қисми аввали сеяки шаб ва дар субҳ
чиҳо ҳаст, гарчи гаваккашон бошад ҳам, ба онҳо
меомаданд". Дар ҳадисе, ки Аҳмад аз Барро ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) фармудаанд:
" ،َمدَ ى َص ْوتِ ِه

ُ َوالْـ ُم َؤ ِّذنُ يُ ْغ َف ُر لَه،ف الْـ ُم َقدَّ ِم
ِّ الص
َّ ِإنَّ اللهَ َو َمَلَئِكَ َتهُ يُ َصلُّونَ َع ََل
ُ َولَهُ َأ ْج ُر َم ْن َص ََّل َم َعه،" َو َصدَّ َقهُ َم ْن َس ِم َعهُ ِم ْن َرطْ ٍب َويَاب ٍِس

"Ба сафи аввал Аллоҳ ва фариштагонаш салавот мегўянд.
Муаззин то расидани овозаш мағфират карда мешавад,
ҳар хушку таре, ки онро мешунаванд, тасдиқ мекунанд. Ба ў
савоби касоне дода мешавад, ки ҳамроҳаш намоз мехонанд".
Ин ҳадисро Насоӣ низ бо иснодаш ривоят кардааст. Мунзирӣ
онро ҳасани боэътимод гуфтааст.
Ба муаззин ҷавоб гуфтан: Дар ҳадиси муттафақун алайҳ, ки
Абўсаиди Худрӣ ривоят кардааст, Пайғамбар (c) гуфтанд:

ُ "إِ َذا َس ِم ْع ُت ْم الْـ ُم َؤ ِّذنَ َفقُولُوا ِمث َْل َمـا َيق
"ُول
"Агар муаззинро шунавед, гуфтаҳои ўро такрор кунед". Дар
ҳадисе, ки Муслим аз Абдуллоҳ ибни Амр ибни Ос ривоят
кардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:
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ُ إِ َذا َس ِم ْع ُت ْم الْـ ُم َؤ ِّذنَ َفقُولُوا ِمث َْل َمـا يَق
ُ َفإِنَّه،َل
َّ َ  ثُ َّم َصلُّوا َع،ُول
 َفإِنَّ َها َم ْن ِزلَ ٌة ِِف الْ َج َّن ِة َّلَ تَ ْن َب ِغي إَِّلَّ لِ َع ْب ٍد، ثُ َّم َسلُوا اللهَ ِِل الْ َو ِسيل ََة،ُشا
ً ْ َص ََّل اللهُ ِب َها َع
 َف َم ْن َسأَ َل ِِل ا ْل َو ِسيلَ َة َحل َّْت لَهُ الشَّ فَا َع ُة، َو َأ ْر ُجو َأنْ أَكُونَ أَنَا ُه َو،" ِم ْن ِع َبا ِد الل ِه
" َل َصَلَ ًة
َّ َ َم ْن َص ََّل َع

"Агар муаззинро шунавед, гуфтаҳои ўро такрор кунед,
пасон ба ман салавот фиристед. Чунки ҳар кас ба ман як
бор салавот гўяд, бар ивази ин Аллоҳ ба ў даҳ бор салавот
мегўяд (яъне раҳмат мекунад). Сипас ба ман аз Аллоҳ
васила пурсед. Зеро он дар биҳишт мақомест, ки фақат як
бандаи Аллоҳ лоиқи он аст. Ман мехоҳам, ки ҳамон банда
ман бошам. Ҳар кӣ барои ман васила пурсад, шафоатам ба
ў мерасад". Дар ҳадисе, ки Бухорӣ аз Ҷобир ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) фармуданд:

ِ ،الصَلَ ِة الْق َِاِئَ ِة
" آت
َّ  َو،َم ْن َق َال ِح َني يَ ْس َم ُع ال ِّندَ ا َء الل ُه َّم َر َّب َه ِذ ِه الدَّ ْع َو ِة ال َّتا َّم ِة

 َحل َّْت لَهُ شَ فَا َع ِتي يَ ْو َم، ُ َوا ْب َعثْهُ َمقَا ًما َم ْح ُمو ًدا ا َّل ِذي َو َعدْ تَه،ُم َح َّمدً ا ا ْل َو ِسيلَ َة َوالْف َِضيلَ َة
"الْ ِق َيا َم ِة
"Ҳар кӣ ҳангоми шунидани азон гўяд: "Эй Аллоҳ, эй
Парвардигори ин даъвати мукаммал ва Парвардигори
намози вақташ расида, ба Муҳаммад васила ва фазилат
ато намо, ўро дар мақоми сутудашуда аз нав зинда гардон,
ки Ту ваъда кардаӣ", дар рўзи қиёмат шафоатам ба ў
мерасад". "Ҳангоми шунидани азон" гуфтани Пайғамбар (c)
маънои баъд аз шуниданро дорад.
Дар байни азон ва иқомат дуо кардан: Дар ҳадисе, ки
Абўдовуд, Тирмизӣ, Насоӣ ва Ибни Ҳиббон аз Анас (р) ривоят
кардаанд, Пайғамбар (c) гуфтанд:

""الدُّ َعا ُء َب ْ َني اِلَ َذانِ َوا ِإل َقا َم ِة َّلَ ُي َر ُّد
"Дуои байни азон ва иқомат рад карда намешавад".
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Масҷидҳо сохтан: Тавре дар ҳадиси муттафақун алайҳ, ки
Усмон (р) ривоят кардааст, меояд, ҳангоми масҷиди Пайғамбар
(c)-ро сохтанаш дар байни мардум гапу калоча зиёд шуд. Ў
гуфт: "Шумо суханони бемаврид мегўед, чунки ман аз
Пайғамбар (c) шунидаам:

"" َم ْن َب َنى َم ْسجِ دً ا َي ْب َت ِغي ِب ِه َو ْجهَ الل ِه َب َنى اللهُ لَهُ َب ْي ًتا ِِف الْ َج َّن ِة
"Ҳар кӣ бо умеди дидори Аллоҳ як масҷид созад, Аллоҳ барои
ў дар биҳишт як хона бунёд мекунад"".
Барои адои намоз ба масҷидҳо пиёда рафтан: Дар ҳадиси
муттафақун алайҳ, ки Абўҳурайра ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтанд:
" ،ج ًة
ِ ْ ف َصَلَتَ ِه ِِف بَ ْي ِت ِه َو ِِف ُسو ِق ِه َخ ْم ًسا َو ِع
ُ ِِف الْ َج َمـا َع ِة تُضَ َّع
َ ُشي َن َد َر

َِصَلَ ُة ال َّر ُجل
 ل َْم،الصَلَ ُة
َّ َّالصَلَ ِة َّلَ ُي ْخ ِر ُجهُ إَِّل
َّ  ثُ َّم َخ َر َج إِ ََل،َو َذلِ َك أَنَّهُ إِ َذا تَ َوضَّ أَ َفأَ ْح َس َن الْ ُوضُ و َء
ُ َيخ
 ل َْم تَ َز ْل، َفإِ َذا َص ََّل،ْط َخطْ َو ًة إَِّلَّ ُر ِف َع ْت لَهُ ِب َها َد َر َج ٌة َو ُح َّط َع ْنهُ ِب َها خ َِطي َئ ٌة
 َوَّلَ َي َز ُال ِِف، ُ الل ُه َّم ا ْر َح ْمه، الل ُه َّم َص ِّل َعلَ ْي ِه:الْـ َمَلَئِكَ ُة ت َُص َِّل َعلَ ْي ِه َمـا َدا َم ِِف ُم َص ََّل ُه
الص ََل َة
َّ " َصَلَ ٍة َمـا انْ َتظَ َر

"Дараҷаи намозе, ки кас бо ҷамоат мехонад, назар ба
намозе, ки дар хона ё бозор мехонад, бисту панҷ маротиба
зиёдтар аст. Агар ў некў таҳорат кунад ва фақат бо
мақсади намоз ба намоз (яъне масҷид) барояд, барои ҳар як
қадамаш як дараҷа баланд шуда, як хатояш аз ў поён
мемонад. Агар намоз хонад, модом ки дар болои ҷойнамоз
бошад, фариштаҳо мефиристанд: "Эй Аллоҳ, ўро раҳмат
кун, ўро шафоат намо" ва ба ў салавот мегўянд. Модом ки
мунтазири намоз нишинад, дар дохили намоз ба ҳисоб
меравад". Дар ҳадиси муттафақун алайҳ, ки Абўмўсо (р) ривоят
кардааст, Пайғамбар (c) гуфтанд:
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" الصَلَ َة
ِ أَ ْع َظ َم ال َّن
َّ  َوالَّ ِذي يَ ْن َت ِظ ُر،الصَلَ ِة أَبْ َعدُ ُه ْم إِلَ ْي َها َم ْم ًَش َفأَبْ َعدُ ُه ْم
َّ اس أَ ْج ًرا ِِف

َِّإن
 أَ ْعظَ ُم أَ ْج ًرا ِم ْن الَّ ِذي يُ َصلِّي َها ثُ َّم يَ َنا ُم،ـام
ِ " َح َّتى يُ َصلِّ َي َها َم َع ا ِإل َم

"Шахсе, ки роҳи дурро паймуда омадааст, дар намоз аз ҳама
савоби бузург дорад. Савоби касе, ки барои ҳамроҳи имом
хондани намоз мунтазир меистад, аз савоби касе, ки
намозро хонда, хоб меравад, бузургтар аст".
Дар хона намози нафл хондан: Дар ҳадиси муттафақун алайҳ,
ки Ибни Умар ривоят кардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

""ا ْج َعلُوا ِم ْن َصَلَتِك ُْم ِِف ُب ُيوتِك ُْم َوَّلَ تَ َّت ِخ ُذو َها ُق ُبو ًرا
"Баъзе намозҳоятонро дар хонаҳоятон адо кунед, онҳоро ба
қабрҳо табдил надиҳед". Дар ҳадиси муттафақун алайҳ, ки
Зайд ибни Собит ривоят кардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

"الصَلَ ِة َصَلَ ُة الْـ َم ْر ِء ِِف َب ْي ِت ِه إَِّلَّ الْـ َمكْ ُتو َب َة
َّ اس ِِف ُب ُيوتِك ُْم َف ِإنَّ أَ ْفضَ َل
ُ " َف َصلُّوا أَ ُّي َها ال َّن
"Эй мардум, дар хонаҳоятон намоз хонед, чунки
афзалтарин намоз ғайр аз намозҳои фарз намозест, ки кас
дар хона мехонад".
Шабзиндадорӣ: Аллоҳ Таоло мегўяд:

تَ َت َج َاَّف ُج ُنو ُب ُه ْم َع ِن ا ْل َمضَ اجِ ِع
"Аз бистари хоб паҳлў тиҳӣ мекунанд" [32:16].

َكَانُوا َقلِ ًيَل ِّم َن اللَّ ْيلِ َما يَ ْه َج ُعون
"Андаке аз шабро мехобиданд" [51:17]. Дар ҳадиси
муттафақун алайҳ, ки Абўҳурайра ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтанд:
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" :ب َع ََل ك ُِّل ُع ْقدَ ٍة
ِ ْ  َي،َع ََل َقا ِف َي ِة َرأْ ِس أَ َح ِدك ُْم إِ َذا ُه َو نَا َم ثَ َل ََث ُع َق ٍد
ُ ْض

ُيَ ْع ِقدُ الشَّ ْيطَان
َ َفإِ َذا تَ َوضَّ أ،َظ َف َذكَ َر اللهَ تَ َع َاَل انْ َحل َّْت ُع ْقدَ ٌة
َ  َفإِ َذا ْاس َت ْيق، ِْيل َفا ْر ُقد
ٌ َعلَ ْي َك لَ ْي ٌل طَو
 َوإَِّلَّ أَ ْص َب َح، َفأَ ْص َب َح ن َِشيطًا طَ ِّي َب ال َّنف ِْس، َفإِنْ َص ََّل انْ َحل َّْت ُع َقدُ ُه كُ ُّل َها،انْ َحل َّْت ُع ْقدَ ٌة
َ " َخب
َِيث ال َّنف ِْس ك َْسَلَن

"Ҳар кӣ аз шумо хоб равад, шайтон ба майнаи ў се гиреҳ
баста, ба ҳар як гиреҳ: "Ҳоло шаб дароз аст, хоб рав", гуфта
мўҳр мезанад. Агар бархоста Аллоҳ Таолоро ба ёд орад, як
гиреҳ кушода мешавад, таҳорат кунад, боз як гиреҳ кушода
мешавад, намоз хонад, тамоми гиреҳҳо кушода шуда,
боғайрату хушҳол шабро рўз мекунад. Агар ин амалҳоро
накунад, кайфияташ вайрон шуда, бо танбалӣ шабро рўз
мекунад". Дар ҳадиси муттафақун алайҳ, ки Ибни Масъуд
ривоят кардааст, омадааст: "Вақте ки дар назди Пайғамбар (c)
дар хусуси инсони тамоми шаб то субҳидам хобкарда ҳарф
заданд, он кас гуфтанд:

"اك َر ُج ٌل بَ َال الشَّ ْيطَانُ ِِف أُ ُذنَ ْي ِه أَ ْو َق َال ِِف أُ ُذنِ ِه
َ " َذ
"Ў касест, ки дар гўшҳояш шайтон пешоб кардааст" ё ки
гуфтанд: дар гўшаш (шайтон пешоб кардааст)". Дар шаб
витр будани намози охирин суннат аст. Дар ҳадиси муттафақун
алайҳ, ки Ибни Умар ривоят кардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

""ا ْج َعلُوا آ ِخ َر َصَلَتِك ُْم بِاللَّ ْيلِ ِوتْ ًرا
"Шаб намози охирини худро витр намоед".
Рўзи ҷумъа ғусл кардан: Дар ҳадиси муттафақун алайҳ, ки
Ибни Умар ривоят кардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

""إِ َذا َجا َء أَ َحدُ ك ُْم الْ ُج ُم َع َة َفلْ َي ْغ َت ِس ْل
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"Чун нафаре аз шумо ба (намози) ҷумъа ояд, пас бояд ғусл
кунад". Дар ҳадисе, ки Салмони Форсӣ ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) фармудаанд:
" ،يب
ٍ َم ْن ا ْغ َت َس َل َي ْو َم الْ ُج ُم َع ِة َوتَطَ َّه َر ِبِ َـا ْاس َتطَا َع ِم ْن طُ ْه ٍر ثُ َّم ا َّد َه َن َأ ْو َم َّس ِم ْن ِط

اح َفل َْم ُي َف ِّر ْق َب ْ َني اثْ َن ْ ِني َف َص ََّل َمـا كُ ِت َب َلهُ ثُ َّم إِ َذا َخ َر َج ا ِإل َمـا ُم أَن َْص َت ُغ ِف َر لَهُ َمـا
َ ثُ َّم َر
" َب ْي َنهُ َو َب ْ َني الْ ُج ُم َع ِة اِلُ ْخ َرى
"Ҳар кӣ рўзи ҷумъа ғусл карда, ба қадри имкон покиза
шавад, пасон равған молида ё хушбўӣ пошида равад ва
байни ду касро ҷудо накунад, ба қадри насибкарда намоз
хонад, ҳангоми ба минбар баромадани имом хомўш
нишинад, гуноҳҳои ў аз як ҷумъа то ҷумъаи дигар
мағфират карда мешаванд".
Садақаи нофила: Дар ҳадиси муттафақун алайҳ,
Абўҳурайра ривоят кардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:
" يَ َت َق َّبلُ َها

ки

َ َفإِنَّ الله-  َوَّلَ يَ ْق َب ُل اللهُ إَِّلَّ الطَّ ِّي َب- َم ْن ت ََصدَّ َق ِب َعدْ ِل َتَ ْ َر ٍة ِم ْن ك َْس ٍب طَ ِّي ٍب
ِ كَ َمـا يُ َر َِّب أَ َحدُ ك ُْم َفلُ َّو ُه َح َّتى تَكُونَ ِمث َْل الْ َج َبل،" ِب َي ِمي ِن ِه ثُ َّم يُ َربِّي َها لِ َصا ِح ِب َها

"Ҳар кӣ аз касби ҳалоли худ ба миқдори як хурмо садақа
кунад (Аллоҳ фақат ҳалолро қабул мекунад), Аллоҳ онро бо
дасти худ қабул карда, чунон ки инсон бачаи аспро
мепарварад, то монанди кўҳ шудан парвариш мекунад". Дар
ҳадиси муттафақун алайҳ, ки Адӣ ибни Ҳотим (р) ривоят
кардааст, Пайғамбар (c) гуфтанд:

ُ َف َي ْنظُ ُر أَ ْْيَ َن ِم ْنه، ٌَمـا ِم ْنك ُْم ِم ْن أَ َح ٍد إِ ََّّل َس ُيكَلِّ ُمهُ اللهُ لَ ْي َس بَ ْي َنهُ َوبَ ْي َنهُ تُ ْر ُج َمـان
َّ َويَ ْنظُ ُر بَ ْ َني يَدَ يْ ِه َفَلَ يَ َرى إَِّل، َويَ ْن ُظ ُر أَشْ أَ َم ِم ْنهُ َفَلَ يَ َرى ِإَّلَّ َمـا َقدَّ َم،يَ َرى إَِّلَّ َمـا َقدَّ َم
 َفاتَّقُوا ال َّنا َر َولَ ْو ب ِِش ِّق َتَ ْ َر ٍة،"ال َّنا َر ِتلْقَا َء َو ْج ِه ِه
" ََفَل

"Бо ҳар яки шумо Аллоҳ бе тарҷумон гуфтугў хоҳад кард,
дар байн тарҷумон намешавад. Он гоҳ кас ба тарафи рост
менигарад ва ғайр аз овардаи худ чизеро намебинад, ба
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тарафи чап менигарад ва ғайр аз овардаи худ дигар чизеро
намебинад, ба пеш менигарад ва дар рў ба рўяшҷуз дўзах
чизеро намебинад. Инак, гарчи бо нисфи хурмо бошад ҳам,
худро аз дўзах нигоҳ доред". Абўяъло аз Ҷобир бо исноди саҳеҳ
ривоят мекунад: "Пайғамбар (c) ба Каъб ибни Уҷра гуфтанд:

ِ الصدَ َق ُة تُطْ ِف ُئ الْخ
" َطي َئ َة كَ َمـا ُيطْ ِف ُئ
َّ  َو،الص َيا ُم ُج َّن ٌة
ِّ َو

ٌالصَلَ ُة ُق ْر َبان
َّ ،َيا كَ ْع ُب ْب َن ُع ْج َر َة
"الْـ َمـا ُء ال َّنا َر

"Эй Каъб ибни Уҷра, намоз ба Аллоҳ наздик шудан аст, рўза
сипар аст ва садақа гуноҳро маҳв мекунад, чунон ки об
оташро (хомўш мекунад)"". Ин ҳадисро Ҳоким саҳеҳ гуфтааст
ва онро Заҳабӣ маъқул донистааст. Садақаи пинҳонӣ
афзалтарин садақа аст. Дар ҳадиси муттафақун алайҳ, ки
Абўҳурайра дар хусуси ҳафт нафаре, ки Аллоҳ онҳоро ба сояи
худ мегирад, ривоят кардааст, омадааст:

" ُ" َو َر ُج ٌل ت ََصدَّ َق ب َِصدَ َق ٍة َفأَ ْخفَا َها َح َّتى َّلَ تَ ْعل ََم ِش َمـالُهُ َمـا تُ ْن ِف ُق َْيِي ُنه
"Ва касе, ки пинҳонӣ садақа мекунад, ҳатто дасти чапаш аз
садақа додани дасти росташ бехабар мемонад" Инчунин ба
хешовандон садақа кардан афзалтарин садақа мебошад. Дар
ҳадиси муттафақун алайҳ, ки Зайнаби Сақафия ривоят
кардааст, Пайғамбар (c) дар ин бора гуфтаанд:

"الصدَ َق ِة
َّ "لَ ُه َمـا أَ ْج َرانِ أَ ْج ُر الْ َق َرابَ ِة َوأَ ْج ُر
"Барои онҳо ду савоб ҳаст: яке савоби хешутаборӣ, дигаре
савоби садақа".
Қарз додан: Дар ҳадисе, ки Ибни Моҷа, Ибни Ҳиббон ва
Байҳақӣ, аз Абдуллоҳ ибни Масъуд ривоят кардаанд,
Пайғамбар (c) гуфтаанд:

"" َمـا ِم ْن ُم ْسلِ ٍم يُ ْقر ُِض ُم ْسلِ ًَم َق ْرضً ا َم َّرت ْ َِني إَِّلَّ كَانَ ك ََصدَ َق ِت َها َم َّر ًة
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"Агар мусулмоне ба мусулмони дигар ду маротиба қарз
диҳад, гўё ба ў як бор садақа додааст".
Ба сарватманд қарзи дарозмуддат додан ва аз они
камбағалро бахшидан: Дар ҳадиси муттафақун алайҳ, ки
Ҳузайфа ривоят кардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:
" ن خ َْْيٍ؟ َقا َل
ْ  َفق ََال َه ْل َع ِمل َْت ِم، َُق ْبلَك ُْم أَتَا ُه الْـ َمل َُك لِ َي ْقب َِض ُرو َحه

َِإنَّ َر ُجَلً ِم َّم ْن كَان
 َفأُنْ ِظ ُر،اس ِِف الدُّ نْ َيا
َ  َق َال َمـا أَ ْعل َُم شَ ْي ًئا غ ْ ََْي أَ ِِّن كُ ْن ُت أُبَاي ُِع ال َّن، ِق َيل لَهُ انْظُ ْر،َمـا أَ ْعل َُم
ْس َفأَ ْد َخلَهُ اللهُ الْ َج َّن َة
ِ ِ  َوأَتَ َجا َو ُز َع ْن الْـ ُم ْع،وُس
َ ِ "الْـ ُم

"Дар гузашта фаришта барои гирифтани ҷони марде
омад ва пурсид: "Оё ягон некӣ кардаӣ". Ў гуфт:
"Намедонам". Фаришта гуфт: "Андеша кун". Он гоҳ мард
гуфт: "Вақте ки дар дунё бо мардум хариду фурўш
мекардам, ба сарватманд ба муддати дароз медодам, аз
они камбағалро мебахшидам. Ғайр аз ин дигар чизро
намедонам". Бо туфайли ҳамин кор Аллоҳ ўро дохили
ҷаннат кардааст". Абўмасъуд низ мегўяд, ки ин ҳадисро аз
Пайғамбар (c) шунидааст.
Таом додан: Тавре дар ҳадиси муттафақун алайҳи Абдуллоҳ
ибни Амр омадааст, нафаре аз Пайғамбар (c) пурсид, ки кадом
Ислом беҳтар аст. Он кас дар ҷавоб гуфтанд:

"ِف
ْ السَلَ َم َع ََل َم ْن َع َر ْف َت َو َم ْن ل َْم تَ ْعر
َّ ُ"تُطْ ِع ُم ال َّط َعا َم َوتَ ْق َرأ
"Ба шиносу ношинос таом ва салом додан".
Ба ҳар як зиндаҷон об додан: Дар ҳадиси муттафақун алайҳ,
ки Абўҳурайра ривоят кардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:
" ،خ َر َج
َ ُش َب ثُ َّم
ِ َ ب ْ ًِْئا َف َن َز َل ِفي َها َف

َ َف َو َجد،ِيق اشْ َتدَّ َعلَ ْي ِه الْ َح ُّر
ٍ َب ْي َن َمـا َر ُج ٌل َْيْ َِش ِب َطر
 لَ َقدْ َبلَ َغ َه َذا الْ َكل َْب ِم ْن: َفق ََال ال َّر ُج ُل،الِثى ِم ْن ا ْل َعطَ ِش
َ َّ َفإِ َذا كَل ٌْب َيلْ َه ُث َيأْك ُُل
، ثُ َّم َأ ْم َسكَهُ ِب ِفي ِه َحتَّى َر ِق َي، َف َن َز َل الْب ْ َِْئ َف َمألَ ُخ َّفهُ َمـا ًء،الْ َعطَ ِش ِمث ُْل ا َّل ِذي كَانَ ِم ِّني
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 ِإنَّ لَ َنا ِِف الْ َب َهائِ ِم أَ ْج ًرا؟: َقالُوا يَا َر ُس َول الل ِه. ُ َف َغ َف َر لَه، ُ َفشَ كَ َر اللهُ لَه،َف َسقَى الْكَل َْب
 ِِف ك ُِّل كَ ِب ٍد َرطْبَ ٍة أَ ْج ٌر:" َفق ََال
"Марде дар гармои шадид роҳ мерафт. Ногоҳ чоҳе ёфт, ба
даруни он фуромад ва об нўшиду берун баромад. Он гоҳ дид,
ки саге аз ташнагӣ то андозаи хок лесидан беҳолу бемадор
истодааст. Он мард ба худ гуфт: "Ин саг ҳам мисли ман
сахт ташна мондааст" ва ба чоҳ фуромада, мўзаашро аз об
пур кард. Онро бо даҳонаш дошта, ба боло баромад ва ба саг
об дод. Аллоҳ аз ин кор мамнун гашта, ўро мағфират кард".
Пурсиданд: "Эй Расулуллоҳ, оё барои ҳайвонҳо ҳам мо савоб
мегирем?" Он кас дар ҷавоб гуфтанд: "Барои ҳар як
зиндаҷон савоб ҳаст".
Доштани рўзаи нафл: Абўумома ривоят мекунад:

ُِالص ْو ِم َفإِنَّه
َّ  َق َال َعلَ ْي َك ب، ٍ َيا َر ُس َول الل ِه ُم ْر ِِن ِب َع َمل:ُقل ُْت
، ٍ َيا َر ُس َول الل ِه ُم ْر ِِن ِب َع َمل: ُقل ُْت، ُالص ْو ِم َفإِنَّهُ َّلَ ِعدْ َل لَه
َّ  َق َال َعلَ ْي َك ِب، ٍالل ِه ُم ْر ِِن ِب َع َمل
ُِالص ْو ِم َفإِنَّهُ َّلَ ِمث َْل لَه
َّ " َق َال َعلَ ْي َك ب

َ  َيا َر ُس: ُقل ُْت، َُّلَ َعدْ َل َله
" ول

"Ман гуфтам: "Эй Расулаллоҳ, ба ман ягон кор фармоед". Он
кас гуфтанд: "Рўза дор, чунки он ҳамто надорад". Ман боз
гуфтам: "Эй Расулуллоҳ, бароям ягон кор фармоед". Он кас
ин дафъа ҳам гуфтанд: "Рўза дор, ки он беназир аст". Ман
сеюм маротиба гуфтам: "Эй Расулаллоҳ, бароям ягон кор
фармоед". Пайғамбар (c) гуфтанд: "Рўза дор, ки он бемисл
аст"". Ин ҳадисро Насоӣ ва Ибни Ҳузайма дар китобҳои
"Саҳеҳ"-и худ ривоят кардаанд. Инчунин Ҳоким онро ривоят
карда, саҳеҳ гуфтааст ва Заҳабӣ маъқул донистааст. Ин умуман
ба ҳама тааллуқ дорад. Барои ғозиёне, ки дар роҳи Аллоҳ ба
ҷиҳод баромадаанд, дар шакли хоса ифода ёфтааст. Дар ҳадиси
муттафақун алайҳ, ки Абўсаид ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:
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" ن ال َّنا ِر
ْ َع

ُ إَِّلَّ بَا َعدَ اللهُ ِب َذلِ َك الْ َي ْو ِم َو ْج َهه،َمـا ِم ْن َع ْب ٍد يَ ُصو ُم يَ ْو ًما ِِف َسبِيلِ الل ِه تَ َع َاَل
" َس ْب ِع َني َخرِيفًا

"Агар бандае дар роҳи Аллоҳ Таоло як рўз рўза дорад, Аллоҳ
барои кори онрўзааш аз рўи ў дўзахро ба масофаи
ҳафтодсола дур месозад". Дар шаш рўзи моҳи Шаввол, рўзи
Арафа, моҳи Муҳаррам, рўзҳои Ошуро, се рўзи ҳар моҳ, рўзҳои
душанбе ва панҷшанбе рўза доштан мандуб аст.
Шабзиндадорӣ дар моҳи рамазон, хусусан дар шаби қадр ва
дар даҳаи охир: Дар ҳадиси муттафақун алайҳи Абўҳурайра
меояд: "Гарчи Пайғамбар (c) дар моҳи рамазон барои ибодат
шабзиндадорӣ карданро қатъӣ талаб накунанд ҳам, ба ин чиз
тарғиб менамуданд. Он кас мегуфтанд:

"" َم ْن َقا َم َر َمضَ انَ إِْيَـانًا َوا ْح ِت َسابًا ُغ ِف َر لَهُ َمـا تَ َقدَّ َم ِم ْن َذنْ ِب ِه
"Ҳар кӣ дар моҳи рамазон бо амри имонаш ва бо умеди
савоб (барои ибодат) шабзиндадорӣ кунад, гуноҳҳои
гузаштааш мағфират карда мешавад"". Боз дар як ҳадиси
муттафақун алайҳи ў гуфта шудааст:

"" َم ْن َقا َم لَ ْيلَ َة الْ َقدْ ِر إِْيَـانًا َوا ْح ِت َسا ًبا ُغ ِف َر َلهُ َمـا تَ َقدَّ َم ِم ْن َذنْ ِب ِه
"Ҳар кӣ дар шаби қадр бо амри имон ва бо умеди савоб
(барои ибодат) шабзиндадорӣ кунад, гуноҳҳои гузаштааш
мағфират карда мешавад".
Шабзиндадорӣ фақат барои намоз мебошад. Дар ҳадиси
муттафақун алайҳи Оиша (р) омадааст: "Чун даҳаи охир фаро
мерасид, Пайғамбар (c) шабзиндадорӣ мекарданд, оилаи
худро бедор мекарданд, маҳкам миён баста, ҷидду ҷаҳд
мекарданд".
Саҳархезӣ: Дар ҳадиси муттафақун алайҳ, ки Анас (р) ривоят
кардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:
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"الس ُحو ِر بَ َركَ ًة
َّ "ت ََس َّح ُروا َفإِنَّ ِِف
"Саҳархезӣ кунед, чунки саҳархезӣ барака аст".
Ба ифтор шитофтан: Дар ҳадиси муттафақун алайҳи Саҳл
ибни Саъд Пайғамбар (c) гуфтаанд:

ٍ ْ اس ِبخ
"َْي َمـا َع َّجلُوا الْ ِفطْ َر
ُ "َّلَ َي َز ُال ال َّن
"Модом ки мардум ба ифтор мешитобанд, дар некӣ давом
мекунанд". Бо хурмо, агар хурмо ёфт нашавад, бо об даҳон
кушодан суннат аст. Дар ҳадиси Салмон ибни Омири Заббӣ
Пайғамбар (c) гуфтаанд:

" َفإِنْ ل َْم يَجِ دْ َتَ ْ ًرا َفالْـ َمـا ُء َف ِإنَّهُ طَ ُهو ٌر،"إِ َذا أَ ْفطَ َر أَ َحدُ ك ُْم َفلْ ُيف ِْط ْر َع ََل َتَ ْ ٍر َفإِنَّهُ بَ َركَ ٌة
"Агар нафаре аз шумо ифтор кунад, бо хурмо даҳон кушояд,
чунки он барака аст. Агар хурмо наёбад, бо об даҳон кушояд,
чунки он поккунанда аст". Ин ҳадисро Ибни Ҳиббон ва Ибни
Ҳузайма дар китобҳои "Саҳеҳ"-и худ ривоят кардаанд. Тирмизӣ
низ онро ривоят карда, ҳасани саҳеҳ гуфтааст. Ҳадиси Анас, ки
дар Ҳоким ва Ибни Ҳузайма омадааст, ба ҳамин маъност.
Ба ифтор таклиф кардани рўзадор: Дар ҳадиси Зайд ибни
Холид Пайғамбар (c) гуфтаанд:

"َش ٌء
َّ  غ ْ ََْي أَنَّهُ َّلَ َي ْنق ُُص ِم ْن أَ ْج ِر،" َم ْن َفطَّ َر َص ِاِئًا كَانَ َلهُ ِمث ُْل أَ ْج ِر ِه
ْ َ الصائِ ِم
"Ҳар кӣ ба як рўзадор ифтор диҳад, ба миқдори савоби ў
савоб мегирад, дар айни вақт аз савоби рўзадор ҳеҷ чиз кам
намешавад". Ин ҳадисро Ибни Ҳиббон ва Ибни Ҳузайма дар
китобҳои "Саҳеҳ"-и худ баровардаанд. Онро Тирмизӣ низ
ривоят карда, ҳасани саҳеҳ гуфтааст.
Умра кардан: Дар ҳадиси муттафақун алайҳи Абўҳурайра
Пайғамбар (c) гуфтаанд:

" َوا ْل َح ُّج الْـ َم ْ ُْبو ُر لَ ْي َس َلهُ َج َزا ٌء إَِّلَّ الْ َج َّن ُة،"الْ ُع ْم َر ُة إِ ََل الْ ُع ْم َر ِة كَفَّا َر ٌة لِـ َمـاـا َب ْي َن ُه َمـا
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"Аз умра то умраи дигар кафорати гуноҳҳои байни ин ду
умра мебошад. Мукофоти ҳаҷи мақбул фақат биҳишт
аст". Дар рамазон умра кардан ба ҳаҷ баробар аст. Дар ҳадиси
муттафақун алайҳи Ибни Аббос Пайғамбар (c) гуфтаанд:

"" ُع ْم َر ٌة ِِف َر َمضَ انَ تَ ْع ِد ُل َح َّج ًة
"Умраи моҳи рамазон бо ҳаҷ баробар аст".
Дар даҳ рўзи моҳи зулҳиҷҷа анҷом додани амалҳои нек: Дар
ҳадисе, ки Бухорӣ аз Ибни Аббос ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:
"  يَ ْع ِني أَيَّا َم- ام
ِ َّ ِم ْن َه ِذ ِه اِلَي،الصالِ ُح ِفي َها أَ َح ُّب إِ ََل الل ِه ّع َّز َز َج َّل
َّ  ا ْل َع َم ُل،َمـا ِم ْن أَيَّ ٍام

، َوَّلَ الْجِ َها ُد ِِف َسبِيلِ الل ِه: َق َال، يَا َر ُس َول الل ِه َوَّلَ الْجِ َها ُد ِِف َسبِيلِ الل ِه:ُش – َقالُوا
ِ ْ الْ َع
َِش ٍء
ْ َ "إَِّلَّ َر ُج ٌل َخ َر َج ِب َنف ِْس ِه َو َمـالِ ِه ثُ َّم ل َْم يَ ْرجِ ْع ِم ْن َذلِ َك ب

"Назар ба дигар рўзҳо дар ҳамин даҳ рўз анҷом додани
амалҳои солеҳ барои Аллоҳи Азза ва Ҷалла маҳбубтар аст".
Пурсиданд: "Эй Расулаллоҳ, оё аз ҷиҳод дар роҳи Аллоҳ ҳам
маҳбубтар аст?" Он кас ҷавоб доданд: "Оре, аз ҷиҳод дар
роҳи Аллоҳ ҳам, магар касе, ки бо молу ҷонаш мебарояду бе
онҳо бармегардад".
Пурсидани шаҳидӣ: Дар ҳадисе, ки Муслим аз Саҳл ибни
Ҳаниф ривоят кардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

"ـات َع ََل ِف َر ِاش ِه
َ " َم ْن َسأَ َل اللهَ الشَّ َها َد َة ب ِِصدْ قٍ َبلَّغَهُ اللهُ َم َناز َِل الشُّ َهدَ ا ِء َو ِإنْ َم
"Ҳар кӣ бо сидқи дил аз Аллоҳ шаҳидиро пурсад, гарчи дар
бистар вафот кунад ҳам, Аллоҳ ўро ба мақоми шаҳидӣ
мерасонад".
Хондани сураи "Каҳф" ё ки даҳ оят аз аввал ё аз охири он: Дар
ҳадиси Муслим, ки аз Абўдардо ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:
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ٍ َُش آي
ِ ات ِم ْن أَ َّو ِل ُسو َر ِة الْ َك ْهف ُع ِص َم ِم ْن الدَّ َّج
"ال
َ ْ " َم ْن َح ِف َظ َع
"Ҳар кӣ аз аввали сураи "Каҳф" даҳ оят ҳифз кунад, аз
даҷҷол паноҳ меёбад". Боз дар як ривояти дигар гуфта
шудааст:

"" ِم ْن آ ِخ ِر ُسو َر ِة الْكَ ْهف
"Аз охири сураи "Каҳф". Дар рўзҳои кунунӣ мусулмон барои аз
даҷҷол паноҳ ёфтан дар шаби ҷумъа ва рўзи ҷумъа ҳамаи сураи
"Каҳф"-ро хонад. Шофеӣ дар китоби "Умм" ин амалро мустаҳаб
шуморида, далел овардааст, ки "зеро дар ин бора ҳадис ворид
шудааст".
Дар хариду фурўш, пурсидани қарз ва пардохтани қарз
дасткушодӣ кардан: Дар ҳадиси Бухорӣ, ки аз Ҷобир ( ривоят
кардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

" َوإِ َذا ا ْق َت ََض، َوإِ َذا اشْ َ ََتى،" َر ِح َم اللهُ َر ُجَلً َس ْم ًحا إِ َذا َبا َع
"Ҳар касро ки дар хариду фурўш ва талаб кардани қарзи худ
дасткушодӣ намояд, Аллоҳ раҳм кунад". Дар ҳадиси
муттафақун алайҳ, ки Абўҳурайра ривоят мекунад, омадааст:

ُ  َفق ََال َر ُس، ُ َف َه َّم ِب ِه أَ ْص َحا ُبه، ُ َفأَ ْغل ََظ َله،َر ُجَلً أَ ََت ال َّنب َِّي ﷺ َي َتقَاضَ ا ُه
" ول الل ِه ﷺ

ََّأن
 َيا َر ُس َول الل ِه ََّل: َقالُوا، ثُ َّم َق َال أَ ْعطُو ُه ِس ًّنا ِمث َْل ِس ِّن ِه،ً َفإِنَّ لِ َصا ِح ِب ا ْل َح ِّق َمقَاَّل،َد ُعو ُه
َْيك ُْم أَ ْح َس ُنك ُْم َقضَ ا ًء
َ ْ  َفإِنَّ خ، أَ ْعطُو ُه: َق َال،"نَجِ دُ إَِّلَّ أَ ْمث ََل ِم ْن ِس ِّن ِه
"Шахсе ба назди Пайғамбар (c) бо талаби қарзаш омад ва
муомилаи дурушт кард. Саҳобаҳо ба ў дарафтоданӣ буданд,
ки Пайғамбар (c) гуфтанд: "Бигзоред, одами ҳақдор ба сухан
кардан ҳам ҳақ дорад". Сипас гуфтанд: "Баробари гўсолааш
ба ў гўсолае диҳед". Саҳобагон гуфтанд: "Эй Расулалоҳ,
баробар наёфтем. Ҳамаи онҳо аз гўсолаи ў калон будаанд".
Он гоҳ Пайғамбар (c) гуфтанд: "Диҳед, чунки беҳтарини
шумо касест, ки қарзашро ба хубӣ адо мекунад"". Боз дар як
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ҳадиси муттафақун алайҳ, ки Ҷобир ривоят мекунад, гуфта
мешавад:

""أَنَّ ال َّنب َِّى ﷺ اشْ َ ََتى ِم ْنهُ بَ ِع ًْيا َف َوزَنَ لَهُ َفأَ ْر َج َح
"Пайғамбар (c) аз ў як шутур харида буданд, вақте ки
шутури ба ҷои он додашударо ба тарозу монданд, аз
шутури ў вазнинтар омад".
Ба Пайғамбар (c) салавот гуфтан: Аллоҳ Таоло мегўяд:

إِنَّ اللَّهَ َو َم ََلئِكَ َتهُ يُ َصلُّونَ َع ََل ال َّنب ِِّي يَا أَ ُّي َها الَّ ِذي َن آ َم ُنوا َصلُّوا َعلَ ْي ِه َو َسلِّ ُموا ت َْسلِي ًَم
"Аллоҳ ва фариштагонаш бар пайғамбар салавот
мефиристанд. Эй касоне, ки имон овардаед, бар ў салавот
фиристед ва салом кунед, саломе некў" [33:56].
Дар ҳадисе, ки Муслим аз Абдуллоҳ ибни Амр ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтаанд:

"ُشا
ً ْ َل َصَلَ ًة َص ََّل اللهُ َعلَي ِه ِب َها َع
َّ َ " َم ْن َص ََّل َع
"Ҳар кӣ ба ман як салавот гўяд, Аллоҳ ба ў даҳ салавот
мегўяд".
Пўшидани хатоҳои мўъминони хос ва фармонбардор:
Мусулмон гуноҳ кунад, ё ба ҳеҷ кас маълум накарда махфӣ
мекунад, ё ба ҳама нишон дода шармандаворона мекунад.
Гуноҳи пинҳонаро пўшидан лозим аст. Дар ҳадиси муттафақун
алайҳ, ки Ибни Умар овардааст, Пайғамбар (c) гуфтанд:

"" َو َم ْن َس َ ََت ُم ْسلِ ًَم َس َ ََت ُه اللهُ َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة
"Ҳар кӣ айби як мусулмонро пўшад, Аллоҳ рўзи қиёмат айби
ўро мепўшад". Дар ҳадисе, ки Муслим аз Абўҳурайра ривоят
кардааст, Пайғамбар (c) гуфтанд:

"" َو َم ْن َس َ ََت ُم ْسلِ ًمـا َس َ ََت ُه اللهُ ِِف الدُّ نْ َيا َواآل ِخ َر ِة
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"Ҳар кӣ айби як мусулмонро пўшад, Аллоҳ дар дунёву
охират айби ўро мепўшад". Дар ҳадиси Утба ибни Омир
Пайғамбар (c) гуфтанд:

"" َم ْن َس َ ََت َع ْو َر ًة َف َكأََّنَّ َـا ْاس َت ْح َيا َم ْو ُءو َد ًة ِِف َق ْ ِْب َها
"Ҳар кӣ як айбро пўшад, гўё як духтари зинда ба гўр
кардашударо аз нав зинда кардааст". Ин ҳадисро Ибни
Ҳиббон дар "Саҳеҳ"-и худ овардааст. Онро Ҳоким ривоят карда,
саҳеҳ гуфтааст ва Заҳабӣ маъқул донистааст. Пинҳон кардани
айби инсоне, ки ошкоро мекунад, шарт нест. Чунки ў худро
шарманда карда, пўшидаи Аллоҳро ошкор месозад. Ҳол он ки
ин кор ҳаром аст. Дар ҳадиси муттафақун алайҳи Абўҳурайра
Пайғамбар (c) гуфтаанд:

ِ َو ِإنَّ ِم ْن الْـ ُم َجا َه َر ِة َأنْ َي ْع َم َل ال َّر ُج ُل بِاللَّ ْيل،ك ُُّل أُ َّم ِتي ُي َع َاَّف إَِّلَّ الْـ ُم َجا ِهرِي َن
َ  َف َيق، ُُي ْصب َِح َو َقدْ َس َ ََت ُه الله
، ُات َي ْس ُ َُت ُه َر ُّبه
َ  َو َقدْ َب، َيا ُفَلَنُ َع ِمل ُْت الْ َبا ِر َح َة كَ َذا َوكَ َذا:ُول
ُف ِس ْ ََت الل ِه َع ْنه
ُ " َو ُي ْصب ُِح َيك ِْش

" َع َمَلً ثُ َّم

"Ба ҳамаи уммати ман офият дода мешавад, магар касоне,
ки ошкоро гуноҳ мекунанд. Кори шабонаи касеро Аллоҳ
пўшида бошад, аммо ў субҳ хеста гўяд: "Эй фалонӣ, ман шаб
чунин ва чунин корҳоро анҷом додам", аз ҷумлаи ошкоро
гуноҳ кардан ба шумор меравад. Агар шаб Парвардигораш
айби ўро пўшида бошад, субҳ хеста пўшидаи Аллоҳро ошкор
месозад". Бо вуҷуди ин, мусулмон бояд аз гуфтани гуноҳи
касоне, ки ошкоро гуноҳ мекунанд, худдорӣ намояд. Гарчи
барои пўшидани айби ў набошад ҳам, барои паҳн нашудани
фасод дар байни мўъминон ва боздоштани забон аз суханҳои
беҳуда чунин бояд кард. Огоҳ кардан аз фосиқи ошкоро
гуноҳкунанда аз ин мустасност. Ин ҳама ҳолатҳоест, ки зарари
айб фақат ба соҳиби худ маҳдуд мешавад. Аммо агар зарари
гуноҳ танҳо ба гуноҳкор маҳдуд нашуда, ба давлат, ҷомеа ва
уммат ҳам расад, дар ин ҳол расондану ошкор сохтани ин айб ба
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воҷиб табдил меёбад. Дар ҳадиси муттафақун алайҳи Зайд ибни
Арқам чунин меояд:

ُ كُ ْن ُت ِِف َغ َزا ٍة َف َس ِم ْع ُت َع ْبدَ الل ِه بْ َن أُ َ ٍَّب يَق
َ َّلَ تُ ْن ِفقُوا َع ََل َم ْن ِع ْند:ُول
 َف َذكَ ْر ُت، َول ِ َِْئ َر َج ْع َنا َإَل الْـ َم ِدي َن ِة لَ ُي ْخ ِر َج َّن اِلَ َع ُّز ِم ْن َها اِلَ َذ َّل،َح َّتى يَ ْنفَضُّ وا ِم ْن َح ْولِ ِه
ُ" َذلِ َك لِ َع ِّمي أَ ْو ِل ُع َم َر َف َذكَ َر ُه لِل َّنب ِِّي ﷺ َفدَ َع ِاِن َف َحدَّ ثْ ُته
ِ َر ُس
" ول الل ِه

"Дар ғазот будам. Аз Абдуллоҳ ибни Убай шунидам, ки
мегуфт: "Ба атрофиёни Расулуллоҳ (c) ҳеҷ чиз надиҳед, то
ки онҳо аз атрофи ў пароканда шаванд. Агар ба Мадина
баргардем, албатта аз он ҷо азиз хорро берун месозад".
Инро ба амакам ё ба Умар гуфтам, ў ба Пайғамбар (c)
маълум кардааст. Он кас маро ҷеғ заданд, ман ҳама гапро
гуфта додам...". Дар ривояти Муслим гуфта мешавад: "Ба
назди Пайғамбар (c) рафта ҳама гапро гуфта додам". Абдуллоҳ
ибни Убай ва наздикони мунофиқи ў ин корҳоро пинҳон
медоштанд. Зеро, вақте ки Пайғамбар (c) аз ў пурсиданд, ў
инкор карда буд. Бинобар ин суханҳои мазкури Зайд ибни
Арқам аз қабили ҷосусӣ шудааст. Агар кори манъ кардашуда ба
ҷоиз табдил ёбад, он воҷиб мегардад. Аз ин мебарояд, ки дар ин
гуна ҳолатҳо омада гуфтан воҷиб аст. Чунки зарари оянда
барои омма мебошад.
Бахшоянда будан, фурў бурдани ғазаб ва бардоштани озор:
Аллоҳ Таоло мегўяд:

ِ الْضاء َوالْك
اس َواللّهُ يُ ِح ُّب
ِ َاظ ِم َني الْ َغ ْي َظ َوالْ َعا ِف َني َع ِن ال َّن
َّ َّ الْساء َو
َّ َّ الَّ ِذي َن يُن ِفقُونَ ِِف
الْ ُم ْح ِس ِن َني
"Он касон, ки дар тавонгариву тангдастӣ инфоқ мекунанд
ва хашми хеш фурў мехўранд ва аз хатои мардум
дармегузаранд. Аллоҳ накўкоронро дўст дорад!" [3:134].

َولَ َمن َص َ َْب َو َغ َف َر إِنَّ َذلِ َك َل ِم ْن َع ْز ِم ْاِلُ ُمو ِر
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"Ва он ки сабр кунад ва аз хато даргузарад, ин аз корҳои
писандида аст" [42:43].

الصف َْح الْ َج ِم َيل
ْ َف
َّ ِاص َفح
"Пас гузашт кун ва гузашти некў" [15:85].

َوأَ ْعر ِْض َع ِن الْ َجا ِهلِ َني
"Ва аз ҷоҳилият эъроз кун" [7:199].

َولْ َي ْعفُوا َولْ َي ْص َف ُحوا أَ ََّل تُ ِح ُّبونَ أَن يَ ْغ ِف َر اللَّهُ َلك ُْم
"Бояд бибахшанду бибахшоянд. Оё намехоҳед, ки Аллоҳ
шуморо биомурзад?" [24:22].
Дар ҳадисе, ки Муслим аз Абўҳурайра ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтанд:
" َِّللَّ ِه إَِّل

ٍ َمـا نَق ََص ْت َصدَ َق ٌة ِم ْن َم
ٌ َو َمـا تَ َواضَ َع أَ َحد، َو َمـا زَا َد اللهُ َع ْبدً ا ِب َع ْف ٍو إَِّلَّ ِع ًّزا،ـال
ُ" َر َف َعهُ الله

"Садақа молро кам намекунад. Аллоҳ бар ивази
бахшояндагии банда фақат азизии ўро зиёда мекунад. Ҳар
кӣ барои Аллоҳ хоксорӣ кунад, Аллоҳ мартабаи ўро
мебардорад". Дар ҳадисе, ки Аҳмад аз Абдуллоҳ ибни Амр ибни
Ос ривоят мекунад, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

""ا ْر َح ُموا تُ ْر َح ُموا َوا ْغ ِف ُروا ُي ْغ َف ْر لَكُ ْم
"Раҳм кунед, раҳм карда мешавед, бубахшед, бахшида хоҳед
шуд". Дар ҳадисе, ки Аҳмад аз Убода ибни Сомит бо санади
ровиёни ҳадиси саҳеҳ ривоят кардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:
"

ُ إِ ََّّل كَ َّف َر اللهُ تَ َبا َر َك َوتَ َعا ََل َع ْنه،َمـا ِم ْن َر ُجلٍ ُي ْج َر ُح ِِفْ َج َس ِد ِه َج َرا َح ًة َف َي َت َصدَّ ُق ِب َها
" ِمث َْل َمـا ت ََصدَّ َق ِب ِه
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"Агар ба тани касе ҷароҳат расад ва бо сабаби он садақа
кунад, Аллоҳ Таборака ва Таоло ба миқдори садақааш ўро
кафорат мекунад". Дар ҳадиси Бухорӣ ва Муслим, ки аз
Абўҳурайра ривоят кардаанд, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

" إَِّنَّ َـا الشَّ ِديدُ ا َّل ِذي َْيْلِ ُك نَف َْسهُ ِع ْندَ الْغَضَ ِب،ِالَص َع ِة
َ ُّ "لَ ْي َس الشَّ ِديدُ ب
"Касе, ки дар гуштингирӣ ғолиб меояд, пўрзур нест, балки
пурзўр касест, ки ҳангоми ғазаб худдорӣ карда тавонад".
Муслим аз Абўҳурайра ривоят мекунад:

َ َوأُ ْح ِس ُن إِلَ ْيه ِْم َويُ ِسي ُئون،وِن
ِ  ِإنَّ ِِل َق َرابَ ًة أَ ِص ُل ُه ْم َويَ ْقطَ ُع،أَنَّ َر ُجَلً َق َال يَا َر ُس َول الل ِه
َ َوَّل، ل ِ َِْئ كُ ْن َت كَ َمـا ُقل َْت َفكَأََّنَّ َـا تُ ِس ُّف ُه ْم الْـ َم َّل: َفق ََال،َل
َّ َ  َوأَ ْحل ُُم َع ْن ُه ْم َويَ ْج َهلُونَ َع،إِ َ َِّل
"يَ َز ُال َم َع َك ِم ْن الل ِه تَ َع َاَل ظَ ِهْيٌ َعلَ ْيه ِْم َمـا ُد ْم َت َع ََل َذلِ َك
"

"Шахсе гуфт: "Эй Расулаллоҳ, ман бо хешовандонам
рафтуомад мекунам, аммо онҳо аз ман ҷудоӣ мекунанд,
ман ба эшон накўӣ мекунам, аммо онҳо ба ман бадӣ
мекунанд, ба онҳо ҳалимӣ мекунам, аммо онҳо ба ман қаҳр
мекунанд". Пайғамбар (c) гуфтанд: "Агар чунин бошад, гўё
ба онҳо фармудаӣ, ки барои бемории малолгирӣ дору
хўранд. Модом ки ба ин кор давом медиҳӣ, барои ту аз
тарафи Аллоҳ Таоло ҳамеша ёваре хоҳад шуд". Барҷалонӣ бо
исноди саҳеҳ аз Суфён ибни Уяйна ривоят мекунад: "Умар аз
дасти Ибни Иёш бисёр озор дида буд. Ба ў гуфт: "Ту дар
таҳқири мо чуқур фурў нарав, барои оштишавӣ низ ҷой
мон. Зеро мо шахсеро, ки дар бораи мо ба Аллоҳи Бузург
маъсият кардааст, ҷуз ба Аллоҳ итоат кардан ба тарзи
дигар мукофот намедиҳем"".
Ислоҳ кардани байни мардум: Аллоҳ Таоло мегўяд:

ٍ َْي ِِف كَ ِثْيٍ ِّمن نَّ ْج َوا ُه ْم إَِّلَّ َم ْن أَ َم َر ب َِصدَ َق ٍة أَ ْو َم ْع ُر
اس
ِ وف أَ ْو إِ ْص ََلحٍ بَ ْ َني ال َّن
َ ْ َّلَّ خ
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"Дар бисёре аз наҷвоҳояшон (машварати пинҳониашон)
фоидае нест, магар дар сухани онон, ки ба садақа додан ё
некӣ кардан ва ё оштиҷўӣ фармон медиҳанд" [4:114].

َْي
ُّ َو
ٌ ْ الصل ُْح خ
"Оштӣ беҳтар аст" [4:128].

ات ِب ْي ِنك ُْم
َ َفاتَّقُواْ اللّهَ َوأَ ْصلِ ُحواْ َذ
"Аз Аллоҳ битарсед ва бо якдигар ба оштӣ зист кунед" [8:1].

إَِّنَّ َا الْ ُم ْؤ ِم ُنونَ إِ ْخ َو ٌة َفأَ ْصلِ ُحوا بَ ْ َني أَ َخ َويْك ُْم
"Ҳар оина мўъминон бародаронанд. Миёни бародаронатон
оштӣ бияфканед" [49:10].
Дар ҳадисе, ки Бухорӣ ва Муслим аз Абўҳурайра ривоят
кардаанд, Пайғамбар (c) гуфтаанд:
" ني
ِ ك ُُّل ُس ََل َمى ِم ْن ال َّن
ِ ْ  تَ ْع ِد ُل بَ ْ َني اَّلثْ َن،اس َعلَ ْي ِه َصدَ َق ٌة ك َُّل يَ ْو ٍم تَطْل ُُع ِفي ِه الشَّ ْم ُس

 َوالْ َكلِ َم ُة، َوتُ ِع ُني ال َّر ُج َل ِِف َدابَّ ِت ِه تَ ْح ِملُهُ َعلَ ْي َها أَ ْو تَ ْر َف ُع لَهُ َعلَ ْي َها َم َتا َعهُ َصدَ َق ٌة،َصدَ َق ٌة
ُ ِ ُ َوَت،الصَلَ ِة َصدَ َق ٌة
ِيق َصدَ َق ٌة
ِ يط اِلَ َذى َع ْن الطَّر
َّ  َوك ُُّل ُخطْ َو ٍة َتَ ِْشي َها إِ ََل،"الطَّ ِّي َب ُة َصدَ َق ٌة
"Ҳар як ба ман салом гуфтани мардум садақа аст. Дар ҳар
рўзи офтобӣ дар байни ду одам одил истодан садақа аст.
Нафареро барои ба маркабаш савор шудан ёрӣ додан ё
борашро бор кардан садақа аст. Сухани нек садақа аст. Ҳар
як қадам, ки ба сўи намоз мегузорӣ, садақа аст. Аз роҳ дур
кардани чизи озордиҳанда садақа аст". Дар байни ду одам
одил истодан маънои бо адолат ислоҳ кардани байни онҳоро
дорад. Дар ҳадисе, ки аз Уммугулсум бинти Уқба ибни Абўмуайт
ривоят шудааст, Пайғамбар (c) гуфтанд:

ُ َْيا أَ ْو َيق
"َْيا
ِ اب ا َّل ِذي ُي ْصلِ ُح َب ْ َني ال َّن
ُ "لَ ْي َس الْ َك َّذ
ً ْ ُول خ
ً ْ اس َف َي ْن ِمي خ
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"Инсоне, ки барои ислоҳ кардани байни мардум ва гуфтану
паҳн намудани некӣ дурўғ гуфтааст, дурўғгў нест"
(муттафақун алайҳ). Аз Саҳл ибни Саъд Соидӣ ривоят карда
мешавад:

َأَنَّ َر ُس َول الل ِه ﷺ َب َلغَهُ أَنَّ بَ ِني َع ْمرِو بْ ِن َع ْو ٍف كَان
ٍ  َف َخ َر َج َر ُس ُول الل ِه ﷺ يُ ْصلِ ُح بَ ْي َن ُه ْم ِِف أُن- َش ٌء
َُاس َم َعه
َْ"

" ِي
ِّ َش – َو ِِف ِر َوايَ ِة الْ ُبخَار
ٌّ َ بَ ْي َن ُه ْم

"Ба Пайғамбар (c) хабаре расид, ки дар байни қабилаи Амр
ибни Авф як бадӣ (дар ривояти Бухорӣ "як чизе")
гузаштааст. Сипас он кас баромада, бо якчанд нафар якҷоя
байни онҳоро ислоҳ карданд" (муттафақун алайҳ). Дар ҳадисе,
ки Абўдардо ривоят кардааст, омадааст, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:

ِ  إِ ْصَل َُح َذ: َق َال، َب ََل:الصدَ َق ِة؟ َقالُوا
" ات
َّ الصَلَ ِة َو
َّ الص َي ِام َو
ِّ ْْبك ُْم ِبأَ ْفضَ َل ِم ْن َد َر َج ِة
ُ ِ أََّلَ أُخ
ِ  َفإِنَّ َف َسا َد َذ،ِ"الْ َب ْني
ات الْ َب ْ ِني الْ َحالِ َق ُة

"Бароятон амалеро гўям, ки аз рўза, намоз ва закот
беҳтар бошад?" Саҳобагон гуфтанд: "Оре, бигўед". Он кас
гуфтанд: "Ислоҳ кардани байн аст, чунки вайрон шудани
байн садди роҳ аст". Ин ҳадисро Аҳмад ва Ибни Ҳиббон дар
китобҳои "Саҳеҳ"-и худ баровардаанд. Онро Тирмизӣ низ
ривоят карда, ҳасани саҳеҳ гуфтааст.
Зиёрат кардани қабрҳо: Абўҳурайра ривоят мекунад,
Пайғамбар (c) қабри модарашонро зиёрат карда, ҳам худ гиря
карданд, ҳам атрофиёни худро ба гиря оварданд ва гуфтанд:
" ،ِِل

َ َو ْاس َتأْ َذنْ ُتهُ ِِف أَنْ أَزُو َر َق ْ َْب َها َفأُ ِذن،ْاس َتأْ َذن ُْت َر َِّب ِِف أَنْ َأ ْس َت ْغ ِف َر لَ َها َفل َْم يُ ْؤ َذنْ ِِل
" َف ُزو ُرو َها َفإِنَّ َها تُ َذكِّ ُر الْـ َم ْو َت

"Аз Парвардигорам пурсидам, ки барои модарам истиғфор
гўям, рухсат надод. Зиёрат кардани қабрашро пурсидам,
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рухсат дод. Пас қабрҳоро зиёрат кунед, чунки онҳо маргро
ба ёд меоранд" [Муслим].
Бардавом кардани амал: Яъне бардавом кардани амалҳои
мандуб. Аммо фарзҳоро саривақт ба ҷо овардан шарт аст. Аз ин
мебарояд, ки ҳар кӣ як суннатро ба ҷо орад, гарчи андак бошад
ҳам, бояд онро бардавом кунад. Оиша (р) ривоят мекунанд:
"ن
ْ  َم ْن َه ِذ ِه؟ َقال َْت َه ِذ ِه ُفَلَنَ ُة تَ ْذكُ ُر ِم: َق َال،ال َّنب َِّي ﷺ َدخ ََل َعلَ ْي َها َو ِع ْندَ َها ا ْم َرأَ ٌة

َّأَن
ين
ِ ِّ َوكَانَ أَ َح َّب الد، َف َوالل ِه َّلَ َْيَ ُّل اللهُ َح َّتى َتَ َلُّوا، َ َعلَ ْيك ُْم ِبِ َـا ت ُِطيقُون، ْ َمه: َق َال،َصَلَتِ َها
ُ"إِلَ ْي ِه َمـا َدا َو َم َعلَ ْي ِه َصا ِح ُبه
"Рўзе Пайғамбар (c) ба ҳуҷраи ман даромаданд, ки дар
наздам зане буд. Он кас пурсиданд, ки: "Ин зан кист?" Ман
дар ҷавоб намози он занро ёдрас карда гуфтам, ки:
"фалонист". Он гоҳ он кас гуфтанд: "Бас кун, амалҳоеро бар
худ вазифа гузоред, ки тоқататон мерасад. Қасам ба
Аллоҳ, ки то шумо малол нагиред, Аллоҳ малол намегирад.
Барои Ў маҳбубтарин дин (амал) амалест, ки соҳибаш
бардавом мекунад" [муттафақун алайҳ]. Абдуллоҳ ибни Амр
(р) гуфт: "Ба ман Пайғамбар (c) гуфтанд:

" ِ َف َ ََت َك ِق َيا َم اللَّ ْيل، كَانَ َيقُو ُم ال َّل ْي َل، ٍ" َيا َع ْبدَ الل ِه َّلَ تَكُ ْن ِمث َْل ُفَلَن
"Эй Абдуллоҳ, ту монанди фалонӣ нашав, ў шабзиндадорӣ
мекард, лекин онро тарк кард"" [муттафақун алайҳ].
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БЕҲТАРИНИ ШУМО АЗ ҶИҲАТИ ХУЛҚ

Хулқро шариат муайян мекунад. Шариат кадом хулқро зебо
гўяд, ҳамон хулқи зебост, кадом хулқро зишт гўяд, ҳамон хулқи
зишт аст. Чунки ахлоқ як қисми фармону боздоштҳои Аллоҳ
мебошад. Шариат ба ахлоқи зебо тарғиб намуда, аз ахлоқи зишт
боздоштааст. Мусулмон, хусусан даъваткунанда бояд дар асоси
ҳукмҳои шаръӣ дорои ахлоқи зебо бошад. Фаромўш набояд
кард, ки ахлоқ бояд бар Ақидаи Ислом барпо шавад ва мўъмин
онро бо эътибори фармону боздоштҳои Аллоҳ бипазирад.
Масалан, мўъмин рост мегўяд, барои он ки Аллоҳ ба ростгўӣ
фармудааст. Мўъмин амонатро нигоҳ медорад, барои он ки
Аллоҳ ба амонатдорӣ фармудааст. На барои он ки манфиати
моддӣ меорад, аз қабили зиёд шудани муштариёни тиҷорӣ ё
интихоб кардани мардум. Фарқи ростгўии мўъмин ва кофир
дар ҳамин аст. Мўъмин барои фармудани Аллоҳ рост мегўяд,
аммо кофир барои амалӣ кардани ягон манфиат. Миёни ин ду
ростгўӣ аз замин то ба осмон фарқ аст.
Ҳуҷҷатҳо оид ба хулқ:
• Дар ҳадисе, ки Абдуллоҳ ибни Амр ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтаанд:

""إِنَّ ِم ْن ِخ َيا ِرك ُْم أَ ْح َس َنك ُْم أَ ْخَلَ ًقا
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"Беҳтарини шумо касест, ки ахлоқи зебо дорад".
• Наввос ибни Самъон ривоят мекунад: "Аз Пайғамбар (c) дар
бораи некӣ ва гуноҳ пурсидам, он кас гуфтанд:

"اس
َ  َوا ِإلثْ ُم َمـا َح،"ال ِ ُّْْب ُح ْس ُن الْ ُخل ُِق
ُ اك ِِف َصدْ ر َِك َوكَ ِر ْه َت أَنْ يَطَّلِ َع َعلَ ْي ِه ال َّن
"Некӣ ахлоқи зебо доштан аст, аммо гуноҳ корест, ки дар
даруни синаат гиреҳ мезанад ва намехоҳӣ, ки мардум аз он
огоҳ шаванд"". (Муслим).
• Тавре ки Абўдардо ривоят мекунад, Пайғамбар (c) гуфтаанд:
"ض
ُ لَ ُي ْب ِغ

َ َو ِإنَّ الله،َش ٌء أَثْق َُل ِِف ِمي َزانِ الْـ ُم ْؤ ِم ِن َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة ِم ْن ُخل ٍُق َح َس ٍن
ْ َ َمـا
"الْفَا ِح َش الْ َب ِذي َء

"Рўзи қиёмат дар мизони мўъмин ҳеҷ чиз аз хулқи зебо
вазнинтар намеояд. Аллоҳ бадахлоқи беномусро бад
мебинад". Ин ҳадисро Тирмизӣ ривоят карда, ҳасани саҳеҳ
гуфтааст. Онро Ибни Ҳиббон низ дар "Саҳеҳ"-и худ
баровардааст.
• Абўҳурайра ривоят мекунад: "Аз Пайғамбар (c) пурсиданд,
ки кадом чиз аз ҳама бештар боиси ба биҳишт даромадани
мардум мегардад. Он кас ҷавоб доданд:

""تَ ْق َوى الل ِه َو ُح ْس ُن ا ْل ُخل ُِق
"Аз Аллоҳ тақво кардан ва хулқи зебо доштан". Боз
пурсиданд, ки кадом чиз аз ҳама бештар боиси ба дўзах
афтидани мардум мегардад. Он кас ҷавоб доданд:

""الْف َُم َوالْ َف ْر ُج
"Даҳон ва фарҷ (яъне чашмгуруснагӣ ва ҳирси шаҳвонӣ)". Ин
ҳадисро Тирмизӣ ривоят карда, саҳеҳ гуфтааст. Онро Ибни
Ҳиббон дар "Саҳеҳ"-и худ, Бухорӣ дар "Адабулмуфрад", инчунин
Ибни Моҷа, Аҳмад ва Ҳоким ривоят кардаанд.
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• Дар ҳадисе, ки Абўумома ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:

َيم ِب َب ْي ٍت ِِف َر َب ِض الْ َج َّن ِة لِـ َم ْن تَ َر َك الْـ ِم َرا َء َو ِإنْ كَان
ٌ ِلَنَا َز ِع
ُ َو ِب َب ْي ٍت ِِف أَ ْع ََل الْ َج َّن ِة لِـ َم ْن َح َّس َن ُخلُ َقه،"الْ َج َّن ِة لِـ َم ْن تَ َر َك الْكَ ِذ َب َو ِإنْ كَانَ َمـا ِز ًحا

ِ  َو ِب َب ْي ٍت ِِف َو َس،ُم ِحقًّا
"ط

"Ман барои касе, ки гарчанд ҳақдор бошад ҳам, ҷанҷол
намебардорад, кафил ҳастам аз қисмати поёни биҳишт
манзил бигирад ва барои касе, ки гарчанд бо ҳазл бошад
ҳам, дурўғ намегўяд, аз қисмати миёнаи биҳишт манзил
бигирад ва барои касе, ки хулқи зебо дорад, аз қисмати
баландтарини биҳишт манзил бигирад". Ривояти Абўдовуд.
Нававӣ онро ҳадиси саҳеҳ гуфтааст.
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра ривоят мекунад, Пайғамбар (c)
гуфтанд:

" َو ِخ َيا ُرك ُْم ِخ َيا ُرك ُْم لِ ِن َسائِه ِْم،"أَكْ َم ُل الْـ ُم ْؤ ِم ِن َني إِْيَـانًا أَ ْح َس ُن ُه ْم ُخلُقًا
"Комилтарини мўъминон аз рўи имон соҳибони хулқи зебо
ҳастанд. Некўтарини шумо касест, ки ба занаш муомилаи
некў мекунад".
Дар ин хусус аз Оиша, Абўзарр, Ҷобир, Анас, Усома ибни
Шарик, Муоз, Умайр ибни Қатода, Абўсаълаба ва саҳобагони
дигар (р) ҳадисҳои зиёде ривоят шудаанд. Ҳамаи ин ҳадисҳо
ҳадисҳои ҳасананд.
I. Хулқҳои зебо
1) Ҳаё:
• Тавре ки Ибни Умар (р) ривоят мекунад, вақте ки як ансорӣ
ба бародараш дар бораи ҳаё насиҳат мекард, Пайғамбар (c) аз
назди онҳо гузаштанд ва гуфтанд:

" ِ" َد ْعهُ َف ِإنَّ الْ َح َيا َء ِم ْن ا ِإلْيَـان
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"Бигзор ўро, чунки ҳаё аз имон аст" [муттафақун алайҳ].
• Дар ҳадисе, ки Имрон ибни Ҳусайн ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтаанд:

"ٍ"الْ َح َيا ُء َّلَ يَأْ ِِت إَِّلَّ ِبخ َْْي
"Ҳаё фақат некӣ меорад" [муттафақун алайҳ].
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:
" ، ُإَِّلَّ الله

َ َق ْو ُل َّلَ إِلَه: َفأَ ْفضَ ُل َها، أَ ْو بِضْ ٌع َو ِس ُّتونَ – شُ ْع َب ًة- َا ِإلْيَـانُ بِضْ ٌع َو َس ْب ُعون
ِ َوالْ َح َيا ُء شُ ْع َب ٌة ِم ْن ا ِإلْيَـان،ِيق
ِ  ِإ َمـاطَ ُة اِلَ َذى َع ْن الطَّر:" َوأَ ْدنَا َها

"Имон ҳафтоду чанд ё шасту чанд шоха дорад. Афзалтарин
шохаи он "Ло илоҳа иллаллоҳ" гуфтан аст. Пасттарин
шохаи он аз роҳ дур кардани чизи озордиҳанда аст. Ҳаё низ
як шохаи имон аст".
2) Ҳалимӣ, собирӣ ва нармӣ:
• Дар ҳадисе, ки аз Ибни Аббос ва Абўсаиди Худрӣ ривоят
шудааст, Пайғамбар (c) ба Ашаҷ Абдулқайс гуфтанд:

"ْـم َواِلَنَا ُة
َ "إِنَّ ِف
ُ يك لَخ َْصلَ َت ْ ِني يُ ِح ُّب ُه َمـا اللهُ الْ ِحل
"Ту ду хислат дорӣ, ки Аллоҳ онҳоро дўст медорад: ҳалимӣ ва
собирӣ". Ривояти Муслим.
• Дар ҳадисе, ки Оиша (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:

"يق يُ ِح ُّب ال ِّر ْف َق ِِف اِلَ ْم ِر كُلِّ ِه
ٌ "إِنَّ اللهَ َر ِف
"Аллоҳ нарм аст, дар ҳама кор нармиро дўст медорад"
[муттафақун алайҳ].
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• Дар ҳадиси дигаре, ки Оиша (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтанд:

ِ  َويُ ْع ِطي َع ََل ال ِّر ْف ِق َمـا َّلَ يُ ْع ِطي َع ََل ا ْل ُع ْن،يق يُ ِح ُّب ال ِّر ْف َق
" َ َو َمـا َّل،ف
ٌ َر ِف

َِإنَّ الله
"يُ ْع ِطي َع ََل َمـا ِس َوا ُه

"Аллоҳ мулоим аст, нармиро дўст медорад ва чизеро, ки бо
роҳи дуруштӣ муяссар намекунад ва умуман тавассути
ягон чиз муяссар намекунад, бо нармӣ муяссар мекунад".
Ривояти Муслим.
• Дар ҳадисе, ки Оиша (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:

" َُش ٍء إَِّلَّ شَ انَه
ْ َ  َوَّلَ يُ ْن َز ُع ِم ْن، َُش ٍء إَِّلَّ زَانَه
ْ َ "إِنَّ ال ِّر ْف َق َّلَ يَكُونُ ِِف
"Дар кадом кор нармӣ бошад, ба он зинат мебахшад, аз
кадом кор нармӣ равад, онро нуқсондор мекунад". Ривояти
Муслим.
• Ҷарир ибни Абдуллоҳ (р) мегўяд, ки аз Пайғамбар (c)
шунидааст:

"َْي
َ ْ " َم ْن يُ ْح َر ْم ال ِّر ْف َق يُ ْح َر ْم الْخ
"Ҳар кӣ аз нармӣ маҳрум шавад, аз некӣ маҳрум мешавад".
Ривояти Муслим.
• Оиша (р) мегўяд, ки дар хонааш аз Пайғамбар (c) шунидааст:
" ن َأ ْم ِر أُ َّم ِتي
ْ  َو َم ْن َو ِ َِل ِم،الل ُه َّم َم ْن َو ِ َِل ِم ْن أَ ْم ِر أُ َّم ِتي شَ ْي ًئا َفشَ َّق َعلَ ْيه ِْم فَاشْ ق ُْق َعلَ ْي ِه

"شَ ْي ًئا َف َر َف َق ِبه ِْم َفا ْر ُف ْق ِب ِه

"Эй Аллоҳ, ҳар кӣ дар коре ба умматам роҳбар шуда, ба онҳо
душворию машаққат расонад, Ту низ ба ў душворию
машаққат расон. Ҳар кӣ дар коре ба умматам роҳбарӣ
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карда, нисбат ба онҳо нарм бошад, Ту ҳам ба ў нарм бош".
Ривояти Муслим.
3) Ростгўӣ ва садоқат:
• Аллоҳ Таоло мегўяд:

الصا ِد ِق َني
َّ يَا أَ ُّي َها الَّ ِذي َن آ َم ُنواْ اتَّقُواْ اللّهَ َوكُونُواْ َم َع
"Эй касоне, ки имон овардаед, аз Аллоҳ битарсед ва бо
содиқон бошед" [9:119].

َْش َعلَ ْي ِه ِم َن الْ َم ْو ِت َفأَ ْو ََل لَ ُه ْم
ِّ ِ نَظَ َر الْ َمغ
"Агар бо Аллоҳ садоқат варзанд, барояшон беҳтар аст"
[47:21].
• Дар ривояти Ибни Масъуд Пайғамбар (c) гуфтаанд:
"  َو َمـا َي َز ُال،ْْب َي ْه ِدي إِ ََل ا ْل َج َّن ِة
َّ ِ ال

َّ َو ِإن،الصدْ َق َي ْه ِدي إِ ََل ال ِ ِّْْب
ِّ َّ َف ِإن، ِِالصدْ ق
ِّ َعلَ ْيك ُْم ب
الصدْ َق َح َّتى يُكْ َت َب ِع ْندَ الل ِه ِصدِّ يقًا
ِّ "ال َّر ُج ُل يَ ْصدُ ُق َويَ َت َح َّرى

"Ростгўиро маҳкам доред. Чунки ростгўӣ ба некӣ ва некӣ ба
биҳишт мебарад. Агар инсон пайваста рост гўяду ба ростӣ
риоя кунад, ў дар ҳузури Аллоҳ сиддиқ навишта мешавад"
(муттафақун алайҳ).
• Тавре Каъб ибни Молик ривоят мекунад, чун дар ғазоти
Табук аз Пайғамбар (c) қафо мемонад, гуфта будааст:

َ َِّّلَ أُ َحد
" ث إَِّلَّ ِصدْ ًقا

ْ َو ِإنَّ ِم ْن تَ ْوبَ ِتي أَن، ِِالصدْ ق
ِّ َو ُقل ُْت يَا َر ُس َول الل ِه ِإَّنَّ َـا أَنْ َج ِاِن اللهُ ب
يت
ُ " َمـا بَ ِق

"Эй Расулаллоҳ, Аллоҳ ба ман ба туфайли ростгўиям наҷот
дод. Акнун, модом ки зинда ҳастам, фақат ва фақат рост
сухан карданам як тавбаи ман бошад" [муттафақун алайҳ].
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• Ҳасан ибни Алӣ (р) ривоят мекунад: "Аз Пайғамбар (c) ин
ҳадисро аз ёд кардаам:

"الصدْ َق طُ َمـانِي َن ٌة َوالْكَ ِذ َب رِي َب ٌة
ِّ َّ َفإِن،" َد ْع َمـا يَرِي ُب َك إِ ََل َمـا َّلَ يَرِي ُب َك
"Ҳар чӣ туро ба шубҳа андозад, онро ба чизе иваз кун, ки
туро ба шубҳа намеандозад. Зеро ростгўӣ хотирҷамъӣ
асту дурўғ шубҳа кардан аст"". Ин ҳадисро Тирмизӣ ривоят
карда, ҳасани саҳеҳ гуфтааст.
• Абдуллоҳ ибни Амр ривоят мекунад:

ِوم ا ْل َقل ِْب َصدُ وق
ِ  أَ ُّي ال َّن، َيا َر ُس َول الل ِه:ِق َيل
ِ  ك ُُّل َم ْخ ُم:اس َأ ْفضَ ُل؟ َق َال
ُ َُصد
 َو ََّل، َّلَ إِثْ َم ِفي ِه،وق الل َِّسانِ نَ ْع ِر ُفهُ َف َمـا َم ْخ ُمو ُم الْ َقل ِْب؟ َق َال ُه َو ال َّت ِق ُّي ال َّن ِق ُّي
َ َوَّلَ َح َسد، َوَّلَ ِغ َّل،" َبغ َْي

" : َقالُوا، ِالل َِّسان

"Пурсиданд: "Эй Расулаллоҳ, афзалтарин инсон кист?" Он
кас гуфтанд: "Инсоне, ки қалби тоза ва забони ростгў
дорад". Гуфтанд: "Инсоне, ки забони ростгў дорад, медонем,
аммо инсоне, ки қалби тоза дорад, чӣ гуна аст?" Пайғамбар
(c) дар ҷавоб гуфтанд: "Он қалби покизаву тақводорест, ки
дар он на ягон ҷиноят, на ягон зўроварӣ, на ягон кина (сахт
гирифтан) ва на ягон ҳасад ҳаст"". Ривояти Ибни Моҷа.
Ҳайсамӣ ва Мунзирӣ исноди онро саҳеҳ гуфтаанд.
• Дар ҳадисе, ки Абўбакри Сиддиқ ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтанд:

" َو ُه َمـا ِِف الْ َج َّن ِة، َفإِنَّهُ َم َع ال ِ ِّْْب، ِِالصدْ ق
ِّ " َعلَ ْيك ُْم ب
"Ростгўиро маҳкам доред, чунки он ҳамроҳи некӣ аст ва ҳар
дуи онҳо дар ҷаннатанд". Ибни Ҳиббон дар "Саҳеҳ"-и худ
баровардааст. Онро Табаронӣ бо исноде, ки Мунзирӣ ва
Ҳайсамӣ ҳасан гуфтаанд, аз Муовия ривоят кардааст.
• Дар ҳадисе, ки Абўсаиди Худрӣ (р) ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтаанд:
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ُ ُالصد
"الصدِّ ي ِق َني َوالشُّ َهدَ ا ِء
ِّ وق اِلَ ِم ُني َم َع ال َّن ِب ِّي َني َو
َّ "ال َّتاجِ ُر
"Савдогари ростгўю амонатдор ҳамроҳи пайғамбарон,
сиддиқон ва шаҳидон мебошад". Ин ҳадисро Тирмизӣ ривоят
карда, ҳадиси ҳасан гуфтааст.
4) Дониста гуфтани сухан ва таҳқиқи амиқ кардани он:
Аллоҳ Таоло мегўяд:

ْف َما لَ ْي َس ل ََك ِب ِه ِعل ٌْم
ُ َوَّلَ تَق
"Аз паи он чӣ надонӣ, ки чист, марав" [17:36].

ٌيب َع ِتيد
ٌ َما يَلْ ِف ُظ ِمن َق ْو ٍل إِ ََّّل َلدَ يْ ِه َر ِق
"Ҳеҷ каломе намегўяд, магар он ки дар канори ў муроқибе
ҳозир аст" [50:18].
• Дар ривояти Абўҳурайра (р) Пайғамбар (c) гуфтаанд:

""كَفَى بِالْـ َم ْر ِء كَ ِذ ًبا أَنْ ُي َحدِّ َث ِبك ُِّل َمـا َس ِم َع
"Гуфтани ҳар як сухани шунидашуда барои дурўғгўии инсон
кифоя мекунад". Ривояти Муслим.
5) Ширинсуханӣ:
• Дар ҳадисе, ки Адӣ ибни Ҳотим (р) ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтаанд:

" َف َم ْن ل َْم َيجِ دْ َف ِبكَلِ َم ٍة طَ ِّي َب ٍة،"اتَّقُوا ال َّنا َر َولَ ْو ب ِِش ِّق َتَ ْ َر ٍة
"Гарчи бо нисфи хурмо бошад ҳам, худро аз дўзах нигоҳ
доред. Ҳар кӣ онро ёфта натавонад, бо сухани ширин худро
нигоҳ дорад" (муттафақун алайҳ).
• Дар ривояти Абўҳурайра (р) Пайғамбар (c) гуфтаанд:

"" َوالْ َكلِ َم ُة الطَّ ِّي َب ُة َصدَ َق ٌة
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"Сухани ширин садақа аст" [муттафақун алайҳ].
• Дар ҳадисе, ки Абдуллоҳ ибни Амр ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтаанд:

ٍ ِ َفق ََال أَبُو َمـال،اط ُن َها ِم ْن ظَا ِه ِر َها
ِ َ َوب،اط ِن َها
ِ َ يُ َرى ظَا ِه ُر َها ِم ْن ب،ِِف الْ َج َّن ِة ُغ َر َف ًة
"ك

َِّإن
ات
َ َ َوب، َوأَ ْط َع َم الطَّ َعا َم،اب الْكََلَ َم
َ َ لِـ َمـانْ أَط: َق َال، لِـ َمـانْ ِه َي يَا َر ُس َول الل ِه:اِلَشْ َعر ُِّي
اس نِ َيا ٌم
ُ " َق ِاِئًا َوال َّن
"Дар биҳишт хонае ҳаст, ки берунаш аз дарун, дарунаш аз
берун намоён аст". Он гоҳ Абўмолики Ашъарӣ пурсид: "Он
барои кист, эй Расулаллоҳ?" Пайғамбар (c) дар ҷавоб
гуфтанд:
"Он
барои
касест,
ки
ширингуфтору
таомдиҳанда аст ва ҳангоме ки мардум дар хобанд, ў
шабро бо ибодат мегузаронад".
6) Кушодарўӣ:
• Дар ҳадисе, ки Абўзар (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:

ِ "َّلَ تَ ْح ِق َرنَّ ِم ْن الْـ َم ْع ُر
"َاك ِب َو ْج ٍه طَل ٍْق
َ وف شَ ْي ًئا َولَ ْو أَنْ تَلْقَى أَخ
"Андаке некиро ҳам ноарзанда нашумор, гарчи он бо чеҳраи
кушод истиқбол кардани бародарат бошад ҳам". Муслим.
• Дар ҳадисе, ки Ҷарир ибни Абдуллоҳ (р) ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтанд:
"ن
ْ تُ ْف ِر َغ ِم

ِ  َوإِنَّ ِم ْن الْـ َم ْع ُر،وف َصدَ َق ٌة
ٍ ك ُُّل َم ْع ُر
ْ َوأَن،َاك ِب َو ْج ٍه طَل ٍْق
َ وف أَنْ تَلْقَى أَخ
يك
َ " َدلْو َِك ِِف إِنَا ِء أَ ِخ

"Ҳар як некӣ садақа аст. Бо чеҳраи кушод пешвоз
гирифтани бародарат ҳам, ба зарфи ў аз сатилат об
рехта додан ҳам як некӣ аст". Ривояти Аҳмад. Онро Тирмизӣ
низ ривоят карда, ҳадиси ҳасани саҳеҳ гуфтааст.
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• Дар ҳадисе, ки Абўзар (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:

"يك َصدَ َق ٌة
َ "تَ َب ُّس ُم َك ِِف َو ْج ِه أَ ِخ
"Ба рўи бародарат бо табассум нигоҳ кардан ҳам садақа
аст". Аҳмад ва Ибни Ҳиббон дар "Саҳеҳ"-и худ ривоят кардаанд.
• Абўҷарай Ҳуҷаймӣ ривоят мекунад:

ِ ِإنَّا َق ْو ٌم ِم ْن أَ ْهل، يَا َر ُس َول الل ِه:أَتَ ْي ُت َر ُس َول الل ِه ﷺ َف ُقل ُْت
ِ  َّلَ تَ ْح ِق َرنَّ ِم ْن الْـ َم ْع ُر: َفق ََال،يَ ْن َف ُع َنا اللهُ ِب ِه
 َولَ ْو أَنْ تُ ْف ِر َغ ِم ْن َدلْو َِك ِِف إِنَا ِء،وف شَ ْي ًئا
َاك َو َو ْج ُه َك إِلَ ْي ِه ُم ْن َب ِس ٌط
َ  َولَ ْو أَنْ تُكَل َِّم أَخ،"الْـ ُم ْس َت ْس ِقي
"  َف َع ِّل ْم َنا شَ ْي ًئا،الْ َبا ِد َي ِة

"Ба назди Пайғамбар (c) омада гуфтам: "Эй Расулаллоҳ, мо
мардуми саҳроием, барои мо чизеро омўзед, ки онро Аллоҳ
бароямон судбахш гардонад". Он гоҳ Пайғамбар (c)
гуфтанд: "Андаке некиро ҳам ноарзанда напиндор, гарчи он
ба зарфи каси обпурсида аз сатилат об рехта додан бошад
ҳам, гарчи он ба бародарат бо рўи кушод сухан кардан
бошад ҳам"...". Ривояти Аҳмад ва Абўдовуд. Тирмизӣ низ онро
ривоят карда, ҳасани саҳеҳ гуфтааст. Онро Ибни Ҳиббон дар
"Саҳеҳ"-и худ баровардааст.
7) Сукут кардан ва фақат сухани нек гуфтан:
Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтанд:

"َْيا أَ ْو لِ َي ْص ُم ْت
ً ْ " َم ْن كَانَ ُي ْؤ ِم ُن بِالل ِه َوالْ َي ْو ِم اآل ِخ ِر َفلْ َيق ُْل خ
"Ҳар кӣ ба Аллоҳ ва рўзи охират имон дорад, пас бояд
сухани нек гўяд ё ин ки сукут кунад" (муттафақун алайҳ).
• Барро ибни Озиб (р) ривоят мекунад:
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ِ اَب إِ ََل َر ُس
َ  َق، َعلِّ ْم ِني َع َمَلً ُيدْ ِخلُ ِني الْ َج َّن َة، يَا َر ُس َول الل ِه:ول الل ِه ﷺ َفق ََال
" :ال
ٌّ ِ َجا َء أَ ْع َر

 َفإِنْ ل َْم، َو ُف َّك ال َّر َق َب َة، أَ ْع ِت ْق ال َّن َس َم َة،َص َت الْ ُخ ْط َب َة لَ َقدْ أَ ْع َرضْ َت الْـ َم ْسأَلَ َة
ْ َ إِنْ كُ ْن َت أَ ْق
ِ  َو ْأ ُم ْر بِالْـ َم ْع ُر، َ َو ْاس ِق الظَّ ْْمن،ت ُِط ْق َذلِ َك َفأَطْ ِع ْم الْ َجائِ َع
 َف ِإنْ ل َْم،ِ َوانْهَ َع ْن الْـ ُم ْنكَر،وف
ٍ ْ ُف لِ َسان ََك إَِّلَّ َع ْن خ
َْي
َّ "ت ُِط ْق َذلِ َك َفك

"Аъробие ба назди Пайғамбар (c) омада гуфт: "Ё
Расулуллоҳ, роҳеро таълим диҳед, ки маро ба ҷаннат
барад". Расул алайҳиссалом гуфтанд: "Гарчи ту ба таври
кўтоҳ хитоб карда бошӣ ҳам, масъаларо муфассал ба миён
гузоштӣ: Ғуломро озод кун, агар аз ин оҷиз бошӣ, ба гурусна
таом ва ба ташна об деҳ, ба некӣ бифармо ва аз бадӣ
боздор, агар аз ин ҳам оҷиз бошӣ, забонатро нигоҳ дор ва
фақат сухани нек бигў". Ривояти Аҳмад. Ҳайсамӣ гуфтааст, ки
ровиёни он боэътимоданд. Онро Ибни Ҳиббон дар "Саҳеҳ"-и худ
ва Байҳақӣ дар "Ашшаъб" баровардаанд.
• Дар ҳадисе, ки Савбон (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтанд:

" َو َب ََك َع ََل خ َِطي َئ ِت ِه، ُ َو َو َس َعهُ بَ ْي ُته، ُوَب لِـ َمـانْ َمل ََك نَف َْسه
َ ُ"ط
"Ҷаннат бод ба касе, ки худро (яъне нафсашро) идора карда
метавонад, хонааш меғунҷонад ва ба хатояш гиря
мекунад". Ин ҳадисро Табаронӣ ривоят карда, исноди онро
ҳасан гуфтааст.
• Дар ҳадисе, ки Билол ибни Ҳориси Музанӣ (р) ривоят
кардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

َ َمـا كَانَ َي ُظ ُّن أَنْ تَ ْبلُغ،ِإنَّ ال َّر ُج َل لَ َي َتكَل َُّم بِا ْلكَلِ َم ِة ِم ْن رِضْ َوانِ الل ِه
، َو ِإنَّ ال َّر ُج َل لَ َي َتكَل َُّم بِالْكَ ِل َم ِة ِم ْن َسخ َِط الل ِه،اللهُ تَ َع َاَل لَهُ ِب َها رِضْ َوانَهُ إِ ََل َي ْو ِم َيلْقَا ُه
 َيكْ ُت ُب اللهُ لَهُ ِب َها َس َخطَهُ إِ ََل َي ْو ِم َيلْقَا ُه،َت
ْ " َمـا كَانَ َيظُ ُّن َأنْ تَ ْبلُ َغ َمـا َبلَغ

"ب
ْ َمـا َبلَغ
ُ  َيكْ ُت،َت

"Инсоне суханеро мегўяд, ки Аллоҳ розӣ мешавад, аммо
фикр намекунад, ки ин сухан то куҷо мерасад. Аллоҳ Таоло
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бо сабаби ҳамон сухан то рўзи бо ў рў ба рў шудан розигии
худро менависад. Боз инсони дигар суханеро мегўяд, ки
Аллоҳро дарғазаб мекунад. Лекин фикр намекунад, ки ин
сухани ў то куҷо мерасад. Аллоҳ ба ў барои ҳамон сухан то
вохўрдан ғазабашро менависад". Ривояти Молик. Тирмизӣ
онро ҳасани саҳеҳ гуфтааст. Насоӣ, Ибни Моҷа, Ибни Ҳиббон
дар китобҳои "Саҳеҳ"-и худ ривоят кардаанд. Ҳоким низ ривоят
карда, саҳеҳ гуфтааст ва Заҳабӣ онро маъқул донистааст.
• Муоз ибни Ҷабал ривоят мекунад:

ُ َفأَ ْص َب ْح ُت َي ْو ًما َقرِي ًبا ِم ْنه،ٍكُ ْن ُت َم َع ال َّنب ِِّي ﷺ ِِف َس َفر
ْْب َك ِبِ َِل َِك َذلِ َك
ُ ِ ْْب ِِن ِب َع َملٍ ُيدْ ِخلُ ِني الْ َج َّن َة َو ُي َبا ِعدُ ِِن َع ْن ال َّنا ِر … ثُ َّم َق َال َأَّلَ أُخ
ْ ِ  أَخ،الل ِه
 َيا نَب َِّي الل ِه: ُقل ُْت، َوأَشَ ا َر إِ ََل لِ َسانِ ِه،ُف َعلَ ْي َك َه َذا
َّ  َق َال ك،كُلِّ ِه؟ ُقل ُْت َب ََل َيا َر ُس َول الل ِه
اس ِِف ال َّنا ِر َع ََل
َ  َو َه ْل يَك ُُّب ال َّن، ثَ ِكلَ ْت َك ُأ ُّم َك:َوإِنَّا لَ ُمؤَا َخ ُذونَ ِبِ َـا نَ َتكَل َُّم ِب ِه؟ َق َال
 إَِّلَّ َح َصائِدُ أَل ِْس َن ِته ِْم، أَ ْو َق َال َع ََل َم َنا ِخ ِر ِه ْم،" ُو ُجو ِهه ِْم
َ  َيا َر ُس: َف ُقل ُْت،َونَ ْح ُن ن َِس ُْي
" ول

"Дар сафаре ҳамроҳи Пайғамбар (c) будам. Рўзе роҳравон
ногоҳ ба он кас наздик шудам ва гуфтам: "Эй Расулаллоҳ,
амалеро гўед, ки маро ба биҳишт медарорад ва аз дўзах дур
месозад"... Сипас он кас гуфтанд: "Оё роҳеро низ гўям, ки бо
он ҳамаи инҳоро ба даст меорӣ?" Ман гуфтам: "Оре, гўед, эй
Расулаллоҳ". Он кас гуфтанд: "Инро нигоҳ дор" ва ба забон
ишора карданд. Ман гуфтам: "Эй Пайғамбари Аллоҳ, оё
барои сухани худ ҷазо мегирем?" Он кас гуфтанд: "Модарат
дар болои мурдаат нола кунад! Маҳз пайомади ҳамин забон
(яъне бўҳтон ва суханҳои зишт) мардумро рўнокӣ ба дўзах
мебарад" ё ки гуфтанд: "аз бинӣ кашида медарорад"".
Ривояти Аҳмад, Тирмизӣ, Насоӣ ва Ибни Моҷа. Тирмизӣ онро
ҳасани саҳеҳ гуфтааст.
8) Вафо:
• Аллоҳ Таоло мегўяд:
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يَا أَ ُّي َها الَّ ِذي َن آ َم ُنواْ أَ ْو ُفواْ بِالْ ُعقُو ِد
"Эй касоне, ки имон овардаед, ба паймонҳо вафо кунед" [5:1].

َوأَ ْو ُفواْ بِا ْل َع ْه ِد ِإنَّ ا ْل َع ْهدَ كَانَ َم ْسؤُو ًَّل
"Ва ба аҳди хеш вафо кунед, ки бозхост хоҳед шуд" [17:34].
9) Барои Аллоҳ дарғазаб шудан:
• Алӣ ибни Абўтолиб (р) ривоят мекунад:
"  َفشَ َق ْق ُت َها،ج ِه ِه
ْ  َف َر َأ ْي ُت الْغَضَ َب ِِف َو، َف َخ َر ْج ُت ِفي َها،ك ََس ِاِن َر ُس ُول الل ِه ﷺ ُحلَّ َة ِس َ َْيا َء

"بَ ْ َني نِ َس ِاِئ

"Пайғамбар (c) ба ман либос пўшонданд, бо ҳамон либос
баромада будам, дар чеҳраи он кас ғазабро дидам. Пасон
онро пора-пора карда, ба завҷаҳоям тақсим кардам"
(муттафақун алайҳ).
• Абўмасъуд Уқба ибни Бадрӣ (р) ривоят мекунад:

ِ ِم ْن أَ ْجل،الص ْب ِح
ُّ  إِ ِِّن ِلَتَأَ َّخ ُر َع ْن َصَلَ ِة: َفق ََال، َجا َء َر ُج ٌل إِ ََل ال َّنب ِِّي ﷺ
، َف َمـا َر َأ ْي ُت َر ُس َول الل ِه ﷺ غ َِض َب ِِف َم ْو ِعظَ ٍة َق ُّط أَشَ دَّ ِم َمـا غ َِض َب َي ْو َم ِئ ٍذ،ُي ِط ُيل ِب َنا
 َفإِنَّ ِم ْن َو َرائِ ِه الْكَ ِب َْي،اس َفلْ ُيوجِ ْز
َ  َفأَ ُّيك ُْم أَ َّم ال َّن، ِإنَّ ِم ْنك ُْم ُم َن ِّفرِي َن،اس
ُ  َيا أَ ُّي َها ال َّن:َفق ََال
يف َو َذا الْ َحا َج ِة
َ " َوالضَّ ِع
"  ِم َمـا، ٍُفَلَن

"Шахсе ба назди Пайғамбар (c) омада гуфт: "Ба туфайли
фалонӣ ман ба намози бомдод дер мемонам, ў дароз
мекунад". Дар ягон мавъизаашон надидаам, ки Пайғамбар
(c) мисли онрўза дарғазаб шуда бошанд. Сипас гуфтанд: "Эй
мардум, баъзе аз шумо одамонро аз дин безор кардаед.
Нафаре аз шумо ба мардум имом шавад, кўтоҳ кунад,
чунки дар қафои ў пирон, нотавонон ва ҳоҷатмандон
ҳастанд"" (муттафақун алайҳ).
• Оиша (р) ривоят мекунад:
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"  َفلَ َمـا َرآ ُه،يل
ُ َِس َ َْت ُت َس ْه َو ًة ِِل ِب ِق َر ٍام ِفي ِه َتَ َـاث

ْ َو َقد،ٍَق ِد َم َر ُس ُول الل ِه ﷺ ِم ْن َس َفر
اس َع َذابًا ِع ْندَ الل ِه َي ْو َم
ِ  أَشَ دُّ ال َّن، يَا َعائِشَ ُة:َر ُس ُول الل ِه ( َه َتكَهُ َوتَ َل َّونَ َو ْج ُههُ َو َق َال
"الْ ِق َيا َم ِة الَّ ِذي َن يُضَ ا ُهونَ ِب َخل ِْق الل ِه

"Вақте ки Пайғамбар (c) аз сафар омаданд, болои
сангчаҳоямро (ки бозӣ мекардам) бо матои сурх, ки дар он
расми ҳайкалҳо буд, пинҳон кардам. Расулуллоҳ (c) онро
дида пора-пора карданд ва авзояшон тағйир ёфта
гуфтанд: "Эй Оиша, рўзи қиёмат дар назди Аллоҳ аз ҳама
ҷазои сахт ба онҳое дода мешавад, ки дар офаридгорӣ ба
Аллоҳ монанд карданро мехоҳанд"" (муттафақун алайҳ).
10) Дар бораи мўъминон гумони нек кардан:
Аллоҳ Таоло мегўяд:

َْيا
ُ لَ ْو ََّل إِ ْذ َس ِم ْع ُت ُمو ُه ظَ َّن الْ ُم ْؤ ِم ُنونَ َوالْ ُم ْؤ ِم َن
ً ْ ات ِبأَنف ُِسه ِْم خ
"Чаро ҳангоме ки он бўҳтонро шунидед, мардону занони
мўъмин ба худ гумони нек набурданд?!" [24:12].
11) Ҳамсояи нек будан:
Аллоҳ Таоло мегўяд:

ُُشكُواْ ِب ِه شَ ْي ًئا َوبِا ْل َوا ِلدَ ْي ِن إِ ْح َسانًا َو ِب ِذي الْ ُق ْر ََب َوالْ َي َتا َمى َوا ْل َم َسا ِك ِني
ِ ْ َوا ْع ُبدُ واْ ال ّلهَ َوَّلَ ت
السبِيلِ َو َما َملَك َْت أَ ْْيَانُك ُْم
ِ الصا ِح ِب بِال َج
َّ َوالْ َجا ِر ِذي الْ ُق ْر ََب َوا ْل َجا ِر الْ ُج ُن ِب َو
َّ نب َوا ْب ِن
"Аллоҳро бипарастед ва ҳеҷ чиз шарики Ў масозед ва ба
падару модар ва хешовандону ятимон ва бенавоёну
ҳамсояи хешованд ва ҳамсояи бегона ва ёри мусоҳибу
мусофири раҳгузар ва бандагони худ некӣ кунед" [4:36].
• Дар ҳадисе, ки Ибни Умар ва Оиша (р) ривоят кардаанд,
Пайғамбар (c) гуфтаанд:

ِ " َمـا ز ََال جِ ْْب ُِيل ُي
" ُوصي ِني بِالْ َجا ِر َح َّتى ظَ َن ْن ُت أَنَّهُ َس ُي َو ِّرثُه
214

"Азбаски Ҷабраил ба ман ҳамеша дар бораи ҳамсоя тавсия
медод, ба гумоне рафтам, ки шояд ҳамсоя низ мерос барад"
(муттафақун алайҳ).
• Дар ҳадисе, ки Абўшурайҳ Хузоӣ ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтаанд:

"" َم ْن كَانَ ُي ْؤ ِم ُن بِالل ِه َوالْ َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر َفلْ ُي ْح ِس ْن إِ ََل َجا ِر ِه
"Ҳар кӣ ба Аллоҳ ва рўзи охират бовар кунад, ба ҳамсояи худ
некӣ кунад". Дар ривояти Бухорӣ гуфта шудааст:

"" َفلْ ُيكْ ِر ْم َجا َر َه
"Ҳамсояи худро эҳтиром кунад" (муттафақун алайҳ).
• Дар ҳадисе, ки Анас (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:

" ََّل يُ ْؤ ِم ُن َع ْبدٌ َح َّتى يُ ِح َّب لِ َجا ِر ِه أَ ْو ِلَ ِخي ِه َمـا يُ ِح ُّب لِ َنف ِْس ِه،" َوا َّل ِذي نَف ِِْس ِب َي ِد ِه
"Қасам ба Худое, ки ҷонам дар дасти Ўст, то банда чизи
дўстдоштаи худро ба ҳамсояаш ё бародараш раво набинад,
мўъмин намешавад". Аз Муслим ривоят шудааст.
• Дар ҳадисе, ки аз Абдуллоҳ ибни Амр (р) ривоят карда
мешавад, Пайғамбар (c) гуфтанд:

"َْي ُه ْم لِ َجا ِر ِه
ِ َْي اِلَ ْص َح
ُ ْ َْي الْجِ َْيانِ ِع ْندَ الل ِه خ
ُ ْ  َوخ،َْي ُه ْم لِ َصا ِح ِب ِه
ُ ْ اب ِع ْندَ الل ِه خ
ُ ْ "خ
"Дар назди Аллоҳ беҳтарин дўст онест, ки ба дўсташ некӣ
мекунад, дар назди Аллоҳ беҳтарин ҳамсоя онест, ки ба
ҳамсояаш некӣ мекунад". Ривояти Ибни Ҳузайма, Ибни
Ҳиббон, Аҳмад ва Доримӣ. Ҳоким онро бинобар шарти Муслим
саҳеҳ гуфтааст.
• Дар ҳадисе, ки Саъд ибни Абўваққос (р) ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтаанд:
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" الصالِ ُح َوالْـ َم ْرك َُب
َّ  َوالْـ َم ْسكَ ُن الْ َو ِاس ُع َوالْ َجا ُر،الصالِ َح ُة
َّ  الْـ َم ْرأَ ُة:الس َعا َد ِة
َّ أَ ْربَ ٌع ِم ْن
"الْ َه ِني ُء
"Чаҳор чиз нишонаи саодат аст: зани солеҳа, хонаи васеъ,
ҳамсояи нек ва маркаби мусоид". Ин ҳадисро Ибни Ҳиббон
дар "Саҳеҳ"-и худ ривоят кардааст. Аҳмад онро бо санади саҳеҳ
ривоят кардааст.
• Дар ҳадисе, ки Нофеъ ибни Ҳорис (р) ривоят мекунад,
Пайғамбар (c) гуфтаанд:

"الصالِ ُح َوالْـ َم ْرك َُب الْ َه ِني ُء َوالْـ َم ْسكَ ُن الْ َو ِاس ُع
َّ " ِم ْن َس َعا َد ِة الْـ َم ْر ِء ا ْل َجا ُر
"Ҳамсояи нек, маркаби мусоид ва хонаи васеъ бахти инсон
аст". Ривояти Аҳмад. Мунзирӣ ва Ҳайсамӣ гуфтаанд, ки
ровиёни он ровиёни ҳадиси саҳеҳ мебошанд.
• Дар ҳадисе, ки Абўзар (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтанд:

" َوتَ َعاهَدْ جِ ْيَان ََك،ْت َم َر َق ًة َفأَك ِ ِْْث َمـا َء َها
َ  إِ َذا طَ َبخ،"يَا أَبَا َذ ٍّر
"Эй Абўзар, агар шўрбо пазӣ, обашро бисёртар рез, бо
ҳамсояҳои худ ба ҳам бин". Аз Муслим ривоят шудааст.
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:

ِ "يَا نِ َسا َء الْـ ُم ْسلِ َم
" َّلَ تَ ْح ِق َرنَّ َجا َر ٌة لِ َجا َر ِت َها َولَ ْو ِف ْر ِس َن شَ ا ٍة،ـات
"Эй мусулмонзанон, зане ҳамсоязанро ҳақир нашуморад,
гарчи онҳо гўсфандбон бошанд ҳам" (муттафақун алайҳ).
• Оиша (р) ривоят мекунанд: "Аз Пайғамбар (c) пурсидам: Эй
Расулаллоҳ, ду ҳамсоя дорам, ба кадоме аз онҳо чиз диҳам. Он
кас ҷавоб доданд:

""إِ ََل أَ ْق َر ِب ِه َمـا ِم ْن ِك َبا ًبا
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"Ба оне, ки дараш ба ту наздиктар аст". Аз Бухорӣ ривоят
шудааст.
12) Амонатдорӣ:
Аллоҳ Таоло мегўяд:

ِ إِنَّ اللّهَ َيأْ ُم ُرك ُْم أَن تُؤ ُّدواْ اِلَ َمان
َات إِ ََل أَ ْهلِ َها
"Аллоҳ ба шумо фармон медиҳад, ки амонатҳоро ба
соҳибонашон бозгардонед" [4:58].
• Ҳузайфа (р) ривоят мекунад:
" ًجَل
ُ  َفق ََال ِلَ ْب َع َ َّْث إِلَ ْيك ُْم َر، ا ْب َع ْث لَ َنا َر ُجَلً َأ ِمي ًنا:إِ ََل ال َّنب ِِّي ﷺ َفقَالُوا

ََجا َء أَ ْه ُل نَ ْج َران
 َف َب َع َث أَ َبا ُع َب ْيدَ َة ْب َن الْ َج َّرا ِح،اس
َ ُش
ُ ف لَهُ ال َّن
َ ْ  َف ْاس َت،ٍ"أَ ِمي ًنا َح َّق َأ ِمني

"Аҳли Наҷрон ба назди Пайғамбар (c) омада гуфтанд: "Ба
мо як одами амонатдорро бифиристед". Он гоҳ Пайғамбар
(c) гуфтанд: "Бароятон одами амонатдори ҳақиқиро
мефиристам". Ҳар кас мехост, ки ҳамон одам ў бошад. Он
гоҳ Абўубайда ибни Ҷарроҳро фиристоданд" (муттафақун
алайҳ).
• Абўзар (р) ривоят мекунад:

َ  ثُ َّم َق،ْض َب ِب َي ِد ِه َع ََل َم ْن ِكبِي
" ، َيا أَ َبا َذ ٍّر:ال
َ َ  َق َال َف، َأَّلَ ت َْس َت ْع ِملُ ِني، َيا َر ُس َول الل ِه:ُقل ُْت
، إَِّلَّ َم ْن أَ َخ َذ َها ِب َح ِّق َها، َوإِنَّ َها َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة ِخ ْز ٌي َونَدَ ا َم ٌة، َوإِنَّ َها أَ َمـانَ ُة،يف
ٌ إِن ََّك ضَ ِع
" َوأَ َّدى الَّ ِذي َعلَ ْي ِه ِفي َها

"Ман гуфтам: "Эй Расулаллоҳ, маро ҳоким таъин
намекунед?" Он кас ба китфонам зада гуфтанд: "Эй Абўзар,
ту заиф ҳастӣ. Инро амонат мегўянд. Ҳар кӣ онро бо
эътибори кофӣ қабул намуда, вазифаи дар ўҳда
доштаашро адо накунад, рўзи қиёмат он ба шармандагиву
надомат табдил меёбад"". Аз Муслим ривоят шудааст.
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• Тавре аз Ҳузайфа ибни Ямон (р) ривоят карда мешавад, ў
гуфт: "Ба мо Пайғамбар (c) ду ҳадис гуфта буданд. Ман яке аз
онҳоро дидам ва дигареро мунтазирам. Пайғамбар (c) ба мо
гуфтанд:

ِ ُوب ال ِّر َج
"ال
ِ "أَنَّ اِلَ َمـانَ َة نَ َزل َْت ِِف َج ْذ ِر ُقل
"Амонат дар умқи дили ҷавонмардон ҷой гирифтааст"
(муттафақун алайҳ).
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) ба атрофиёни худ гуфтанд:
" ، َوال َّزكَا ُة،َل ُة
َ  ا ََّلص: َمـا ُه َّن يَا َر ُس َول الل ِه؟ َق َال: ُقل ُْت،اِكْ ِفلُوا َِل ب ِِس ٍّت أَكْ ِف ُل لَك ُُم الْ َج َّن َة

ُ َوالل َِّسان، َوالْ َبطْ ُن، َوالْ َف ْر ُج،" َواِلَ َمـانَ ُة

"Агар барои ман шаш чизро кафолат диҳед, ман барои
шумо биҳиштро кафолат медиҳам. Ман пурсидам: "Онҳо
чиҳоянд, эй Расулаллоҳ?" Он кас дар ҷавоб гуфтанд: "Намоз,
закот, амонат, фарҷ, шикам ва забон". Ривояти Табаронӣ.
Мунзирӣ исноди онро дуруст гуфтааст. Ҳайсамӣ онро ҳасан
гуфтааст.
Амонат аз таклифҳои шаръӣ ба ҳисоб меравад. Боз дар як қавл
гуфта шудааст, ки ба таклифҳои шаръӣ итоат кардан аст. Он
ҳама фармону боздоштҳоро дар бар мегирад. Халифа, волӣ,
ҳоким, қозӣ, аъзои маҷлиси шўро, амири лашкар, сафир,
намозхон, рўзадор, ҳаҷкунанда, закотдиҳанда, даъваткунанда,
ба мардум некиро таълимдиҳанда, толиби илм, муфтӣ,
мутаваллии
вақф,
соҳиби
байтулмол,
фурўшанда,
тахминкунанда, коршинос оид ба закотҳо, идоракунандаи
заминҳои хироҷӣ, муҷтаҳид, муҳаддис, муаррих, сиёсатнавис,
коршинос оид ба ғаниматҳо, мудири корхона, вазири
ваколатдиҳанда, вазири иҷрокунанда, тарҷумон, муаллими
мактаби бачагона, марде, ки оилаи худро идора мекунад, зане,
ки хонаи шавҳарашро нигоҳубин мекунад, табиб, доя,
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доруфурўш,
ширдиҳанда,
шарик,
иҷорагир,
мудири
Дорулхилофат ва зердастони ў: мудири савдо, мудири
меҳмонхона, мудири гараҷ, мудири ошхона ва мудири шўъбаи
муҳофизат, сафедкунанда, касе, ки ба ҷониби занаш мегузарад,
нигоҳдорандаи сир, иттилоотрасон, ҷамъкунандаи хабар,
рўзноманигоре, ки бо тақозои вазифа аз телефон ё интернет
хабари мардумро мешунавад – ҳамаи инҳо ба зиммаи худ
амонат гирифтаанд. Аз ин ҷо маълум мешавад, ки амонат
шаъни бузург ва майдони васеъ дорад. Чи кам, чи бисёр, чи
хурд, чи калон аздусар ўҳдаи мукаллаф аз он холӣ нест.
13) Тақво кардан ва шубҳа накардан:
• Дар ҳадисе, ки Ҳузайфа ибни Ямон (р) ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтаанд:

"َْي ِدي ِنك ُُم الْ َو َر ُع
ُ ْ  َوخ،َْي ِم ْن َفضْ لِ الْ ِع َبا َد ِة
ٌ ْ " َفضْ ُل الْ ِعل ِْم خ
"Фазилати илм аз фазилати ибодат беҳтар аст,
беҳтарини динатон тақво аст". Ривояти Табаронӣ ва
Баззор. Онро Мунзирӣ низ бо исноди ҳасан ривоят кардааст.
• Дар ҳадисе, ки Нўъмон ибни Башир (р) ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтанд:
"ن
ِ ات َّلَ يَ ْع َل ُم ُه َّن َك ِثْيٌ ِم ْن ال َّن
ٌ  َوبَ ْي َن ُه َمـا ُمشْ َت ِب َه،الْ َح َرا َم بَ ِّ ٌني
ْ  َف َم،اس

َّ َوإِن،ِإنَّ الْ َحَل ََل بَ ِّ ٌني
ِ  َو َم ْن َو َق َع ِِف الشُّ ُب َه،ات ْاس َت ْْبَأَ لِ ِدي ِن ِه َو ِع ْر ِض ِه
ِ اتَّقَى الشُّ ُب َه
 كَال َّرا ِعي،ات َو َق َع ِِف الْ َح َر ِام
ِ ُيَ ْر َعى َح ْو َل الْ ِح َمى ي
 َأَّلَ َوإِنَّ ِح َمى الل ِه، أََّلَ َوإِنَّ لِك ُِّل َم ِل ٍك ِح ًمى،وش ُك أَنْ يَ ْرت ََع ِفي ِه
َ َوإِ َذا َف َسدَ ْت َف َسد، ُ إِ َذا َصلَ َح ْت َصل ََح الْ َج َسدُ ُكلُّه، أََّلَ َو ِإنَّ ِِف ا ْل َج َس ِد ُمضْ َغ ًة، َُم َحا ِر ُمه
 أََّلَ َو ِه َي الْ َقل ُْب، ُ"الْ َج َسدُ كُلُّه

"Ҳалол аниқу равшан аст. Ҳаром низ аниқу равшан аст. Дар
байни онҳо чизҳои шубҳаноке ҳастанд, ки бештари мардум
аз он бехабаранд. Ҳар кӣ аз шубҳаҳо худро эҳтиёт кунад,
софии дину обрўяшро нигоҳ доштааст. Ҳар кӣ ба доми
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шубҳаҳо афтад, пас ба ҳаром афтодааст. Ин монанди
чўпонест, ки дар атрофи мамнўъгоҳ гўсфанд мечаронад ва
қариб гўсфандҳо ба ҳамон тараф чарида мераванд. Огоҳ
бошед, ки мамнўъгоҳи Аллоҳ корҳои ҳаромкардаи Ў
мебошанд. Огоҳ бошед, ки дар ҷасад як пора гўшт аст, агар
он ислоҳ шавад, тамоми ҷасад ислоҳ мешавад, агар он
вайрон шавад, тамоми ҷасад вайрон мешавад. Огоҳ бошед,
ки он қалб аст" (муттафақун алайҳ).
• Дар ҳадисе, ки Наввос ибни Самъон (р) ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтанд:

"اس
َ  َوا ِإلثْ ُم َمـا َح،"ال ِ ُّْْب ُح ْس ُن الْ ُخل ُِق
ُ  َوكَ ِر ْه َت أَنْ يَطَّ ِل َع َعلَ ْي ِه ال َّن،اك ِِف َصدْ ر َِك
"Некӣ ахлоқи зебо доштан аст, аммо гуноҳ корест, ки дар
даруни синаат гиреҳ мезанад ва намехоҳӣ, ки мардум аз он
огоҳ шаванд". Аз Муслим ривоят шудааст.
• Вобиса ибни Муаббад (р) ривоят мекунад: "Тамоми савоб ва
гуноҳро пурсиданӣ шуда ба назди Пайғамбар (c) рафта будам,
ба ман гуфтанд:
" ك َع َمـا
َ ْْب
ُ ِ  َيا َواب َِص ُة أُخ: َفق ََال ِِل، َُح َّتى َم َّس ْت ُركْ َب ِتي ُركْ َب َته

ُ َفدَ نَ ْو ُت ِم ْنه،ا ْدنُ َيا َواب َِص ُة
: ُقل ُْت، جِ ْئ َت ت َْسأَ ُل َع ْن ال ِ ِّْْب َوا ِإلثْ ِم: َق َال،ْْب ِِن
ْ ِ  َيا َر ُس َول الل ِه أَخ:جِ ْئ َت ت َْسأَ ُل َع ْنهُ ؟ ُقل ُْت
ِ  َيا َواب َِص ُة ْاس َتف: َف َج َم َع أَ َصا ِب َعهُ ال َّثَل ََث َف َج َع َل َي ْنك ُُت ِب َها َصدْ رِي َو َيقُو ُل،نَ َع ْم
،ْت َقلْ َب َك
 َوتَ َر َّد َد،اك ِِف الْ َقل ِْب
َ  َوا ِإلثْ ُم َمـا َح، َواطْ َمـان َّْت ِإلَ ْي ِه الْ َقل ُْب،ْس
ُ ال ِ ُّْْب َمـا اطْ َمـانَّ إِلَ ْي ِه ال َّنف
اس َوأَ ْف َت ْو َك
َ  َو ِإنْ أَ ْف َت،ِالصدْ ر
َّ " ِِف
ُ اك ال َّن

"Наздиктар ой, эй Вобиса". Ман ба он кас наздик шудам,
ҳатто зонуҳоям ба зонуҳояшон расид. Ба ман гуфтанд: "Эй
Вобиса, бигўям, ки барои пурсидани чӣ омадаӣ?" Ман
гуфтам: "Ё Расулаллоҳ, бигўед". Он кас гуфтанд: "Омадаӣ,
то ки дар бораи савобу гуноҳ бипурсӣ". Ман гуфтам: "Оре".
Пас се ангушташонро ҷамъ намуда, бо онҳо ба синаам зада
гуфтанд: "Эй Вобиса, аз қалбат фатво пурс. Ҳарчанд
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мардум фатво диҳанд ҳам, савоб он корест, ки ба қалбат
таскину хотирҷамъӣ мебахшад. Аммо гуноҳ корест, ки дар
қалбат гиреҳ шуда, дар дарунат дудилагӣ пайдо мекунад"".
Мунзирӣ мегўяд, ки Аҳмад онро бо исноди ҳасан ривоят
кардааст. Нававӣ мегўяд, ки ин ҳадиси ҳасанро Аҳмад ва
Доримӣ дар "Муснад"-ҳои худ ривоят кардаанд.
• Абўcаълабаи Ҳошонӣ (р) ривоят мекунад: "Ба Пайғамбар (c)
гуфтам: Эй Расулаллоҳ, ба ман гўед, ки ҳалол чисту ҳаром чист.
Он кас гуфтанд:
" ،ْس
ُ  َوا ِإلثْ ُم َمـا ل َْم ت َْسكُ ْن إِلَ ْي ِه ال َّنف،إِلَ ْي ِه الْ َقل ُْب

َّ َواطْ َمـان،ْس
ُ ال ِ ُّْْب َمـا َسكَ َن ْت ِإلَ ْي ِه ال َّنف
َاك الْـ ُم ْف ُتون
َ  َو ِإنْ أَ ْف َت،" َول َْم َيطْ َم ِ َِّئ إِلَ ْي ِه الْ َقل ُْب

"Ҳарчанд муфтиҳо фатво диҳанд ҳам, савоб он чизест, ки
ба қалбат таскину хотирҷамъӣ мебахшад. Аммо гуноҳ
чизест, ки ба қалбат таскину хотирҷамъӣ намебахшад"".
Мунзирӣ мегўяд, ки онро Аҳмад бо санади боэътимод ривоят
кардааст. Ҳайсамӣ мегўяд, ки онро Аҳмад ва Табаронӣ ривоят
кардаанд. Дар "Саҳеҳ" қисми аввали он ҳаст, ровиёнаш
боэътимоданд.
• Анас (р) ривоят мекунад:

"الصدَ َق ِة ِلَكَلْ ُت َها
ُ  لَ ْوَّلَ أَ ِِّن أَخ:" َو َجدَ َتَ ْ َر ًة ِِف الطَّ ِر ْي ِق َفق ََال
َّ َاف أَنْ تَكُونَ ِم ْن
"Пайғамбар (c) аз роҳ як хурмо ёфта гуфтанд: "Агар
наметарсидам, ки аз моли садақа аст, инро мехўрдам""
(муттафақун алайҳ).
• Ҳасан ибни Алӣ (р) ривоят мекунанд: "Аз Пайғамбар (c) ин
ҳадисро аз ёд кардаам:

"" َد ْع َمـا َيرِي ُب َك إِ ََل َمـا َّلَ َيرِي ُب َك
"Ҳар чӣ туро ба шубҳа андозад, онро ба чизе иваз кун, ки
туро ба шубҳа намеандозад". Ривояти Тирмизӣ ва Ибни
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Ҳиббон. Тирмизӣ онро ҳасани саҳеҳ гуфтааст. Ибни Ҳиббон
онро дар "Саҳеҳ"-и худ баровардааст. Онро Насоӣ низ ривоят
кардааст.
• Дар ҳадисе, ки аз Атийя ибни Урваи Саъдӣ ривоят карда
шудааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

" َح َّتى يَدَ َع َمـا َّلَ بَأْ َس ِب ِه َح َذ ًرا لِـ َمـاـا ِب ِه بَأْ ٌس،"َّلَ يَ ْبلُ ُغ الْ َع ْبدُ أَنْ يَكُونَ ِم ْن الْـ ُم َّت ِق َني
"То банда чиз ё кори начандон аҳамиятнокро аз
аҳамиятнок шудани он эҳтиёт шуда тарк накунад, ба
дараҷаи тақводорон нахоҳад расид". Ин ҳадисро Ҳоким
ривоят карда, исноди онро саҳеҳ гуфтааст ва онро Заҳабӣ
маъқул донистааст.
• Абўумома (р) ривоят мекунад:

َ  َق، َُش ٌء َفدَ ْعه
" ال َف َمـا
َ  إِ َذا َح:َسأَ َل َر ُج ٌل ال َّنب َِّي ﷺ َمـا ا ِإلثْ ُم؟ َق َال
ْ َ اك ِِف نَف ِْس َك
ُست َْك َح َس َن ُت َك َفأَن َْت ُم ْؤ ِم ٌن
َّ َ  إِ َذا َسا َءت َْك َس ِّي َئ ُت َك َو:"ا ِإلْيَـانُ ؟ َق َال

"Шахсе аз Пайғамбар (c) пурсид: "Гуноҳ чист?" Он кас
гуфтанд: "Ҳар гоҳ ки дар дарунат чизе гиреҳ занад, онро
тарк кун". Боз пурсид: "Имон чист?", он кас гуфтанд: "Агар
кори бад туро ғамгин ва кори нек хурсанд кунад, пас ту
мўъмин ҳастӣ". Мунзирӣ мегўяд, ки ин ҳадисро Аҳмад бо
исноди саҳеҳ ривоят кардааст.
14) Эҳтиром намудани олимон, фозилон ва калонсолон:
• Аллоҳ Таоло мегўяд:

َين َي ْعلَ ُمونَ َوالَّ ِذي َن ََّل َي ْعلَ ُمون
َ ُق ْل َه ْل َي ْس َتوِي الَّ ِذ
"Бигў: "Оё онҳое, ки медонанд бо онҳое, ки намедонанд,
баробаранд?" [39:9].
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• Ҷобир (р) ривоят мекунад: "Пайғамбар (c) аз ононе, ки дар
Уҳуд ҳалок шудаанд, ду нафарро якҷоя ба қабр мемонданд. Он
кас мепурсиданд:

""أَ ُّي ُه َمـا أَك َ ُِْث أَ ْخ ًذا ِللْ ُق ْرآنِ ؟ َفإِ َذا أُ ِش َْي إِ ََل أَ َح ِد ِه َمـا َقدَّ َمهُ ِِف اللَّ ْح ِد
"Кадоме аз онҳо бештар ба Қуръон амал мекард?" Агар ба
яке аз онҳо ишора мекарданд, ҳамонро аввал ба лаҳад
мемонданд". Аз Бухорӣ ривоят шудааст.
• Дар ҳадисе, ки Ибни Аббос (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:

""ال َ َْْبكَ ُة ِِف أَكَا ِب ِرك ُْم
"Барака дар калонсолони шумост". Аз Ҳоким ва Ибни Ҳиббон
ривоят шудааст. Ҳоким онро бинобар шарти Бухорӣ саҳеҳ
гуфтааст. Ибни Ҳиббон онро дар "Саҳеҳ"-и худ баровардааст.
Ибни Муфлиҳ дар "Одоб" исноди онро боэътимод гуфтааст.
• Дар ҳадисе, ки Абдуллоҳ ибни Умар (р) ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтаанд:

"ِف َح َّق كَ ِبْيِنَا
ْ  َويَ ْعر،" لَ ْي َس ِم َّنا َم ْن ل َْم يَ ْر َح ْم َص ِغْيَنَا
"Ҳар кӣ ба хурдсолони мо шафқат накунад ва ҳаққи
калонсолонро надонад, аз мо нест". Ҳоким ривоят карда,
саҳеҳ гуфтааст ва Заҳабӣ онро маъқул донистааст.
• Дар ҳадисе, ки Убода ибни Сомит (р) ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтаанд:

" ُِف لِ َعا ِل ِم َنا َح َّقه
ْ  َويَ ْعر، َويَ ْر َح ْم َص ِغ َْينَا،"لَ ْي َس ِم ْن أُ َّم ِتي َم ْن ل َْم يُجِ َّل كَ ِب َْينَا
"Ҳар кӣ калонсолони моро эҳтиром ва ба хурдсолони мо
шафқат накунад, ҳаққи олими моро нашиносад, аз уммати
ман нест". Мунзирӣ мегўяд, ки Аҳмад онро бо исноди ҳасан
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ривоят кардааст. Ҳайсамӣ мегўяд, ки онро Аҳмад ва Табаронӣ
ривоят кардаанд ва исноди он ҳасан аст.
• Дар ҳадисе, ки Амр ибни Шуайб аз падараш, ў аз бобояш
ривоят кардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

"ف كَ ِبْيِنَا
َ َش
ْ  َو َي ْعر،"لَ ْي َس ِم َّنا َم ْن ل َْم َي ْر َح ْم َص ِغ َْينَا
َ َ ِف
"Ҳар кӣ ба хурди мо шафқат накунад ва шарафи калонсоли
моро надонад, аз мо нест". Аз Аҳмад, Тирмизӣ, Абўдовуд ва
Бухорӣ ривоят шудааст. Бухорӣ онро дар "Адабулмуфрад"
баровардааст. Нававӣ онро ҳадиси саҳеҳ гуфтааст.
• Дар ҳадисе, ки Абдуллоҳ ибни Масъуд (р) ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтаанд:

ِ َ َوإِ َّيا ُك ْم َو َه ْيش، ثُ َّم ا َّل ِذي َن َيلُونَ ُه ْم ثَ َلَثًا،"لِ َيلِ ِني ِم ْنك ُْم أُولُو اِلَ ْحَل َِم َوال ُّن َهى
" ِات اِلَ ْس َواق
"Дар наздики ман болиғон ва мулоҳизакорони шумо
биистанд, баъд касоне, ки наздики онҳоянд" ва (дар охир)
илова карданд: "Аз ғавғои бозорҳо дуртар гардед". Аз
Муслим ривоят шудааст.
• Абўсаид Сумра ибни Ҷундуб (р) ривоят мекунад: "Ман дар
даври Пайғамбар (c) кўдак будам. Аз он кас ҳадисҳоро аз ёд
мекардам. Фақат ҳузур доштани шахсони калонсол маро аз
сухан гуфтан бозмедошт" (муттафақун алайҳ).
• Дар ҳадисе, ки Абўмўсо (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:
" ََاِل ِفي ِه َوَّل
ِ غ ْ َِْي الْغ

ِ َو َحا ِملِ الْ ُق ْرآن،ِإنَّ ِم ْن إِ ْجَل َِل الل ِه إِ ْك َرا َم ِذي الشَّ ْي َب ِة الْـ ُم ْس ِل ِم
الس ْلطَانِ الْـ ُمق ِْس ِط
ُّ  َوإِكْ َرا َم ِذي، ُ"الْ َج ِاِف َع ْنه

"Эҳтироми мусулмони солхўрда, эҳтироми ҳофизи Қуръоне,
ки онро аз ҳад нагузашта ва тарк накарда аз ёд кардааст
ва эҳтироми султони одил аз ҷумлаи бузургшумории Аллоҳ
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мебошад". Абўдовуд ривоят кардааст. Нававӣ онро ҳадиси
ҳасан гуфтааст. Ибни Муфлиҳ санади онро боэътимод гуфтааст.
15) Бародарашро аз худ авло донистан ва онро тасалло додан:
• Абўҳурайра (р) ривоят мекунад:

: َفقَال َْت، َفأَ ْر َس َل إِ ََل َب ْع ِض نِ َسائِ ِه، إِ ِِّن َم ْج ُهو ٌد:َجا َء َر ُج ٌل إِ ََل ال َّنب ِِّي ﷺ َفق ََال
 َح َّتى ُقلْ َن، َفقَال َْت ِمث َْل َذلِ َك، ثُ َّم أَ ْر َس َل إِ ََل أُ ْخ َرى،بَ َعث ََك بِالْ َح ِّق َمـا ِع ْن ِدي إَِّلَّ َمـا ٌء
 َم ْن: َفق ََال ال َّنب ُِّي ﷺ، َّلَ َوا َّل ِذي َب َعث ََك بِالْ َح ِّق َمـا ِع ْن ِدي إِ ََّّل َمـا ٌء:كُلُّ ُه َّن ِمث َْل َذلِ َك
 َفانْطَل ََق ِب ِه إِ ََل َر ْحلِ ِه،يف َه َذا اللَّ ْيلَ َة؟ َفق ََال َر ُج ٌل ِم ْن اِلَن َْصا ِر أَنَا َيا َر ُس َول الل ِه
ُ ُي ِض
ِ  َه ْل ِع ْن: َو ِِف ِر َوا َي ٍة َق َال َّل ْم َرأَتِ ِه، ول الل ِه ﷺ
ِ ف َر ُس
َش ٌء؟
َ  أَكْ ِر ِمي ضَ ْي:َفق ََال َّل ْم َرأَتِ ِه
ْ َ دَك
 َوإِ َذا َدخ ََل، َوإِ َذا أَ َرا ُدوا الْ َعشَ اء َف َن ِّو ِميه ِْم،َِش ٍء
ُ َفقَال َْت َّلَ إَِّلَّ ُق
ْ َ  َق َال َعلِّلِيه ِْم ب،وت ِص ْب َي ِاِن
 َفلَ َمـا أَ ْص َب َح،ِف َو َباتَا طَا ِو َي ْني
ُ  َوأَرِي ِه أَنَّا نَأْك ُُل َف َق َعدُ وا َوأَك ََل الضَّ ْي،اج
َ الْس
َ ِّ ضَ ْي ُف َنا َفأَطْ ِف ْئ
 َقدْ َعجِ َب اللهُ ِم ْن َص ِني ِعكُ َمـا بِضَ ْي ِفكُ َمـا اللَّ ْيل ََة:" َغدَ ا َع ََل ال َّنب ِِّي ﷺ َفق ََال
" َوالَّ ِذي

"Нафаре ба назди Пайғамбар (c) омада гуфт, ки "Беҳол
шудаам". Ба назди яке аз завҷаҳояшон одам фиристоданд,
ки завҷаашон гуфт: "Қасам ба Худое, ки шуморо бо ҳақ
фиристодааст, ман ғайр аз об чизи дигар надорам". Ба
назди завҷаи дигарашон низ одам фиристоданд, ў ҳам
чунин суханро такрор кард. Хуллас, ҳамаи завҷаҳояшон
ҳамин хел гуфтанд: "Қасам ба Худое, ки шуморо бо ҳақ
фиристодааст, ман ғайр аз об чизе надорам". Он гоҳ Набӣ
(с) гуфтанд: "Имшаб ин касро кӣ меҳмон мекунад?" Як
ансорӣ гуфт: "Ман, эй Расулаллоҳ" ва ўро ба хонааш бурд. Ба
занаш гуфт: "Меҳмони Расулуллоҳро эҳтиром кун". Боз дар
як ривояти дигар аз занаш пурсид: "Дар хонаат ягон чиз
дорӣ?" Занаш ҷавоб дод: "Ғайр аз хўроки кўдакон дигар чиз
нест". Ансорӣ гуфт: "Онҳоро бо ягон чиз ором кун, агар
гурусна монанд, бихобон. Вақте ки меҳмон медарояд,
чароғро хомўш кун ва худро чунон намоем, ки гўё хўрок
хўрда истодаем". Онҳо нишастанд, меҳмон таом хўрд, зану
225

шавҳар бошанд, шабро гурусна рўз карданд. Чун субҳ дамид
ва ба назди Пайғамбар (c) рафтанд, он кас гуфтанд: "Аз
корҳое, ки имшаб нисбат ба меҳмонат кардӣ, Аллоҳ
тааҷҷуб кард"" (муттафақун алайҳ).
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:

" َوطَ َعا ُم ال َّثَلَثَ ِة ك َِاِف اِلَ ْر َب َع ِة،"طَ َعا ُم ِاَّلثْ َن ْ ِني ك َِاِف ال َّثَلَثَ ِة
"Таоми ду нафар ба се кас ва таоми се нафар ба чаҳор кас
кифоя мекунад" (муттафақун алайҳ).
• Абўсаиди Худрӣ (р) ривоят мекунад:
" َص ُه
ِ ْ َ َف َج َع َل ي، ُ إِ ْذ َجا َء َر ُج ٌل َع ََل َرا ِحلَ ٍة لَه، بَ ْي َن َمـا نَ ْح ُن ِِف َس َف ٍر َم َع ال َّنب ِِّي ﷺ
ُ َص
َ َ َف ب

 َم ْن كَانَ َم َعهُ َفضْ ُل ظَ ْه ٍر َفلْ َي ُعدْ ِب ِه َع ََل َم ْن َّلَ ظَ ْه َر: َفق ََال َر ُس ُول الل ِه ﷺ،ًَْيِي ًنا َو ِش َمـاَّل
ِ  َف َذكَ َر ِم ْن أَ ْص َن، ُ َو َم ْن كَانَ لَهُ َفضْ ٌل ِم ْن زَا ٍد َفلْ َي ُعدْ ِب ِه َع ََل َم ْن َّلَ زَا َد لَه، ُلَه
ِ اف الْـ َم
ـال
ٍ" َمـا َذكَ َر َح َّتى َرأَ ْي َنا أَنَّهُ َّلَ َح َّق ِلَ َح ٍد ِم َّنا ِِف َفضْ ل
"Мо дар як сафар ҳамроҳи Пайғамбар (c) будем. Ногоҳ
нафаре савори маркаб омад, ки ба тарафи чапу рост
ҳаросон чашм медавонид. Он гоҳ Пайғамбар (c) якчанд навъ
молҳоро номбар карда гуфтанд: "Ҳар кӣ аз молҳои эҳтиёҷӣ
зиёдатӣ дошта бошад, ба одами моли эҳтиёҷӣ надошта
бидиҳад, ҳар кӣ хўроквории зиёдатӣ дошта бошад, ба одами
хўрокнадошта диҳад". Дидем, ки ҳамон одам ба чизи
зиёдатии яке аз мо ҳамроҳ шуд". Аз Муслим ривоят шудааст.
• Дар ҳадисе, ки Абўмўсо (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
фармудаанд:
"

َ َج َم ُعوا َمـا كَان، أَ ْو َق َّل طَ َعا ُم ِع َيالِه ِْم بِالْـ َم ِدي َن ِة،ِِإنَّ اِلَشْ َع ِريِّ َني إِ َذا أَ ْر َملُوا ِِف الْ َغ ْزو
 َف ُه ْم ِم ِّني َوأَنَا،ِالس ِويَّ ِة
َّ  ثُ َّم ا ْق َت َس ُمو ُه بَ ْي َن ُه ْم ِِف إِنَا ٍء َوا ِح ٍد ب،ِع ْندَ ُه ْم ِِف ثَ ْو ٍب َوا ِح ٍد
" ِم ْن ُه ْم
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"Агар Ашъариён дар ғазот бева монанд ё хўроквории оилаҳо
дар шаҳр кам шавад, тамоми чизҳое, ки доранд, ба як либос
ҷамъ меоранду, сипас дар байни худ бо як зарф ба ҳама
баробар тақсим мекунанд. Пас онҳо аз мананд ва ман аз
онҳоям" (муттафақун алайҳ).
16) Саховатмандӣ ва ба корҳои нек харҷ намудан:
• Аллоҳ Таоло мегўяд:

َُش ٍء َف ُه َو يُ ْخلِ ُفه
ْ َ َو َما أَن َف ْق ُتم ِّمن
"Ва агар чизе инфоқ кунед, ивазашро хоҳад дод" [34:39].

ٍَْي َفألنف ُِسك ُْم َو َما تُن ِفقُونَ ِإَّلَّ ا ْب ِتغَاء َو ْج ِه اللّ ِه َو َما تُن ِفقُواْ ِم ْن خ َْْي
ٍ ْ َو َما تُن ِفقُواْ ِم ْن خ
َف ِإلَ ْيك ُْم َوأَن ُت ْم َّلَ تُظْلَ ُمون
َّ ُي َو
"Ва ҳар моле, ки инфоқ мекунед, савобаш аз они худи
шумост ва ҷуз барои хушнудии Аллоҳ чизе инфоқ макунед
ва ҳар чӣ инфоқ кунед, подоши он ба шумо мерасад ва бар
шумо ситам нахоҳад шуд" [2:272].

ٍ ْ َو َما تُن ِفقُواْ ِم ْن خ
يم
ٌ َِْي َفإِنَّ اللّهَ ِب ِه َعل
"Ва ҳар моле, ки инфоқ мекунед Аллоҳ ба он огоҳ аст"
[2:273].

ٌَوأَن ِفقُوا ِم ََّم َج َعلَكُم ُّم ْس َت ْخلَ ِف َني ِفي ِه َفالَّ ِذي َن آ َم ُنوا ِمنك ُْم َوأَن َفقُوا َل ُه ْم أَ ْج ٌر كَ ِبْي
"Ва аз он мол, ки ба варосат (мерос) ба шумо расондааст,
инфоқ кунед. Аз миёни шумо ҳар киро имон оварда ва инфоқ
карда, музде фаровонаш диҳанд" [57:7].

ُسا َو َعَلَنِ َي ًة
ًّ ِ َوأَن َفقُواْ ِم ََّم َر َز ْق َنا ُه ْم
"Ва дар ниҳону ошкор аз он чӣ ба онҳо рўзӣ додаем, инфоқ
карданд" [13:22].
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َلَن تَ َنالُواْ ال ِ َّْْب َح َّتى تُن ِفقُواْ ِم ََّم تُ ِح ُّبون
"Некиро дарнахоҳед ёфт, то он гоҳ ки аз он чӣ дўст
медоред, инфоқ кунед" [3:92].

َّمث َُل الَّ ِذي َن ُين ِفقُونَ َأ ْم َوا َل ُه ْم ِِف َسبِيلِ اللّ ِه َك َمثَلِ َح َّب ٍة أَن َب َت ْت َس ْب َع َس َناب َِل ِِف ك ُِّل ُسن ُبلَ ٍة
يم
ُ ِّم َئ ُة َح َّب ٍة َواللّهُ ُيضَ ا ِع
ٌ ِف لِ َمن َيشَ اء َواللّهُ َو ِاس ٌع َعل
"Масали онон, ки моли худро дар роҳи Аллоҳ инфоқ
мекунанд, масали донаест, ки ҳафт хўша бароварад ва дар
ҳар хўшае сад дона бошад. Аллоҳ подоши ҳар киро, ки
бихоҳад, чанд баробар мекунад. Аллоҳ кушоишдиҳанда ва
доност!" [2:261].

ِ ََو َمث َُل الَّ ِذي َن ُين ِفقُونَ َأ ْم َوالَ ُه ُم ا ْب ِتغَاء َم ْرض
ات اللّ ِه َوتَ ْثبِي ًتا ِّم ْن أَنف ُِسه ِْم كَ َمثَلِ َج َّن ٍة
ََني َفإِن ل َّْم ُي ِص ْب َها َواب ٌِل َفطَ ٌّل َواللّهُ ِبِ َا تَ ْع َملُون
ِ ْ ِب َر ْب َو ٍة أَ َصا َب َها َواب ٌِل َفآت َْت أُكُ َل َها ِض ْعف
بَ ِص ٌْي
"Ва масали касоне, ки амволи хешро барои талаби ризои
Аллоҳ ва аз рўи яқин ва эътиқод инфоқ мекунанд, масали
бўстонест бар теппае, ки бороне тунд бар он борад ва
дучандон мева диҳад ва агар на бороне тунд, ки нарм
бороне бар он борад. Аллоҳ ба корҳои шумо биност!" [2:265].

ف
ٌ ُسا َو َعَلَنِ َي ًة َفلَ ُه ْم أَ ْج ُر ُه ْم ِعندَ َربِّه ِْم َوَّلَ َخ ْو
ًّ ِ الَّ ِذي َن يُن ِفقُونَ َأ ْم َوالَ ُهم بِاللَّ ْيلِ َوال َّن َها ِر
ََعلَ ْيه ِْم َوَّلَ ُه ْم يَ ْح َزنُون
"Онон, ки амволи хешро дар шабу рўз, дар пинҳону ошкор
инфоқ мекунанд, аҷрашон бо Парвардигорашон аст, на
бимнок мешаванд ва на ғамгин" [2:274].

ِ الْضاء َوالْك
اس َواللّهُ يُ ِح ُّب
ِ َاظ ِم َني الْ َغ ْي َظ َوالْ َعا ِف َني َع ِن ال َّن
َّ َّ الْساء َو
َّ َّ الَّ ِذي َن يُن ِفقُونَ ِِف
الْ ُم ْح ِس ِن َني
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"Он касон, ки дар тавонгариву тангдастӣ инфоқ мекунанд
ва хашми хеш фурў мехўранд ва аз хатои мардум
дармегузаранд. Аллоҳ накўкоронро дўст дорад!" [3:134].
• Ибни Масъуд (р) аз Пайғамбар (c) ривоят мекунад:
" آتَا ُه

ٍ َو َر ُجل، َر ُجلٍ آتَا ُه اللهُ َمـاَّلً َف َسلَّطَهُ َع ََل َهلَكَ ِت ِه ِِف الْ َح ِّق:َِّلَ َح َسدَ إَِّلَّ ِِف اثْ َن َت ْني
"اللهُ ِحكْ َم ًة َف ُه َو َيق ِِْض ِب َها َو ُي َعلِّ ُم َها

"Фақат ба ду нафар ҳасад кардан мумкин аст: касе, ки
Аллоҳ ба ў мол додааст ва ў молашро дар роҳи ҳақ сарф
мекунад ва касе, ки Аллоҳ ба ў ҳикмат додааст ва ў ҳаққи
ҳикматро адо карда, ба дигарон меомўзад" (муттафақун
алайҳ).
• Ибни Масъуд (р) ривоят мекунад: "Пайғамбар (c)
пурсиданд:
"ب
ُّ أَ َح

ُ أَ ُّيك ُْم َم
ُـال َوا ِرثِ ِه أَ َح ُّب إِلَ ْي ِه ِم ْن َمـالِ ِه؟ َقالُوا َيا َر ُس َول الل ِه َمـا ِم َّنا أَ َحدٌ إَِّلَّ َمـالُه
ُ  َفإِنَّ َمـالَهُ َمـا َقدَّ َم َو َم: َق َال،"إِلَ ْي ِه
ـال َوا ِرثِ ِه َمـا أَ َّخ َر

"Барои кадоми шумо моли меросхўри ў аз моли худаш
маҳбубтар аст?" Саҳобагон гуфтанд: "Эй Расулаллоҳ, дар
мо ин гуна одам нест, барои ҳамаи мо моли худамон
маҳбубтар аст". Он кас гуфтанд: "Моле, ки барои охират
сарф мешавад, моли ҳамон инсон аст. Моле, ки барои дунё
сарф мешвад, моли меросхўри ўст"". Аз Бухорӣ ривоят
шудааст.
• Дар ҳадисе, ки Адӣ ибни Ҳотим (р) ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтаанд:

""اتَّقُوا ال َّنا َر َولَ ْو ب ِِش ِّق َتَ ْ َر ٍة
"Гарчи бо ним дона хурмо бошад ҳам, аз дўзах худро нигоҳ
доред" (муттафақун алайҳ).
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• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:

ِ ُول أَ َحدُ ُه َمـا الل ُه َّم أَ ْع
ُ  َف َيق، ِيَ ْن ِزَّلَن
" ط ُم ْن ِفقًا

َِمـا ِم ْن يَ ْو ٍم يُ ْصب ُِح ا ْل ِع َبا ُد ِفي ِه إَِّلَّ َملَكَان
ُ  َويَق،" َخلَفًا
ُول اآل َخ ُر الل ُه َّم أَ ْع ِط ُم ْم ِسكًا تَلَفًا

"Ҳар субҳ, ки бандагон аз хоб мехезанд, ду фаришта фуруд
меоянд. Яке аз онҳо дуо мекунад: "Эй Аллоҳ, ба сахӣ ба ҷои
сарфкардааш дигарашро деҳ". Дигаре низ дуо мекунад: "Эй
Аллоҳ, моли мумсикро талаф деҳ"" (муттафақун алайҳ).
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:

" أَنْ ِف ْق يَا ابْ َن آ َد َم أُنْ ِف ْق َعلَ ْي َك:" َق َال اللهُ تَ َع َاَل
"Аллоҳ Таоло мегўяд: "Эй фарзанди Одам, инфоқ кун, Ман
ҳам барои ту инфоқ мекунам" (муттафақун алайҳ).
• Боз дар як ҳадиси муттафақун алайҳ меояд:
" السَلَ َم َع ََل
ٌ ْ  أَ ُّي اإل ِْسَل َِم خ:َر ُجَلٌ َسأَ َل َر ُس َول الل ِه ﷺ
َّ ُ َوتَ ْق َرأ، تُطْ ِع ُم الطَّ َعا َم:َْي؟ َق َال

َّأَن
ِف
ْ " َم ْن َع َر ْف َت َو َم ْن ل َْم تَ ْعر

"Нафаре аз Пайғамбар (c) пурсид: "Кадом Ислом беҳтар
аст?" Он кас фармуданд: "Ба шиносу ношинос таом ва
салом додан"".
• Дар ҳадисе, ки Абўумома Садӣ ибни Аҷалон (р) ривоят
кардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

ٍ  َوَّلَ تَُلَ ُم َع ََل كَف،َش ل ََك
" ،َاف
ٌّ َ

ُ َوأَنْ َتُ ِْسكَه،َْي ل ََك
ٌ ْ  إِن ََّك أَنْ تَ ْب ُذ َل الْفَضْ َل خ،َيا ا ْب َن آ َد َم
السف ََْل
ٌ ْ  َوالْ َيدُ الْ ُعلْ َيا خ،" َوا ْبدَ أْ ِبِ َ ْن تَ ُع ُول
ُّ َْي ِم ْن الْ َي ِد

"Эй фарзанди Одам, барои ту чизи зиёдатиро харҷ кардан
некӣ аст, аммо пасандоз кардан бадӣ аст. Агар ба давлати
басанда қаноат кунӣ, маломат карда намешавӣ. Аз оилаи
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худ (яъне наздикон) сар кун. Дасти боло назар ба дасти
поён беҳтар аст". Аз Муслим ривоят шудааст.
• Дар ҳадисе, ки Абдуллоҳ ибни Амр (р) ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтаанд:
" جا َء ثَ َوا ِب َها
َ َي ْع َم ُل ِبخ َْصلَ ٍة ِم ْن َها َر

ٍ َمـا ِم ْن َعا ِمل،ِأَ ْر َب ُعونَ خ َْصلَ ًة أَ ْعَلَ َها َم ِني َح ُة الْ َع ْنز
 ِإَّلَّ أَ ْد َخلَهُ اللهُ تَ َع َاَل ا ْل َج َّن َة،يق َم ْو ُعو ِد َها
َ " َوت َْص ِد

"Чил хислат ҳаст, ки беҳтарини онҳо ҳадя додан аст. Ҳар кӣ
амал кардан мехоҳад ва бо умеди савобу боварии ба чизи
ваъда кардашуда ба яке аз онҳо амал кунад, Аллоҳ Таоло
албатта ўро ба ҷаннат медарорад". Аз Бухорӣ ривоят
шудааст.
• Асмо бинти Абўбакри Сиддиқ (р) ривоят мекунад: "Ба ман
Пайғамбар (c) гуфтанд:

َ ُوِك َف ُي
"وَك َعلَ ْي ِك
ِ "َّلَ ت
"Даҳони машкатро маҳкам накун, ки ба ту низ даҳони
машкашонро мебанданд" (муттафақун алайҳ).
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:
" ن ثُ ِد ِّي ِه َمـا إِ ََل
ْ ِم ْن َح ِدي ٍد ِم

َِمث َُل ا ْل َب ِخيلِ َوالْـ ُم ْن ِف ِق كَ َمثَلِ َر ُجل ْ َِني َعلَ ْي ِه َمـا ُج َّب َتان
ْ  َفأَ َمـا الْـ ُم ْن ِف ُق َفَلَ ُي ْن ِف ُق إَِّلَّ َس َبغ،تَ َرا ِقي ِه َمـا
َُت أَ ْو َو َف َر ْت َع ََل جِ لْ ِد ِه َح َّتى تُ ْخ ِف َي َب َنانَه
 َو َأ َمـا الْ َب ِخ ُيل َفَلَ ُيرِيدُ أَنْ ُي ْن ِف َق شَ ْي ًئا إَِّلَّ لَ ِز َق ْت ك ُُّل َح ْل َق ٍة َمكَانَ َها َف ُه َو،َوتَ ْع ُف َو أَثَ َر ُه
"يُ َو ِّس ُع َها َوَّلَ تَ َّت ِس ُع
"Масали бахил ва сахӣ масади ду касест, ки аз қафаси сина
то чанбари гардан ҷавшан пўшидаанд. Баробари саховат
кардани сахӣ ҷавшанаш васеъ ва мукаммалтар шуда то
андозае мерасад, ки ангуштонашро низ мепўшонад ва пай
намемонад. Аммо баробари бахилӣ кардани бахил ҳар як
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ҳалқаи ҷавшанаш ба ҷои худ мечаспад ва васеъ карданро
мехоҳад, вале васеъ намешавад" (муттафақун алайҳ).
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) фармудаанд:
" َي ْق َب ُل َها

َ َفإِنَّ الله، َوَّلَ َي ْق َب ُل اللهُ إَِّلَّ الطَّ ِّي َب،َم ْن ت ََصدَّ َق ِب َعدْ ِل َتَ ْ َر ٍة ِم ْن ك َْس ٍب طَ ِّي ٍب
ِ" ِب َي ِمي ِن ِه ثُ َّم ُي َر ِّبي َها لِ َصا ِح ِب ِه كَ َمـا ُي َر َِّب أَ َحدُ ك ُْم َفلُ َّو ُه َح َّتى تَكُونَ ِمث َْل الْ َج َبل

"Ҳар кӣ аз касби ҳалол ба миқдори як дона хурмо садақа
кунад (Аллоҳ фақат ҳалолро қабул мекунад), Аллоҳ онро бо
дасти росташ қабул карда, то монанди кўҳ шудан онро
парвариш мекунад, чунон ки инсон бачаи аспи худро
парвариш мекунад" (муттафақун алайҳ).
17) Аз ҷоҳил рў гардондан:
• Аллоҳ Таоло мегўяд:

َوأَ ْعر ِْض َع ِن الْ َجا ِهلِ َني
"Ва аз ҷоҳилият эъроз кун" [7:199].

َوإِ َذا خَاطَ َب ُه ُم الْ َجا ِهلُونَ َقالُوا َس ََل ًما
"Ва чун ҷоҳилон ононро мухотаб созанд, ба мулоимат сухан
гўянд" [25:63].
18) Итоату фармонбардорӣ:
Итоат ду хел мешавад: Яке итоати мутлақ, ки бо ҳеҷ гуна чиз
маҳдуд нест: итоати мутлақ ба Аллоҳ ва Расулаш. Дигаре бо
кори савоб маҳдуд аст, дар корҳои гуноҳ итоат карда
намешавад: итоат ба падару модар, шавҳар ва роҳбар. Ҳар ду
итоат воҷиб буда, далелҳояшон маълум ва машҳуранд.
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Чизҳои дар боло зикршуда ахлоқе буд, ки лоиқи таҳсинанд.
Акнун дар хусуси ахлоқе таваққуф мекунем, ки мазаммат карда
шудааст (яъне ахлоқи мамнўъ):
II. Ахлоқи зишт
1) Дурўғгўӣ:
• Дар ҳадисе, ки Ибни Масъуд (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:
" ح َّتى
َ ال َّر ُج َل لَ َيكْ ِذ ُب

َّ َو ِإن،ِ َوإِنَّ الْ ُف ُجو َر يَ ْه ِدي إِ ََل ال َّنار،َِو ِإنَّ الْكَ ِذ َب يَ ْه ِدي ِإ ََل الْ ُف ُجور
" ُيكْ َت َب ِع ْندَ الل ِه كَ َّذا ًبا

"Дурўғгўӣ ба бадӣ ва бадӣ ба дўзах мебарад. Агар инсон
бардавом дурўғ гўяд, бо мурури вақт дар назди Аллоҳ
каззоб навишта мешавад" (муттафақун алайҳ).
• Ҳасан ибни Алӣ (р) ривоят мекунад: "Ин ҳадиси Расулаллоҳ
(с)-ро аз ёд кардам:

" َوالْكَ ِذ َب رِي َب ٌة،الصدْ َق طُ َمـانِي َن ٌة
ِّ َّ َفإِن،" َد ْع َمـا يَرِي ُب َك إِ ََل َمـا َّلَ يَرِي ُب َك
"Ҳар чӣ туро ба шубҳа андозад, онро ба чизе иваз кун, ки
туро ба шубҳа намеандозад. Зеро ростгўӣ хотирҷамъӣ
асту дурўғ шубҳа кардан аст". Ин ҳадисро Тирмизӣ ривоят
карда, ҳасани саҳеҳ гуфтааст.
• Дар ҳадиси муттафақун алайҳ Пайғамбар (c) гуфтаанд:

َأَ ْر َب ٌع َم ْن كُ َّن ِفي ِه كَان
َاص َم
َ  َوإِ َذا خ، َوإِ َذا َعاهَدَ َغدَ َر، َوإِ َذا َحدَّ َث كَ َذ َب، َ إِ َذا اؤَْتُ ِ َن خَان،ِم ْن نِفَاقٍ َح َّتى يَدَ َع َها
" َف َج َر
" َصلَ ٌة
ْ  َو َم ْن كَان َْت ِفي ِه خ َْصلَ ٌة ِم ْن ُه َّن كَان َْت ِفي ِه خ،ُم َنا ِفقًا خَالِ ًصا

"Чаҳор хислат ҳаст, ки ҳар кас онҳоро дошта бошад,
мунофиқи ҳақиқист. Ҳар кӣ яке аз онҳоро дошта бошад, то
онро тарк накунад, як хислати мунофиқӣ дорад. Онҳо: ба
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амонат хиёнат кардан, дурўғ гуфтан, ба аҳд вафо
накардан, ҳангоми баҳс беорӣ кардан".
• Дар ҳадисе, ки Абўбакр (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:

" َفإِنَّهُ َم َع الْ ُف ُجو ِر َو ُه َمـا ِِف ال َّنا ِر،" َو ِإ َّياك ُْم َوالْكَ ِذ َب
"Аз дурўғ дурӣ ҷўед, чунки он ҳамроҳӣ бадӣ аст ва ҳар ду дар
дўзаханд". Ибни Ҳиббон ин ҳадисро дар "Саҳеҳ"-и худ
баровардааст. Табаронӣ аз Муовия ривоят кардааст. Ҳайсамӣ ва
Мунзирӣ онро ҳасан гуфтаанд.
• Сумра ибни Ҷундуб (р) ривоят мекунад:

َ كَانَ َر ُس ُول الل ِه ﷺ ِم َمـا يُك ِ ُِْث أَنْ يَق
ٌ َه ْل َرأَى أَ َحد:ُول ِلَ ْص َحا ِب ِه
ات َغدَ ا ٍة … َوأَ َمـا ال َّر ُج ُل الَّ ِذي أَتَ ْي َت
َ َف َيق ُُّص َعلَ ْي ِه َمـا شَ ا َء اللهُ أَنْ يَق َُّص َوإِنَّهُ َق َال لَ َنا َذ
 َفإِنَّهُ ال َّر ُج ُل َيغْدُ و ِم ْن، َو َم ْن ِخ ُر ُه إِ ََل َقفَا ُه َو َع ْي ُنهُ إِ ََل َقفَا ُه،َش ِشدْ ُقهُ إِ ََل َقفَا ُه
ُ َ ُش
ْ َ َعلَ ْي ِه ُي
" َب ْي ِت ِه َف َيكْ ِذ ُب الْكَ ْذ َب َة تَ ْبلُ ُغ اآل َف َاق
" ،ن ُر ْؤيَا
ْ ِم ْنك ُْم ِم

"Пайғамбар (c) ба асҳобашон бисёр мегуфтанд: "Оё нафаре
аз шумо хоб мебинад, ки Аллоҳ бо хости худ ҳикоя кунад.
Субҳи рўзе ба мо гуфтанд: "...Он касест, ки аз ҷоғаш то
гардан, аз бинӣ то гардан ва аз чашмаш то гардан ғарқи
гуноҳ гаштааст ва пагоҳӣ аз хонааш баромада, дурўғҳое
мегўяд, ки ба дунё мерасад". Аз Бухорӣ ривоят шудааст.
• Тавре Ибни Умар (р) ривоят мекунад, Пайғамбар (c)
гуфтанд:

""إِنَّ ِم ْن َأ ْف َرى الْ ِف َرى أَنْ يُر َِي َع ْي َن ْي ِه َمـا ل َْم تَ َر
"Дурўғтарин дурўғ ҳамонест, ки чизи нодидаро "дидам"
гўяд". Аз Бухорӣ ривоят шудааст.
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:
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" َ َوإِ َذا اؤَْتُ ِ َن خَان،َف
َ  َوإِ َذا َو َعدَ أَ ْخل، ِإ َذا َحدَّ َث كَ َذ َب:"آيَ ُة الْـ ُم َنا ِف ِق ثَ َل ٌَث
"Мунофиқ се аломат дорад: сухан гўяд, дурўғ мегўяд, ваъда
диҳад, хилоф мекунад ва амонат гирад, хиёнат мекунад"
(муттафақун алайҳ).
• Оиша (р) ривоят мекунад:

ِ ِم ْن ُخل ٍُق أَبْغ َُض إِ ََل َر ُس
"ك
َ ِ َمـا ا َّطل ََع َع ََل أَ َح ٍد ِم ْن َذل،ول الل ِه ﷺ ِم َن الْكَ ِذ ِب

ََمـا كَان
َِش ٍء َف َي ْخ ُر ُج ِم ْن َقلْ ِب ِه َح َّتى يَ ْعل ََم أَنَّهُ َقدْ أَ ْحدَ َث تَ ْوبَ ًة
ْ َ "ب

"Барои Пайғамбар (c) ҳеҷ чиз аз дурўғ зишттар набуд. Агар
дар ин бора аз ягон кас чизи андакро пай баранд, то
донистани
тавба
карданаш
ўро
аз
дилашон
мебароварданд". Ривояти Аҳмад ва Баззор. Ибни Ҳиббон онро
дар "Саҳеҳ"-и худ баровардааст. Ҳоким низ онро ривоят карда,
саҳеҳ гуфтааст ва Заҳабӣ онро маъқул донистааст.
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:
" :يم
ٌ ِاب َأل
ٌ  َو َل ُه ْم َع َذ، َوَّلَ َي ْنظُ ُر ِإلَ ْيه ِْم، َوَّلَ ُي َزكِّيه ِْم،َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة

ُثَ َلَثَ ٌة َّلَ ُيكَ ِّل ُم ُه ْم الله
 َو َعائِ ٌل ُم ْس َتك ِ ٌْْب،اب
ٌ  َو َم ِل ٌك كَ َّذ، ٍ"شَ ْيخٌ زَان

"Се тоифа мардум ҳастанд, ки рўзи қиёмат Аллоҳ бо онҳо
сухан намегўяд, онҳоро пок намекунад ва ба онҳо
наменигарад ва барои онҳо азоби дарднок ҳаст: пирамарди
зинокор, подшоҳи дурўғгў ва камбағали мутакаббир". Аз
Муслим ривоят шудааст.
• Дар ҳадисе, ки Баҳз ибни Ҳаким аз падараш, ў аз бобояш
Муовия ибни Ҳайда ривоят кардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

ِ " َو ْي ٌل لِ َّل ِذي ُي َحدِّ ُث بِا ْل َح ِد
" ُ َو ْي ٌل لَه، ُ َو ْي ٌل لَه،يث لِ ُيضْ ِح َك ِب ِه الْ َق ْو َم َف َيكْ ِذ ُب
"Вой бар ҳоли касе, ки барои хандондани мардум дурўғ
мегўяд, вой бар ҳолаш, вой бар ҳолаш". Ривояти Тирмизӣ,
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Абўдовуд, Аҳмад, Доримӣ ва Байҳақӣ. Тирмизӣ ин ҳадисро
ҳасан гуфтааст.
• Дар ҳадисе, ки Ҳаким ибни Ҳизом (р) ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтанд:
"

ْ َو ِإن، َف ِإنْ َصدَ َق ا ْل َب ِّي َعانِ َو َب َّي َنا ُبور َِك َل ُه َمـا ِِف َب ْي ِع ِه َمـا،الْ َب ِّي َعانِ بِالْ ِخ َيا ِر َمـا ل َْم َي َت َف َّر َقا
 اَلْ َي ِم ْ ُني الْفَاجِ َر ُة ُم ْن ِف َق ٌة. َو َْيْ َحقَا َب َركَ َة َب ْي ِع ِه َمـا،كَ َت َمـا َوكَ َذ َبا َف َع َس أَنْ َي ْر َب َحا ِر ْب ًحا
لسلْ َع ِة ُم ْم ِح َق ٌة لِلْك َْس ِب
ِّ ِ"ل

"Модом ки харидор ва фурўшанда аз ҳам ҷудо нашудаанд,
ихтиёр доранд. Агар ҳар ду рост сухан карда, ошкоро гуфта
бошанд, дар савдояшон барака мешавад. Агар дурўғ гуфта,
пинҳон карда бошанд, мумкин аст фоида бинанд, аммо
баракаи савдоро мекушанд. Гарчи инсон бо қасами дурўғ
молашро гузаронад ҳам, баракаи касбу корро мекушад"
(муттафақун алайҳ).
• Рифоа ибни Рофеъ ибни Молик ибни Аҷалон Зарқии Ансорӣ
(р) ривоят мекунад: "Ҳамроҳи Пайғамбар (c) ба намозгоҳ
баромадам, он кас хариду фурўш кардани мардумро дида
гуфтанд:

ِ  َف ْاس َت َجابُوا لِ َر ُس،ُِش ال ُّت َّجار
َ  َفق، َو َر َف ُعوا أَ ْع َنا َق ُه ْم َوأَ ْب َصا َر ُه ْم إِلَ ْي ِه، ول الل ِه ﷺ
" :َال
َ َ يَا َم ْع

"إِنَّ ال ُّت َّجا َر يُ ْب َعثُونَ يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة ُف َّجا ًرا إَِّلَّ َم ْن اتَّقَى اللهَ َوبَ َّر َو َصدَ َق

"Эй ҷамоаи савдогарон!" Ҳама ба Пайғамбар (c) гўш дода, ба
тарафи он кас рў оварданд. Он кас гуфтанд: "Савдогарон
рўзи қиёмат фиребгар зинда мешаванд. Онҳое, ки аз Аллоҳ
тақво меварзанд, некӣ мекунанд ва рост сухан мегўянд, аз
ин мустасноянд"". Тирмизӣ ва Ибни Моҷа ривоят кардаанд.
Тирмизӣ онро ҳадиси ҳасани саҳеҳ гуфтааст. Ибни Ҳиббон дар
"Саҳеҳ"-и худ баровардааст. Онро Ҳоким низ ривоят карда,
саҳеҳ гуфтааст ва Заҳабӣ маъқул донистааст.
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• Абдуллоҳ ибни Шибл (р) ривоят мекунад: "Пайғамбар (c)
гуфтаанд:

َ الْ َب ْي َع؟ َق
" ، بَ ََل:ال

ُ َألَ ْي َس َقدْ أَ َح َّل الله، يَا َر ُس َول الل ِه: َقالُوا،ِإنَّ ال ُّت َّجا َر ُه ْم الْ ُف َّجا ُر
َ َويُ َحدِّ ثُونَ َف َيكْ ِذ ُبون، َ" َولَ ِك َّن ُه ْم يَ ْحلِفُونَ َف َيأْ ََثُون

"Савдогарон фиребгаранд". Гуфтанд: "Эй Расулаллоҳ, охир
Аллоҳ хариду фурўшро ҳалол кардааст-ку?" Пайғамбар (c)
дар ҷавоб гуфтанд: "Дуруст, аммо онҳо қасам хўрда
гунаҳкор мешаванд, ҳангоми сухан гуфтан дурўғ мегўянд"".
Ин ҳадисро Ҳоким ривоят карда, исноди онро саҳеҳ гуфтааст.
Заҳабӣ ва Аҳмад маъқул донистаанд. Ҳайсамӣ дар "Маҷмаъ"
ровиёни онро боэътимод гуфтааст. Мунзирӣ санади онро
боэътимод гуфтааст.
• Дар ҳадисе, ки Абўзар (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:
" ها
َ َ َق َال َف َق َرأ،يم
ٌ اب َأ ِل
ٌ  َو َل ُه ْم َع َذ، َوَّلَ ُي َزكِّيه ِْم،إِلَ ْيه ِْم َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة

ُثَ َلَثَ ٌة َّلَ َي ْنظُ ُر الله
ٍ َر ُس ُول الل ِه ﷺ ثَ َل ََث َم َّر
: َو َم ْن ُه ْم َيا َر ُس َول الل ِه؟ َق َال،َْسوا
ُ ِ  خَا ُبوا َوخ: َف ُقل ُْت،ات
ِ  َوالْـ ُم َنف ُِّق ِس ْل َع َتهُ بِالْ َح ِل، ُ َوالْـ َم َّنان،"الْـ ُم ْسب ُِل
ف الْكَا ِذ ِب

"Се тоифа мардум ҳастанд, ки Аллоҳ рўзи қиёмат ба онон
нанигарад ва (аз гуноҳ) покашон накунад ва барояшон
азоби дардноке ҳаст". Ин суханро се маротиба такрор
намуданд. Ман пурсидам: "Эй Расулаллоҳ, он нокому
ноумедон киҳоянд?" Он кас ҷавоб доданд: "Касе, ки (аз рўи
кибр) доманашро кашола мекунад, касе, ки миннат
мекунад ва касе, ки бо қасами дурўғ молашро мегузаронад".
Аз Муслим ривоят шудааст.
• Дар ҳадисе, ки Салмон (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:
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"

َ َو َر ُج ٌل َج َع َل الله، َو َعائِ ٌل ُم ْس َتك ِ ٌْْب، ٍ ُأشَ ْي ِم ُط زَان:ثَ َلَثَ ٌة َّلَ يَ ْنظُ ُر اللهُ إِلَ ْيه ِْم َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة
ِيع إَِّلَّ ِب َي ِمي ِن ِه
ُ "بِضَ ا َع َتهُ َّلَ يَشْ ََتِى إَِّلَّ ِب َي ِمي ِن ِه َوَّلَ يَب

"Се тоифа мардум ҳастанд, ки рўзи қиёмат Аллоҳ ба онҳо
нанигарад: пирамарди зинокор, фақири мутакаббир ва
касе, ки Аллоҳро ба матои худ табдил дода, бо қасам
мехарад ва бо қасам мефурўшад". Табаронӣ дар "Алкабир"
овардааст. Мунзирӣ гуфтааст, ки ровиёни он шахсоне
мебошанд, ки суханашон дар бораи ҳадиси саҳеҳ ҳуҷҷат шуда
метавонад. Ҳайсамӣ ровиёни онро ровиёни ҳадиси саҳеҳ
гуфтааст.
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:
" أَ ْعطَى

َْف َع ََل ِسلْ َع ٍة لَ َقد
َ  َر ُج ٌل َحل:ثَ َلَثَ ٌة َّلَ يُكَ ِّل ُم ُه ْم اللهُ يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َوَّلَ يَ ْنظُ ُر إِلَ ْيه ِْم
َص لِ َي ْق َت ِط َع ِب َها
ِ ْ َف َع ََل َْيِ ٍني كَا ِذبَ ٍة بَ ْعدَ الْ َع
َ  َو َر ُج ٌل َحل،ِب َها أَك َ َِْث ِم َمـا أَ ْعطَى َو ُه َو كَا ِذ ٌب
ُ  َف َيق، َو َر ُج ٌل َم َن َع َفضْ َل َمـا ٍء،ـال َر ُجلٍ ُم ْسلِ ٍم
َ َم
ُول اللهُ الْ َي ْو َم َأ ْم َن ُع َك َفضْ َِل كَ َمـا َم َن ْع َت
اك
َ َ" َفضْ َل َمـا ل َْم تَ ْع َم ْل يَد

"Се нафар аст, ки Аллоҳ рўзи қиёмат ба онҳо сухан нагўяд
ва нанигарад: марде, ки дар хусуси моле бардурўғ қасам
мехўрад, ки молро аз нархе, ки мефурўшад, қиматтар
харидааст; марде, ки баъд аз аср бардурўғ қасам мехўрад,
то бо он моли марди мусулмонро азхуд намояд ва марде,
ки оби зиёдатиро манъ мекунад ва Аллоҳ мегўяд: "Имрўз
фазламро аз ту манъ мекунам, чунон ки оби зиёдатиро, ки
ба ту лозим набуд, манъ кардӣ"". Аз Бухорӣ ривоят шудааст.
Бухорӣ ва Муслим онро бо лафзҳои дигар низ баровардаанд.
• Абўсаид (р) ривоят мекунад: "Як аъробӣ бо гўсфанде аз раҳ
мегузашт. Ба ў гуфтам: "Оё гўсфандатро ба се дирҳам
мефурўшӣ". Ў гуфт: "Қасам ба Аллоҳ, ки на". Пасон фурўхт.
Вақте ки ин кор ба Пайғамбар (c) маълум шуд, он кас гуфтанд:
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""بَا َع آ ِخ َرتَهُ بِدُ نْ َيا ُه
"Охираташро ба дунёаш фурўхтааст". Ибни Ҳиббон дар
"Саҳеҳ"-и худ ривоят кардааст.
Ба масъалаи дурўғ ду чиз алоқаманд аст:
Якум: Таврия (суханбозӣ) ва киноя: Дар ин шумо суханеро
истифода мебаред, ки маънои зоҳирӣ ва ботинӣ дорад. Шумо
маънои ботиниро ирода мекунед, аммо шунаванда маънои
зоҳириро мефаҳмад. Ё ин ки калимаеро истифода мебаред, ки
маънои асливу маҷозӣ дорад. Шумо мазмуни маҷозиро ирода
мекунед, шунаванда бошад, маънои аслиро мефаҳмад. Дар
ҳадисе, ки Бухорӣ аз Анас ривоят мекунад, омадааст:
"

ْ هَدَ َأ ْت نَف َُسهُ َوأَ ْر ُجو أَن:ف الْ ُغَلَ ُم؟ َقال َْت أُ ُّم ُسلَ ْي ٍم
َ َم
َ  كَ ْي: َفق ََال،ـات ابْ ٌن ِلَ َِب طَلْ َح َة
 َوظَ َّن أَنَّ َها َصا ِد َق ٌة،اح
َ " َيكُونَ َقدْ ْاس َ ََت

"Як писари Абўталҳа вафот кард. Абўталҳа пурсид: "Ҳоли
кўдак чӣ тавр аст?" Уммусулайм гуфт: "Нафасаш осуда
аст, умед дорам, ки ором ёфт". Абўталҳа гумон кард, ки ў
рост мегўяд". Дар ҳадис, ки дар "Саҳеҳ"-и Ибни Ҳиббон аз
Ибни Аббос ривоят шудааст, омадааст:
" ،ٍأَ ُبو َبكْر

ُ إِ ََل ال َّنب ِِّى ﷺ َو َم َعه،لَ َمـا نَ َزل َْت تَ َّب ْت َيدَ ا َأ َِب لَ َه ٍب َجا َء ْت ا ْم َرأَ ُة َأ َِب لَ َه ٍب
، َفلَ ْو ُق ْم َت،َاف أَنْ تُ ْؤ ِذ َي َك
ُ  َوأَخ،َفلَ َمـا َرآ َها أَ ُبو َبكْ ٍر َق َال َيا َر ُس َول الل ِه إِنَّ َها ا ْم َرأَ ٌة َب ِذي َئ ٌة
ُ  َو َمـا َيق،َ َّل: َق َال، َيا أَ َبا َب ْك ٍر إِنَّ َصا ِح َب َك َه َج ِاَّن: َفقَال َْت، َف َجا َء ْت،َق َال إِنَّ َها لَ ْن تَ َر ِاِن
ُول
،َ َّل: ل َْم تَ َر َك؟ َق َال، يَا َر ُس َول الل ِه: َف ُقل ُْت.َْص َف ْت
َ َ  َقال َْت أَن َْت ِع ْن ِدى ُم َصدَّ ٌق َوان،الشِّ ْع َر
"ل َْم يَ َز ْل َمل ٌَك يَ ْس ُ َُت َِّن َع ْن َها ِب َج َنا ِح ِه
"Вақте ки ояти „Дастҳои Абўлаҳаб бурида бод" нозил шуд,
зани Абўлаҳаб ба назди Пайғамбар (c) омад. Дар пешашон
Абўбакр ҳам буд. Ўро дида гуфт: "Эй Расулаллоҳ, ин басо
зани беномус аст, метарсам, ки ба шумо озор медиҳад,
агар хеста мерафтед". Пайғамбар (c) гуфтанд: "Ў маро
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намебинад". Ў омада ба Абўбакр гуфт: "Дўстат маро
масхара кардааст". Абўбакр гуфт: "На, ў шеър намегўяд".
Он зан гуфт: "Туро ростгў медонам" ва баргашта рафт. Он
гоҳ Абўбакр гуфт: "Эй Расулаллоҳ, дар ҳақиқат шуморо
надид". Он кас гуфтанд: "Фариштае бо болаш маро аз ў
ниҳон кард"". Тавре дар ҳадисе, ки Аҳмад аз Анас (р) ривоят
кардааст, Тирмизӣ дар "Шамоил"-и худ, Бағавӣ дар "Шарҳи
суннат"-и худ ва Ибни Ҳаҷар дар "Исоба"-и худ саҳеҳ гуфтаанд,
омадааст:

َ كَان،ِإنَّ َر ُجَلً ِم ْن أَ ْهلِ الْ َبا ِديَ ِة كَانَ ْاس ُمهُ زَا ِه ًرا
 إِنَّ زَا ِه ًرا بَا ِديَ ُت َنا َونَ ْح ُن: َفق ََال ال َّنب ُِّي ﷺ،َف ُي َج ِّه ُز ُه َر ُس ُول الل ِه ﷺ إِ َذا َأ َرا َد أَنْ يَ ْخ ُر َج
ِيع
ُ  َو ُه َو يَب،يَم َفأَتَا ُه ال َّنب ُِّي ﷺ يَ ْو ًما
ً  َوكَانَ َر ُجَلً َد ِم، ُ َوكَانَ ال َّنب ُِّي ﷺ يُ ِح ُّبه،اَضو ُه
ُ ِ َح
،َت
َ  َم ْن َه َذا؟ َفالْ َتف، أَ ْر ِسلْ ِني: َفق ََال ال َّر ُج ُل،َص ُه
ُ ِ  َو ُه َو َّلَ ُي ْب، َفا ْح َتضَ َنهُ ِم ْن َخلْ ِف ِه، َُم َتا َعه
 َو َج َع َل، ُ َف َج َع َل َّلَ َيأْلُو َمـا أَل َْص َق ظَ ْه َر ُه ب َِصدْ ِر ال َّنب ِِّي ﷺ ِح َني َع َر َفه، ف ال َّنب َِّي ﷺ
َ َف َع َر
ُ ال َّنب ُِّي ﷺ َيق
 َفق ََال، َيا َر ُس َول الل ِه إِ َذنْ َوالل ِه تَجِ دُ ِِن ك َِاسدً ا:ُول َم ْن َيشْ ََتِي الْ َع ْبدَ ؟ َفق ََال
ٍ  لَ ِك ْن ِع ْندَ الل ِه أَن َْت غ: أَ ْو َق َال، لَ ِك ْن ِع ْندَ الل ِه ل َْس َت ِبك َِاس ٍد: ُُ "ال َّنب ِّي ﷺ
َال

" ،ن الْ َبا ِديَ ِة
ْ يُ ْه ِدي ِلل َّنب ِِّي ﷺ الْ َه ِديَّ َة ِم

"Зоҳир ном бодиянишине буд, ки аз бодия ба Пайғамбар (c)
ҳадяҳо меовард. Вақте ки ба роҳ баромаданӣ мешуд,
Пайғамбар (c) ўро омода мекарданд ва мегуфтанд: "Зоҳир
бодиянишини мост ва мо рафиқони шаҳрии ў ҳастем". Ўро
дўст медоштанд. Ў марди назарногир буд. Рўзе чизҳояшро
мефурўхт, ки Пайғамбар (c) омада, ўро аз қафо оғўш
карданд. Ў надида гуфт: "Сар деҳ, ту кистӣ?" Сипас ба
гўшаи чашм нигарист ва донист, ки Пайғамбар (c) аст,
дарҳол китфашро ба қафаси синаи он кас зер кард.
Пайғамбар (c) гуфтанд: "Кӣ ғулом мегирад?" Ў гуфт: "Эй
Расулаллоҳ, қасам ба Аллоҳ, ки ман моли касод ҳастам". Он
гоҳ Пайғамбар (c) гуфтанд: "Лекин ту дар назди Аллоҳ
касод нестӣ". Боз дар қавли дигар гуфтанд: "Лекин ту дар
назди Аллоҳ гаронбаҳо ҳастӣ". Хуллас, таврия (суханбозӣ) ва
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киноя ҷоиз аст. Дар ривояте, ки Бухорӣ дар "Адабулмуфрад" бо
исноди саҳеҳ аз Имрон ибни Ҳусайн ва Байҳақӣ бо исноди саҳеҳ
аз Умар ибни Хаттоб (р) овардаанд, гуфта шудааст:

ِ "إِنَّ ِِف الْـ َم َعار
"ِيض لَ َم ْندُ و َح ًة َع ْن الْكَ ِذ ِب
"Дар таврия (суханбозӣ) ва киноя аз дурўғ худдорӣ кардан
ҳаст". Ин ҳадис дар онҳо марфўъ нест.
Дуюм: Дурўғе, ки гуфтан мумкин аст: Ин кор дар се ҳолат
ҷоиз аст: дар ҷанг, дар ислоҳ намудани байни одамон ва дар
байни зану шавҳар. Дар Муслим Уммугулсум бинти Уқба ибни
Абўмуайт (р) ривоят мекунад: "Шунидаам, ки фақат дар се
маврид ба (дурўғ) гуфтан рухсат дода шудааст. Яъне дар ҷанг,
дар ислоҳ кардани байни мардум ва ҳангоми сухан кардани
шавҳар ба зан ва зан ба шавҳар". Дар ҳадисе, ки Ҷобир ибни
Абдуллоҳ (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

""الْ َح ْر ُب خَدْ َع ٌة
"Ҷанг фиреб аст"
[муттафақун алайҳ]. Дар ҳадисе, ки Асмо бинти Язид ривоят
кардааст, Пайғамбар (c) дар яке аз хутбаҳо гуфтанд:

ْاس َمـا َي ْح ِملُك ُْم َع ََل أَن
ُ أَ ُّي َها ال َّن
ٍ الْكَ ِذ ِب ُيكْ َت ُب َع ََل ا ْب ِن آ َد َم إَِّلَّ ثَ َل ََث ِخ َص
ال َر ُج ٌل كَ َذ َب َع ََل ا ْم َرأَتِ ِه لِ ُ ْْي ِض َي َها أَ ْو َر ُج ٌل
"كَ َذ َب ِِف َخ ِدي َع ِة َح ْر ٍب أَ ْو َر ُج ٌل كَ َذ َب َب ْ َني ا ْم َرأَ ْي ِن ُم ْسلِ َم ْ ِني لِ ُي ْصلِ َح َب ْي َن ُه َمـا
ُ تَ َتا َب ُعوا ِِف ا ْلكَ ِذ ِب كَ َمـا َي َت َتا َب ُع الْ َف َر
" اش ِِف ال َّنا ِر ك ُُّل

"Эй мардум, чӣ шуморо маҷбур мекунад, ки ба сўи дурўғ
бишитобед, чунон ки ҳашаротҳо ба сўи оташ мешитобанд?
Ғайр аз се хислат ҳар як дурўғ ба зарари фарзанди Одам
навишта мешавад: шавҳаре, ки барои розӣ кардани занаш
дурўғ мегўяд, касе, ки дар ҷанг барои фиреб додан дурўғ
мегўяд ва касе, ки барои ислоҳ намудани байни ду мусулмон
дурўғ мегўяд" [ривояти Аҳмад].
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Ибни Ҳаҷар дар "Фатҳ" мегўяд: "Олимон иттифоқ кардаанд, ки
ба ҳамдигар дурўғ гуфтани зану шавҳар танҳо дар ҳамон
ҳолатҳо мумкин аст, ки ба ҳуқуқи ҳамдигар таҷовуз карда
нашавад. Бо мақсади ноил шудан ба он чӣ, ки ҳақ надорад,
дурўғ гуфтан дуруст нест". Дар шарҳи Муслим Нававӣ мегўяд:
"Дурўғе, ки дар байни зану шавҳар истифода бурда мешавад,
корҳоест аз қабили изҳор намудани муҳаббати бардурўғ ва
ваъда кардани он чӣ, ки шарт нест. Аммо аз иҷрои вазифаи худ
гурехтан ё барои ноил шудан ба он чӣ, ки ҳақ надорад, танбалӣ
кардан бо иҷмои мусулмонон ҳаром аст". Масалан, мард аз
нафақае, ки дар зиммаи ўст, гурехта гўяд, ки дар бозор
набудааст, ё вақте ки шавҳар занро ба ҳамбистарӣ хонад, ў аз
иҷрои ўҳдадории худ гурехта гўяд, ки ҳайз дидааст, ё мард аз
моли занаш гирифта гўяд, ки нагирифтааст, ё гарчи шавҳар зан
ва кўдаконашро ба таври кофӣ таъмин кунад ҳам, зан аз моли ў
(яъне шавҳар) гирифта гўяд, ки нагирифтааст – ин ҳама ҳаром
аст.
2) Ваъдахилофӣ:
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:

" َ َوإِ َذا اؤَْتُ ِ َن خَان،َف
َ  َوإِ َذا َو َعدَ أَ ْخل، ِإ َذا َحدَّ َث كَ َذ َب:"آ َي ُة الْـ ُم َنا ِف ِق ثَ َل ٌَث
"Мунофиқ се аломат дорад: сухан гўяд, дурўғ мегўяд, ваъда
диҳад, хилоф мекунад, амонат гирад, хиёнат мекунад"
(муттафақун алайҳ). Мунофиқӣ дар ин ҷо на ба ақида, балки ба
амал алоқадор аст. Зеро мунофиқӣ, агар ба амал алоқадор
бошад, ҳаром аст, аммо ба ақида алоқадор бошад, куфр аст.
Аллоҳ нигоҳ дорад.
3) Бадахлоқӣ ва гуфтани суханҳои беҳаё:
• Дар ҳадисе, ки Оиша (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:
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ِ َّ َو ِإي،" َم ْهَلً يَا َعائِشَ ُة َعلَ ْي ِك بِال ِّر ْف ِق
"ف َوالْ ُف ْح َش
َ اك َوالْ ُع ْن
"Оҳиста, эй Оиша, нарм бош, дурушту бадахлоқ нашав".
(Бухорӣ). Боз дар як ҳадисе, ки Муслим аз Оиша (р) ривоят
кардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

" َفإِنَّ اللهَ َّلَ يُ ِح ُّب الْ ُف ْح َش َوال َّت َف ُّح َش،" َمهْ يَا َعائِشَ ُة
"Худатро нигоҳ дор, эй Оиша, чунки Аллоҳ бадахлоқӣ ва
гуфта шудани суханҳои бадахлоқонаро дўст намедорад"
(муттафақун алайҳ).
• Дар ҳадисе, ки Оиша (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
фармудаанд:

"اس اتِّقَا َء ُف ْح ِش ِه
ِ َش ال َّن
ُ اس َم ْن ِزلَ ًة ِع ْندَ الل ِه َم ْن تَ َركَهُ أَ ْو َو َد َعهُ ال َّن
َّ َ َّ"إِن
"Беқадртарин инсон дар назди Аллоҳ ҳамонест, ки мардум
аз тарси бадахлоқиаш бо ў муомила намекунанд"
(муттафақун алайҳ).
• Тавре ки Иёз ибни Ҳаммори Муҷошеӣ ривоят мекунад,
Пайғамбар (c) дар яке аз хутбаҳо гуфтаанд:

"" َوأَ ْه ُل ال َّنا ِر َخ ْم َس ٌة … َوالشِّ ْن ِظْيُ الْفَا ِح ُش
"Аҳли дўзах панҷ тоифаанд: ... ва бадахлоқи беномус".
Ривояти Муслим. Калимаи "шинзир" ба маънои бадахлоқ
мебошад.
• Дар ҳадисе, ки Абўдардо (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:

"" َوإِنَّ اللهَ يُ ْب ِغ ُض الْفَا ِح َش الْ َب ِذي َء
"Аллоҳ бадахлоқи беномусро бад мебинад". Аз Тирмизӣ ва
Ибни Ҳиббон ривоят шудааст. Тирмизӣ онро саҳеҳ гуфтааст.
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• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:

" َوالْ َجفَا ُء ِِف ال َّنا ِر، َوالْ َب َذا ُء ِم َن الْ َجفَا ِء، َوا ِإلْيَـانُ ِِف الْ َج َّن ِة، ِ"الْ َح َيا ُء ِم َن ا ِإلْيَـان
"Ҳаё аз имон аст ва имон дар биҳишт мебошад. Беҳаёӣ
дуруштист ва дуруштӣ дар дўзах аст". Аҳмад ҳадисро бо
санаде овардааст, ки ровиёнаш боэътимоданд. Тирмизӣ онро
ҳасани саҳеҳ гуфтааст. Ибни Ҳиббон онро дар "Саҳеҳ"-и худ
баровардааст.
• Дар ҳадисе, ки Ибни Масъуд (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:

" َوَّلَ الْ َب ِذي ِء، َوَّلَ الْفَا ِح ِش، ِ َوَّلَ ال َّل َّعان، ِ"لَ ْي َس الْـ ُم ْؤ ِم ُن بِالطَّ َّعان
"Мўъмин таҳқир намекунад, лаънат намехонад ва
бадахлоқу беномус намешавад". Ин ҳадисро Тирмизӣ ривоят
карда, ҳадиси ҳасан гуфтааст.
4) Сафсатагўӣ: Яъне бо такаллуф бисёр сухан гуфтан.
• Муғира ибни Шуъба (р) гуфт, ки аз Пайғамбар (c)
шунидааст:

ِ السؤ
ِ  َوإِضَ ا َع َة الْـ َم، ِق َيل َو َق َال:"إِنَّ اللهَ كَ ِر َه لَك ُْم ثَ َلَثًا
"َال
ُّ  َوك ْ ََِث َة،ـال
"Аллоҳ се хислати шуморо бад мебинад: сафсатагўӣ, зоеъ
кардани мол ва саволи бисёр додан" (муттафақун алайҳ).
• Дар ривояти Ҷобир ибни Абдуллоҳ (р) Пайғамбар (c)
гуфтаанд:

َّ َو ِإن، أَ َح ِاس َنك ُْم َأ ْخَلَ ًقا: َو َأ ْق َر ِبك ُْم ِم ِّني َم ْجلِ ًسا َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة،ِإنَّ ِم ْن أَ َح ِّبك ُْم إِ َ َِّل
َالِثثَا ُرونَ َوالْـ ُم َتشَ دِّ ُقونَ َوالْـ ُم َت َف ْي ِهقُون
ْ َّ :"أَ ْبغَضَ ك ُْم إِ َ َِّل َوأَ ْب َعدَ ك ُْم ِم ِّني َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة
"

"Аз шумо ҳамон кас бароям маҳбубтарин атс ва рўзи
қиёмат ба ман аз ҳама наздиктар менишинад, ки ахлоқи
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зеботар дорад. Барои ман манфуртарини шумо ва касе, ки
рўзи қиёмат нисбат ба ҳама аз ман дуртар мемонад,
ҳарзагў, беҳудагў ва ҷанҷолӣ мебошад". Тирмизӣ ривоят
карда, ҳасан гуфтааст.
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:

" ُِشق
ِ ْ  َيز ُِّل ِب َها ِِف ال َّنا ِر أَ ْب َعدَ َمـا َب ْ َني الْـ َم،إِنَّ الْ َع ْبدَ لَ َي َتكَل َُّم بِالْ َكلِ َم ِة َمـا َي َت َب َّ ُني ِفي َها
" َوالْـ َم ْغر ِِب
"Банда чӣ будани як суханро надониста ҳарф мезанад, пасон
бо туфайли ҳамин суханаш ба қаъри дўзах меафтад, ки аз
байни мағрибу машриқ чуқуртар аст" (муттафақун алайҳ).
5) Таҳқир кардани мусулмон ё мусулмонон:
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:

"الُش أَنْ َي ْح ِق َر أَخَا ُه الْـ ُم ْسلِ َم
ِّ َّ " ِب َح ْس ِب ا ْمرِئٍ ِم ْن
"Барои бад будани инсон бародари мусулмонашро таҳқир
кардан кифоя мекунад". Аз Муслим ривоят шудааст.
6) Масхара кардани мусулмон ва ба ҳоли ў хандидан:
• Аллоҳ Таоло мегўяд:

َْيا ِّم ْن ُه ْم َو ََّل نِ َساء ِّمن
ً ْ يَا أَ ُّي َها الَّ ِذي َن آ َم ُنوا ََّل يَ ْس َخ ْر َقو ٌم ِّمن َق ْو ٍم َع َس أَن يَكُونُوا خ
َاب ِب ْئ َس اَّلِ ْس ُم
ِ َْيا ِّم ْن ُه َّن َو ََّل تَلْ ِم ُزوا أَنف َُسك ُْم َو ََّل تَ َنابَ ُزوا ب ِْاِلَلْق
ً ْ ن َِّساء َع َس أَن يَكُ َّن خ
ِ ْ َوق َب ْعد
ُ الْف ُُس
َاإلْيَانِ َو َمن ل َّْم َي ُت ْب َفأُ ْولَ ِئ َك ُه ُم الظَّالِ ُمون
"Эй касоне, ки имон овардаед, мабод, ки гурўҳе аз мардон
гурўҳи дигарро масхара кунед, шояд он масхарашудагон
беҳтар аз онҳо бошанд. Ва мабод, ки гурўҳе аз занон гурўҳи
дигарро масхара кунед, шояд он масхарашудагон беҳтар аз
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онҳо бошанд. Ва аз ҳам айбҷўӣ макунед ва якдигарро ба
алқоби зишт махонед. Бад аст унвони фисқ пас аз имон
овардан. Ва касоне, ки тавба намекунанд, худ
ситамкоронанд" [49:11].
• Дар ҳадисе, ки Ҳасан ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:
" هل َُّم
ِ الْـ ُم ْس َت ْه ِزئِ َني بِال َّن
َ : ُ َف ُيق َُال لَه،اب ِم ْن الْ َج َّن ِة
ٌ  ُي ْف َت ُح ِلَ َح ِد ِه ْم َِّف اآل ِخ َر ِة َب،اس

َِّإن
: ُ َف ُيق َُال لَه،اب آ َخ ُر
ٌ َ ثُ َّم يُ ْف َت ُح لَهُ ب، ُ َفإِ َذا َجا َء ُه أُ ْغ ِل َق ُدونَه، َف َيجِ ى ُء ِبكُ َر ِب ِه َو َغ ِّم ِه،َهل َُّم
َّ َح َّتى إِن، َف َمـا يَ َز ُال كَ َذ ِل َك، ُ َفإِ َذا َجا َء ُه أُ ْغلِ َق ُدونَه، َف َيجِ ى ُء ِبكُ َر ِب ِه َو َغ ِّم ِه،َهل َُّم َهل َُّم
اس
ِ َاب الْ َج َّن ِة َف ُيق َُال َهل َُّم َف َمـا َيأْتِي ِه ِم ْن ا ِإلي
ِ اب ِم ْن أَبْ َو
ٌ َ"أَ َحدَ ُه ْم لَ ُي ْف َت ُح لَهُ ب
"Барои онҳое, ки мардумро масхара мекунанд, дар охират
як дари биҳишт кушода мешавад ва мегўянд: "Биёед, биёед".
Вақте ки бо ғаму андўҳ ба назди он меоянд, дар пўшида
мешавад. Пасон як дари дигар кушода мешавад ва мегўянд:
"Биёед, биёед". Вақте ки бо ғаму андўҳ ба назди он
мераванд, он низ баста мешавад. Ҳамин ҳолат идома
меёбад. Ҳатто вақте ки барои яке аз онҳо боз як дари
ҷаннат кушода мешавад ва мегўянд: "Биёед", аз ноумедӣ
дигар ба назди он намеравад". Байҳақӣ дар "Ашшаъб" бо
исноди ҳасани мурсал баровардааст.
7) Аз мусибати мусулмони дигар хурсанд шудан:
• Дар ҳадисе, ки Восила ибни Асқаъ (р) ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтаанд:

"يك
َ ِيك َف َ ْْي َح َمهُ اللهُ َويَ ْب َتل
َ "َّلَ تُظْ ِه ْر الشَّ َمـاتَ َة ِِلَ ِخ
"Аз мусибати бародарат хурсанд нашав, то ки Аллоҳ ба ў
раҳм намуда, туро ба бало гирифтор накунад". Тирмизӣ
ривоят карда, ҳадиси ҳасан гуфтааст.
8) Хиёнат:
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• Дар ҳадисе, ки Абдуллоҳ ибни Амр (р) ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтаанд:

َأَ ْربَ ٌع َم ْن كُ َّن ِفي ِه كَان
 … َوإِ َذا َعاهَدَ َغدَ َر:" ِم ْن ال ِّنفَاقِ َح َّتى يَدَ َع َها

" َصلَ ٌة
ْ  َو َم ْن كَان َْت ِفي ِه خ َْصلَ ٌة ِم ْن ُه َّن كَان َْت ِفي ِه خ،ُم َنا ِفقًا خَالِ ًصا

"Чаҳор хислат ҳаст, ки ҳар кас онҳоро дошта бошад,
мунофиқи ҳақиқист. Ҳар кӣ яке аз онҳоро дошта бошад, то
онро тарк накунад, як хислати мунофиқӣ дорад. Онҳо: ...ба
аҳд вафо накардан" (муттафақун алайҳ).
• Дар ҳадисе, ки Ибни Масъуд, Ибни Умар ва Анас (р) ривоят
кардаанд, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

" ٍ َه ِذ ِه َغدْ َر ُة ُفَلَن:"لِك ُِّل غَا ِد ٍر لِ َوا ٌء َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة يُق َُال
"Рўзи қиёмат ҳар як хоин парчам дорад, ки мегўянд: "Ин
хиёнати фалонӣ аст"" (муттафақун алайҳ).
• Дар ҳадисе, ки Абўсаиди Худрӣ (р) ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтаанд:
"  أََّلَ َوَّلَ غَا ِد َر أَ ْعظَ ُم َغدْ ًرا،ِب َقدْ ِر َغدْ ِر ِه

ُ يُ ْر َف ُع لَه،لِك ُِّل غَا ِد ٍر لِ َوا ٌء ِع ْندَ ْاس ِت ِه يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة
" ِم ْن َأ ِمْيِ َعا َّم ٍة

"Рўзи қиёмат дар сурини ҳар як хоин як парчам аст, ки
мувофиқи хиёнаташ баланд мешавад. Огоҳ бошед, ки
хиёнате аз хиёнати амири омма бузургтар нест". Муслим.
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:

" َر ُج ٌل أَ ْعطَى َِب ثُ َّم َغدَ َر: ثَ َلَثَ ٌة أَنَا خ َْص ُم ُه ْم يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة:" َق َال اللهُ تَ َع َاَل
"Аллоҳ Таоло мегўяд: "Се тоифа мардум ҳастанд, ки рўзи
қиёмат Ман душмани онҳоям: касе, ки бо номи Ман ваъда
дода, сипас хиёнат мекунад". Аз Бухорӣ ривоят шудааст.
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• Тавре Язид ибни Шарик ривоят мекунад, Алӣ (р) дар
минбар хутба хонда гуфт: "На, қасам ба Аллоҳ, ки ғайр аз
Китоби Аллоҳ китоби дигар нест, ки мо хонем. Аммо чизҳое, ки
дар саҳифаҳои ин китоб навишта шудааст…" ва онро кушоданд.
Дар он дар бораи дандон ва ҷароҳати шутурҳо навишта шуда
буд ва боз ин ҳадиси Пайғамбар (c) ҳам буд:
" خ َف َر ُم ْسلِ ًَم َف َع َل ْي ِه لَ ْع َن ُة الل ِه
ْ َ َف َم ْن أ، يَ ْس َعى ِب َها أَ ْدنَا ُه ْم،ِذ َّم ُة الْـ ُم ْسلِ ِم َني َوا ِحدَ ٌة

ِص ًفا
ِ " َوالْـ َمَلَئِكَ ِة َوال َّن
ْ َ َ َّلَ يَ ْق َب ُل اللهُ ِم ْنهُ يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َعدْ َّلً َوَّل،اس أَ ْج َم ِع َني

"Ҳимояи мусулмонон (барои ҳама) як аст. Мусулмоне, ки аз
ҳама дар канор аст, барои он ҳаракат мекунад. Ҳар кӣ
ҳимояи мусулмонро вайрон кунад, ба ў лаънати Аллоҳ,
фариштагон ва мардум бод, рўзи қиёмат Аллоҳ аз ў на
тавбае бипазирад ва на маблағе". Аз Муслим ривоят
шудааст.
• Дар ҳадисе, ки Абўбурайда (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:

"" َمـا نَق ََض َق ْو ٌم الْ َع ْهدَ إَِّلَّ كَانَ الْ َق ْت ُل َب ْي َن ُه ْم
"Агар қавме аҳдро вайрон кунад, дар байни онҳо ҷанг сар
мезанад". Ин ҳадисро Ҳоким ривоят карда, саҳеҳ гуфтааст ва
онро Заҳабӣ маъқул донистааст.
• Дар ҳадисе, ки Амр ибни Ҳамақ ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:

"  ثُ َّم َق َت َلهُ َفأَنَا ِم َن الْقَاتِلِ َبرِى ٌء َوإِنْ كَانَ الْـ َم ْق ُت ُول،أَ ُّْيَـا َر ُجلٍ َأ َّم َن َر ُجَلً َع ََل َد ِم ِه
"كَا ِف ًرا
"Ҳар кӣ ба касе амонӣ диҳад ва сипас ўро кушад, ман аз
қотил безорам, гарчи кушташуда кофир бошад ҳам". Ибни
Ҳиббон дар "Саҳеҳ"-и худ овардааст.
• Дар ривояти Абўбакр (р) Пайғамбар (c) гуфтаанд:
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"ن
ْ ِم

ِ ْ َم ْن َق َت َل نَف ًْسا ُم َعاهَدَ ًة ِبغ
ُِيح الْ َج َّن ِة لَ ُيو َجد
َ  َو ِإنَّ ر،َْي َح ِّق َها ل َْم يَ َر ْح َرائِ َح َة الْ َج َّن ِة
" َم ِسْيَ ِة َخ ْم ِس ِمائَ ِة َع ٍام

"Ҳар кӣ муоҳидро ноҳақ бикушад, бўи биҳишт ба машомаш
намерасад. Ҳол он ки бўи биҳишт аз масофаи панҷсадсола
шамида мешавад". Боз дар як ривоят омадааст:

"  َوإِنَّ رِي َح َها لَ ُيو َجدُ ِم ْن َم ِسْيَ ِة َخ ْم ِس، ل َْم يَ َر ْح َرائِ َح َة ا ْل َج َّن ِة،َم ْن َق َت َل ُم َعاهَدً ا ِِف َع ْه ِد ِه
" ِمائَ ِة َع ٍام
"Ҳар кӣ муоҳидро қатл кунад, бўи ҷаннат ба машомаш
намерасад. Ҳол он ки бўи ҷаннат аз масофаи панҷсадсола
шамида мешавад". Аз Ибни Ҳиббон ривоят шудааст.
9) Миннат кардани эҳсон ва некиҳои дигар:
• Аллоҳ Таоло мегўяд:

َيا أَ ُّي َها الَّ ِذي َن آ َم ُنواْ َّلَ تُ ْب ِطلُواْ َصدَ َقاتِكُم بِالْ َم ِّن َواِل َذى
"Эй касоне, ки имон овардаед, садақоҳои хешро ба миннат
ниҳодан ва озор расонидан ботил макунед" [2:264].
• Дар ҳадисе, ки Абўзар (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:
" ،يم
ٌ ِاب َأل
ٌ  َو َل ُه ْم َع َذ، َوَّلَ ُي َزكِّيه ِْم، َوَّلَ َي ْنظُ ُر إِلَ ْيه ِْم،َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة

ُثَ َلَثَ ٌة َّلَ ُيكَ ِّل ُم ُه ْم الله
ٍ َق َال َف َق َرأَ َها َر ُس ُول الل ِه ﷺ ثَ َل ََث َم َّر
 َم ْن ُه ْم َيا َر ُس َول،َْسوا
ُ ِ  َخا ُبوا َوخ: َق َال أَ ُبو َذ ٍّر،ات
ِ ِ َوالْـ ُم َنف ُِّق ِس ْل َع َتهُ بِالْ َحل، ُ َوالْـ َم َّنان،"الل ِه؟ َق َال الْـ ُم ْسب ُِل
ف الْكَا ِذ ِب
"Се тоифа мардум ҳастанд, ки Аллоҳ рўзи қиёмат ба онҳо
сухан нагўяд, (аз гуноҳ) покашон накунад ва барояшон азоби
дардноке ҳаст. Ин суханонро се маротиба такрор
намуданд. Абўзар гуфт: "Ноумеду ноком шаванд, онҳо
кистанд, эй Расулаллоҳ?" Пайғамбар (c) гуфтанд: "Касе, ки
(аз рўи кибр) доманашро кашол мекунад, касе, ки миннат
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мекунад ва касе, ки молашро бо қасами дурўғ мегузаронад".
Аз Муслим ривоят шудааст.
10) Ҳасад: Орзуи несту нобуд шудани неъмате, ки як инсон
дорад, ҳасад аст. Аммо орзуи доштани ҳамон неъмат ҳавас аст.
Ҳавас кардан ҷоиз мебошад.
• Аллоҳ Таоло мегўяд:

اس َع ََل َما آتَا ُه ُم اللّهُ ِمن َفضْ لِ ِه
َ أَ ْم يَ ْح ُسدُ ونَ ال َّن
"Ё бар мардум ба хотири неъмате, ки Аллоҳ аз фазли хеш
ба онон арзонӣ дошта, ҳасад мебаранд?" [4:54].

ََش َح ِاس ٍد إِ َذا َح َسد
ِّ َ َو ِمن
"Ва аз шарри ҳасад чун рашк меварзад!" [113:5]
• Дар ҳадисе, ки Анас (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:

"" َوَّلَ تَ َح َاسدُ وا
"Ба якдигар ҳасад набаред" (муттафақун алайҳ).
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:

ِ  َوَّلَ َي ْج َت ِم ُع ِِف َج ْو،الل ِه َو َف ْي ُح َج َه َّن َم
"ف

َِّلَ َي ْج َت ِم ُع ِِف َج ْو ِف َع ْب ٍد ُم ْؤ ِم ٍن ُغ َبا ٌر ِِف َسبِيل
ُ" َع ْب ٍد ا ِإلْيَـانُ َوالْ َح َسد

"Дар ботини бандаи мўъмин ғубори роҳи Аллоҳ ва бўи
ҷаҳаннам ҷамъ намешавад. Дар ботини банда имон ва
ҳасад ҷамъ намешавад". Аҳмад, Байҳақӣ, Насоӣ ва Ибни
Ҳиббон ривоят кардаанд.
• Тавре Зумра ибни Салаба (р) ривоят мекунад, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:
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ٍ ْ اس ِبخ
"َْي َمـا ل َْم يَ َت َح َاسدُ وا
ُ "َّلَ يَ َز ُال ال َّن
"Модом ки мардум ба якдигар ҳасад намекунанд, пайваста
дар некӣ мебошанд". Аз Табаронӣ ривоят шудааст. Мунзирӣ ва
Ҳайсамӣ ровиёни онро боэътимод гуфтаанд.
• Дар ҳадисе, ки Зубайр (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:

ِ  َوالْ َبغْضَ ا ُء،َوالْ َبغْضَ ا ُء
" َ أَ َمـا إِ ِِّن َّل،ه َي ا ْل َحالِ َق ُة

ُ الْ َح َسد:َد َّب ِإلَ ْيك ُْم َدا ُء اِلُ َم ِم َق ْبلَك ُْم
ين
َ ِّ"أَ ُق ُول تَ ْحلِ ُق الشَّ ْع َر َولَ ِك ْن تَ ْحلِ ُق الد

"Бемории умматҳои гузашта, ки ҳасад ва бад дидани
якдигар мебошад, то ба шумо омадааст. Бад дидани
якдигар ҳолиқа, яъне тарошанда аст. Ман намегўям, ки
мўйро метарошад, ман мегўям, ки динро метарошад".
Байҳақӣ ва Баззор ривоят кардаанд. Ҳайсамӣ ва Мунзирӣ
исноди онро боэътимод гуфтаанд.
• Абдуллоҳ ибни Амр (р) ривоят мекунад:

ِوم الْ َقل ِْب َصدُ وق
ِ ِق َيل َيا َر ُس َول الل ِه أَ ُّي ال َّن
ِ اس أَ ْفضَ ُل؟ َق َال ك ُُّل َم ْخ ُم
ُ َُصد
،وق الل َِّسانِ نَ ْع ِر ُفهُ َف َمـا َم ْخ ُمو ُم الْ َقل ِْب؟ َق َال ُه َو ال َّت ِق ُّي ال َّن ِق ُّي َّلَ إِثْ َم ِفي ِه َوَّلَ بَغ َْي
َ َوَّلَ َح َسد،" َوَّلَ ِغ َّل
"  َقالُوا. ِالل َِّسان

"Аз Пайғамбар (c) пурсиданд: "Афзалтарини мардум кист?"
Он кас ҷавоб доданд: "Инсоне, ки қалби тоза дораду забони
ростгў". Гуфтанд: "Инсони ростгўро медонем, аммо инсони
қалбаш тоза чӣ гуна аст?" Он кас гуфтанд: "Инсони поку
ботақвост, ки на ҷиноят мекунад ва на зўроварӣ, на кина
меварзад ва на ҳасад"". Аз Ибни Моҷа ривоят шудааст.
Мунзирӣ ва Ҳайсамӣ исноди онро саҳеҳ гуфтаанд.
11) Фиребгарӣ:
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• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:

"" َم ْن غَشَّ َنا َفلَ ْي َس ِم َّنا
"Ҳар кӣ моро фиреб диҳад, аз мо нест" (муттафақун алайҳ).
• Дар ҳадисе, ки Маъқал ибни Ясор ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтаанд:

ٌّ وت َو ُه َو غ
" َاش لِ َر ِع َّي ِت ِه إَِّلَّ َح َّر َم اللهُ َعلَ ْي ِه
ُ ُوت َي ْو َم َْي
ُ َُمـا ِم ْن َع ْب ٍد يَ ْس َ َْت ِعي ِه اللهُ َر ِع َّي ًة َْي
"الْ َج َّن َة
"Ҳар киро Аллоҳ ба қавме сардор кунад ва ў қавми худро
фиреб диҳаду дар ҳамин ҳолат бимирад, бешакку шубҳа,
Аллоҳ ба ў ҷаннатро ҳаром мекунад" (муттафақун алайҳ).
12) Ҳилагарӣ:
• Дар ҳадисе, ки Абдуллоҳ ибни Масъуд ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтаанд:

" َوالْـ َمكْ ُر َوالْ ِخدَ ا ُع ِِف ال َّنا ِر،" َم ْن غَشَّ َنا َفلَ ْي َس ِم َّنا
"Ҳар кӣ моро фиреб диҳад, аз мо нест, маккорӣ ва
фиребгарӣ дар дўзаханд"". Ибни Ҳиббон дар "Саҳеҳ"-и худ
ривоят кардааст.
• Дар ҳадисе, ки Иёз ибни Ҳаммори Муҷошеӣ ривоят
кардааст, Пайғамбар (c) дар яке аз хутбаҳо аз ҷумла гуфтаанд:

"… َو َر ُج ٌل َّلَ ُي ْصب ُِح َو ََّل ُْيْ ِِس إَِّلَّ َو ُه َو ُيخَا ِد ُع َك َع ْن أَ ْهلِ َك َو َمـالِ َك:" َوأَ ْه ُل ال َّنا ِر َخ ْم َس ٌة
"Аҳли дўзах панҷ тоифаанд: ... касе, ки шабу рўз туро дар
хусуси аҳли оила ва молат фиреб медиҳад". Аз Муслим
ривоят шудааст.
• Тавре Ибни Умар (р) ривоят мекунад, нафаре ба Пайғамбар
(c) гуфт, ки дар хариду фурўш фиреб медиҳад. Он кас гуфтанд:
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"" َم ْن بَا َي ْع َت َفق ُْل َّلَ ِخَلَبَ َة
"Бо ҳар кӣ хариду фурўш кунӣ, бигў, ки фиреб додан нест"
(муттафақун алайҳ).
• Дар ривояти Ибни Умар (р) гуфта мешавад:

""أَنَّ ال َنب َِّي ﷺ نَ َهى َع ْن ال َّن ْج ِش
"Пайғамбар (c) аз наҷш боздоштаанд" (муттафақун алайҳ).
Нававӣ дар хусуси наҷш гуфтааст, ки на барои харидани мол,
балки барои фиреб додани дигарон нархи молро бардоштан
аст. Ибни Қутайба гуфтааст, ки ин бо ҳила ба мақсад расидан ва
фиребгарӣ аст.
13) Барои ғайри Аллоҳ дарғазаб шудан:
• Абўҳурайра (р) ривоят мекунад:

" َّلَ تَغْضَ ْب: َف َر َّد َد ِم َرا ًرا َق َال، َّلَ تَغْضَ ْب:"أَنَّ َر ُجَلً َق َال لِل َّنب ِِّي ﷺ أَ ْو ِص ِني َق َال
"Нафаре ба Пайғамбар (c) гуфт: "Ба ман насиҳат кунед". Он
кас гуфтанд: "Дарғазаб нашав". Ў якчанд маротиба ҳамон
суханро такрор кард ва Пайғамбар (c) ҳар дафъа ҷавоб
медоданд: "Дарғазаб нашав"". Аз Бухорӣ ривоят шудааст.
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:

" إَِّنَّ َـا الشَّ ِديدُ َم ْن َْيْ ِل ُك نَف َْسهُ ِع ْندَ الْغَضَ ِب،ِالَص َع ِة
َ ُّ "لَ ْي َس الشَّ ِديدُ ب
"Касе, ки дар гуштингирӣ ғолиб меояд, пўрзур нест, балки
пурзўр касест, ки ҳангоми ғазаб худдорӣ карда тавонад"
(муттафақун алайҳ).
• Абўсаиди Худрӣ (р) ривоят мекунад: "Пайғамбар (c)
ҳамроҳи мо намози асрро хонданд ва бархоста хутба карданд,
ки аз ҳамон рўз мо онро аз ёд медонем:
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ٍ أََّلَ إِنَّ بَ ِني آ َد َم ُخلِقُوا َع ََل طَ َبق
َّ أََّلَ َوإِن،َات
يع الْغَضَ ِب بَ ِطي َء
ِ َ  أََّلَ َو ِإنَّ ِم ْن ُه ْم، َف ِتل َْك ِب ِتل َْك،يع الْف َْي ِء
ِ َ يع ا ْلغَضَ ِب
ِ َ َو ِم ْن ُه ْم
َ ُس
ُ ُس
ُ ُس
،يع الْغَضَ ِب بَ ِطي ُء الْف َْي ِء
ِ َ َش ُه ْم
ِ َ َْي ُه ْم بَ ِطي ُء الْغَضَ ِب
ُ ُس
ُ ُس
ُ ْ  أََّلَ َوخ،الْف َْي ِء
ُّ َ  َو،يع الْف َْي ِء
، أَ َمـا َرأَ ْي ُت ْم إِ ََل ُح ْم َر ِة َع ْي َن ْي ِه َوانْ ِتفَا ِخ أَ ْو َداجِ ِه،أََّلَ َو ِإنَّ ا ْلغَضَ َب َج ْم َر ٌة ِِف َقل ِْب ا ْب ِن آ َد َم
 َفلْ َيل َْص ْق بِاِلَ ْر ِض،َِش ٍء ِم ْن َذلِ َك
ْ َ " َف َم ْن أَ َح َّس ب
" ،َي ِء
ِ َ ِم ْن ُه ْم الْ َب ِطي َء الْغَضَ ِب
َ ُس
ْ يع الْف

"Огоҳ бошед, ки банӣ-одам якчанд хел офарида шудаанд.
Огоҳ бошед, ки баъзеи онҳо оҳиста дарғазаб ва зуд хомўш
мешаванд, аммо баъзе зуд дарғазаб ва зуд ором мешаванд.
Ҳар ду баробаранд. Огоҳ бошед, ки баъзеи онҳо зуд дарғазаб
ва оҳиста ором мешаванд. Огоҳ бошед, ки беҳтаринашон
касест, ки оҳиста дарғазаб ва зуд ором мешавад, аммо
бадтарини онҳо онест, ки зуд дарғазаб мешавад, аммо
суст ором мешавад. Огоҳ бошед, ки ғазаб оташе дар қалби
банӣ-одам аст. Оё надидаед, ки чашмҳо сурх мешаванду дар
гардан рагҳои кабуд варам мекунанд? Ҳар кӣ аз он чизеро
пай барад, дарҳол ба замин бичаспад". Ин ҳадисро Тирмизӣ
ривоят карда, саҳеҳ гуфтааст.
• Дар ҳадисе, ки Ибни Умар (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:

" كَظَ َم َها َع ْبدٌ ا ْب ِتغَا َء َو ْج ِه الل ِه،" َمـا ِم ْن ُج ْر َع ٍة أَ ْع َظ ُم ِع ْندَ الل ِه ِم ْن ُج ْر َع ِة َغ ْي ٍظ
"Дар назди Аллоҳ ягон фурўбарӣ аз фурў бурдани ғазаб, ки
банда онро барои Аллоҳ фурў бурда бошад, бузургтар нест,
агар банда онро барои Аллоҳ фурў бурда бошад". Аз ибни
Моҷа ривоят шудааст. Ҳайсамӣ исноди онро саҳеҳ ва
ровиёнашро боэътимод гуфтааст. Мунзирӣ гуфтааст: "Ровиёни
он шахсонест, ки дар бораи саҳеҳ ба ҳуҷҷат гирифта мешаванд".
• Ибни Аббос (р) дар шарҳи ояти Аллоҳ Таоло:

ا ْد َف ْع بِالَّ ِتي ِه َي أَ ْح َس ُن
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"Ҳамвора ба некўтарин ваҷҳе посух деҳ" [41:34]
гуфтааст, ки ҳангоми ғазаб сабр кардан ва бадикардагонро
бахшидан аст. Агар ҳамин гуна рафтор кунанд, Аллоҳ онҳоро
нигоҳ медорад ва душман ба онҳо сар хам мекунад. Аз Бухорӣ
ривоят шудааст.
14) Дар бораи мусулмонон гумони бад доштан:
• Аллоҳ Таоло мегўяд:

يَا أَ ُّي َها الَّ ِذي َن آ َم ُنوا ا ْج َت ِن ُبوا كَ ِثْياً ِّم َن ال َّظ ِّن ِإنَّ بَ ْع َض ال َّظ ِّن إِثْ ٌم
"Эй касоне, ки имон овардаед, аз гумони фаровон
бипарҳезед. Зеро порае аз гумонҳо дар ҳадди гуноҳ аст"
[49:12].
Ибни Аббос дар тафсири ин оят гуфтааст: "Аллоҳ мўъминро
боздоштааст, ки дар хусуси мўъмини дигар дар гумони бад
набошад".
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:

ِ  َفإِنَّ الظَّ َّن أَكْ َذ ُب الْ َح ِد،"إِيَّاك ُْم َوال َّظ َّن
"يث
"Аз гумон эҳтиёт бошед, чунки гумон дурўғтарин сухан
аст" (муттафақун алайҳ).
Дар хусуси мўъмине, ки аз намуди зоҳириаш некўкору
зебоамалкунанда буданаш ошкор аст, гумони бад бурдан ҷоиз
нест. Аммо дар хусуси мусулмоне, ки бадкор, зишткор ва
анҷомдиҳандаи амали шубҳанок буданаш ошкор аст, бадгумон
шудан дуруст аст. Дар ҳадисе, ки Оиша (р) ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтаанд:

"" َمـا أَظُ ُّن ُفَلَنًا َو ُفَلَنًا َي ْع ِر َفانِ ِم ْن ِدي ِن َنا
255

"Ман намепиндорам, ки фалонӣ ва фалонӣ аз дини мо ягон
чӣ медонанд". Дар ривояти дигар гуфта шудааст:

"" ِم ْن ِدي ِن َنا الَّ ِذى نَ ْح ُن َعلَ ْيه
"Аз дине, ки мо дар он мебошем". Лайс ибни Саъд мегўяд, ки
ҳар дуи онҳо аз мунофиқон буданд. Аз Бухорӣ ривоят шудааст.
15) Дурўягӣ:
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) аз ҷумла гуфтанд:

"اس َذا الْ َو ْج َه ْ ِني الَّ ِذي يَأْ ِِت َه ُؤَّلَ ِء ِب َو ْج ٍه َويَأْ ِِت َه ُؤَّلَ ِء ِب َو ْج ٍه
ِ َش ال َّن
َّ َ َ" َوتَجِ دُ ون
"Шумо медонед, ки дурўяҳо ба баъзе бо як рў ва ба дигарон
бо рўи дигар меоянд ва онҳо бадтарин мардуманд"
(муттафақун алайҳ).
• Тавре Муҳаммад ибни Зайд ривоят мекунад, якчанд нафар
ба бобояш Абдуллоҳ ибни Умар (р) гуфтанд:

َ ُول لَ ُه ْم ِب ِخَل َِف َمـا نَ َتكَل َُّم إِ َذا َخ َر ْج َنا ِم ْن ِع ْن ِد ِه ْم َق
ُ  َف َنق،إِنَّا نَدْ خ ُُل َع ََل َسَل َِطي ِن َنا
" :ال

ِ " كُ َّنا نَ ُعدُّ َه َذا نِفَا ًقا َع ََل َع ْه ِد َر ُس
ول الل ِه

"Чун мо ба назди подшоҳони худ дароем, дигар сухан мегўем
ва дар берун дигар сухан". Абдуллоҳ ибни Умар (р) дар ҷавоб
гуфт: "Мо дар даври Пайғамбар (c) ин корро мунофиқӣ
мешумурдем". Аз Бухорӣ ривоят шудааст.
• Тавре Аммор ибни Ёсир (р) ривоят мекунад, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:

" كَانَ لَهُ َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة لِ َسانَانِ ِم ْن نَا ٍر،" َم ْن كَانَ لَهُ َو ْج َهانِ ِِف الدُّ نْ َيا
"Ҳар кӣ дар ин дунё ду рўй дошта бошад, рўзи қиёмат аз
оташ ду забон дода мешавад". Абўдовуд ва Ибни Ҳиббон дар
"Саҳеҳ"-и худ ривоят кардаанд.
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16) Зулм:
• Дар ҳадисе, ки Ибни Умар (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:

"ـات َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة
ٌ ْـم ظُ ُل َم
ُ "ال ُّظل
"Зулм рўзи қиёмат торикист" (муттафақун алайҳ).
• Дар ҳадисе, ки Абўмўсо (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтанд:

" ُ"إِنَّ اللهَ ُْيْ َِل لِلظَّالِ ِم َفإِ َذا أَ َخ َذ ُه ل َْم ُي ْفلِ ْته
"Аллоҳ ба золим умри дароз медиҳад, аммо вақте ки ўро бо
азоб медорад, ўро роҳи халосӣ нест" ва ояти зеринро
хонданд:

ٌيم شَ ِديد
ٌ َِوكَ َذ ِل َك أَ ْخ ُذ َربِّ َك إِ َذا أَ َخ َذ الْ ُق َرى َو ِه َي ظَالِ َم ٌة إِنَّ أَ ْخ َذ ُه َأل
"Инчунин буд муохазаи Парвардигори ту, вақте ки бихоҳад
қарияе ситамкорро ба муохаза кашад. Муохазаи Ў азобе
сахт дардовар аст!" [11:102] (муттафақун алайҳ).
• Тавре Ибни Аббос (р) ривоят мекунад, вақте ки Пайғамбар
(c) Муозро ба Яман фиристоданд, гуфтанд:

"اب
ِ "ات َِّق َد ْع َو َة الْـ َم ْظل
ٌ ُوم َفإِنَّهُ لَ ْي َس بَ ْي َن َها َوبَ ْ َني الل ِه ِح َج
"Аз дуои мазлум эҳтиёт бош, чунки миёни он ва Аллоҳ
пардае нест" (муттафақун алайҳ).
• Абўзар (р) аз Пайғамбар (c), он кас аз Аллоҳи Азза ва Ҷалла
ривоят мекунанд:

"ْـم َع ََل نَف ِِْس َو َج َعلْ ُتهُ بَ ْي َنك ُْم ُم َح َّر ًما َف ََل تَظَالَ ُموا
َ "يَا ِع َبا ِدي إِ ِِّن َح َّر ْم ُت ال ُّظل
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"Эй бандагонам, Ман зулмро барои худ ҳаром кардам, онро
ба шумо низ ҳаром гардондам, пас ба якдигар зулм
накунед". Аз Муслим ривоят шудааст.
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:

ْ َق ْب َل أَن، َفلْ َي َت َحلَّلْهُ ِم ْنهُ الْ َي ْو َم،َش ٍء
ْ َ  َأ ْو ِم ْن،َم ْن كَان َْت ِع ْندَ ُه َمظْ َل َم ٌة ِلَ ِخي ِه ِم ْن ِع ْر ٍض
 َو ِإنْ ل َْم تَك ُْن، ِإنْ كَانَ لَهُ َع َم ٌل َصالِ ٌح أُ ِخ َذ ِم ْنهُ ِب َقدْ ِر َمظْ َل َم ِت ِه،َّلَ يَكُونَ ِدي َنا ٌر َوَّلَ ِد ْر َه ٌم
ِ ات أُ ِخ َذ ِم ْن َس ِّي َئ
 َف ُح ِم َل َعلَ ْي ِه،ات َصا ِح ِب ِه
ٌ "لَهُ َح َس َن
"

"Ҳар кӣ дар боби обрў ё ягон чизи дигар ба бародараш зулм
карда бошад, имрўз, яъне пеш аз омадани он рўзе, ки динору
дирҳам суд намедиҳад, онро ҳал кунад. (Агар ҳамон рўз фаро
расад) мувофиқи зулмаш аз амалҳои некаш мегиранд,
амали нек надошта бошад, аз гуноҳҳои мазлум гирифта,
ба болои ў бор мекунанд". Аз Бухорӣ ривоят шудааст.
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:
" ه َنا ال َّت ْق َوى
ُ  ال َّت ْق َوى َها، َوَّلَ يَ ْح ِق ُر ُه، ُ َوَّلَ يَ ْخ ُذ ُله، ُ َّلَ يَ ْظلِ ُمه،الْـ ُم ْسلِ ُم أَخُو الْـ ُم ْس ِل ِم

 ك ُُّل الْـ ُم ْس ِل ِم،الُش أَنْ يَ ْح ِق َر أَخَا ُه الْـ ُم ْسلِ َم
ِّ َّ  ِب َح ْس ِب ا ْمرِئٍ ِم ْن، َويُ ِش ُْي إِ ََل َصدْ ِر ِه،َها ُه َنا
ُ" َع ََل الْـ ُم ْسلِ ِم َح َرا ٌم َد ُمهُ َو ِع ْرضُ هُ َو َمـالُه

"Мусулмон бародари мусулмон аст, ўро зулм намекунад, бе
ёрӣ намегузорад ва таҳқир намекунад". Сипас ба қафаси
синаашон ишора намуда гуфтанд: "Тақво дар ин ҷост,
тақво дар ин ҷост. Танҳо таҳқир кардани бародари
мусулмон ба бадии инсон кифоя мекунад, барои мусулмон
обрў, хун ва моли мусулмони дигар ҳаром аст"". Аз Муслим
ривоят шудааст.
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:
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" ُوم يَ ْر َف ُع َها
ِ  َو َد ْع َو ُة الْـ َم ْظل، َوا ِإل َمـا ُم الْ َعا ِد ُل،الصائِ ُم َح َّتى يُف ِْط َر
َّ :ثَ َلَثَ ٌة َّلَ تُ َر ُّد َد ْع َوتُ ُه ْم

ُ  َويَق،الس َمـا ِء
ََْصن َِّك َولَ ْو بَ ْعد
ِ اللهُ َف ْو َق الْ َغ َم
َ ـام َويَ ْف َت ُح لَ َها أَبْ َو
َّ اب
َ ُ  َو ِع َّز ِِت ِلَن:ُول ال َّر ُّب
" ِح ٍني

"Дуои се нафар рад карда намешавад: дуои рўзадор то
ифтор карданаш, дуои роҳбари одил ва дуои мазлум. Аллоҳ
онро аз абрҳо болотар бардошта, ба он дарҳои осмонро боз
мекунад ва мегўяд: "Ба ҳаққи иззатам, баъд аз андаке
фурсат бошад ҳам, албатта ба ту ёрӣ медиҳам"". Аҳмад,
Тирмизӣ, Ибни Ҳузайма ва Ибни Ҳиббон дар китобҳои "Саҳеҳ"-и
худ ривоят кардаанд. Тирмизӣ онро ҳасан гуфтааст.
• Дар ривояти Уқба ибни Омир Ҷуҳанӣ (р) Пайғамбар (c)
гуфтаанд:

" الْ َوا ِلدُ َوالْـ ُم َسا ِف ُر َوالْـ َمظْلُو ُم:اب َد ْع َوتُ ُه ْم
ُ "ثَ َلَثَ ٌة ت ُْس َت َج
"Дуои се нафар мустаҷоб аст: падар, мусофир ва мазлум".
Аз Табаронӣ ривоят шудааст. Мунзирӣ исноди онро саҳеҳ
гуфтааст. Ҳайсамӣ гуфтааст: "Ровиёни он ғайр аз Абдуллоҳ
ибни Язиди Азрақ ровиёни ҳадиси саҳеҳ мебошанд. Ровии
мазкур низ боэътимод аст.
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:

" َوإِنْ كَانَ فَاجِ ًرا َف ُف ُجو ُر ُه َع ََل نَف ِْس ِه،ُوم ُم ْس َت َجابَ ٌة
ِ " َد ْع َو ُة الْـ َم ْظل
"Дуои мазлум мустаҷоб аст, агарчи ў бадкирдор бошад
ҳам, чунки бадии ў барои худаш аст". Аз Аҳмад ривоят
шудааст. Мунзирӣ исноди онро ҳасан гуфтааст. Ҳайсамӣ низ
исноди онро ҳасан гуфтааст.
17) Номувофиқии сухан ва амал:
• Аллоҳ Таоло мегўяд:
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َاب أَ َفَلَ تَ ْع ِقلُون
َ َنس ْونَ أَنف َُسك ُْم َوأَن ُت ْم تَ ْتلُونَ الْ ِك َت
َ أَتَأْ ُم ُرونَ ال َّن
َ اس بِال ِ ِّْْب َوت
"Оё дар ҳоле ки китобро мехонед, мардумро ба некӣ фармон
медиҳед ва худро фаромўш мекунед? Оё ба ақл
дарнамеёбед?" [2:44].
Дар ин оят ба Банӣ-Исроил хитоб карда шудааст. Аз ин
мебарояд, ки он аз шариати гузаштагон аст. Аммо Аллоҳ
Субҳонаҳу бо зикр намудани ибораи охирин:

َأَ َفَلَ تَ ْع ِقلُون
"Оё фикр намекунед?!" [2:44]
ба мо мефаҳмонад, ки монанди онҳо кор бурдан беақлист ва
назари моро ба ин кор менигаронад. Бо ин ба мо низ хитоб
мекунад. Боз Аллоҳ Таоло мегўяд:

ََيا أَ ُّي َها الَّ ِذي َن آَ َم ُنوا لِ َم تَقُولُونَ َما ََّل تَ ْف َعلُونَ ك ُ ََْب َم ْق ًتا ِعندَ اللَّ ِه أَن تَقُولُوا َما ََّل تَ ْف َعلُون
"Эй касоне, ки имон овардаед, чаро суханоне мегўед, ки ба
корашон намебандед? Аллоҳ сахт ба хашм меояд, ки чизе
бигўеду ба ҷой наёваред" [61:2-3].
• Дар ривояти Усома ибни Зайд (р) Пайғамбар (c) гуфтаанд:
"  َف َيدُ و ُر ِب َها كَ َمـا َيدُ و ُر،اب َبطْ ِن ِه
ُ  َف َت ْندَ لِ ُق أَ ْق َت،ِ َف ُيلْقَى ِِف ال َّنار،َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة

ُِيؤ ََْت بِال َّر ُجل
 َأ ْي ُفَلَنُ َمـا شَ أْن َُك؟ أَلَ ْي َس كُ ْن َت: َ َف َيقُولُون،ِ َف َي ْج َت ِم ُع إِلَ ْي ِه أَ ْه ُل ال َّنار،الْ ِح َمـا ُر ِب َر َحا ُه
ِ  َقدْ كُ ْن ُت آ ُم ُرك ُْم بِالْـ َم ْع ُر، َب ََل:ُول
ِ تَأْ ُم ُر بِالْـ َم ْع ُر
ُ وف َوتَ ْن َهى َع ْن الْـ ُم ْنكَرِ؟ َف َيق
َوف َوَّل
"آتِي ِه َوأَنْ َهاك ُْم َع ْن الْـ ُم ْنكَ ِر َوآتِي ِه

"Рўзи қиёмат нафареро оварда ба дўзах мепартоянд.
Рўдаву шикамаш овезону ҳар сў парешон шуда, дар атрофи
он давр мезанад, чунон ки хар дар атрофи осиё давр
мезанад. Ба назди ў дўзахиён ҷамъ омада мегўянд: "Эй
фалонӣ, ба ту чӣ шуд, охир ту ҳамаро ба некӣ даъват
намуда, аз бадӣ бозмедоштӣ-ку!" Ў мегўяд: "Оре, чунин
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мекардам, аммо ман ба некӣ мефармудаму худ
намекардам, аз бадӣ бозмедоштаму худ аз он худдорӣ
намекардам"" (муттафақун алайҳ).
• Дар ривояти Ҷундуб ибни Абдуллоҳи Аздӣ (р) Пайғамбар (c)
гуфтаанд:

" اس َويُ ْحر ُِق
ِ الْساجِ ُي ِِض ُء لِل َّن
َ َمث َُل ا َّل ِذي ُي َعل ُِّم ال َّن
َ ْ اس الْخ
َ ِّ ِ كَ َمثَل، َُْي َويَ ْن َس نَف َْسه
ُ"نَف َْسه
"Инсоне, ки ба мардум некиро таълим дода, худро фаромўш
мекунад, монанди чароғест, ки ба мардум равшанӣ
бахшида, худ месўзад". Аз Табаронӣ ривоят шудааст. Мунзирӣ
исноди онро ҳасан гуфтааст. Ҳайсамӣ ровиёни онро боэътимод
гуфтааст.
18) Бо ифтихор худро ситоиш кардан:
Аллоҳ Таоло мегўяд:

َف ََل تُ َزكُّوا أَنف َُسك ُْم ُه َو أَ ْعل َُم ِبِ َ ِن اتَّقَى
"Хештанро бегуноҳ мадонед. Ўст, ки парҳезгорро беҳтар
мешиносад!" [53:32].
• Муҳаммад ибни Амр ибни Атоъ ривоят мекунад: "Номи
духтарамро Барро (яъне нек) монда будам, ба ман Зайнаб
бинти Абўсалама гуфт:

ُ  َفق ََال َر ُس،يت بَ َّر َة
"  َّلَ تُ َزكُّوا:ول الل ِه ﷺ
ُ  َو ُس ِّم،اَّلس ِم
ْ َر ُس َول الل ِه ﷺ نَ َهى َع ْن َه َذا

َِّإن
 َس ُّمو َها َزيْ َن َب: َفقَالُوا ب َِم ن َُس ِّمي َها؟ َفق ََال، اللهُ أَ ْعل َُم ِبأَ ْهلِ ال ِْْبِّ ِم ْنك ُْم،"أَنْف َُسك ُْم

"Пайғамбар (c) аз гузоштани ин ном боздоштаанд. Маро
низ Барро ном гузошта буданд. Он кас гуфтанд: "Худро
ситоиш накунед, Аллоҳ беҳтар медонад, ки чӣ касе аз шумо
нек аст". Гуфтанд: "Пас чӣ ном гузорем?" Он кас гуфтанд:
"Зайнаб номед"". Аз Муслим ривоят шудааст.
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Бе ҳеҷ гуна эҳтиёҷи шаръӣ фақат барои манманӣ ва фахр
худро ситоиш намудан ҷоиз нест. Дар эҳтиёҷи шаръӣ, яъне дар
мавридҳои таъинкардаи шариат худро ситоиш кардан ҷоиз аст.
Масалан:
• Агар ин кор аз ҷумлаи амалҳое бошад, ки онро гуфтану
расонидани Пайғамбар (c) лозим аст. Чунки ин чизро мақоми
дунявию ухравии пайғамбарӣ тақозо мекунад. Дар Бухорӣ аз
Анас (р) ривоят карда мешавад:

ِ َجا َء ثَ َلَثَ ُة َر ْه ٍط إِ ََل بُ ُي
َ يَ ْسأَلُون، وت أَ ْز َواجِ ال َّنب ِِّي ﷺ
 َفقَالُوا َوأَ ْي َن نَ ْح ُن ِم ْن ال َّنب ِِّي ﷺ َقدْ َغ َف َر اللهُ لَهُ َمـا تَ َقدَّ َم ِم ْن،ْْبوا كَأَنَّ ُه ْم تَقَالُّو َها
ُ ِ أُخ
 َوأَنَا أَ ُصو ُم: َو َق َال آ َخ ُر، أَ َمـا أَنَا َفإِ ِِّن ُأ َص َِّل اللَّ ْي َل أَبَدً ا: َق َال أَ َحدُ ُه ْم،َذنْ ِب ِه َو َمـا تَأَ َّخ َر
،  َف َجا َء َر ُس ُول الل ِه ﷺ، أَنَا أَ ْع َتز ُِل ال ِّن َسا َء َفَلَ أَتَ َز َّو ُج أَبَدً ا: َو َق َال آ َخ ُر،الدَّ ْه َر َوَّلَ ُأ ْف ِط ُر
 لَ ِك ِّني أَ ُصو ُم، ُ َأ َمـا َوالل ِه ِإ ِِّن ِلَخْشَ اك ُْم لِلَّ ِه َوأَتْقَاك ُْم لَه،َفق ََال أَنْ ُت ْم الَّ ِذي َن ُقلْ ُت ْم كَ َذا َوكَ َذا
 َف َم ْن َر ِغ َب َع ْن ُس َّن ِتي َفلَ ْي َس ِم ِّني، َوأَتَ َز َّو ُج ال ِّن َسا َء، ُ َوأُ َص َِّل َوأَ ْر ُقد،" َوأُ ْف ِط ُر
"  َفلَ َمـا، ن ِع َبا َد ِة ال َّنب ِِّي ﷺ
ْ َع

"Се нафар ба хонаи завҷаи Пайғамбар (c) омада, аз ибодати
он кас пурсон шуданд. Баъд аз он ки ҷавобро шуниданд, худ
аз худ нафрат карда гуфтанд: "Мо дар куҷоему Пайғамбар
(c) дар куҷоянд, ҳол он ки Аллоҳ гуноҳҳои гузаштаву ояндаи
он касро бахшида бошад". Яке аз онҳо гуфт: "Ман то охири
умр шабона намоз мехонам". Дигаре гуфт: "Ман тамоми
умр рўза медорам ва ҳаргиз даҳонамро намекушоям". Боз
дигаре гуфт: "Ман аз занҳо худдорӣ мекунам ва то охири
умр издивоҷ намекунам". Сипас Пайғамбар (c) омада
гуфтанд: "Оё фалон-фалон суханҳоро шумо гуфтед? Акнун
(аз ман шунавед): Қасам ба Аллоҳ, ки ман назар ба шумо
бештар аз Аллоҳ метарсам ва тақво мекунам. Аммо ман
ҳам рўза медорам, ҳам даҳонамро мекушоям, ҳам намоз
мехонам, ҳам хоб мекунам ва ҳам ба занҳо издивоҷ
мекунам. Пас, ҳар кӣ аз суннати ман рў гардонад, ў аз ман
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нест"". Дар ҳадиси муттафақун алайҳ, ки Абўҳурайра (р)
ривоят кардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

""أَنَا َس ِّيدُ الْ َق ْو ِم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة
"Рўзи қиёмат ман сайиди қавмам мешавам". Дар ривояти
Муслим он кас гуфтаанд:

"اس يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة
ِ  أَنَا َس ِّيدُ ال َّن،اس َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة
ِ "أَنَا َس ِّيدُ ال َّن
"Рўзи қиёмат ман сайиди мардум мешавам, рўзи қиёмат
ман сайиди мардум мешавам". Дар ҳадиси Абўсаид, ки
Тирмизӣ овардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

ُأَنَا َس ِّيد
 َوأَنَا أَ َّو ُل َم ْن تَ ْنشَ ُّق َع ْنهُ اِلَ ْر ُض َوَّلَ َف ْخ َر،"يَ ْو َم ِئ ٍذ آ َد ُم َف َم ْن ِس َوا ُه إَِّلَّ تَ ْح َت لِ َو ِاِئ

" ن نَب ٍِّي
ْ  َو َمـا ِم، َو ِب َي ِدي لِ َوا ُء الْ َح ْم ِد َوَّلَ َف ْخ َر،َولَ ِد آ َد َم يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َوَّلَ َف ْخ َر

"Рўзи қиёмат сайиди банӣ-одам ман мешавам ва ин фахр
нест. Парчами ҳамд дар дасти ман мешавад ва ин низ фахр
нест. Дар он рўз ҳар як пайғамбар чи Одам алайҳиссалом ва
чи пайғамбарони дигар дар зери парчами ман мешаванд.
Аввалин бор гўри ман кушода мешавад ва ин низ фахр
нест". Тирмизӣ инро ҳадиси ҳасани саҳеҳ гуфтааст. Дар
ривояти Абўҳурайра, ки Муслим овардааст, Пайғамбар (c)
гуфтанд:

"ٍ َوأَ َّو ُل شَ ا ِفعٍ َو َأ َّو ُل ُمشَ َّفع،َْب
ُ ْ  َوأَ َّو ُل َم ْن يَ ْنشَ ُّق َع ْنهُ الْق،"أَنَا َس ِّيدُ َولَ ِد آ َد َم يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة
"Рўзи қиёмат сайиди банӣ-одам ман мешавам, нахустин
қабри ман кушода мешавад, ҳам нахустин ҳимоякунанда ва
ҳам нахустин шафоаткунанда ман мешавам". Дар ҳадисе,
ки Муслим аз Восила ибни Асқаъ ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:
"ن
ْ  َو ْاصطَفَى ِم، َو ْاصطَفَى ُق َريْشً ا ِم ْن ِك َنانَ َة،ْاصطَفَى ِك َنانَ َة ِم ْن َو َل ِد ِإ ْس َمـا ِع َيل

َِإنَّ الله
 َو ْاصطَف َِاِن ِم ْن َب ِني َه ِاش ٍم،" ُق َر ْي ٍش َب ِني َه ِاش ٍم
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"Аллоҳ аз авлоди Исмоил Кинонаро интихоб намудааст, аз
Кинона Қурайшро, аз Қурайш Банӣ-Ҳошимро ва аз БанӣҲошим маро интихоб намудааст".
• Олим метавонад худро ситоиш кунад, то мардумро тарғиб
кунад, ки аз ў илм гиранд. Чунки ў илм дорад, мардум ба ў
мўҳтоҷ ҳастанд. Ин кори вай ғурур кардан ё аз дигарон авло
донистани худ нест. Дар ҳадиси муттафақун алайҳ Ибни
Масъуд мегўяд:

ِ اب َر ُس
"  َو َل ْو َأ ْعل َُم أَنَّ أَ َحدً ا أَ ْعل َُم،اب الل ِه
ِ ول الل ِه ﷺ أَ ِِّن أَ ْع َل ُم ُه ْم ِب ِك َت
ُ َولَ َقدْ َع ِل َم أَ ْص َح
" ِب ِه ِم ِّني لَ َر َحل ُْت إِلَ ْي ِه
"Саҳобагон медонистанд, ки ман Китоби Аллоҳро аз ҳама
беҳтар медонам. Агар медонистам, ки шахси аз ман
донотар ҳаст, ба назди ў мерафтам". Дар Бухорӣ ҷумлаи
"ҳол он ки ман беҳтарини онҳо нестам" омадааст. Дар шарҳи
Муслим Нававӣ мегўяд, ки саҳобагон сухани Ибни Масъудро
инкор накардаанд. Дар ривояти Абўтуфайл Омир ибни Восила
Алӣ (р) гуфтаанд:
"ن
َ  َم ْن الَّ ِذي: َفق ََال، َفقَا َم ا ْب ُن الْكَ َّوا ِء، َو َل ْن ت َْسأَلُوا َب ْع ِدي ِمث َِْل،وِن
ِ ُتَ ْف ِقد

ُْوِن َق ْب َل َأن
ِ َسل
 َق َال َف َم ْن الَّ ِذي َن، ُم َنا ِفقُو ُق َر ْي ٍش: َق َال، َوأَ َحلُّوا َق ْو َم ُه ْم َدا َر الْ َب َوارِ؟،َبدَّ لُوا نِ ْع َم َة الل ِه كُ ْف ًرا
 َو ُه ْم َي ْح َس ُبونَ أَنَّ ُه ْم ُي ْح ِس ُنونُ ُص ْن ًعا؟ َق َال ِم ْن ُه ْم أَ ْه ُل،ضَ َّل َس ْع ُي ُه ْم ِِف الْ َح َيا ِة الدُّ نْ َيا
" َح ُرو َرا َء
"Пеш аз он ки маро аз даст медиҳед, аз ман пурсида гиред,
баъд аз ман барои пурсидан мисли ман шахсеро намеёбед".
Он гоҳ Ибни Куво бархоста пурсид: "Кистанд онҳое, ки
неъматҳои Аллоҳро ба куфр иваз намуда, қавмашонро ба
ҷаҳаннам мепартоянд?" Алӣ (р) гуфт: "Мунофиқони
Қурайшанд". Боз пурсид: "Кистанд онҳое, ки дар корҳои
ҳаёти ин дунё гумроҳ шудаанд, вале гумон мекунанд, ки
кори нек анҷом медиҳанд?" Алӣ (р) дар ҷавоб гуфт: "Онҳо
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аҳли Ҳаруроянд"". Ҳоким онро ривоят карда, ҳадиси саҳеҳ
гуфтааст. Шайхайн онро набаровардаанд. Ман мегўям, ки ин
ҳадиси Алиро саҳобагон шунидаанд-ку.
• Барои аз худ дафъ кардани ягон бадӣ худро ситоиш кардан
мумкин аст. Дар Бухорӣ Абўабдурраҳмон Абдуллоҳ ибни
Ҳубайб ибни Рабиа, ки аз бузургони тобеин аст, ривоят
мекунад:
" اب
َ إَِّلَّ أَ ْص َح

ُ أَنْشُ دُ ك ُْم اللهَ َوَّلَ أَنْشُ د: َو َق َال،ف َعلَ ْيه ِْم
َ َش
َ ْ َ أ،وِص
َ ِ أَنَّ ُع ْث َمـانَ ﷺ ِح َني ُح
، َم ْن َح َف َر ُرو َم َة َف َلهُ الْ َج َّن ُة َف َح َف ْرتُ َها:ال َّنب ِِّي ( أَل َْس ُت ْم تَ ْعلَ ُمونَ أَنَّ َر ُس َول الل ِه ﷺ َق َال
 َق َال َف َصدَّ ُقو ُه ِبِ َـا،ْس ِة َفلَهُ الْ َج َّن ُة َف َج َّه ْزتُ ُه ْم
َ ْ أَل َْس ُت ْم تَ ْعلَ ُمونَ أَنَّهُ َق َال َم ْن َج َّه َز َج ْي َش الْ ُع
" َق َال

"Вақте ки Усмонро муҳосира карданд, ў ба назди онҳо
баромада гуфт: "Ба номи Аллоҳ қасам хўрда аз шумо
мепурсам (ман ғайр аз саҳобагони Пайғамбар (c) аз ҳеҷ кас
ба номи Аллоҳ қасам хўрда намепурсам), оё намедонед, ки
Пайғамбар (c) гуфтаанд: "Ҳар кӣ як хоҳишро амалӣ созад,
ба ў биҳишт мешавад" ва ман онро ба рўёб баровардам. Оё
намедонед, ки Пайғамбар (c) гуфтаанд: "Ҳар кӣ лашкареро,
ки дар аҳволи душвор аст, омода кунад, ба ў биҳишт
мешавад" ва ман онро омода сохтам". Мардум суханҳои ўро
тасдиқ намуданд". Саҳобагон ин суханони Усмон (с)-ро
шунидаву дида напиндоштанд, ки он худситоии ба маънои
салбӣ мебошад".
• Бо мақсади аз худ дафъ намудани бўҳтон ва шикоят худро
ситоиш кардан низ ҷоиз аст. Дар ҳадиси муттафақун алайҳ
Саъд мегўяд:

ِإِ ِِّن ِلَ َّو ُل الْ َع َر ِب َر َمى ب َِس ْه ٍم ِِف َسبِيل
 ثُ َّم، َح َّتى إِنَّ أَ َحدَ نَا لَ َيضَ ُع كَ َمـا َيضَ ُع الْ َب ِع ُْي َأ ْو الشَّ ا ُة َمـا لَهُ ِخل ٌْط،َِو َر ُق الشَّ َجر

" َّ َوكُ َّنا نَ ْغ ُزو َم َع ال َّنب ِِّي ﷺ َو َمـا لَ َنا طَ َعا ٌم إَِّل،الل ِه
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 َوكَانُوا َوشَ ْوا ِب ِه إِ ََل. لَ َقدْ ِخ ْب ُت إِ ًذا َوضَ َّل َع َم َِل،أَ ْص َب َح ْت بَ ُنو أَ َس ٍد تُ َع ِّز ُر ِِن َع ََل اإل ِْسَل َِم
الصَلَ َة
َّ " ُع َم َر َقالُوا َّلَ يُ ْح ِس ُن
"Нахустин арабе, ки дар роҳи Аллоҳ тир паррондааст, ман
мебошам. Вақте ки бо Пайғамбар (c) ғазот мекардем, ғайр
аз барги дарахт ягон хўрданӣ надоштем. Ҳатто ахлоти
баъзеамон ба саргини шутур ё гўсфанд шабоҳат дошт.
Аммо алҳол Банӣ-Асад маро дар мусулмонӣ айбдор
мекунад. Аз ин мебарояд, ки магар амалҳоям беҳуда
рафтаанду худам ноумед шудаам?!" (Онҳо ба Умар
хабаркашӣ карда буданд, ки ў намозро нағз намехонад)".
19) Бахилӣ:
Аллоҳ Таоло мегўяд:

َ َو َمن ُي
َوق شُ َّح نَف ِْس ِه َفأُ ْولَ ِئ َك ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحون
"Ва онон, ки аз ҳирси нафси хеш дар амон мондаанд,
растагоранд" [64:16].

ْسى
َ ْ ْس ُه لِلْ ُع
ُ ِّ َو َأ َّما َمن َب ِخ َل َو ْاس َت ْغ َنى َوكَ َّذ َب بِالْ ُح ْس َنى َف َس ُن َي
"Аммо он кас ки бухлу бениёзӣ варзид ва он беҳтаринро
такзиб кард, ўро барои дўзах омода месозем" [92:8-10].
• Дар ҳадисе, ки Ҷобир (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:
" ه ْم
ُ َس َفكُوا ِد َمـا َء

ْ َح َم َل ُه ْم َع ََل أَن، َفإِنَّ الشُّ َّح أَ ْهل ََك َم ْن كَانَ َق ْبلَك ُْم،َواتَّقُوا الشُّ َّح
" َو ْاس َت َحلُّوا َم َحا ِر َم ُه ْم

"Аз бахилӣ эҳтиёт бошед. Чунки бахилӣ пешиниёни шуморо
то ҷое расонидааст, ки ноҳақ хун рехтаанд ва корҳои
ҳаромро анҷом додаанд ва ба ҳалокат дучор кардааст".
Муслим.
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• Дар ҳадисе, ки Анас (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:

" ِ"الل ُه َّم إِ ِِّن أَ ُعو ُذ ب َِك ِم ْن الْ ُب ْخل
"Эй Аллоҳ, ман ба Ту аз бахилӣ паноҳ мепурсам". Аз Муслим
ривоят шудааст.
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:

" َو ُج ْ ٌَب خَالِ ٌع،"َش َمـا ِِف ال َّر ُجلِ شُ ٌّح َهالِ ٌع
ُّ َ
"Зишттарин хислати инсон бахили гузаро ва тарсўи гузаро
будан аст". Аҳмад, Абўдовуд ва Ибни Ҳиббон дар "Саҳеҳ"-и худ
ривоят кардаанд.
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:

"" َوَّلَ َي ْج َت ِم ُع شُ ٌّح َو ِإْيَـانٌ ِِف َقل ِْب َع ْب ٍد أَ َبدً ا
"Дар қалби банда ҳаргиз имон ва бахилӣ ҷамъ намешавад".
Аҳмад, Ибни Ҳиббон дар "Саҳеҳ"-и худ ва Ҳоким ривоят
кардаанд.
20) Озурдахотирӣ (яъне рў турш кардан, хафа шуда гаштан):
• Анас (р) ривоят мекунад:
"  َوَّلَ َي ِح ُّل،خ َوانًا
ْ ِ َوكُونُوا ِع َبا َد الل ِه إ، َوَّلَ تَ َح َاسدُ وا، َوَّلَ تَ َباغَضُ وا، َوَّلَ تَدَ ا َب ُروا،َّلَ تَقَاطَ ُعوا

"لِـ ُم ْسلِ ٍم أَنْ َي ْه ُج َر أَخَا ُه َف ْو َق ثَ َل ٍَث

"Аз якдигар канда нашавед, рў нагардонед, якдигарро бад
набинед, ҳасад набаред. Бо ҳам бародарона бандагони Аллоҳ
бошед. Барои мусулмон ҳалол нест, ки бо бародараш беш аз
се рўз қаҳрӣ гардад" (муттафақун алайҳ).
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• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:

ُ تُ ْع َر ُض اِلَ ْع َم
ٍ ـال ِِف ك ُِّل اثْ َن ْ ِني َو َخ ِم
ٍ َف َي ْغ ِف ُر اللهُ َع َّز َو َج َّل ِِف َذلِ َك الْ َي ْو ِم لِك ُِّل ا ْمرِئ،يس
ُ  َف َيق، ِإَّلَّ ا ْم َرأً كَان َْت بَ ْي َنهُ َو َب ْ َني أَ ِخي ِه شَ ْح َنا ُء،ُش ُك بِالل ِه شَ ْي ًئا
 اتْ ُركُوا َه َذ ْي ِن َح َّتى:ُول
ِ ْ َُّلَ ي
"يَ ْصطَلِ َحا

"

"Ҳар рўзи душанбе ва панҷшанбе амалҳо нишон дода
мешаванд, Аллоҳи Азза ва Ҷалла гуноҳи ҳар касеро, ки ба
Аллоҳ ҳеҷ касро шарик накардааст, мебахшад. Аммо
бародаронеро, ки ба ҳамдигар озурдахотирӣ мекунанд,
намебахшад ва мегўяд: "Ҳар дуи инҳоро бигузоред, аввал
оштӣ шаванд"". Аз Муслим ривоят шудааст.
• Дар ҳадисе, ки Абўайюб (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:
" ،ه َذا
َ َف ُي ْعر ُِض َه َذا َو ُي ْعر ُِض

ٍ َّلَ َي ِح ُّل لِ ُم ْس ِل ٍم أَنْ َي ْه ُج َر أَخَا ُه َف ْو َق ثَ َل َِث لَ َي
ِ َيلْ َت ِق َيان،ال
ِالسَل َِم
ُ ْ " َوخ
َّ َْي ُه َمـا ا َّل ِذي َي ْبدَ أُ ب

"Барои мусулмон ҳалол нест, ки бо бародараш беш аз се шаб
озурдахотирӣ кунад ва ҳангоми вохўрдан аз якдигар рў
гардонанд. Кадоме аз онҳо аввалин шуда салом диҳад,
ҳамон бартар аст".
Агар озурдахотирӣ барои Аллоҳ бошад, ҷоиз аст. Пайғамбар
(c) бо ҳамон се нафар, ки ба ҷиҳод набаромада буданд, алоқа
накарданро фармудаанд.
21) Ҳақорат додан ва лаънат хондан:
Лаънат кардани мусулмоне, ки аз гуноҳ мепарҳезад, бо иҷмои
мусулмонон ҳаром аст. Аммо ашхосеро, ки дорои сифатҳои
зишт ҳастанд, лаънат кардан ҷоиз мебошад. Масалан, "Аллоҳ
золимонро лаънат кунад", "Аллоҳ кофиронро лаънат кунад",
"Аллоҳ фосиқонро лаънат кунад", "Аллоҳ яҳудиёну
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насрониёнро лаънат кунад", "Аллоҳ сураткашонро лаънат
кунад" гуфтан дуруст аст.
Ба ҳаром будани лаънат кардани айнан як мўъмин далелҳои
зиёд ҳастанд. Дар ҳадисе, ки Абўзайд Собит ибни Заҳҳок Ансорӣ
(р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

"" َولَ ْع ُن الْـ ُم ْؤ ِم ِن كَ َق ْتلِ ِه
"Лаънат кардани мўъмин бо куштани ў баробар аст"
(муттафақун алайҳ). Дар ҳадисе, ки Абўдардо ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтаанд:

" َوَّلَ شُ َهدَ ا َء َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة،"َّلَ يَكُونُ اللَّ َّعانُونَ شُ َف َعا َء
"Лаънаткунандагон рўзи қиёмат на шафеъ мешаванд ва на
гувоҳ" (Муслим). Тавре дар ҳадиси Ибни Масъуд меояд,
Пайғамбар (c) гуфтаанд:

ِ
ٌ اب الْـ ُم ْس ِل ِم ُف ُس
"وق
ُ "س َب
"Ҳақорат кардани мусулмон фосиқӣ аст" (муттафақун алайҳ).
Дар ҳадисе, ки Абдуллоҳ ибни Амр (р) ривоят кардааст,
"Пайғамбар (c) гуфтаанд:

ِْإنَّ ِم ْن َأك َ ِْْب الْكَ َبائِ ِر أَن
ُ َويَ ُس ُّب أُ َّمهُ َف َي ُس ُّب أُ َّمه، يَ ُس ُّب أَبَا ال َّر ُجلِ َف َي ُس ُّب أَبَا ُه:" َوا ِلدَ يْ ِه؟ َق َال

" ج ُل
َ  يَا َر ُس َول الل ِه َوكَ ْي: ِق َيل،يَ ْل َع َن ال َّر ُج ُل َوالِدَ يْ ِه
ُ ف يَلْ َع ُن ال َّر

"Падару модари худро лаънат кардани инсон гуноҳи кабира
аст". Гуфтанд: "Эй Расулаллоҳ, инсон чӣ тавр падару
модари худро лаънат мекунад?" Пайғамбар (c) дар ҷавоб
гуфтанд: "Падари касеро ҳақорат мекунад ва он кас низ
падари ўро ҳақорат мекунад, модари касеро ҳақорат
мекунад ва он кас низ модари ўро ҳақорат мекунад"". Аз
Бухорӣ ривоят шудааст.
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Далелҳои зиёде омадаанд, ки лаънат кардани шахси дорои
сифатҳои муайян (зишт) ҷоиз аст. Аллоҳ Таоло мегўяд:

يس ابْ ِن َم ْريَ َم َذ ِل َك ِبِ َا َع َصوا
َ ُسائِ َيل َع ََل لِ َسانِ َدا ُوو َد َو ِع
َ ْ ِلُ ِع َن الَّ ِذي َن كَ َف ُرواْ ِمن بَ ِني إ
ََّوكَانُواْ يَ ْع َتدُ ون
"Аз Банӣ Исроил онон, ки кофир шуданд, ба забони Довуд ва
Исо бинни Марям лаънат шуданд ва ин лаънат подоши исён
ва таҷовузашон буд" [5:78].

ِين
َ إِنَّ اللَّهَ لَ َع َن الْكَا ِفر
"Аллоҳ кофиронро лаънат кардааст" [33:64].

الس ْب ِت
َ أَ ْو نَلْ َع َن ُه ْم ك َََم لَ َع َّنا أَ ْص َح
َّ اب
"Ё ҳамчунон, ки асҳоби сабтро лаънат кардем, шуморо ҳам
лаънат кунем" [4:47].

َف َن ْج َعل لَّ ْع َن ُة اللّ ِه َع ََل الْكَا ِذ ِب َني
"Лаънати Аллоҳро ба дурўғгўён бифиристем!" [3:61].

أََّلَ لَ ْع َن ُة اللّ ِه َع ََل الظَّا ِل ِم َني
"Лаънати Аллоҳ бар ситамкорон бод!" [11:18].

َّ أُولَـ ِئ َك يَل َع ُن ُه ُم اللّهُ َو َيلْ َع ُن ُه ُم
َالَل ِع ُنون
"Онҳоро
Аллоҳ
лаънат
лаънаткунандагон" [2:159].

мекунад

ва

ҳам

дигар

Дар ҳадисе, ки Оиша (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:

" َ اتَّ َخ ُذوا ُق ُبو َر أَنْ ِب َيائِه ِْم َم َساجِ د،"لَ َع َن اللهُ الْ َي ُهو َد َوال َّن َصا َرى
"Аллоҳ яҳудиён ва насрониёнро лаънат кунад, онҳо қабрҳои
пайғамбаронашонро масҷид карда гирифтанд" (муттафақун
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алайҳ). Дар ҳадисе, ки Умар (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:

" ُح ِّر َم ْت َعلَ ْيه ِْم الشُّ ُحو ُم َف َج َّملُو َها َف َبا ُعو َها،"لَ َع َن اللهُ الْ َي ُهو َد
"Аллоҳ яҳудиёнро лаънат кунад, ба онҳо равған ҳаром буд,
аммо онҳо онро ҷамъ карда фурўхтанд" (муттафақун алайҳ).
Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:

"ْس ُق الْ َح ْب َل َف ُت ْقطَ ُع يَدُ ُه
ِ ْ َ َوي،ْس ُق الْ َب ْيضَ َة َف ُت ْقطَ ُع َيدُ ُه
ِ ْ  َي،السار َِق
َّ ُ"لَ َع َن الله
"Аллоҳ дуздро лаънат кунад, тухм медуздад, дасташро
мебуранд,
ресмон
медуздад,
дасташро
мебуранд"
(муттафақун алайҳ). Ибни Умар (р) ривоят мекунад:

" َوالْـ ُم ْس َت ْو ِش َم َة، َوا ْل َو ِاش َم َة، َوالْـ ُم ْس َت ْو ِصلَ َة،"لَ َع َن ال َّنب ُِّي ﷺ الْ َو ِاصلَ َة
"Пайғамбар (c) ҳам касеро, ки мўй илова мекунад, ҳам
касеро, ки илова мекунонад, ҳам касеро, ки ба танаш нақш
мекашад, ҳам касеро, нақш мекашонад, лаънат карданд"
(муттафақун алайҳ). Ибни Аббос (р) ривоят мекунад:

ِ  َوالْـ ُم َتشَ ِّب َه،ال بِال ِّن َسا ِء
ِ لَ َع َن َر ُس ُول الل ِه ﷺ الْـ ُم َتشَ ِّب ِه َني ِم ْن ال ِّر َج
" ات ِم ْن ال ِّن َسا ِء
ِ "بِال ِّر َج
ال
"Пайғамбар (c) мардҳоеро, ки худро ба занон монанд кардан
мекунанд ва занонеро, ки худро ба мардҳо монанд мекунанд,
лаънат кардаанд". Боз дар як ривояти ҳамин саҳоба гуфта
шудааст:

ِ لَ َع َن ال َّنب ُِّي ﷺ الْـ ُم َخ َّن ِث َني ِم ْن ال ِّر َج
"  َو َق َال أَ ْخ ِر ُجو ُه ْم ِم ْن، َوالْـ ُم َ ََت ِّجَل َِت ِم ْن ال ِّن َسا ِء،ال
" ُب ُيوتِك ُْم
"Пайғамбар (c) мардҳоеро, ки монанди занҳо рафтор
мекунанд ва занҳоеро, ки монанди мардҳо рафтор
мекунанд, лаънат карданд ва гуфтанд: "Онҳоро аз
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хонаҳоятон биронед"". Аз Бухорӣ ривоят шудааст. Ибни Умар
ривоят мекунад:

" ِ"لَ َع َن َر ُس ُول الل ِه ﷺ َم ْن َمث ََّل بِالْ َح َي َوان
"Пайғамбар (c) касонеро, ки ҳайвонро мусла мекунанд,
лаънат карданд". Аз Бухорӣ ривоят шудааст. (Мусла ягон
аъзои онро буридан аст). Боз дар як ҳадисе, ки аз ҳамин саҳоба
ривоят шудааст, Пайғамбар (c) гуфтанд:

"وح َغ َرضً ا
ُ "لَ َع َن اللهُ َم ْن اتَّ َخ َذ شَ ْي ًئا ِفي ِه ال ُّر
"Аллоҳ лаънат кунад касеро, ки ҷони ҷонвореро бо ғараз
гирифтааст". (Муслим). Ҷобир (р) ривоят мекунад:

" َو َق َال ُه ْم َس َوا ٌء، َوشَ ا ِهدَ ْي ِه، ُ َوكَا ِت َبه، ُ َو ُمو ِكلَه،"لَ َع َن َر ُس ُول الل ِه ﷺ آ ِك َل ال ِّر َبا
"Пайғамбар (c) рибогиранда ва ҳам рибодиҳандаро, ҳам
котиб ва ҳам гувоҳҳои онро лаънат карданд ва гуфтанд, ки
ҳамаи онҳо баробаранд"". Аз Муслим ривоят шудааст.
22) Касоне, ки бе ягон ҳазар гуноҳҳои ноарзандаро анҷом
медиҳанд:
• Дар ҳадисе, ки Саҳл ибни Саъд (р) ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтанд:
" ،ن َوا ٍد
َ َْق ْو ٍم نَ َزلُوا بَط

ِ  َفإَِّنَّ َـا َمث َُل ُم َح َّق َر،ُوب
ِ ِإيَّاك ُْم َو ُم َح َّق َر
ِ َك َمثَل،ُوب
ِ ات ال ُّذن
ِ ات ال ُّذن
ِ  َوإِنَّ ُم َح َّق َر، َح َّتى َح َملُوا َمـا أَنْضَ ُجوا ِب ِه ُخ ْب َز ُه ْم، َو َجا َء َذا ِب ُعو ٍد،َف َجا َء َذا ِب ُعو ٍد
ات
ُُوب َم َتى يُ ْؤ َخ ْذ ِب َها َصا ِح ُب َها تُ ْهلِكْه
ِ "ال ُّذن

"Аз гуноҳҳои ноарзанда эҳтиёт бошед. Чунки мисоли онҳо
қавмест, ки дар як водӣ ҷойгир мешаванд, сипас аз роҳҳои
дур мардум меоянд, ҳатто асбоби нонпазиро низ бардошта
мегиранд. Соҳиби гуноҳҳои ноарзанда ҳисобу китоб карда
шавад, ин гуноҳҳо ўро ҳалок мекунанд". Аз Аҳмад ривоят
шудааст. Ҳайсамӣ гуфтааст, ки ровиёни он ровиёни ҳадиси
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саҳеҳ мебошанд. Мунзирӣ гуфтааст, ки ровиёни он шахсонест,
ки суханашон дар бораи саҳеҳ ҳуҷҷат мешавад.
• Дар ҳадисе, ки Оиша (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:

ِ "إِ َّي
ِ اك َو ُم َح َّق َر
" َفإِنَّ َل َها ِم ْن الل ِه طَالِ ًبا،ُوب
ِ ات ال ُّذن
"Аз гуноҳҳои ноарзанда эҳтиёт бошед, чунки онҳо аз ҷониби
Аллоҳ талабгоре доранд". Насоӣ, Ибни Моҷа, Ибни Ҳиббон дар
"Саҳеҳ"-и худ ва Аҳмад ривоят кардаанд. Ҳайсамӣ исноди онро
саҳеҳ ва ровиёнашро боэътимод гуфтааст.
• Анас (р) мегўяд:
" ها َع ََل َع ْه ِد
َ ُّكُ َّنا لَ َن ُعد

ْ ِإن،ِإِنَّك ُْم لَ َت ْع َملُونَ أَ ْع َمـاَّلً ِه َي أَ َد ُّق ِِف أَ ْع ُي ِنك ُْم ِم ْن الشَّ َعر
ِ "ال َّنب ِِّي ﷺ ِم ْن الْـ ُمو ِبق
َات

"Шумо баъзе корҳоеро анҷом медиҳед, ки дар назаратон аз
тори мўй нозуктар менамоянд. Ҳол он ки мо онҳоро дар
замони Пайғамбар (c) аз гуноҳҳои кабира мешумурдем". Аз
Бухорӣ ривоят шудааст.
23) Ҳаққеро, ки соҳибаш пурсида меояд, ба таъхир андохтани
сарватманд:
• Аллоҳ Таоло мегўяд:

َُفإِنْ أَ ِم َن َب ْعضُ كُم َب ْعضً ا َفلْ ُي َؤ ِّد الَّ ِذي اؤَْتُ ِ َن أَ َمانَ َته
"Агар касе аз шумо дигареро амин донист, он кас, ки амин
дониста шуда, амонатро боздиҳад" [2:283].
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтанд:

" َو ِإ َذا أُتْب َِع أَ َحدُ ك ُْم َع ََل َم َِل ٍء َفلْ َي ْت َب ْع،" َمطْ ُل ا ْل َغ ِن ِّي ظُل ٌْم
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"Ба таъхир андохтани сарватманд зулм аст (хоҳ ҳақдор
ҳаққашро пурсад, хоҳ на). Агар сарватманд ба яке аз шумо
ҳила кор фармояд, ў низ ҳила кор фармояд" (муттафақун
алайҳ).
• Дар ҳадисе, ки Шарид ибни Сувайди Сақафӣ (р) ривоят
кардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

" ُ" َ ُِّل الْ َواجِ ِد ُي ِح ُّل ِع ْرضَ هُ َو ُعقُو َب َته
"Ҷазо додану рехтани обрўи сарватманде, ки ба таъхир
меандозад, ҳалол аст". Ибни Ҳиббон дар "Саҳеҳ"-и худ ривоят
кардааст. Ҳоким низ ривоят карда, саҳеҳ гуфтааст ва Заҳабӣ
онро маъқул донистааст. Онро Аҳмад, Насоӣ, Абўдовуд ва Ибни
Моҷа низ ривоят кардаанд.
• Дар ҳадисе, ки Абўзарр (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:
" ،اَّن
ِ ال َّز

ُ الشَّ ْيخ: ُثَ َلَثَ ٌة ُي ِح ُّب ُه ْم اللهُ َوثَ َلَثَ ٌة ُي ْب ِغضُ ُه ْم اللهُ … َوال َّث ََلثَ ُة الَّ ِذي َن ُي ْب ِغضُ ُه ْم الله
 َوا ْل َغ ِن ُّى الظَّلُو ُم،" َوالْ َف ِق ُْي الْـ ُم ْخ َت ُال

"Се тоифа мардумро Аллоҳ дўст медорад ва се тоифа
мардумро Аллоҳ бад мебинад... Се тоифае, ки Аллоҳ бад
мебинад: пирамарди зинокор, фақири мутакаббир ва
сарватманди золим". Ибни Ҳузайма ва Ибни Ҳиббон дар
китобҳои "Саҳеҳ"-и худ ривоят кардаанд. Инчунин Аҳмад, Насоӣ
ва Тирмизӣ ривоят кардаанд. Ҳоким низ ривоят карда, саҳеҳ
гуфтааст ва Заҳабӣ онро маъқул донистааст.
24) Ҳамсоягии бад:
• Абўҳурайра (р) ривоят мекунад: "Пайғамбар (c) гуфтаанд:

َ  َم ْن يَا َر ُس َول الل ِه؟ َق: ِق َيل، َوالل ِه َّلَ ُي ْؤ ِم ُن، َوالل ِه َّلَ يُ ْؤ ِم ُن،َوالل ِه َّلَ ُي ْؤ ِم ُن
" َ ا َّل ِذي َّل:ال

ُ" َيأْ َم ُن َجا ُر ُه َب َوائِ َقه
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"Қасам ба Аллоҳ, ки мўъмин нест, қасам ба Аллоҳ, ки
мўъмин нест, қасам ба Аллоҳ, ки мўъмин нест". Гуфтанд:
"Эй Расулаллоҳ, кӣ (мўъмин нест)?" Пайғамбар (c) гуфтанд:
"Касе, ки ҳамсояаш аз кулфати ў эмин нест"" (муттафақун
алайҳ). Бухорӣ ин ҳадисро аз Абўшурайҳи Каъбӣ низ ривоят
кардааст.
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:

"" َم ْن كَانَ ُي ْؤ ِم ُن بِالل ِه َوالْ َي ْو ِم اآل ِخ ِر َفَلَ يُ ْؤ ِذ َجا َر ُه
"Ҳар кӣ ба Аллоҳ ва рўзи охират имон овардааст, ба
ҳамсояаш озор надиҳад..." (муттафақун алайҳ).
• Абўҳурайра (р) ривоят мекунад: "Пайғамбар (c) гуфтаанд:

" َفإِنَّ َجا َر الْ َبا ِد َي ِة َي َت َح َّو ُل،الس ْو ِء ِِف َدا ِر الْـ ُمقَا َم ِة
َّ "الل ُه َّم إِ ِِّن أَ ُعو ُذ ب َِك ِم ْن َجا ِر
"Эй Аллоҳ, ман ба Ту аз ҳамсояи бад дар ҷои муқим паноҳ
металабам". Чунки бодиянишинон иваз шуда меистанд".
Ибни Ҳиббон дар "Саҳеҳ"-и худ, Бухорӣ дар "Адабулмуфрад",
Насоӣ ва Ҳоким ривоят кардаанд.
• Абўҳурайра (р) ривоят мекунад:

ِ َجا َء َر ُج ٌل إِ ََل َر ُس
" َني أَ ْو
ِ ْ  َفأَتَا ُه َم َّرت،اص ِ ْْب
ْ  ا ْذ َه ْب َف: ُ َفق ََال لَه،ول الل ِه ﷺ يَشْ كُو َجا َر ُه

ُاس َْيُ ُّرون َويَ ْسأَلُونَه
ِ  ا ْذ َه ْب َفاطْ َر ْح َم َتا َع َك ِِف الطَّر:ثَ َلَثًا َفق ََال
ُ  َف َج َع َل ال َّن، َف َف َع َل،ِيق
 َف َجا َء، َوبَ ْعضُ ُه ْم يَدْ ُعو َعلَ ْي ِه، َف َج َعلُوا َيلْ َع ُنونَهُ َف َع َل اللهُ ِب ِه َو َف َع َل،َْب َجا ِر ِه
َ َ ْْب ُه ْم خ
ُ ِ َف ُيخ
ُ ا ْرجِ ْع َفإِن ََّك لَ ْن تَ َرى ِم ِّني شَ ْي ًئا تَكْ َرهُه:"إِلَ ْي ِه َجا ُر ُه َفق ََال
"Нафаре ба назди Пайғамбар (c) омада, аз ҳамсояаш
шикоят кард. Он кас гуфтанд "Бирав, сабр кун". Вақте ки ў
боз ду ё се маротиба омад, Пайғамбар (c) гуфтанд: "Бирав
ва асбобу анҷоми хонаатро ба роҳ барор". Ў ҳамин тавр
кард. Мардум аз роҳ гузаштаравон сабаби ин корро
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пурсиданд. Ў дар бораи ҳамсояаш нақл кард. Онҳо "Аллоҳ ўро
фалон кунад" гуфта лаънат карданд. Дар натиҷа Аллоҳ
ўро ҳамин хел кард. Баъзеҳо ўро дуои бад карданд. Он гоҳ
ҳамсояаш ба назди ў омада гуфт: "Ба хонаат баргард,
акнун дигар аз ман ягон бадӣ намебинӣ"". Ибни Ҳиббон дар
"Саҳеҳ"-и худ, Бухорӣ дар "Адабулмуфрад" Абўдовуд ва Ҳоким
ривоят кардаанд.
• Абўҳурайра (р) ривоят мекунад:
" َْي أَنَّ َها
َ ْ  غ،ُفَلَنَ َة يُ ْذكَ ُر ِم ْن ك ْ ََِث ِة َصَلَتِ َها َو َصدَ َق ِت َها َو ِص َيا ِم َها

َّ يَا َر ُس َول الل ِه ِإن:َق َال َر ُج ٌل
 ِه َي ِِف ال َّنا ِر: َق َال،"تُ ْؤ ِذي جِ ْيَانَ َها ِبلِ َسانِ َها

"Нафаре гуфт: "Эй Расулаллоҳ, аз зиёд будани намоз, садақа
ва рўзаи фалон зан ҳарф мезананд, аммо ў бо забон ба
ҳамсояҳояш озор медиҳад". Пайғамбар (c) гуфтанд: "(Ҷои) ў
дар дўзах аст"". Аҳмад, Баззор ва Ибни Ҳиббон дар "Саҳеҳ"-и
худ ривоят кардаанд. Ҳайсамӣ ровиёни онро боэътимод
гуфтааст. Ҳоким низ ривоят карда, исноди онро саҳеҳ гуфтааст.
Ибни Абўшайба онро бо исноде ривоят кардааст, ки Мунзирӣ
саҳеҳ тавсиф додааст.
• Дар ривояти Саъд ибни Абўваққос (р) Пайғамбар (c)
гуфтанд:
" َب
ُ  َوالْـ َم ْرك،السو ُء
ُّ  الْـ َم ْرأَ ُة،السو ُء
ُّ  الْ َجا ُر:الس َعا َد ِة … َوأَ ْر َب ٌع ِم ْن الشَ قَا ِء
َّ أَ ْر َب ٌع ِم ْن

 َوالْـ َم ْسكَ ُن الضَّ ِّي ُق،السو ُء
ُّ "
"Чаҳор чиз хушбахтӣ аст... Чаҳор чиз бадбахтист: ҳамсояи
бад, зани бад, маркаби бад ва маскани танг". Ибни Ҳиббон
дар "Саҳеҳ"-и худ ва Аҳмад бо исноди саҳеҳ ривоят кардаанд.
25) Хиёнат:
• Аллоҳ Таоло мегўяд:

إِنَّ اللّهَ َّلَ يُ ِح ُّب الخَائِ ِن َني
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"Зеро Аллоҳ хоинонро дўст надорад" [8:58].

َيَا أَ ُّي َها الَّ ِذي َن آ َم ُنواْ َّلَ تَخُونُواْ اللّهَ َوال َّر ُس َول َوتَخُونُواْ أَ َمانَاتِك ُْم َوأَن ُت ْم تَ ْع َل ُمون
"Эй касоне, ки имон овардаед, медонед, ки набояд ба Аллоҳу
пайғамбар хиёнат кунед ва дар амонат хиёнат варзед"
[8:27].
• Тавре Иёз ибни Ҳаммори Муҷошеӣ ривоят мекунад,
Пайғамбар (c) дар як хутба гуфтаанд:
" َُد َّق إَِّلَّ خَانَه

ْ … َوالْخَائِ ُن الَّ ِذي َّلَ َي ْخفَى لَهُ طَ َم ٌع َوإِن:" َوأَ ْه ُل ال َّنا ِر َخ ْم َس ٌة

"Аҳли дўзах панҷ тоифаанд... хоине, ки баробари пай
бурдани андаке нафъ дарҳол хиёнат мекунад". Аз Муслим
ривоят шудааст.
• Абўҳурайра (р) ривоят мекунад: "Пайғамбар (c) гуфтаанд:

ِ ْ اِلَ ْم ُر إِ ََل غ
" َْي

َ إِ َذا أُ ْس ِند:ف إِضَ ا َع ُت َها؟ َق َال
َ  كَ ْي: َق َال،السا َع َة
َّ إِ َذا ضُ ِّي َع ْت اِلَ َمـانَ ُة َفانْ َت ِظ ْر
السا َع َة
َّ "أَ ْهلِ ِه َفانْ َت ِظ ْر

"Агар амонат зоеъ шавад, қиёматро интизор шав".
Пурсиданд: "Он чӣ тавр зоеъ мешавад?" Пайғамбар (c)
гуфтанд: "Агар кор аз аҳли худ ба дигаре гузошта шавад,
қиёматро мунтазир бош"". Аз Бухорӣ ривоят шудааст.
• Дар ривояти Абўҳурайра (р) Пайғамбар (c) гуфтаанд:

" َ َوإِ َذا اؤَْتُ ِ َن خَان،َف
َ  َوإِ َذا َو َعدَ أَ ْخل، ِإ َذا َحدَّ َث كَ َذ َب:"آ َي ُة الْـ ُم َنا ِف ِق ثَ َل ٌَث
"Мунофиқ се аломат дорад: сухан гўяд, дурўғ мегўяд, ваъда
диҳад, хилоф мекунад ва амонат гирад, хиёнат мекунад"
(муттафақун алайҳ).
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра ривоят мекунад, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:
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ِ ْ َوأَ ُعو ُذ ب َِك ِم ْن ال،يع
"  َفإِنَّ َها،خ َيانَ ِة
ُ ِِب ْئ َس الضَّ ج

ُ َفإِنَّه،ِاللّٰ ُه َّم إِ ِِّن أَ ُعو ُذ ب َِك ِم ْن الْ ُجوع
" ِب ْئ َس ِت الْ ِبطَانَ ُة

"Эй Аллоҳ, ба Ту аз гуруснагӣ паноҳ мепурсам, чунки он басо
ҳамболини бадест. Ба Ту аз хиёнат паноҳ металабам,
чунки он басо ҳаммуносибати бад аст". Абўдовуд, Насоӣ,
Ибни Моҷа ривоят кардаанд. Ҳоким ривоят карда, саҳеҳ
гуфтааст. Дар "Риёз" исноди онро саҳеҳ гуфтаанд.
• Дар ҳадисе, ки Абўҳурайра (р) ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) аз Аллоҳ Таоло ривоят кардаанд:

" َفإِ َذا خَانَ َخ َر ْج ُت ِم ْن بَ ْي ِن ِه َمـا، ُالُشيك ْ َِني َمـا ل َْم يَ ُخ ْن أَ َحدُ ُه َمـا َصا ِح َبه
ِ َّ "أَنَا ثَا ِل ُث
"Модом ки яке ба дигараш хиёнат намекунад, ман сеюмини
ду шарик ҳастам. Агар хиёнат кунад, аз байни онҳо
мебароям". Аз Абўдовуд ривоят шудааст. Ҳоким онро ривоят
карда, саҳеҳ гуфтааст ва Заҳабӣ онро маъқул донистааст.
26) Ғайбат ва бўҳтон:
Гуфтани хислати нописанде, ки бародарат дорад, ғайбат аст.
Гуфтани он чӣ ки ў надорад, бўҳтон аст. Ҳар ду кор ҳаром аст.
Ба ин чиз далелҳои зиёде мавҷуданд:
• Аллоҳ Таоло мегўяд:

يَا أَ ُّي َها ا َّل ِذي َن آ َم ُنوا ا ْج َت ِن ُبوا كَ ِثْياً ِّم َن ال َّظ ِّن ِإنَّ بَ ْع َض ال َّظ ِّن إِثْ ٌم َو ََّل تَ َج َّس ُسوا َو ََّل يَ ْغ َتب
َبَّ ْعضُ كُم بَ ْعضً ا أَيُ ِح ُّب أَ َحدُ ك ُْم أَن يَأْك َُل لَ ْح َم أَ ِخي ِه َم ْي ًتا َفكَ ِر ْه ُت ُمو ُه َواتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّه
يم
ٌ اب َّر ِح
ٌ تَ َّو
"Ва аз якдигар ғайбат макунед. Оё ҳеҷ як аз шумо дўст
дорад, ки гўшти бародари мурдаи худро бихўрад? Пас онро
нохуш хоҳед дошт. Ва аз Аллоҳ битарсед, зеро Аллоҳ
тавбапазиру меҳрубон аст!" [49:12].

َه ََّم ٍز َّمشَّ اء ِب َن ِم ٍيم
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"(Ба) айбҷўе, ки барои суханчинӣ ин ҷову он ҷо меравад
(пайравӣ макун)" [68:11].
• Абўҳурайра (р) ривоят мекунад, ки Пайғамбар (c) гуфтаанд:
" :يل
َ  ِق،َاك ِبِ َـا يَكْ َر ُه
َ  ِذكْ ُر َك أَخ: َق َال،أَ ْعل َُم

ُ اللهُ َو َر ُسولُه:أَتَدْ ُرونَ َمـا ا ْل ِغي َب ُة؟ َقالُوا
ُ  إِنْ كَانَ ِفي ِه َمـا تَق:أَ َف َرأَ ْي َت ِإنْ كَانَ ِِف أَ ِخي َمـا أَ ُق ُول؟ َق َال
 َوإِنْ ل َْم، ُُول َف َقدْ ا ْغ َت ْب َته
ُ "يَكُ ْن ِفي ِه َمـا تَق
ُُول َف َقدْ بَ َه َّته
"Оё медонед, ки ғайбат чист?" Гуфтанд: "Аллоҳ ва Расулаш
донотаранд". Он кас гуфтанд: "Бародаратро бо хислати
нописандаш ёд кардан ғайбат аст?" Гуфтанд: "Агар
бародарам ҳамон хислатро дошта бошад-чӣ?" Он кас
гуфтанд: "Агар ў ҳамон хислатро дошта бошад, ўро гайбат
кардаӣ, агар надошта бошад, ба ў бўҳтон кардаӣ". Аз
Муслим ривоят шудааст.
• Дар ривояти Абўҳурайра (р) Пайғамбар (c) гуфтаанд:

" ُ"ك ُُّل الْـ ُم ْس ِل ِم َع ََل الْـ ُم ْسلِ ِم َح َرا ٌم َد ُمهُ َو ِع ْرضُ هُ َو َمـالُه
"Хун, обрў ва моли мусулмон ба мусулмони дигар ҳаром
аст". Аз Муслим ривоят шудааст.
• Тавре Абўбакр (р) ривоят мекунад, Пайғамбар (c) дар хутбаи
ҳаҷҷатулвадоъ гуфтанд:
" ،ه َذا
َ  ِِف شَ ْه ِرك ُْم، كَ ُح ْر َم ِة َي ْو ِمك ُْم َه َذا،ِد َمـا َءك ُْم َوأَ ْم َوالَك ُْم َوأَ ْع َراضَ ك ُْم َح َرا ٌم َع َل ْيك ُْم

َِّإن
ْت
ُ  َأَّلَ َه ْل َبلَّغ،" ِِف َبلَ ِدك ُْم َه َذا

"Огоҳ бошед, ки ба шумо хун, мол ва обрўи якдигар ҳаром
аст, чунон ки дар ин рўз, дар ин моҳ ва дар ин шаҳр ҷанг
ҳаром аст. Оё расонидам?" (муттафақун алайҳ).
• Дар ривояти Оиша (р) Пайғамбар (c) ба саҳобагон гуфтаанд:
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" الل ِه

َ َفإِنَّ أَ ْر ََب ال ِّر َبا ِع ْند، اللهُ َو َر ُسولُهُ أَ ْعل َُم:تَدْ ُرونَ أَ ْر ََب ال ِّربَا ِع ْندَ الل ِه؟ َقالُوا
 ثُ َّم َق َرأَ َر ُس ُول الل ِه،ْاس ِت ْحَل َُل ِع ْر ِض ا ْمرِئٍ ُم ْسلِ ٍم

"Оё медонед, ки дар назди Аллоҳ бадтарин рибо чист?"
Гуфтанд: "Аллоҳ ва Расулаш беҳтар медонанд". Он кас
гуфтанд: "Ҳалол донистани обрўи мусулмон дар назди
Аллоҳ бадтарин рибо аст". Сипас ояти зерини Аллоҳ Таолоро
хонданд:

ِ َوا َّل ِذي َن ُي ْؤ ُذونَ ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َني َوا ْل ُم ْؤ ِم َن
ات ِب َغ ْ ِْي َما اكْ َت َس ُبوا َف َق ِد ا ْح َت َملُوا ُب ْه َتانًا َوإِ َْثًا ُّمبِي ًنا
"Ва касоне, ки мардони мўъмину занони мўъминро бе ҳеҷ
гуноҳе, ки карда бошанд, меозоранд, тўҳмату гуноҳи
ошкореро бар дўш мекашанд" [33:58].
Аз Абўяъло ривоят шудааст. Мунзирӣ ва Ҳайсамӣ ровиёни онро
ровиёни ҳадиси саҳеҳ гуфтаанд.
Инчунин гўш кардани ғайбат ҳаром аст. Аллоҳ Таоло мегўяд:

ََوا َّل ِذي َن ُه ْم َع ِن اللَّ ْغ ِو ُم ْعرِضُ ون
"Ва онон, ки аз беҳуда эъроз мекунанд" [23:3].

ٍ َوإِ َذا َرأَ ْي َت الَّ ِذي َن يَخُوضُ ونَ ِِف آيَاتِ َنا َفأَ ْعر ِْض َع ْن ُه ْم َح َّتى يَخُوضُ واْ ِِف َح ِد
يث غ ْ َِْي ِه َوإِ َّما
ِ ُي
نس َي َّن َك الشَّ ْيطَانُ َفَلَ تَ ْق ُعدْ بَ ْعدَ ال ِّذكْ َرى َم َع الْ َق ْو ِم الظَّالِ ِم َني
"Ва чун бубинӣ, ки дар оёти Мо аз рўи инод (масхара)
гуфтугў мекунанд, аз онҳо рўйгардон шав, то ба сухане ҷуз
он пардозанд. Ва агар шайтон туро ба фаромўшӣ афканад,
чун ба ёдат омад, бо он мардуми ситамкора манишин"
[6:68]
Мусулмон, агар қодир бошад, гарчи ба тарзи ғоибона бошад
ҳам, бояд обрўи бародарашро ҳимоя кунад. Дар ҳадиси
Абўҳурайра, ки дар Муслим омадааст, гуфта шудааст:
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" ُ"الْـ ُم ْسلِ ُم أَخُو الْـ ُم ْس ِل ِم َّلَ يَظْ ِل ُمهُ َوَّلَ يَ ْخ ُذلُه
"Мусулмон бародари мусулмон аст, ўро зулм намекунад ва
бе ёрӣ намегузорад...". Агар мусулмон қодир бошад ва ҳимоя
накунад, пас бе ёрӣ гузоштааст. Дар ривояти Ҷобир (р)
Пайғамбар (c) гуфтаанд:
"ن
ْ  َو ُي ْن َتق َُص ِفي ِه ِم، َُمـا ِم ْن ُم ْس ِل ٍم َي ْخ ُذ ُل ا ْم َرأً ُم ْسلِ ًَم ِِف َم ْو ِض ٍع تُ ْن َت َه ُك ِفي ِه ُح ْر َم ُته

َص ُم ْس ِل ًمـا ِِف
ُ ُ  َو َمـا ِم ْن ا ْمرِئٍ َي ْن، َُُصتَه
َ ْ  ِإَّلَّ َخ َذ َلهُ اللهُ ِِف َم ْو ِط ٍن ُي ِح ُّب ِفي ِه ن،ِع ْر ِض ِه
ََص ُه اللهُ ِِف َم ْو ِط ٍن يُ ِح ُّب
َ َ  إَِّلَّ ن، َويُ ْن َت َه ُك ِفي ِه ِم ْن ُح ْر َم ِت ِه،َم ْو ِضعٍ يُ ْن َتق َُص ِفي ِه ِم ْن ِع ْر ِض ِه
َُُصتَه
َ ْ " ِفي ِه ن
"Ҳар мусулмоне, ки дар вақти поймол шудани обрў ва
ҳурмати мусулмони дигар ўро бе ёрӣ гузорад, Аллоҳ ўро дар
як вақти ёрӣ хостанаш бе ёрӣ мегузорад. Ҳар кӣ дар вақти
поймол шудани обрў ва ҳурмати мусулмоне ба ў ёрӣ диҳад,
Аллоҳ низ ба ў дар вақти ёрӣ хостан ёрӣ медиҳад". Абўдовуд
ривоят кардааст. Ҳайсамӣ исноди онро ҳасан гуфтааст.
Ҳадисҳои Абўдардо, Асмо бинти Язид, Анас, Имрон ибни Ҳусайн
ва Абўҳурайра, ки дар боби "Барои Аллоҳ дўст доштан ва барои
Аллоҳ бад дидан" омаданд, ба ҳамин маъноянд. Вақте ки Муоз
обрўи бародараш Каъб ибни Моликро ҳимоя кард, Пайғамбар
(c) сукут карданд. Дар як ҳадиси дароз, ки аз Каъб ибни Молик
дар хусуси тавбаи ў ривоят шудааст, омадааст: "Пайғамбар (c)
дар Табук дар байни мардум нишаста пурсиданд:

ُ يَا َر ُس َول الل ِه َح َب َسه:َمـا َف َع َل كَ ْع ُب بْ ُن َمـالِ ٍك؟ َق َال َر ُج ٌل ِم ْن بَ ِني َسلِ َم َة
 َوالل ِه يَا َر ُس َول الل ِه َمـا، ِب ْئ َس َمـا ُقل َْت:.3( ٍ َفق ََال لَهُ ُم َعا ُذ بْ ُن َج َبل،َوال َّنظَ ُر ِِف ِعطْ َف ْي ِه
ُ  َف َسك ََت َر ُس،َْيا
ول الله ﷺ
ً ْ َعلِ ْم َنا َعلَ ْي ِه إَِّلَّ خ
" بُ ْر َدا ُه

"Каъб бо чӣ коре машғул аст?" Нафаре аз Банӣ-Салама
гуфт: "Эй Расулаллоҳ, ў ба ҷома печида дароз кашидааст".
Он гоҳ Муоз ибни Ҷобир (с) гуфт: "Чӣ бад мегўӣ! Эй
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Расулаллоҳ, қасам ба Аллоҳ, ки аз ў фақат некӣ дидаем".
Пайғамбар (c) сукут карданд".
Олимон аз рўи шаш сабаб ба ғайбат рухсат додаанд: зулм
дидан, барои тағйир додани мункар ёрӣ хостан, фатво
пурсидан, мусулмононро аз бадӣ эҳтиёт намуда насиҳат
кардан, шинос кардан ва зикр кардани шахсе, ки ошкоро
фосиқӣ ва бидъат мекунад. Нававӣ дар "Азкор" мегўяд, ки дар
аксари ин сабабҳо ғайбат кардан ҷоиз аст ва ба ин иҷмо карда
шудааст, ки ин чиз аз ҳадисҳои дорои далелҳои машҳур кушоду
равшан намоён аст. Ў ин мазмунро дар "Риёз" низ оварда, баъзе
далелҳоро
зикр
намудааст.
Инчунин
Саънонӣ
дар
"Субулуссалом" онҳоро гуфта гузаштааст. Қарофӣ дар "Захира"
меорад: "Баъзе олимон панҷ ҳолатро аз ғайбат мустасно
кардаанд: дар насиҳат кардан, дар ҷудо кардани гувоҳу
ровиёни мўътамаду ғайримўътамад, нисбат ба одаме, ки
ошкоро фосиқӣ мекунад, нисбат ба шахсоне, ки ба бидъатҳои
гумроҳсозанда тарғиб намуда китобҳо менависанд ва агар
гўянда ва шунаванда ғайбатшавандаро аз аввал шиносанд ва
донанд".
27) Суханчинӣ:
• Аллоҳ Таоло мегўяд:

َه ََّم ٍز َّمشَّ اء ِب َن ِم ٍيم
"(Ба) айбҷўе, ки барои суханчинӣ ин ҷову он ҷо меравад
(пайравӣ макун)" [68:11].
• Дар ҳадисе, ки Ҳузайфа (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:

""َّلَ يَدْ خ ُُل الْ َج َّن َة َّنَ َـا ٌم
"Суханчин ба ҷаннат намедарояд" (муттафақун алайҳ).
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• Ибни Аббос (р) ривоят мекунад:
"

ُ َو َمـا يُ َع َّذبَانِ ِِف كَ ِبْيٍ! بَ ََل إِنَّه، ِ إِنَّ ُه َمـا ُي َع َّذبَان:َْبيْ ِن َفق ََال
َ ْ أَنَّ َر ُس َول الل ِه ﷺ َم َّر ِبق
 َو َأ َمـا اآل َخ ُر َفكَانَ َّلَ يَ ْس َت ِ َُت ِم ْن بَ ْولِ ِه، أَ َمـا أَ َحدُ ُه َمـا َفكَانَ َْيْ َِش بِال َّن ِمي َم ِة،ٌ"كَ ِبْي

"Пайғамбар (c), ҳангоме ки аз пеши ду қабр мегузаштанд,
гуфтанд: "Ҳар дуи инҳо дар азобанд. Ба туфайли гуноҳи
калон азоб намекашанд! Оре, дуруст, он ҳам гуноҳи калон
аст. Яке суханчинӣ мекард, дигаре аз пешоб худро эҳтиёт
намекард"" (муттафақун алайҳ).
28) Қатъи хешутаборӣ:
• Аллоҳ Таоло мегўяд:

َف َه ْل َع َس ْي ُت ْم إِن تَ َولَّ ْي ُت ْم أَن تُف ِْسدُ وا ِِف ْاِلَ ْر ِض َوتُ َقطِّ ُعوا َأ ْر َحا َمك ُْم أُ ْولَ ِئ َك الَّ ِذي َن َل َع َن ُه ُم
اللَّهُ َفأَ َص َّم ُه ْم َوأَ ْع َمى َأ ْب َصا َر ُه ْم
"Оё агар ба ҳукумат расидед, мехоҳед дар замин фасод
кунед ва пайванди хешовандиятонро бибуред? Инонанд, ки
Аллоҳ лаънаташон кардааст ва гўшҳояшонро кару
чашмонашонро кўр сохтааст" [47:22-23].

وص َل
َ َُوا َّل ِذي َن يَنقُضُ ونَ َع ْهدَ اللّ ِه ِمن بَ ْع ِد ِميثَا ِق ِه َويَ ْقطَ ُعونَ َما أَ َم َر اللّهُ ِب ِه أَن ي
َو ُيف ِْسدُ ونَ ِِف اِلَ ْر ِض ُأ ْولَ ِئ َك َل ُه ُم اللَّ ْع َن ُة َو َل ُه ْم ُسو ُء الدَّ ا ِر
"Ва онон, ки паймони Аллоҳро пас аз устувор карданаш
мешикананд ва он чиро, ки Аллоҳ ба пайвастани он фармон
дода, мегусиланд (мекананд) ва дар замин фасод мекунанд,
лаънат бар онҳост ва бадиҳои он ҷаҳон насибашон" [13:25].
• Дар ривояти Абўмуҳаммад Ҷубайр ибни Мутъим (р)
Пайғамбар (c) гуфтаанд:

ِ "َّلَ َيدْ خ ُُل الْ َج َّن َة َق
"اط ٌع
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"Ҳар кӣ хешутабориро қатъ кунад, ба ҷаннат намедарояд"
(муттафақун алайҳ).
• Дар ривояти Абўабдурраҳмон Абдуллоҳ ибни Масъуд (р)
Пайғамбар (c) гуфтаанд:
" ِك
َ  َه َذا َمقَا ُم الْ َعائِ ِذ ب: َقا َم ْت ال َّر ِح ُم َفقَال َْت،َخل ََق الْ َخل َْق َح َّتى إِ َذا َف َر َغ ِم ْن ُه ْم

َِإنَّ الله
، َب ََل: َقال َْت، َق َال نَ َع ْم أَ َمـا تَ ْرضَ ْ َني أَنْ أَ ِص َل َم ْن َو َصل َِك َوأَ ْقطَ َع َم ْن َقطَ َع ِك،ِم ْن الْق َِطي َع ِة
 َف َذ ِل ِك لَ ِك:" َق َال
"Вақте ки Аллоҳ аз офаридани махлуқот фориғ шуд,
хешутаборӣ бархоста гуфт: "Ин ҷои мардуме бошад, ки аз
ин кандашавӣ аз Ту паноҳ мепурсанд". Аллоҳ гуфт: "Хуб, оё
мехоҳӣ, ки бо ту пайвастшудагон пайваст шавам, бо ту
кандашудагон канда?" Он гуфт: "Оре, мехоҳам". Аллоҳ
гуфт: "Ҳамон аз они туст"" (муттафақун алайҳ).
• Тавре дар "Саҳеҳ"-и Бухорӣ омадааст, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:

" َولَ ِك ْن الْ َو ِاص ُل الَّ ِذي إِ َذا ُق ِط َع ْت َر ِح ُمهُ َو َصلَ َها،"لَ ْي َس الْ َو ِاص ُل بِالْـ ُمكَا ِف ِئ
"Инсоне, ки баробари хешовандонаш рафтуомад мекунад,
пайвандкунандаи риштаи хешутаборӣ ба ҳисоб намеравад.
Инсоне, ки хешутабории ҳақиқиро пайвастааст, онест, ки
гарчи хешаш хешутабориро барканад ҳам, рафтуомад
мекунад".
• Дар ривояти Оиша (р) Пайғамбар (c) гуфтаанд:

ُ "ال َّر ِح ُم ُم َعلَّ َق ٌة بِالْ َع ْر ِش تَق
" ُ َو َم ْن َقطَ َع ِني َق َط َعهُ الله، ُ َم ْن َو َصلَ ِني َو َص َلهُ الله:ُول
"Хешовандӣ ба Арш овезон шуда мегўяд: "Ҳар кӣ маро
пайвандад, Аллоҳ бо ў бипайвандад, ҳар кӣ маро барканад,
Аллоҳ аз ў канда шавад"" (муттафақун алайҳ).
29) Риё (худнамоӣ) ва гуфтани кори худ:
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Риё дар иҷрои амали қурбат (яъне амале, ки ба Аллоҳ наздик
мекунад) розигии мардумро қасд кардан аст. Пас риё амали
забон ё узвҳои дигар нест, балки амали қалб аст. Риё аз сухан ё
амал қасд кардани ягон чиз аст. Дар риё амали қурбат, ба ҷои
он ки барои Аллоҳ иҷро карда шавад, барои мардум иҷро карда
мешавад. Худи сухан ё амал, яъне амали қурбат риё нест, балки
он ҷои риё аст. Риё ин қасд кардан аст, на чизи қасд кардашуда.
Чунки чизи қасд кардашуда розигии мардум аст. Агар қасд
кардан ҳам ба Аллоҳ, ҳам ба мардум нигаронида шавад, ин
амали қурбат ҳаром мешавад. Агар қасд на ба Аллоҳ, балки
фақат ба мардум нигаронида шавад, аз ин ҳам бадтар аст.
Риё фақат дар кори қурбат мешавад, аммо дар корҳои дигар
намешавад. Масалан, дар пеши назари мардум созишнома
бастан ва либосҳои зебои мубоҳро пўшидан ба ин чиз дохил
намешавад. Мақсад аз "бо хости розигии мардум" гуфта маҳдуд
кардан истисно кардани мақсадҳои дигар аст, аз қабили аз ҳаҷ
манфиатро қасд кардани инсоне.
Қурбат мумкин аст ҳам дар ибодатҳо, ҳам дар корҳои дигар
бошад. Ҳар кӣ барои назари мардум дар саҷда дароз истад,
риёкор аст. Ҳар кӣ барои назари мардум садақа диҳад, риёкор
аст. Ҳар кӣ барои назари мардум ҷиҳод кунад, риёкор аст. Ҳар
кӣ барои чун олим шинохта шудан мақола нависад, риёкор аст.
Ҳар кӣ барои қоил кунондани ҳама маърўза кунад, риёкор аст.
Ҳар кӣ барои зоҳид гуфтани мардум либосҳои дарбеҳдорро
пўшад, риёкор аст. Ҳар кӣ барои "суннатро маҳкам медорад"
гуфтани мардум риши дароз монда, шалвори почакалта пўшад,
риёкор аст. Ҳар кӣ барои зоҳид гуфтани мардум талқон хўрад,
риёкор аст. Ҳар кӣ барои саховатманд гуфтани мардум ҳазорҳо
нафарро ба меҳмонӣ хонад, риёкор аст. Ҳар кӣ барои хоксор
гуфтани мардум сар хам кунад, риёкор аст. Ҳар кӣ барои
шунидани ҳамсояҳо Қуръонро бо овози баланд хонад, риёкор
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аст. Ҳар кӣ Қуръони хурдро бардошта гаштани худро дидани
мардумро хоҳад, риёкор аст.
Мо ҳоло дар замоне ҳастем, ки аз риё шарм намедоранд.
Мардум ҳатто намедонанд, ки риё ва ҳукми он чист. Далели ин
аст, ки имрўз ҷома-саллаҳо пайдо шуданд, ки Пайғамбари
сиддиқ хабар додаанд. Дар ҳадисе, ки Анас (р) ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтаанд:

َ َف َم ْن أَ ْد َر َك َذلِ َك ال َّز َمـان،يَكُونُ ِِف آ ِخ ِر ال َّز َمـانِ ِديدَ انُ الْ ُق َّرا ِء
 ثُ َّم َيظْ َه ُر َقَلَنِ ُس ال ُْْبُو ِد َفَلَ ُي ْس َت ْح َيا َي ْو َم ِئ ٍذ ِم ْن، َ َو ُه ْم اِلَنْ َت ُنون،الشَّ ْيطَانِ ال َّرجِ ِيم َو ِم ْن ُه ْم
 َأ ِم َّنا أَ ْو ِم ْن ُه ْم؟ َق َال َب ْل ِم ْنك ُْم: َقالُوا، َوالْـ ُم َت َم ِّس ُك ِب ِدي ِن ِه أَ ْج ُر ُه كَأ ْج ِر َخ ْم ِس َني،"ال ِّر َيا ِء
"ن
ْ َفلْ َي َت َع َّو ْذ بِالل ِه ِم

"Дар охирзамон қориҳои кирмдор мешаванд. Ҳар кӣ ба он
замон расад, ба Аллоҳ аз шайтони рондашуда ва аз ҳамон
қориҳо паноҳ пурсад. Онҳо бадбўянд. Сипас ҷома-саллаҳо
пайдо мешаванд. Он рўз аз риё шарм намедоранд. Дар он рўз
инсоне, ки динро маҳкам медорад, баробари касест, ки гўё
дар даст оташпораро медорад. Савоби касе, ки динашро
маҳкам медорад, ба савоби панҷоҳ нафар баробар аст.
Пурсиданд: "Оё панҷоҳ нафар аз мо ё аз худашон?"
Пайғамбар (c) ҷавоб доданд: "Аз шумо"". Мақсад аз ҷомасаллаҳо диндоронест, ки дар либос аз мардум фарқ мекунанд.
Ба ҷома-саллаҳо эътибор додани мардум аломати аз риё шарм
надоштани онҳо мебошад. Ин ҳадисро Зубайдӣ, Соффӣ дар
"Канз", Ҳаким Тирмизӣ дар "Наводир" ва Абўнаим бо исноде, ки
дар назди Ҳоким беиллат аст, дар "Ҳиля" овардаанд.
Шунавондани кори қурбат барои розӣ кардани мардум нақл
кардани он аст. Фарқи риё ва шунавондан ин аст, ки риё дар
вақти содиршавии кор рух медиҳад, аммо шунавондан баъдтар,
яъне баъд аз кор рух медиҳад. Риёро ғайр аз Аллоҳ ҳеҷ кас
намедонад. Барои донистани он ба ақли инсон роҳ нест. Ҳатто
содиркунандаи риё, агар мухлис набошад, онро намедонад.
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Тавре Нававӣ дар "Маҷмўъ" нақл мекунад, Шофеӣ гуфтааст:
"Риёро фақат мухлис медонад". Аммо барои мухлис шудан ҷон
коҳондан, паси сар кардани душвориҳо лозим мешавад. Ин кор
фақат ба инсоне насиб мегардад, ки дунёро талоқ додааст.
Анҷоми амали қурбат барои ба мардум шунавондан гоҳо дар
корҳои махфӣ низ рух медиҳад. Масалан, нафаре шабзиндадорӣ
мекунад ва субҳ онро нақл мекунад. Боз нафаре дар як ҷой
амали қурбатро анҷом медиҳад ва дар ҷои дигар онро нақл
мекунад. Ҳамаи ин корҳоро барои розигии мардум анҷом
медиҳанд
Яке аз намунаҳои зебо, ки дар ин бора аз асри якум ба мо нақл
шудааст, ин аст. Абўюсуф дар "Осор" аз Абўҳанифа, ў аз Алӣ
ибни Армақ ривоят мекунад: "Умар ибни Хаттоб аз назди
нафаре гузашт, ки бо дасти чап таом мехўрд. Ба ў гуфт: "Эй
бандаи Аллоҳ, таомро бо дасти рост бихўр". Ў гуфт: "Дасти
ростам банд аст". Умар бори дуюм гузашта, боз чунин гуфт. Ў
боз ҳамон ҷавобро дод. Сеюм маротиба гузашта, боз ҳамон
суханро гуфт ва боз ҳамон ҷавобро гирифт. Он гоҳ Умар гуфт:
"Бо чӣ банд аст?!" Ў ҷавоб дод: "Дар рўзи Мўъта бурида
шудааст". Аз ин сухан Умар ба даҳшат афтод ва якчанд саволҳо
дод, аз қабили "Либосҳоятро кӣ мешўяд?", "Ба мўйҳоят кӣ
равғанҳои хушбў мемолад?", "Хизмататро кӣ мекунад?" Сипас
ба ў як хизматкорзан, таомдиҳанда ва маош таъин карданд.
Мардум гуфтанд: "Аллоҳ барои ба раияти худ муомилаи нек
кардан ба Умар мукофотҳои нек ато фармояд". Бухорӣ аз
Абўмусо ривоят мекунад:
" ،ت أَ ْقدَ ا ُم َنا
ْ  َف َن ِق َب، ُ َب ْي َن َنا َب ِع ٌْي نَ ْع َت ِق ُبه،ٍَخ َر ْج َنا َم َع ال َّنب ِِّي ﷺ ِِف َغ َزا ٍة َونَ ْح ُن ِس َّت ُة نَ َفر

وَ ِب َه َذا ثُ َّم
ُّ  َوكُ َّنا نَل، َو َس َقطَ ْت أَظْفَارِي،ـاي
َ  َو َحدَّ َث أَ ُبو ُم،ُف َع ََل أَ ْر ُجلِ َنا
َ َونَ ِق َب ْت َقدَ َم
َش ٌء ِم ْن َع َملِ ِه أَ ْفشَ ا ُه
َ "كَ ِر َه َذ
ْ َ َ كَأَنَّهُ كَ ِر َه أَنْ َيكُون،اك َق َال َمـا كُ ْن ُت أَ ْص َن ُع ِبأَنْ أَ ْذكُ َر ُه
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"Вақте ки бо Пайғамбар (c) дар як ғазот будем, барои шаш
нафари мо як шутур буд ва аз паси он мерафтем. Азбаски
қадамҳоямон заминро канда мерафт, нохунҳоямон канда
шуда буданд. Пойҳоямонро мебастем". Абўмусо баъд аз ин
ба худ нафрат карда гуфт: "Чаро мисли инсоне, ки кори
худро мегўяд, инро нақл кардам?""
Риё ва кори худро барои шунавондан нақл кардан бе ягон
ихтилоф ҳаром аст. Ба ин далелҳои зиёде ҳастанд:
• Аллоҳ Таоло мегўяд:

َالَّ ِذي َن ُه ْم ُي َراؤُون
"Онон, ки риё мекунанд" [107:6].

ُش ِّم ْثلُك ُْم ُيو َحى إِ َ َِّل أََّنَّ َا إِ َل ُهك ُْم إِلَهٌ َوا ِحدٌ َف َمن كَانَ َي ْر ُجو لِقَاء َر ِّب ِه
ٌ َ ُق ْل إَِّنَّ َا أَنَا َب
ُش ْك ِب ِع َبا َد ِة َربِّ ِه أَ َحدً ا
ِ ْ َُفلْ َي ْع َم ْل َع َم ًَل َصالِ ًحا َو ََّل ي
"Ҳар кас дидори Парвардигори хешро умед мебандад, бояд
кирдори шоиста дошта бошад ва дар парастиши
Парвардигораш ҳеҷ касро шарик насозад" [18:110]
• Дар ҳадисе, ки Ҷундуб (р) дар Бухорӣ ва Муслим ривоят
кардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

" َو َم ْن ُي َر ِاِئ ُي َر ِاِئ اللهُ ِب ِه،" َم ْن َس َّم َع َس َّم َع اللهُ ِب ِه
"Ҳар кӣ кори худро гўяд, Аллоҳ ўро бадном мекунад, ҳар кӣ
барои худнамоӣ кор кунад, Аллоҳ ба ў нишон медиҳад". Лафз
аз они Бухорӣ.
• Дар ҳадис, ки дар Муслим аз Ибни Аббос ривоят шудааст,
Пайғамбар (c) гуфтаанд:

" َو َم ْن َرا َءى َرا َءى اللهُ ِب ِه،" َم ْن َس َّم َع َس َّم َع اللهُ ِب ِه
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"Ҳар кӣ кори худро гўяд, Аллоҳ ўро бадном мекунад, ҳар кӣ
барои назари мардум амал кунад, Аллоҳ ба ў нишон
медиҳад".
• Дар ҳадисе, ки дар Муслим ва Насоӣ Абўҳурайра (р) ривоят
кардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

ِ ِإنَّ أَ َّو َل ال َّن
ُ َف َع َّر َفهُ نِ ْع َم َته،اس يُق ََْض يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َعلَ ْي ِه َر ُج ٌل ْاس ُتشْ هِدَ َفأُ ِ َِت ِب ِه
 َك َذبْ َت َولَ ِك َّن َك َقاتَل َْت: َق َال،يك َح َّتى ْاس ُتشْ هِدْ ُت
َ  َقاتَل ُْت ِف:َق َال َف َمـا َع ِمل َْت ِفي َها؟ َق َال
.ِ ثُ َّم ُأ ِم َر ِب ِه َف ُس ِح َب َع ََل َو ْج ِه ِه َح َّتى أُلْ ِق َي ِِف ال َّنار،ِلَنْ ُيق ََال ُه َو َجرِي ٌء َف َقدْ ِق َيل
 َف َمـا: َق َال، َفأُ ِ َِت ِب ِه َف َع َّر َفهُ نِ ْع َم َتهُ َف َع َر َف َها، َْـم َو َعلَّ َمهُ َو َق َرأَ الْ ُق ْرآن
َ َو َر ُج ٌل تَ َعل ََّم ا ْل ِعل
 كَ َذ ْب َت َولَ ِك َّن َك: َق َال، َيك الْ ُق ْرآن
َ  َو َق َرأْ ُت ِف، ُْـم َو َعلَّ ْم ُته
َ  تَ َع َّل ْم ُت الْ ِعل:َع ِمل َْت ِفي َها؟ َق َال
 ثُ َّم ُأ ِم َر ِب ِه َف ُس ِح َب َع ََل، َو َق َرأْ َت الْ ُق ْرآنَ لِ ُيق ََال ُه َو َقا ِر ٌئ َف َقدْ ِق َيل،تَ َع َّل ْم َت لِ ُيق ََال َعالِ ٌم
ِ  َو َر ُج ٌل َو َّس َع اللهُ َعلَ ْي ِه َوأَ ْعطَا ُه ِم ْن أَ ْص َن.َِو ْج ِه ِه َح َّتى أُلْ ِق َي ِِف ال َّنار
ِ اف الْـ َم
 َفأُ ِ َِت،ـال كُلِّ ِه
ْ َمـا تَ َرك ُْت ِم ْن َسبِيلٍ تُ ِح ُّب أَن: َف َمـا َع ِمل َْت ِفي َها؟ َق َال: َق َال،ِب ِه َف َع َّر َفهُ نِ َع َمهُ َف َع َر َف َها
، َف َقدْ ِق َيل، كَ َذبْ َت َولَ ِك َّن َك َف َعل َْت لِ ُيق ََال ُه َو َج َوا ٌد: َق َال،ْت ِفي َها ل ََك
ُ يُ ْنف ََق ِفي َها إَِّلَّ أَنْ َفق
"ثُ َّم ُأ ِم َر ِب ِه َف ُس ِح َب َع ََل َو ْج ِه ِه ثُ َّم أُلْ ِق َي ِِف ال َّنا ِر
" ،َف َع َر َف َها

"Рўзи қиёмат аввал аз болои шаҳид ҳукм бароварда
мешавад. Вақте ки (Аллоҳ) ўро бо неъматҳои атокардаи
худ шинос мекунад, ў ҳамаи онҳоро мешиносад. (Аллоҳ)
мепурсад: "Дар бораи ин неъматҳо чӣ кор кардӣ?" Ў мегўяд:
"Барои Ту ҷанг кардам, ҳатто шаҳид шудам". (Он гоҳ Аллоҳ)
мегўяд: "Дурўғ мегўӣ, ту барои "фалонӣ ҷасур будааст"
гуфтани мардум ҷанг кардӣ, ҳамон сухан гуфта шуд". Пас
фармон медиҳад ва ўро кашолкунон бурда ба дўзах
мепартоянд. Нафареро меоранд, ки илм омўхтааст,
таълим додааст ва Қуръон хондааст. Вақте ки (Аллоҳ) ба ў
неъматҳои атокардаи худро ёдрас мекунад, ў ҳамаашро
мешиносад. (Аллоҳ) мепурсад: "Дар бораи ин неъматҳо чӣ
кор кардӣ?" Ў мегўяд: "Барои Ту илм гирифтам, илм додам
ва Қуръон хондам". (Он гоҳ Аллоҳ) мегўяд: "Дурўғ мегўӣ, ту
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барои "фалонӣ олим будааст" гуфтани мардум илм
омўхтаӣ ва барои "фалонӣ қорӣ будааст" гуфтани мардум
Қуръон хондаӣ, ҳамон сухан гуфта шуд". Пас фармон
медиҳад ва ўро кашолкунон бурда ба дўзах мепартоянд.
Сипас нафареро меоранд, ки Аллоҳ ба ў ризқи фаровон ва
молу дунёи гуногун ато кардааст. Вақте ки (Аллоҳ) ўро бо
неъматҳои худ шинос мекунад, ў ҳамаи онҳоро мешиносад.
Аз ў мепурсад: "Дар бораи ин неъматҳо чӣ кардӣ?" Ў мегўяд:
"Ба ҳар роҳе, ки Ту сарф кардани маро мехостӣ, барои Ту
сарф кардам". (Он гоҳ Аллоҳ) мегўяд: "Дурўғ мегўӣ, ту барои
"фалонӣ саховатманд будааст" гуфтани мардум ин корро
кардаӣ, ҳамон сухан гуфта шуд". Пас фармон медиҳад ва
ўро кашолкунон бурда ба дўзах мепартоянд".
• Дар ҳадисе, ки Байҳақӣ, Табаронӣ ва Аҳмад аз Абўҳинди
Дорӣ ривоят кардаанд, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

"" َم ْن َقا َم َمقَا َم ِريَا ٍء َو ُس ْم َع ٍة َرايَا اللهُ ِب ِه َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َو َس َّم َع
"Ҳар кӣ барои дидану шунидани мардум амал кунад, рўзи
қиёмат Аллоҳ ба ў нишон медиҳад ва мешунавонад".
Мунзирӣ исноди онро боэътимод гуфтааст. Ҳайсамӣ гуфтааст,
ки ровиёни Аҳмад ва Баззор, инчунин яке аз санадҳои Табаронӣ
ровиёни ҳадиси саҳеҳанд.
• Дар ҳадисе, ки Табаронӣ ва Байҳақӣ аз Абдуллоҳ ибни Амр
ривоят кардаанд, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

"اس ِب َع َم ِل ِه َس َّم َع اللهُ ِب ِه َسا ِم َع َخلْ ِق ِه َو َص َّغ َر ُه َو َح َّق َر ُه
َ " َم ْن َس َّم َع ال َّن
"Ҳар кӣ кори худро ба мардум нақл кунад, Аллоҳ ўро дар
назди ҳама бадном мекунад, хор медорад ва ба замин
мезанад". Мунзирӣ гуфтааст, ки яке аз санадҳои Табаронӣ
саҳеҳ мебошад.
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• Дар ҳадисе, ки Табаронӣ аз Авф ибни Молики Ашҷаӣ
овардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

" َو َم ْن َقا َم َمقَا َم ُس ْم َع ٍة َو َس َّم َع اللهُ ِب ِه،" َم ْن َقا َم َمقَا َم ِريَا ٍء َرايَا اللهُ ِب ِه
"Ҳар кӣ барои худнамоӣ амал кунад, Аллоҳ ба ў нишон
медиҳад, ҳар кӣ барои шунидани мардум кор кунад, Аллоҳ ба
ў мешунавонад". Яъне ҳар кӣ кори худро нақл кунад, Аллоҳ ўро
бадном мекунад.
• Дар ҳадисе, ки Табаронӣ аз Муоз ибни Ҷабал бо исноди
ҳасан овардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:
" خَلَئِ ِق
ِ ِب ِه َع ََل ُر ُء
َ ْوس ال

َُمـا ِم ْن َع ْب ٍد يَقُو ُم ِِف الدُّ نْ َيا َمقَا َم ُس ْم َع ٍة َو ِر َيا ٍء إَِّلَّ َس َّم َع الله
"يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة

"Ҳар кӣ дар ин дунё барои дидану шунидани мардум амал
кунад, рўзи қиёмат Аллоҳ ўро дар назди халоиқ бадном
мекунад".
Ибни Моҷа ва Байҳақӣ аз Абўсаиди Худрӣ (р) бо исноди саҳеҳ
ривоят мекунанд: "Мо дар бораи Даҷҷоли масеҳ баҳс кардем, он
гоҳ Пайғамбар (c) баромада гуфтанд:

ِ ف َعلَ ْيك ُْم ِم ْن الْـ َم ِسي ِح الدَّ َّج
َ ال؟ َف ُقلْ َنا َب ََل َيا َر ُس
" ،ول الل ِه
ُ ْْبك ُْم ِبِ َـا ُه َو أَ ْخ َو
ُ ِ أََّلَ أُخ

ٍالُش ُك الْ َخ ِف ُّي أَنْ َيقُو َم ال َّر ُج ُل َف ُي َص َِّل َف ُي َز ِّي ُن َصَلَتَهُ لِـ َمـاـا َي َرى ِم ْن نَظَ ِر َر ُجل
ْ ِّ :" َفق ََال
"Оё ба шумо чизеро гўям, ки аз Даҷҷоли масеҳ ҳам
хатарноктар аст?" Мо гуфтем: "Оре, бигўед, эй
Расулаллоҳ". Он кас гуфтанд: "Он ширки махфӣ аст, яъне
инсон бархоста намоз мехонад ва барои назар кардани
мардум намози худро оро медиҳад"".
Дар Ибни Моҷа, Байҳақӣ ва Ҳоким Зайд ибни Аслам аз
падараш ривоят мекунад: "Умар (р) ба масҷид даромад ва дид,
ки Муоз (р) дар пеши қабри Пайғамбар (c) гиря мекунад. Умар
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пурсид: "Чаро гиря мекунӣ?" Муоз гуфт: "Барои як ҳадисе, ки аз
Пайғамбар (c) шунидаам" ва ҳамон ҳадисро нақл кард:

َ ِإنَّ الله، َو َم ْن َعا َدى َأ ْولِ َيا َء الل ِه َف َقدْ بَا َر َز اللهَ بِالْـ ُم َحا َربَ ِة،َش ٌك
ْ ِ الْ َي ِس ُْي ِم ْن ال ِّريَا ِء
،ْضوا ل َْم يُ ْع َر ُفوا
ُ َ  َوإِنْ َح،يُ ِح ُّب اِلَبْ َرا َر اِلَتْ ِق َيا َء اِلَ ْخ ِف َيا َء الَّ ِذي َن إِ َذا غَا ُبوا ل َْم يُ ْف َت َقدُ وا
ِيح الْ ُهدَ ى يَ ْخ ُر ُجونَ ِم ْن ك ُِّل غ ْ ََْبا َء ُمظْ ِل َم ٍة
ُ " ُقلُوبُ ُه ْم َم َصاب
"

"Андаке аз риё ширк аст. Ҳар кӣ ба дўстони Аллоҳ душманӣ
кунад, бо Аллоҳ ба ҷанги тан ба тан баромадааст. Аллоҳ
тақводоронеро дўст медорад, ки (агар ҳозир набошанд,
мардум "фалонӣ наомадааст" намегўянд ва агар ҳузур
дошта бошанд, мардум "фалонӣ омадааст" намегўянд),
ҳузур доштан ё надоштанашон маълум намешавад, дар
дил чароғи ҳидоят доранд ва аз ҳар торикию зулмат раҳо
шуда метавонанд, корҳои худро нақл намекунанд ва аз
гуноҳҳо худро пок медоранд". Ҳоким ин ҳадисро саҳеҳ ва
беиллат гуфтааст.
Агар ба коре, ки барои қурбати Аллоҳ анҷом медиҳанд, риё
омехта шавад, онро фосид мекунад ва савоб ба гуноҳ табдил
меёбад. Дар ҳадисе, ки Муслим аз Абўҳурайра (р) ривоят
кардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:
" ك َم ِعي ِفي ِه
َ َش
َ ْ َ َم ْن َع ِم َل َع َمَلً أ،الُش ِك
ْ ِّ الُشكَا ِء َع ْن
َ ُّ  أَنَا أَ ْغ َنى:تَ َبا َر َك َوتَ َع َاَل

َُق َال الله
َُشكَه
ْ ِ "غ َْْيِي تَ َركْ ُتهُ َو

"Аллоҳ Таоло мегўяд: "Ман шарики аз шарикӣ
беҳоҷаттарин ҳастам. Ҳар кӣ коре кунад ва дар он ба Ман
ягон чиз ё касро шарик созад, Ман ўро ба ҳамон чиз ё кас
вомегузорам". Азбаски риёи шарикӣ амалро бекор мекунад,
худ аз худ маълум аст, ки риёи холис онро бекор мекунад. Дар
ҳадисе, ки Аҳмад аз Убай ибни Каъб бо исноди ҳасан ривоят
кардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:
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ِ  َف َم ْن َع ِم َل ِم ْن ُه ْم َع َم َل اآل،َِص َوال َّت ْم ِكني
" خ َر ِة
ِ ْ ِالس َنا ِء َوال ِّر ْف َع ِة َوال َّن
َّ ُش َه ِذ ِه اِلُ َّم َة ب
ْ ِّ َب

يب
ٌ "لِلدُّ نْ َيا ل َْم يَكُ ْن لَهُ ِِف اآل ِخ َر ِة ن َِص

"Ба ин уммат дар хусуси бузургӣ, пешқадамӣ, пирўзӣ ва
имконият башорат диҳед. Ҳар кӣ кори охиратро барои дунё
кунад, дар охират ба ў насибае намешавад". Дар ҳадисе, ки
Байҳақӣ ва Баззор аз Заҳҳок ибни Қайс бо исноди дуруст
ривоят кардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

ٍ َش
ِ ُش
ُ تَ َبا َر َك َوتَ َع َاَل َيق
"  َياأَ ُّي َها.يِك
ِ َ َِشيكًا َف ُه َو ل
ِ َ َش َك َم ِعي
ِ َ ُُول أَنَا خ َْْي
َ ْ َيك َف َم ْن أ

َِإنَّ الله
ِ  َف ِإنَّ اللهَ تَ َبا َر َك َوتَ َع َاَل َّلَ َي ْق َب ُل ِم ْن اِلَ ْع َم،اس أَ ْخلِ ُصوا أَ ْع َمـالَك ُْم لِل ِه
ـال إَِّلَّ َمـا َخل ََص
ُ ال َّن
 َوَّلَ تَقُولُوا َه َذا ِلل ِه،َش ٌء
ْ َ  َوَّلَ تَقُولُوا َه َذا لِل ِه َولِل َّر ِح ِم َفإِنَّ َها ِلل َّر ِح ِم َولَ ْي َس ِلل ِه ِم ْن َها، ُلَه
َش ٌء
ْ َ " َولِ ُو ُجو ِهك ُْم َفإِنَّ َها لِ ُو ُجو ِهك ُْم َولَ ْي َس ِلل ِه ِفي َها

"Аллоҳ Таоло мегўяд: "Беҳтарин шарик Ман ҳастам, ҳар кӣ
ба Ман ягон чиз ё касро шарик кунад, кори ў фақат барои
ҳамон чиз ё кас мешавад". Эй мардум, амали худро холис
барои Аллоҳ кунед. Чунки Аллоҳ фақат амали холисро
мепазирад. Нагўед, ки: "Ин барои Аллоҳ ва ин барои
хешутаборӣ аст". Чунки ин гуна амал фақат барои
хешутаборӣ шуда, аз он ҳеҷ чиз барои Аллоҳ намешавад.
Нагўед, ки "Ин ба ҳурмати Аллоҳ ва ин ба ҳурмати шумо
аст". Чунки ин гуна амал фақат барои ҳурмати шумо шуда,
аз он ҳеҷ чиз ба ҳурмати Аллоҳ намешавад". Дар ривояти
Тирмизӣ, Ибни Моҷа, Ибни Ҳиббон, Байҳақӣ ва Аҳмад, ки аз
Абўсаид ибни Абўфузола (р) овардаанд, Пайғамбар (c)
гуфтаанд:
"

َ نَا َدى ُم َنا ٍد َم ْن كَان،ِإ َذا َج َم َع اللهُ اِلَ َّولِ َني َواآل ِخرِي َن َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة لِ َي ْو ٍم َّلَ َر ْي َب ِفي ِه
الُش ِك
ْ ِّ الُشكَا ِء َع ْن
َ ُّ  َفإِنَّ اللهَ أَ ْغ َنى،َش َك ِِف َع َملِ ِه أَ َحدً ا َف ْل َيطْل ُْب ثَ َوا َبهُ ِم ْن ِع ْن ِد ِه
َ ْ َ"أ

"Рўзи қиёмат, ки воқеъ шудани он аниқ аст, Аллоҳ аввалину
охиринро (яъне тамоми мардумро) ҷамъ меоварад ва
нидокунандае мегўяд: "Ҳар кӣ дар амал ягон касро шарик
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карда бошад, савобашро аз ҳамон кас талаб кунад, чунки
Аллоҳ шарики аз шарикӣ беҳоҷаттарин аст"".
Ба қадри имкон пинҳонӣ ба ҷо овардани амалҳои солеҳ, аз
қабили садақаи нафл, намози нафл, намозҳои суннат, дуо,
истиғфор ва Қуръон хондан, суннат аст. Ба ин далелҳо зиёданд.
Дар ҳадисе, ки Аҳмад аз Анас (р) бо исноди саҳеҳ ривоят
кардааст, Пайғамбар (c) аз ҷумла гуфтаанд:
" ن آ َد َم
ُ ْ نَ َع ْم اب:ِم ْن ال ِّريحِ؟ َق َال

َُّش ٌء أَشَ د
ُ نَ َع ْم ال ِّر
ْ َ  يَا َر ِّب َف َه ْل ِم ْن َخلْ ِق َك: َقال َْت،يح
" َي َت َصدَّ ُق ِب َي ِمي ِن ِه ُي ْخ ِفي َها َع ْن ِش َمـالِ ِه

"Оре, шамол аст. (Фариштагон) пурсиданд: "Парвардигоро,
оё миёни махлуқотат чизе ҳаст, ки аз шамол ҳам
пурзўртар бошад?" (Он гоҳ Аллоҳ) гуфт: "Фарзанди Одам,
ки бо дасти рост садақа карда, онро аз дасти чап пинҳон
мекунад"". Дар асаре, ки Насоӣ, Муззӣ, Алӣ ибни Ҷаъд ва
дигарон ривоят кардаанд, Зубайр ибни Авом гуфтааст:
"Кадоме аз шумо амали солеҳро пинҳон карда тавонад,
пинҳон кунад". Зиё дар "Мухтора" исноди онро саҳеҳ гуфтааст.
Илова бар ин, ҳодисаи Қутайба ва соҳиби нақб маълум ва
машҳур аст.
Пайғамбар (c) ба мо роҳи аз ширки махфӣ парҳез карданро
таълим додаанд. Тавре Аҳмад, Табаронӣ ва Абўяъло бо исноди
ҳасан аз Абўмусои Ашъарӣ ривоят мекунанд, ў дар як хутбаи
худ гуфт: "Эй мардум, аз ин ширк парҳез кунед, чунки он аз
ҳаракати мўрча ҳам махфитар аст". Он гоҳ Абдурраҳмон ибни
Ҳазн ва Қайс ибни Музориб бархоста гуфтанд: "Қасам ба Аллоҳ,
ки ё ту ба ин сухани худ далел меорӣ, ё хоҳ нохоҳ туро ба пеши
Умар мебарем". Абўмусо гуфт: "Ба сухани худ далел меорам" ва
як хутбаи Пайғамбар (c)-ро нақл кард. Дар он Пайғамбар (c)
гуфтаанд:
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"

ْ َفق ََال لَهُ َم ْن شَ ا َء اللهُ أَن، ِِيب ال َّن ْمل
ِ الُش َك َفإِنَّهُ أَ ْخفَى ِم ْن َدب
ُ يَا َأيُّ َها ال َّن
ْ ِّ اس اتَّقُوا َه َذا
َ يَق
 َقالَك ُقولُوا الل ُه َّم إِنَّا،ِيب ال َّن ْملِ يَا َر ُس َول الل ِه
ِ ف نَ َّت ِقي ِه َو ُه َو أَ ْخفَى ِم ْن َدب
َ  َوكَ ْي:ُول
 َون َْس َت ْغ ِف ُر َك لِـ َمـاـا َّلَ نَ ْعل َُم، ُُُش َك ب َِك شَ ْي ًئا نَ ْعلَ ُمه
ِ ْ "نَ ُعو ُذ ب َِك ِم ْن أَنْ ن

"Эй мардум, аз ин ширк парҳез кунед, чунки он аз ҳаракати
мўрча ҳам махфитар аст". Он гоҳ бо хости Аллоҳ нафаре
гуфт: "Эй Расулаллоҳ, агар он аз ҳаракати мўрча ҳам
махфитар бошад, чӣ тавр аз он парҳез мекунем?" Он кас
гуфтанд: "Бигўед: "Эй Аллоҳ, мо аз Ту паноҳ металабем, то
чизҳои донистаи худро ба Ту шарик насозем, аммо барои
чизҳои надонистаи худ ба Ту истиғфор мегўем"". Агарчи
кори худро нақл кардан мисли риё ҳаром бошад ҳам, амалро
бекор намекунад. Аммо ба амал риё омехта гардад, он бе нақл
кардан ҳабата (беҳуда) мешавад. Агар амал холис барои Аллоҳ
бошад, аммо баъдтар онро нохост нақл кунад, барои нақл
кардан гунаҳкор мешавад. Ин гуноҳ мисли гуноҳҳои дигар аст,
барои он истиғфор гуфтану тавба кардан мумкин аст. Агар
Аллоҳ пеш аз марг онро бахшад ё рўзи қиёмат пинҳон кунад,
хуб аст. Дар акси ҳол ба мезони гуноҳҳо мегузорад ва он
некиҳоро кам мекунад. Аммо Аллоҳ амали холисро ҳабата
намекунад. Чунки далелҳои нақл кардани амал фақат ҳаром
будани онро ифода мекунанд, бекор шудани амалро ифода
намекунанд. Аммо риё ин тавр нест. Дар риё Аллоҳ савоб
намедиҳад ва мегўяд, ки барои кӣ карда бошад, ба назди ҳамон
равад ва ҳамон савоб диҳад. Ин ҳабата шудани амал мебошад.
Аммо баъдтар нохост нақл кардан ин тавр нест. Дар он фақат
барои нохост нақл кардан гунаҳкор мешавад. Суханҳои "Аллоҳ
ўро бадном мекунад", "Дар назди ҳама бадном мекунад", "Дар
пеши халоиқ бадном мекунад" беҳуда рафтани амалро ифода
намекунанд, балки фақат ифода мекунанд, ки барои ин кор
ҷазо ҳаст.
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Нақл кардани кори худро ба риё қиёс кардан мумкин нест.
Чунки амале, ки ба он риё омехта мешавад, беҳуда меравад, гўё
ки воқеъ нашудааст. Аммо нақл кардани амале, ки холис барои
Аллоҳ анҷом додааст, ин тавр нест. Хуллас, қурбатеро, ки дар
ҳақиқат холис аст, бо қурбате, ки беҳуда рафтааст, қиёс кардан
мумкин нест.
30) Кибр, худбинӣ ва калонигарӣ:
Дар ҳадисе, ки Муслим аз Абдуллоҳ ибни Масъуд ривоят
кардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

ْ ِإنَّ ال َّر ُج َل يُ ِح ُّب أَن: َق َال َر ُج ٌل،ٍَّلَ يَدْ خ ُُل الْ َج َّن َة َم ْن كَانَ ِِف َقلْ ِب ِه ِم ْثق َُال َذ َّر ٍة ِم ْن ِك ْْب
َ  إِنَّ اللهَ َج ِم ٌيل يُ ِح ُّب الْ َج َم: َق َال،يَكُونَ ثَ ْوبُهُ َح َس ًنا َونَ ْع ُلهُ َح َس َن ًة
 الْ ِك ْ ُْب بَطَ ُر الْ َح ِّق،ـال
اس
ِ " َو َغ ْم ُط ال َّن

"

"Ҳар кӣ дар қалб мисли заррае кибр дорад, ба биҳишт
намедарояд". Нафаре гуфт: "Охир ҳар кас мехоҳад, ки либос
ва пойафзолаш зебо бошад?!" Он кас гуфтанд: "Аллоҳ зебо
аст ва зебоиро дўст медорад. Аммо кибр аз ҳақ норозӣ
шудан ва писанд накардани мардум аст". Аз ҳақ норозӣ
шудан соҳиби онро рад намудан аст. Аммо писанд накардани
мардум таҳқир ва айбдор кардани онҳост. Дар хусуси маънои
кибр суханҳое, аз қабили калонигарӣ кардан, худро аз ҳад зиёд
боло донистан, мағрурӣ, манманӣ, калондимоғӣ, бо худ мағрур
шуда, худро аз дигарон калон гирифтан, гуфта шудаанд. Ҷои
кибр қалб аст. Ба ин ояти Аллоҳ Таоло далел аст:

"Дар дилашон ҷуз ҳавои бузургӣ нест" [Мўъмин, 56]. Инчунин
сухани Пайғамбар (c) далел аст: "Ҳар кӣ дар қалб мисли
заррае кибр дорад".
Худро калон гирифтан ба худ бино мондани инсон аст. Фарқи
калонгирӣ ва кибр ин аст, ки калонгирӣ дар соҳиби худ буда, ў
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ҳам дар вақти набудани ҳеҷ кас ва ҳам дар байни мардум
калонгирӣ мекунад, аммо кибр бар зидди мардум нигаронида
шуда, аз ҳақ норозӣ шудан ва мардумро писанд накардан аст.
Ҳам кибр, ҳам калонгирӣ ҳаром аст. Ба ин чизҳои зерин далел
аст:
• Тавре дар Бухорӣ дар боби "Кибр" меояд, Муҷоҳид ояти
Аллоҳ Таолоро:

ُِخ ْز ٌي َونُ ِذي ُقه
"Гарданро ба такаббур ба як сў мепечонанд" [22:9] "инсоне,
ки худро калон мегирад" гуфта ва калимаи "тараф"-ро "гардан"
гуфта тафсир кардааст.
• Дар ҳадисе, ки Бухорӣ ва Муслим аз Ҳориса ибни Ваҳб Хузоӣ
ривоят кардаанд, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

ٍ يف ُم َتضَ ا ِع
ٍ  ك ُُّل ضَ ِع،الْ َج َّن ِة
" ْْبك ُْم
ُ ِ  أََّلَ أُخ.ف لَ ْو أَ ْق َس َم َع ََل الل ِه ِلَ َب َّر ُه

ِْْبك ُْم ِبأَ ْهل
ُ ِ أََّلَ أُخ
ٍ  ك ُُّل ُع ُت ٍّل َج َّو،ِ" ِبأَ ْهلِ ال َّنار
اظ ُم ْس َتك ِ ٍْْب

"Бигўям, ки аҳли ҷаннат кистанд? Онҳо касоне ҳастанд, ки
худро хурд медонанд, агар ба номи Аллоҳ қасам хўранд,
албатта аз болои он мебароянд ва қалби хурд доранд. Ба
шумо бигўям, ки аҳли дўзах кистанд? Онҳо мутакаббирони
дурушту дағал мебошанд".
• Дар ҳадисе, ки Муслим дар "Саҳеҳ" ва Бухорӣ дар
"Адабулмуфрад" аз Абўҳурайра ва Абўсаиди Худрӣ ривоят
кардаанд, Пайғамбар (c) гуфтанд:

" ُ"الْ ِع ُّز ِإزَا ُر ُه َوالْ ِك ْ ِْبيَا ُء ِر َدا ُؤ ُه َف َم ْن يُ َنا ِز ُع ِني َع َّذبْ ُته
"Иззат куртаи Ўст, мутакаббирӣ ҷомаи Ўст. Аллоҳ
мегўяд: "Ҳар кӣ бо Ман дар ин бора талош кунад, ўро азоб
медиҳам"".
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• Тирмизӣ, Бухорӣ, Насоӣ, Ибни Моҷа, Ибни Ҳиббон дар
"Саҳеҳ" ва Ҳоким дар "Мустадрак" аз Савбон ривоят мекунанд,
ки Пайғамбар (c) гуфтаанд:

ِ ـات َو ُه َو َبرِي ٌء الْ ِك ْ ِْب َوالْ ُغل
"ُول َوالدَّ ْي ِن َدخ ََل الْ َج َّن َة
َ " َم ْن َم
"Ҳар кӣ бимирад ва аз кибр, кина ва қарз пок бошад, ба
ҷаннат медарояд". Ҳоким ин ҳадисро саҳеҳ гуфтааст.
• Бухорӣ дар "Адабулмуфрад", Тирмизӣ, Аҳмад, Ҳумайдӣ дар
китобҳои "Муснад"-и худ ва Ибни Муборак дар "Зуҳд" аз Амр
ибни Шуайб, ў аз падараш ва падараш аз бобояш ривоят
кардаанд, ки Пайғамбар (c) гуфтаанд:

ِ ُش الْـ ُم َتك ِّ َُْبونَ َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َأ ْمث ََال ال َّذ ِّر ِِف ُص َو ِر ال ِّر َج
" ال َيغْشَ ا ُه ْم ال ُّذ ُّل ِم ْن ك ُِّل
ُ َ ُي ْح
ٍ" َمكَان
"Рўзи қиёмат мутакаббирон ҳамчун ҳашароти дар сурати
инсон аз нав зинда мешаванд, онҳоро аз ҳар тараф хорӣ
фаро мегирад". Тирмизӣ ин ҳадисро ҳасани саҳеҳ гуфтааст.
• Бухорӣ дар "Адабулмуфрад", Ҳоким дар "Мустадрак" ва
Аҳмад аз Ибни Умар (р) ривоят мекунанд, ки Пайғамбар (c)
гуфтаанд:

" ُ َل ِق َي اللهَ َع َّز َو َج َّل َو ُه َو َعلَ ْي ِه غَضْ َبان، أَ ْو ا ْخ َت َال ِِف ِمشْ َي ِت ِه،" َم ْن تَ َعظَّ َم ِِف نَف ِْس ِه
"Ҳар кӣ худро калон гирад ва бо кибр қадам монад, ба
Аллоҳи Азза ва Ҷалла дар сурате рў ба рў мешавад, ки Аллоҳ
аз ў дарғазаб аст". Ҳоким ин ҳадисро саҳеҳ гуфтааст. Ҳайсамӣ
дар бораи исноди Аҳмад гуфтааст, ки ровиёни ў ровиёни ҳадиси
саҳеҳ мебошанд.
• Дар ривояте, ки Бизор бо санади боэътимод аз Анас (р)
овардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

" الْ ُع ْج ُب: ُيت َعلَ ْيك ُْم َمـا ُه َو أَك َ ُْْب ِم ْنه
ُ "لَ ْو ل َْم تُ ْذنِ ُبوا لَخ َِش
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"Агар гуноҳ накунед, дар хусуси шумо аз чизи аз он
калонтар, яъне худро калон гирифтан хавф мебарам".
• Ибни Ҳиббон дар "Равзатулуқало", Аҳмад ва Баззор аз Умар
ибни Хаттоб ривоят кардаанд: "Агар инсон барои Аллоҳ
фурўтан бошад, Аллоҳ қадди ўро рост карда мегўяд: "Қад рост
кун, Аллоҳ туро рост кард". Агарчи ў барои худ хурд бошад ҳам,
дар назари мардум калон аст. Агар банда худро калон гирифта,
аз ҳад гузарад, Аллоҳ ўро ба замин зада мегўяд: "Дафъ шав,
Аллоҳ туро пеш кард". Агарчи ў барои худ калон бошад ҳам, дар
назари мардум хурд аст".
• Дар китоби "Адабуддунё ваддин" Мовардӣ аз Аҳнаф ибни
Қайс ривоят мекунад: "Ба инсоне, ки аз роҳи пешоб ду
маротиба гузашта, боз худро калон мегирад, ҳайрон ҳастам".
• Нававӣ дар "Маҷмўъ" аз Шофеӣ ривоят мекунад: "Ҳар кӣ ба
худ нарх монад, Аллоҳ ўро ба қимати худ бармегардонад".
"Инсоне, ки қадри худро намедонад, инсони аз ҳама боқадртар
аст. Инсоне, ки фазилати худро намебинад, одами аз ҳама
фозилтар аст".
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ОДОБИ ГУФТУГЎ

I. Одоби дарс
• Бо мақсади малол наомадан аҳён-аҳён дарс додан. Ибни
Масъуд (р) ҳар панҷшанбе дарс медод. Нафаре ба ў гуфт:

َ  َفق، َولَ َو ِد ْدنَا أَن ََّك َحدَّ ثْ َت َنا ك َُّل يَ ْو ٍم،يَا أَبَا َع ْب ِد ال َّر ْح َم ِن إِنَّا نُ ِح ُّب َح ِديث ََك َونَشْ َتهِي ِه
" :َال

 ِإنَّ َر ُس َول الل ِه ﷺ كَانَ يَ َت َخ َّولُ َنا،َمـا َْيْ َن ُع ِني أَنْ أُ َحدِّ ثَك ُْم إَِّلَّ كَ َرا ِه َي ُة أَنْ أُ ِملَّك ُْم
السآ َم ِة َعلَ ْي َنا
َّ "بِالْـ َم ْو ِعظَ ِة َمخَا َف َة

"Эй Абўабдурраҳмон, мо сухан кардани шуморо дўст
медорем, бисёр мехостем, ки ҳар рўз сухан кунед". Он гоҳ
Ибни Масъуд гуфт: "Ман фақат барои малол нагирифтани
шумо чунин намекунам, балки Пайғамбар (c) аз дилгир
шудани мо эҳтиёт шуда, ба мо аҳён-аҳён насиҳат
мекарданд"" (муттафақун алайҳ). Ибни Аббос (р) мегўяд:
" اس
َ  َوَّلَ َتُ ِ َّل ال َّن،أَك َ ِْْث َت َف َث ََلثًا

ْ َف ِإن،ِ َفإِنْ أَك َ ِْْث ُت َف َم َّرت َْني،اس ك َُّل ُج ُم َع ٍة َم َّر ًة
َ َحدِّ ْث ال َّن
ٍ  َوَّلَ تَأْ ِت الْ َق ْو َم َو ُه ْم ِِف َح ِد، ِِم ْن َه َذا الْ ُق ْرآن
،يث َف َت ْقطَ ْع َعلَ ْيه ِْم َح ِدي َث ُه ْم َف ُت ِملَّ ُه ْم
 َفإِ ِِّن،الس ْج َع ِِف الدُّ َعا ِء
َ َّ َوإِي، ُوك َف َحدِّ ثْ ُه ْم َو ُه ْم يَشْ َت ُهونَه
َ َولَ ِك ْن أَن ِْص ْت َفإِ َذا َأ َم ُر
َّ اك َو
ُ" َعهِدْ ُت َر ُس َول الل ِه ﷺ َوأَ ْص َحابَهُ َّلَ يَ ْف َعلُونَه

"Ба мардум (ҳар ҳафта рўзи ҷумъа) як маротиба сухан кун.
Бисёр шавад, ду маротиба, аз он ҳам гузарад, се бор сухан
кун. Мардумро аз Қуръон малол нагардон. Ба назди
мардуми гуфтугўкунанда рафта сухан накун, ки ба онҳо
малол меояд. Хомўш нишин, агар пурсанд, сухан кун, он гоҳ
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онҳо бо шавқ гўш медиҳанд. Аз қофиясозӣ дар дуо дур бош,
чунки ман медонам, ки Пайғамбар (c) ва саҳобагон ин тавр
накардаанд". Аз Бухорӣ ривоят шудааст.
• Барои дар масҷид дарс додан вақт ва ҷои муносибро
интихоб кардан лозим аст, то ки намозхонон озор наёбанд.
Агар масҷид васеъ бошад, бояд ҷоеро интихоб кард, ки аз
намозхонон дуртар аст. Агар он танг бошад, бояд вақтҳоеро,
чун баъд аз бомдод ё аср, интихоб намуд, ки намоз хондан
макрўҳ аст. Абўсаид мегўяд:
" َت
َ َ َفكَش،بِالْ ِق َرا َء ِة
ِّ ف
َ ْ الس

َ َف َس ِم َع ُه ْم َي ْج َه ُرون،َف َر ُس ُول الل ِه ﷺ ِِف الْـ َم ْسجِ ِد
َ ا ْع َتك
 َوَّلَ َي ْر َف ْع َب ْعضُ ك ُْم َع ََل َب ْع ٍض ِِف، أََّلَ ِإنَّ كُلَّك ُْم ُم َنا ٍج َر َّبهُ َفَلَ ُي ْؤ ِذ َي َّن َب ْعضُ ك ُْم َب ْعضً ا:َو َق َال
الصَلَ ِة
َّ  أَ ْو َق َال ِِف،"الْ ِق َرا َء ِة
"Пайғамбар (c) дар масҷид эътикоф менишастанд. Бо
овози баланд қироат кардани мардумро шунида, пардаро
бардоштанд ва гуфтанд: "Ҳамаи шумо ба Парвардигор
муноҷот карда истодаед, ба ҳамдигар озор надиҳед, дар
қироат овозҳоятон аз якдигар баланд нашавад" ё ки
гуфтанд: "дар намоз (овозҳоятон аз якдигар баланд
нашавад)". Аз Баёзӣ ривоят шудааст:
" َت أَ ْص َواتُ ُه ْم بِالْ ِق َرا َء ِة
ْ َعل

ِ أَنَّ َر ُس َول الل ِه ﷺ َخ َر َج َع ََل ال َّن
ْ َو َقد، َ َو ُه ْم يُ َصلُّون،اس
 َوَّلَ يَ ْج َه ْر بَ ْعضُ ك ُْم َع ََل بَ ْع ٍض، إِنَّ الْـ ُم َص َِّل يُ َناجِ ي َربَّهُ َفلْ َي ْنظُ ْر ِبِ َـا يُنَاجِ ي ِه ِب ِه:َفق ََال
ِ"بِالْ ُق ْرآن
"Мардум намоз мехонданд, Пайғамбар (c) ба назди онҳо
баромаданд. Дар қироат овозашон баланд шуда буд. Он гоҳ
гуфтанд: "Намозхон ба Парвардигор муноҷот мекунад, пас
бояд бингарад, ки бо чӣ муноҷот мекунад. Ҳангоми Қуръон
хондан нисбат ба якдигар овози худро баланд накунед". Ин
ду ҳадисро Ибни Абдулбар дар "Тамҳид" бароварда, гуфтааст,
ки ҳадисҳои Баёзӣ ва Абўсаид ҳадисҳои саҳеҳи собитшудаанд.
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Ҳадиси Баёзиро Аҳмад баровардааст. Ироқӣ исноди онро саҳеҳ
гуфтааст. Ҳайсамӣ гуфтааст, ки ровиёни он ровиёни ҳадиси
саҳеҳ мебошанд. Ҳадиси Абўсаидро Абўдовуд ва Ҳоким
бароварда, исноди онро саҳеҳ гуфтаанд. Онро шайхайн
набаровардаанд. Инчунин Ибни Ҳузайма дар "Саҳеҳ"-и худ
ҳадисеро ба ҳамин маъно аз Ибни Умар баровардааст. Ин ду
ҳадис инсонеро, ки танҳо намоз мехонад, аз баланд кардани
овоз ва ба дигарон халал расондан бозмедорад. Аз ин мебарояд,
ки дар назди намозхонон дарс додан мумкин нест. Аз ин рў,
агар масҷид мисли масҷиди шаҳри калон, ки мардум дар вақти
ҷамоат ва дигар низ ба он ҷо мераванд, васеъ бошад, интихоб
кардани ҷое, ки аз намозхонон дуртар аст ба мақсад мувофиқ
аст ва агар он танг бошад, интихоб кардани вақте ба мақсад
мувофиқ аст, ки дар он намоз хондан макрўҳ аст.
• Умедро зиёд намудан ва аз раҳмат, нусрат ва кушоиши
Аллоҳ ноумед накардан. Абўмўсо Ашъарӣ мегўяд:

"ُشا َو ََّل تُ َن ِّف َرا
َ  ا ْد ُع َوا ال َّن:"بَ َع َث ِني َر ُس ُول الل ِه ﷺ َو ُم َعا ًذا إِ ََل الْ َي َم ِن َفق ََال
َ ِّ اس َو َب
"Пайғамбар (c), вақте ки ману Муозро ба Яман
фиристоданд, гуфтанд: "Мардумро даъват намоед,
ҳавасманд гардонед, дилгир накунед"" (муттафақун алайҳ).
Ҷундуб ривоят мекунад, ки Пайғамбар (c) гуфтаанд:
"

َْل أَن
َّ َ  َم ْن َذا الَّ ِذي يَ َتأَ ََّل َع: َو َأنَّ اللهَ تَ َع َاَل َق َال، ٍ َوالل ِه َّلَ يَ ْغ ِف ُر اللهُ لِ ُفَلَن:أَنَّ َر ُجَلً َق َال
 َفإِ ِِّن َغ َف ْر ُت لِ ُفَلَنٍ َوأَ ْح َبطْ ُت َع َمل ََك أَ ْو كَ َمـا َق َال، ٍ"َّلَ أَ ْغ ِف َر لِ ُفَلَن

"Нафаре гуфт: "Қасам ба Аллоҳ, ки Аллоҳ фалониро
намебахшад". Аммо Аллоҳ Таоло гуфт: "Ту кӣ ҳастӣ, ки
"Аллоҳ фалониро намебахшад" гуфта қасам мехўрӣ? Ман
фалониро бахшидам, аммо амалҳои туро бекор кардам"" ё
ба ҳамин маъно сухане гуфтанд". Аз Муслим ривоят шудааст.
Тавре Абўҳурайра (р) ривоят мекунад, Пайғамбар (c) гуфтаанд:
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"اس َف ُه َو أَ ْهلَ ُك ُه ْم
ُ "إِ َذا َق َال ال َّر ُج ُل َهل ََك ال َّن
"Ҳар кӣ гўяд, ки мардум ҳалок шуданд, пас ў
ҳалокшавандатарини онҳост". Аз Муслим ривоят шудааст.
Умедро зиёд намудан бо сухане мешавад, ки шунаванда
қонеъ мегардад ва таъсир мегирад. Ин мақсадро фақат Қуръон
ва суннат ба рўёб бароварда метавонанд. Агар ҳуҷҷат бо воқеи
муайян вобаста карда фаҳмонида шавад, таъсири он бештар ва
чуқуртар мешавад. Масалан, ин оятҳои Аллоҳ Таолоро қироат
кардан:

َْي أُ َّم ٍة
َ ْ كُن ُت ْم خ
"Шумо беҳтарини уммате ҳастед" [3:110].

ََص ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َني
ُ ْ َوكَانَ َحقًّا َعلَ ْي َنا ن
"Ёрӣ додани мўъминон бар ўҳдаи Мо буд" [30:47].

"Мо пайғамбаронамон ва мўъминонро дар зиндагии дунё
ёрӣ мекунем" [Мўъмин, 51].

ِ الصالِ َح
َف
َ ات لَ َي ْس َت ْخلِ َف َّن ُهم ِِف ْاِلَ ْر ِض ك َََم ْاس َت ْخل
َّ َو َعدَ اللَّهُ الَّ ِذي َن آ َم ُنوا ِمنك ُْم َو َع ِملُوا
الَّ ِذي َن ِمن َق ْب ِله ِْم
"Аллоҳ ба касоне аз шумо, ки имон овардаанд ва корҳои
шоиста кардаанд, ваъда дод, ки дар рўи замин ҷонишини
дигаронашон кунад" [24:55].

اس َفآ َواك ُْم
ُ َوا ْذكُ ُرواْ إِ ْذ أَن ُت ْم َقلِ ٌيل ُّم ْس َتضْ َعفُونَ ِِف اِلَ ْر ِض تَخَا ُفونَ أَن يَ َت َخطَّ َفك ُُم ال َّن
َص ِه
ِ ْ َوأَيَّدَ كُم ِب َن
"Ва ба ёд оваред он ҳангомро, ки андак будед ва дар шумори
забуншудагони ин сарзамин бими он доштед, ки мардуми
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шуморо аз миён бардоранд ва Аллоҳ паноҳатон дод ва ёрӣ
кард" [8:26].

َص إَِّلَّ ِم ْن ِعن ِد اللّ ِه الْ َعزِي ِز الْ َح ِك ِيم
ُ ْ َو َما ال َّن
"Ва нест ёрие, магар аз сўи Аллоҳи пирўзманду доно" [3:126].

ف ا ْل ِمي َعا َد
ُ ِإِنَّ اللّهَ َّلَ ُي ْخل
"Ба яқин, ки Аллоҳ аз ваъда тахаллуф накунад!" [3:9].

َو ْعدَ اللّ ِه َحقًّا َو َم ْن أَ ْصدَ ُق ِم َن اللّ ِه ِقي ًَل
"Ваъдаи барҳаққи Аллоҳ аст ва чӣ касе аз Ў ростгўйтар
аст?!" [4:122].

ِين
َ ثُ لَّ ٌة ِّم َن ْاِلَ َّولِ َني َوثُ لَّ ٌة ِّم َن ْاآل ِخر
"Гурўҳе аз пешиниён ва гурўҳе, ки аз пай омадаанд" [56:3940].

ِين
َ ثُ لَّ ٌة ِّم َن ْاِلَ َّولِ َني َو َقلِ ٌيل ِّم َن ْاآل ِخر
"Гурўҳе аз пешиниён ва андаке аз онҳо, ки аз пай омадаанд"
[56:13-14].
Аммо аз суннат дар хусуси бахайр будани охири кори Уммат
ин ҳадисҳои Пайғамбар (c)-ро гуфтан:

"َْي َِّف أَ َّولِ ِه أَ ْو آ ِخ ِر ِه
ُ ْ "أُ َّم ِتى كَالْـ َمطَ ِر َّلَ يُدْ َرى الْخ
"Умматам ба борон шабоҳат дорад. Дониста намешавад,
ки некӣ дар ибтидои он аст ё дар интиҳои он".

"" َوا ًها ِإل ْخ َو ِاِن
"Воҳ, бародарони ман".

"وَب ِللْ ُغ َربَا ِء
َ ُ"ط
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"Ҷаннат бод ба ғарибон".

""إِنَّ لِل ِه ِع َبا ًدا لَ ْي ُسوا ِبأَنْ ِب َيا َء َوَّلَ شُ َهدَ ا َء
"Аллоҳ бандогоне дорад, ки онҳо на пайғамбаронанду на
шаҳидон".
Гуфтани ҳадисҳое, ки ба баргаштани ХИЛОФАТ бар асоси
минҳоҷи пайғамбарӣ, фатҳ шудани Рум, бо яҳудиён ҷангида,
онҳоро сарнагун сохтан ва баргаштани ХИЛОФАТ ба замини
муқаддас башорат медиҳанд, аз ҷумлаи ҳаминҳост.
Аз таърихи мусулмонон лавҳаҳо овардан боз ҳам беҳтар аст.
Ғалабаҳои Бадр, Хандақ, Қодисия, Наҳованд, Ярмук, Аҷнодайн,
Тустар ва дигар ғалабаҳои беҳисобро нақл кунед. Бояд алоҳида
таъкид кард, ки мусулмонон, агарчи ҳам аз ҷиҳати шумора ва
ҳам аз ҷиҳати омодагии моддӣ нисбат ба душман кам буданд,
ғолиб мешуданд, ҳатто як нафар фиристодаи Пайғамбар (c) ҳам
ғалабаро ба даст медаровард. Бо ин дар зеҳни мусулмонон
мафҳуми ҷиҳодро шўълавар сохта, мустаҳкам ҷойгир кардан, аз
зеҳни онҳо маҳв кардани мафҳумҳое, аз қабили сулҳ,
музокираҳо, танбеҳ додан, инкор кардан, бо талаби доварӣ ба
назди тоғут рафтан, хуллас, ба ин корҳои дилбеҷокунанда розӣ
шудан, ба мақсад мувофиқ аст.
Пеш аз ҳама мебояд ақида ва асоси ҳамаи аҳком будани онро
ба умқи дилҳо ҷой кард. Оё ҳамин ақида нест, ки арабҳоро ба
уммати беҳтарину пуриқтидор табдил додааст?! Ин ақида
онҳоро ба уммате табдил дод, ки оламро ба некӣ раҳнамун
месозад, мардумро аз зулмат ба нур мебарорад ва дар дунёву
охират ба азизӣ мушарраф мегардад. Ҳол он ки арабҳо ғайр аз
ҷангҳои хурди байни қабилаҳо, манфиатҳои шахсӣ ва
сафсатаҳои ноарзанда дигар ғам надоштанд.
• Мавзўи дарсро мувофиқи воқеъе, ки мардум дар он зиндагӣ
мекунанд, интихоб намудан лозим аст. Он гоҳ дарс ҷоннок
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мегузарад. Агар дар ягон эътиқоди мардум нофаҳмиҳо мавҷуд
бошад, бояд фаҳмонид, агар дар ягон мавқеи сиёсӣ иштибоҳ
кунанд, бояд роҳро равшан кард, агар хатогӣ, фикр ё ҳукми
гумроҳкунанда дошта бошанд, бояд онро шарҳ дод ва фикри
дурустро баён кард. Ё чунон ки шайх Тақийюддин Набаҳонӣ
(раҳматуллоҳи алайҳ) гуфтаанд, ба пеши хатти каҷ хатти
ростро кашидан лозим аст. Дар вақти Бағдодро ба вайрона
табдил додани Амрико дар мавзўи мукофот, вақте ки Амрико
дар ҷойҳои забтшуда хунрезиҳо мекунад, дар мавзўи иштироки
зан дар парламент, вақте ки Масҷидулақсо дар дасти душман
аст, дар мавзўи машина рондани зан, дар вақти толону тороҷ
карда шудани нафт дар мавзўи таъзия, ҳангоми зери по шудани
ҳурмати Масҷидулҳаром дар мавзўи ҳукмҳои оид ба мўй дарс
гузаштан як кори бемаънӣ ва қабеҳ аст, ки мардумро гумроҳ
месозад, аз ҳақиқат дур мекунад.
• Ҷоҳилеро, ки ҳукми шаръиро саҳл гирифта, муқобилият
нишон медиҳад, бояд боздошт (маҷбур кард). Шахси фақеҳро,
ки фикраш мухолифи фикри мударрис аст, бояд маъзур дошт.
Ҳоким аз Абдуллоҳ ибни Муғаффал ривоят мекунад:

""نَ َهى َر ُس ُول الل ِه ﷺ َع ْن الْ َخ ْذ ِف
"Пайғамбар (c) аз хозф боздоштаанд",
яъне дар вақти нишастан дар маҷлис сангҳои хурд ё донакҳоро
ба зери ангуштон доштан ё ба палахмонча ниҳода, парронданро
манъ кардаанд. Дар ҳузури ў шахсе чунин карда буд, ў гуфт:
"Ман аз Пайғамбар (c) ҳадис гўям, оё ту ҳамин тавр мекунӣ?
Қасам ба Аллоҳ, ки минбаъд ба ту сухан намекунам". Аҳмад аз
Абдуллоҳ ибни Ясор ривоят мекунад: "Амр ибни Ҳорис аз Алӣ
(р) пурсид, ки оё аз пеши ҷаноза рафтан беҳтар аст ё аз қафои
он. Ў гуфт, ки афзалияти аз қафои ҷаноза рафтан нисбат ба
рафтан аз пеши он монанди афзалияти бо ҷамоат хондани
намози фарз нисбат ба танҳо хондани он аст. Амр гуфт: "Ман
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дидаам, ки Абўбакр ва Умар аз пеши ҷаноза рафтаанд". Он гоҳ
Алӣ (р) гуфт: "Онҳо ба мардум душвор карданро нахоста, ҳамин
тавр кардаанд". Яъне то ки мардум напиндоранд, ки аз пеши
ҷаноза рафтан ҷоиз нест. Ҳайсамӣ дар хусуси исноди Аҳмад
гуфтааст, ки ровиёни он боэътимоданд.
• Ба инсоне, ки бо одоб савол медиҳад, бодиққат гўш додан
лозим аст. Дар ривояти Абўнаим дар "Ҳиля" ва Ибни Ҳиббон
дар "Равзатулуқало" Муоз ибни Саъдулаъвар мегўяд: "Дар
назди Ато ибни Абўрабоҳ нишаста будам. Он гоҳ шахсе
ҳадисеро нақл кард. Яке аз мардум ба байни сухани ў даромад.
Ато ба хашм омада гуфт: "Ин чӣ рафтор аст, ман ҳадисеро, ки
хуб медонам, чунон гўш медиҳам, ки гўё ҳеҷ чиз намедонам"".
• Бо инсоне, ки гўш намедиҳад, набояд гуфтугў кард. Тавре
Бухорӣ аз Ҷарир (р) ривоят мекунад, Пайғамбар (c) дар
ҳаҷҷатулвадоъ ба ў хитоб карда гуфтанд:

"اس
َ "اِ ْس َت ْن ِص ْت ال َّن
"Мардумро ором кун".
Тавре Хатиб меорад, Абўамр ибни Ало гуфтааст: "Ба касе, ки
намепурсад, ҷавоб додан, аз касе, ки ҷавоб намедиҳад,
пурсидан ва ба касе, ки гўш намедиҳад, сухан кардан аз рўи
одоб нест".
• Аз тақсим кардани қоидаҳо, ки боиси заиф гаштани ҳукмҳои
шаръӣ мегардад, бояд худдорӣ кард, аз қабили қоидаи "эҳтиёҷи
хос, ки ҷои заруратро гирифтааст" ё қоидаи сабукгардонӣ, ки ба
ҳеҷ чиз вобаста накарда мутлақ карда шудааст. Масалан, барои
хариди хона қарзи фоизнок гирифтан, дар қассобхонаи насронӣ
гўшти хук фурўхтан, дар сафи лашкари кофир бар зидди
мусулмонон ба ҷанг баромадан, бо вуҷуди имкони гузаштан ба
мамлакати бефитна бе рўмол ба кўча баромадани мусулмонзан,
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инчунин қозӣ шуда кор кардан, ки бо ғайри нозилкардаи Аллоҳ
ҳукм мекунад.
• Аз такаллуфи илм худдорӣ кардан. Тавре дар Бухорӣ меояд,
Умар (р) мегўяд:

ِ "نُهِي َنا َع ْن ال َّت َكل
"ُّف
"Аз такаллуф боздошта шудаем". Дар ривояти Масруқ
Абдуллоҳ ибни Масъуд (р) мегўяд:
" ن ا ْل ِعل ِْم
ْ ِم

َّ َفإِن، َو َم ْن ل َْم يَ ْعل َْم َفلْ َيق ُْل اللهُ أَ ْعل َُم،اس َم ْن َع ِل َم شَ ْي ًئا َفلْ َيق ُْل ِب ِه
ُ يَا َأيُّ َها ال َّن
َ أَنْ يَق
 َق َال اللهُ لِ َن ِب ِّي ِه،ُول لِـ َمـاـا ََّل يَ ْعل َُم اللهُ أَ ْعل َُم

"Эй мардум, ҳар кӣ чизеро донад, ҳамонро гўяд, агар
надонад, гўяд: "Аллоҳ беҳтар медонад". Чунки дар чизи
надониста "Аллоҳ беҳтар медонад" гуфтан аз илм аст.
Аллоҳ Таоло ба Пайғамбараш гуфтааст: „Бигў: "Ман аз
шумо музде наметалабам ва нестам аз онон, ки ба дурўғ
чизе бар худ мебанданд" [38:86]" (муттафақун алайҳ).
• Бо нодонҳо кашмакаш накардан. Тавре Ҷобир (р) ривоят
мекунад, Пайғамбар (c) гуфтанд:
" َْيوا ِب ِه
َ َّلَ تَ َعلَّ ُموا ا ْل ِعل
ُ َّ  َوَّلَ تَخ،الس َف َها َء
ُّ  َوَّلَ َتُ َـا ُروا ِب ِه،ْـم لِ ُت َبا ُهوا ِب ِه الْ ُعلَ َمـا َء

 َف َم ْن َف َع َل َذلِ َك َفال َّنا ُر ال َّنا ُر،"الْـ َم َجالِ َس

"Илмро барои бо олимон баҳс кардан, барои бо нодонон
кашмакаш кардан ва барои интихоб кардани минбарҳо
наомўзед, ҳар кӣ ин корро кунад, пас дўзах аст, дўзах аст".
Ибни Ҳиббон дар "Саҳеҳ"-и худ ривоят кардааст. Ҳоким ривоят
карда, саҳеҳ гуфтааст ва онро Заҳабӣ маъқул донистааст. Ин
ҳадисро Ибни Моҷа, Байҳақӣ ва Ибни Абдулбар дар "Ҷомеу
байналилми ва фазлиҳу" ривоят кардаанд.
• Парҳез аз риё, амал барои дидану шунидани мардум ва
кибру калонигарӣ. Дар ин хусус гуфта гузаштем.
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• Ба мардум мувофиқи ақлашон сухан гуфтан. Алӣ (р) мегўяд:

" ُ أَتُ ِح ُّبونَ أَنْ يُكَ َّذ َب اللهُ َو َر ُسولُه، َاس ِبِ َـا يَ ْع ِر ُفون
َ " َحدِّ ثُوا ال َّن
"Ба мардум он чиро гўед, ки онҳо медонанд. Оё мехоҳед, ки
Аллоҳ ва Расулашро дурўғгў бароранд?!"
Аз Бухорӣ ривоят шудааст. Ибни Ҳаҷар дар "Фатҳ" мегўяд, ки
мурод аз чизҳои онҳо донанда чизҳоест, ки онҳо мефаҳманд.
Абдуллоҳ ибни Масъуд (р) мегўяд:

"  إِ ََّّل كَانَ لِ َب ْع ِضه ِْم، َق ْو ًما َح ِديثًا َّلَ تَ ْب ُلغُهُ ُعقُولُ ُه ْم-  َو َِّف ِر َوايَ ِة ِبِ ُ َحدِّ ٍث- َمـا أَن َْت ُم َحدِّ ثًا
" ِف ْت َن ٌة
"Ба қавм ҳадисеро, ки ақлашон намерасад, нагҲ, магар он ки
баъзеи онҳо заковатманд бошанд". Аз Муслим ривоят
шудааст. Ибни Аббос мегўяд:

"اس ب ِِصغَا ِر الْ ِعل ِْم َق ْب َل ِك َبا ِر ِه
َ اِن الَّ ِذي ُي َر َِّب ال َّن
ُّ ِ َّ َويُق َُال ال َّرب،"كُونُوا َربَّانِ ِّي َني ُح َل َمـا َء ُف َق َها َء
"Раббониён, ҳалимон ва фақеҳон бошед. Инсоне, ки
мардумро пеш аз илми калон бо илми хурд тарбия мекунад,
раббонӣ аст". Аз Бухорӣ ривоят шудааст.
II. Одоби хутба
• Хусусан рўзи ҷумъа кўтоҳ кардани хутба. Дар ҳадисе, ки
Муслим аз Аммор (р) ривоят кардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:
" َصوا
َّ  َم ِئ َّن ٌة ِم ْن ِف ْق ِه ِه؛ َفأَ ِطيلُوا،َص ُخطْ َب ِت ِه
ُ ُ  َوا ْق،الص ََل َة
َ َ  َو ِق، ِطُ َول َصَلَ ِة ال َّر ُجل

َِّإن
 َوإِنَّ ِم ْن الْ َب َيانِ ِس ْح ًرا،"الْ ُخطْ َب َة

"Намозро дароз ва хутбаро кўтоҳ кардани кас нишонаи
фақеҳии ўст. Намозро дароз ва хутбаро кўтоҳ кунед. Дар
баён низ сеҳре ҳаст". Ҷобир ибни Самура мегўяд:

ِ "كُ ْن ُت ا َُص َِّل َم َع َر ُس
" َو ُخطْ َب ُتهُ َق ْصدً ا، َفكَان َْت َص ََلتُهُ َق ْصدً ا، ول الل ِه ﷺ
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"Бо Пайғамбар (c) намоз хондаам. Ҳам намоз ва ҳам хутбаи
он кас мўътадил (миёна) буд". Муслим ривоят кардааст.
Ҳакам ибни Ҳазани Калафӣ мегўяд:
"

ِ شَ هِدْ ُت َم َع َر ُس
َ َف َح ِمدَ الله، أَ ْو َق ْو ٍس، َفقَا َم ُم َت َوكِّ ًئا َع ََل َع ًصا،ول الل ِه ﷺ الْ ُج ُم َع َة
ٍ ات ُم َبا َرك
ٍ َات طَ ِّي َب
ٍ ـات َخ ِفيف
ٍ " َوأَثْ َنى َعلَ ْي ِه كَ ِل َم
َات

"Бо Пайғамбар (c) намози ҷумъаро хонда будам, он кас ба
асо ё камон такя карда, ба Аллоҳ ҳамду сано ва бо овози
фораму сабук суханҳои бобаракат гуфтанд". Ибни Ҳузайма
"дар "Саҳеҳ"-и худ, Аҳмад ва Абўдовуд ривоят кардаанд. Ибни
Хаҷар исноди онро ҳасан гуфтааст. Абдуллоҳ ибни Абўавфо
мегўяд:
" َ َوَّل،خطْ َب َة
ُ َْْص ال
َّ  َويُ ِط ُيل، َويُ ِق ُّل اللَّ ْغ َو،َر ُس ُول الل ِه ﷺ ُيك ِ ُِْث ال ِّذكْ َر
ُ ُ  َويَق،الصَلَ َة

َكَان
 َح َّتى َي ْخلُ َو َل ُه ْم ِم ْن َحا َج ِته ِْم،َش َم َع الْ َع ْب ِد َواِلَ ْر َملَ ِة
ُ " َي ْس َت ْن ِك
َ ِ ْف أَنْ َْي

"Пайғамбар (c) бисёр зикр мекарданд, сухани беҳуда
намегуфтанд, намозро дароз ва хутбаро кўтоҳ мекарданд,
бо ғулом ё бевазан гаштанро ор намедонистанд. Ҳатто
ҳоҷати онҳоро мебароварданд". Ҳоким ин ҳадисро ривоят
карда, бинобар шарти шайхайн саҳеҳ гуфтааст. Ибни Ҳиббон
онро дар "Саҳеҳ"-и худ баровардааст. Ироқӣ онро саҳеҳ
гуфтааст. Табаронӣ аз Умома ҳадиси ба ҳамин монандро
баровардааст ва Ҳайсамӣ исноди онро ҳасан гуфтааст.
• Агар мўътадилӣ дар намозу хутба бо ҳадисҳои дигар тафсир
карда шавад, маънидод мекунад, ки намоз бояд аз хутба
дарозтар бошад. Дар ҳадиси Ибни Абўавфо Пайғамбар (c)
намозро дароз ва хутбаро кўтоҳ кардаанд. Аммо дар ҳадиси
Аммор ба дароз кардани намоз ва кўтоҳ кардани хутба
фармудаанд. Аз ин мебарояд, ки намози рўзи ҷумъаи он кас аз
хутбаашон дарозтар шудааст. Агар миқдори дарозии намози
Пайғамбар (c)-ро бидонем, кўтоҳии хутбаашонро ҳам дониста
метавонем. Дар ривояти Абўҳурайра Пайғамбар (c) дар намози
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ҷумъа сураи "Ҷумъа" ва "Мунофиқун"-ро зам мекарданд. Аммо
дар ҳадиси Нўъмон ибни Башир сураи "Аъло" ва "Ғошия"-ро
хондаанд. Дар ҳадиси Ибни Аббос сураҳои "Ҷумъа" ва
"Мунофиқун"-ро хондаанд. Ин ҳар се ҳадисро Муслим ривоят
кардааст. Аз ин рў, дарозтарин намози ҷумъаи Пайғамбар (c)
намозест, ки дар он сураи "Ҷумъа" ва "Мунофиқун"-ро
хондаанд. Агар ба ин ду рукўъ, чаҳор саҷда, барои ташаҳҳуд ва
салавотҳо нишастанро ҳамроҳ кунем, дарозтарин намози ҷумъа
мешавад. Аз он кўтоҳтараш бошад, намозест, ки дар он сураҳои
"Аъло" ва "Ғошия" зам карда шудааст. Бинобар ин намози
Пайғамбар (c) назар ба хутбаашон дарозтар буд. Хатиб миқдори
хутбаро аз ҳамин дониста метавонад.
• Дар минбар бояд услуби хоси хутбаро истифода бурд, ки аз
услубҳои дарс, маърўза, мақола, ҳикоягўӣ ё шеърхонӣ фарқ
кунад. Барои донистани услуби хосаи хутба ва фарқ кардани он
аз дигар услубҳо ба китобҳои луғат муроҷиат карда шавад.
• Аз сароидан (ба оҳанг андохтан) бояд парҳез намуд. Сухани
худро сароидани хатиб кори басо зишт аст. Аммо ба оҳанг
андохтани қироати Қуръон, кори аз он ҳам зишттар мебошад.
III. Одоби мунозира
Мунозира баҳс аст. Аллоҳ Таоло мегўяд:

ََّقدْ َس ِم َع اللَّهُ َق ْو َل الَّ ِتي تُ َجا ِدل َُك ِِف َز ْوجِ َها َوتَشْ َت ِِك إِ ََل اللَّ ِه َواللَّهُ َي ْس َم ُع تَ َحا ُو َرك ََُم إِن
يع َب ِص ٌْي
ٌ اللَّهَ َس ِم
"Аллоҳ сухани занеро, ки дар бораи шавҳараш бо ту ба
муҷодила омадааст ва ба Аллоҳ шикоят мекунад шунид. Ва
Аллоҳ гуфтугўи шуморо мешунавад" [58:1].
Дар ин оят Аллоҳ мунозираро сўҳбат номида, муайян намуд, ки
он ҳуҷҷатҳо ё чизҳои ҳуҷҷат шуморидаи худро пеш овардани
ҳар ду ҷониб мебошад. Мақсад аз он қувват додани фикру
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равияи худ ва ҳуҷҷати рақибро бекор карда, ўро ба ҷонибе, ки
дуруст ва ҳақиқат мешуморад, гузаронидан мебошад.
Дар шариат аз мунозира ба рўёб баровардани ҳақиқат ва
нишон додани ботилии ботил қасд карда мешавад. Аллоҳ Таоло
мегўяд:

ا ْد ُع إِ َِل َسبِيلِ َربِّ َك بِا ْل ِحكْ َم ِة َوا ْل َم ْو ِعظَ ِة الْ َح َس َن ِة َو َجا ِدلْ ُهم بِالَّ ِتي ِه َي أَ ْح َس ُن
"Мардумро
бо
ҳикмату
андарзи
некў
ба
роҳи
Парвардигорат бихон ва бо беҳтарин шева бо онон
муҷодала кун" [16:125].

ُق ْل َهاتُواْ بُ ْر َهانَك ُْم إِن كُن ُت ْم َصا ِد ِق َني
"Бигў: "Агар рост мегўед ҳуҷҷати хеш биёваред"" [2:111].
Пайғамбар (c) бо мушрикони Макка, насрониёни Наҷрон ва
яҳудиёни Мадина мунозира кардаанд. Модом ки даъваткунанда
ба некӣ фаро мехонад ва бар зидди фикрҳо мубориза мебарад,
дар ҳар ҷое ки зарур ояд, дар ҳамон ҷо мунозира ба воҷиб
табдил меёбад. Ин бинобар қоидаи зерин аст: "Ҳар чӣ ки воҷиб
бе вай амалӣ нагардад, он чиз воҷиб мегардад".
Дар шариат мунозираҳое мавҷуданд, ки мазаммат карда
шудаанд. Масалан, дар бораи оятҳои Аллоҳ Таоло мунозира
кардан куфр аст.

ِ َو ُه ْم ُي َجا ِدلُونَ ِِف اللّ ِه َو ُه َو شَ ِديدُ ا ْل ِم َح
ال
"Боз ҳам дар бораи Аллоҳ муҷодала мекунанд. Ва Ў ба сахтӣ
уқубат мекунад!" [13:13].

"Ҷуз кофирон дар оёти Аллоҳ ҷидол намекунанд" [Мўъмин,
4].
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"Касоне, ки бе ҳеҷ ҳуҷҷате, ки дар даст дошта бошанд, дар
оёти Аллоҳ ҷидол мекунанд. Кори онон назди Аллоҳу
мўъминон сахт нописанд аст" [Мўъмин, 35].

ٍ َو َي ْعل ََم الَّ ِذي َن ُي َجا ِدلُونَ ِِف آ َياتِ َنا َما لَ ُهم ِّمن َّم ِح
يص
"Ва то бидонанд, касоне, ки дар оёти Мо ҷидол мекунанд.
Ононро ҳеҷ гурезгоҳе нест" [42:35].
Аз байни мунозиракунандагон на исботкунанда, балки
инкоркунанда кофир аст. Чунки инкоркунанда барои рад
намудани ҳақиқат, аммо исботкунанда барои рўёби ҳақиқат ва
барҳам додани ботил мунозира мекунад.
"Ва ҳар уммате оҳанги он кард, ки пайғамбарашро дастгир
кунад" [Мўъмин, 5].

ً َض ُبو ُه ل ََك إِ ََّّل َج
َدََّل َب ْل ُه ْم َق ْو ٌم خ َِص ُمون
َ َ َما
"Ва он суханро ҷуз барои ҷидол бо ту нагуфтанд, ки
мардуме ситезҷўянд" [43:58].
"Қуръон мўъҷиза нест" ё "Он аз тарафи Аллоҳ нест" гуфта
мунозира кардан куфр аст. Дар ҳадиси марфўъ, ки Аҳмад аз
Абўҳурайра ривоят кардааст, гуфта мешавад:

""جِ دَ ٌال ِِف الْ ُق ْرآنِ كُ ْف ٌر
"Дар хусуси Қуръон мунозира кардан куфр аст". Мунозира
макрўҳ низ шуда метавонад, аз қабили мунозира дар хусуси
ҳақиқати аниқу равшан.

يُ َجا ِدلُون ََك ِِف الْ َح ِّق بَ ْعدَ َما تَ َب َّ َني َكأََّنَّ َا يُ َسا ُقونَ إِ ََل ا ْل َم ْو ِت
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"Бо он ки ҳақиқат бар онҳо ошкор шуда дар бораи он бо ту
муҷодала мекунанд, чунон қадам бармедоранд, ки гўё
мебинанд, ки онҳоро ба сўи марг мебаранд" [8:6].
Мунозира бо далел ё шибҳи далел (он чӣ ки эҳтимоли далел
шудан дорад) мешавад. Мунозира бе ин чизҳо ғайр аз ғавғо
бардоштану бетартибӣ чизи дигар нест. Ибни Ақил ба шибҳи
далел чунин таъриф медиҳад: "Равияро, гарчи ҳақиқат набошад
ҳам, дар сурати ҳақиқат хаёл кардан шибҳи далел аст". Ибни
Ҳазм ғавғо бардоштанро чунин таъриф додааст: "Бо ҳуҷҷати
фасоду ботил, ки боиси ноҳақӣ мегардад, рангубор карда
нишон додани як ё якчанд масъала, ба таври дигар гўем,
сафсата аст". Ибни Ақил мегўяд: "Роҳи аз ҳама дўстдоштаи аҳли
илм дар асоси ҳуҷҷат ё шибҳи далел сухан гуфтан аст. Аммо
ғавғо бардоштан бетартибии аҳли мунозира мебошад". Ғавғо
бардоштанро мунозираи бе далелу бе шибҳи далел низ гуфтан
мумкин аст.
Дар хусуси қонуну одоби мунозира тавсияҳои олимони
мусулмонро дар поён ба тариқи илова меорем.
• Аз Аллоҳ тақво карданро дар навбати аввал гузоштан. Ба Ў
наздик шуданро мақсад кардан. Фармони Ўро иҷро намуда, ба
даст овардани розигии Ўро умед кардан.
• На бар рақиб ғолиб омадану мот кардани ўро, балки ба рўёб
баровардани ҳақиқат ва нишон додани ботилро ният кардан.
Шофеӣ мегўяд: "Бо касе сўҳбат кунам, ҳамеша хостаам, ки ў
комёб гардад, ҳақ шуда барояд, аз тарафи Аллоҳ ба ў ҳифзу
ҳимоя бошад. Бо касе гуфтугў кунам, хоҳ Аллоҳ ҳақиқатро бо
забони ман баён кунад, хоҳ аз забони ў бароям фарқ надошт".
Ибни Ақил мегўяд: "Ҳар як мунозирае, ки аз он ба рўёб
баровардани ҳақиқат мақсад карда нашудааст, боиси ҳалокати
соҳиби худ мегардад".
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• На бо мақсади фахр, пайдо кардани обрў, ба даст
даровардани ягон чиз, кашмакаш ва риё.
• Барои Аллоҳ ва барои дини Ў ба рақиб насиҳат намуданро
ният кардан. Чунки дин насиҳат аст.
• Оғоз кардани сухан бо ҳамду санои Аллоҳ ва салому салавот
гуфтан ба Пайғамбар.
• Аз Аллоҳ илтиҷо кунад, ки ўро ба ризои худаш муваффақ
гардонад.
• Дар мунозира роҳи дуруст ва намуди зебо доштан. Дар
ривояти Ибни Аббос (р) Пайғамбар (c) гуфтаанд:

" ُشي َن ُج ْز ًءا ِّم ْن
ِ ْ  ُج ْز ٌء ِّم ْن َخ ْم َس ٍة َّو ِع، َو ِاَّل ْق ِت َصا َد،الصالِ َح
َّ الس ْم َت
َّ إِنَّ ا ْل َهدْ َي
َّ  َو،الصالِ َح
"ال ُّن ُب َّو ِة
"Роҳи дуруст, намуди зебо ва мўътадилӣ яке аз бисту панҷ
қисмати пайғамбарӣ аст". Аз Аҳмад ва Абўдовуд ривоят
шудааст. Ибни Ҳаҷар дар "Фатҳ" исноди онро ҳасан гуфтааст.
Дар ҳадиси мавқуфи Ибни Масъуд омадааст:

" َِْي ِّم ْن بَ ْع ِض الْ َع َمل
ٌ ْ  خ، ِ َِّف آ ِخ ِر ال َّز َمـان، ِ"اِ ْع َل ُموا أَنَّ ُح ْس َن الْ َهدْ ى
"Роҳи зебо (дар суханронӣ) аз баъзе амали охирзамон
беҳтар аст". Ибни Ҳаҷар дар Фатҳ санади онро саҳеҳ гуфтааст.
• Кўтоҳ кардани сухан, бо сухани фаҳмо, расо ва
дарбаргирандаи маънои васеъ ҳарф задан. Бисёр гап задан на
танҳо боиси аз роҳ баромадан ва хато мегардад, балки ба
шунаванда низ малол меояд.
• Бояд бо рақиб бар асл (асос)-е созиш кунад, ки ҳар ду ба он
муроҷиат мекунанд. Вақте ки бо кофир мунозира карда
мешавад, ин чиз фақат ақлӣ мешавад. Аммо бо муслим ҳам ақлӣ
ва ҳам нақлӣ шуда метавонад. Дар корҳои ақлӣ ақл асл
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(манбаъ)-и муроҷиат шуда метавонад, аммо дар корҳои шаръӣ
фақат нақл асл шуда метавонад. Аллоҳ Таоло мегўяд:

ِ َش ٍء َف ُر ُّدو ُه إِ ََل اللّ ِه َوال َّر ُس
ول
ْ َ َفإِن تَ َنا َز ْع ُت ْم ِِف
"Ва чун дар амре ихтилоф кардед, ба Аллоҳ ва Пайғамбар
руҷў кунед" [4:59], яъне ба Қуръон ва Суннат муроҷиат кунед.
• Бо кофир дар хусуси фаръҳои шариат мунозира карда
намешавад. Чунки ў ба асли шариат имон надорад. Бо ў дар
масъалаҳои фаръии монанди чаҳор маротиба издивоҷ кардан,
гувоҳии зан, ҷизя, мерос, ҳаром будани шароб ва ғайра
муноқиша карда намешавад. Бо ў фақат дар бораи аслҳои дин
мунозира карда мешавад, ки далелҳояшон ақлӣ мебошанд. Зеро
мақсади асосии мунозира аз ботил ба ҳақ ва аз залолат ба
ҳидоят гузаронидан аст. Ин ҷо танҳо аз куфр ба имон
гузаронидани ў амалӣ мешавад. Инчунин бо насронӣ дар хусуси
ноҳақ будани буддоия ё ки яҳудия мунозира карда намешавад.
Ин ва суханҳои мавзўъҳои монанди ин умуман мунозира ба
ҳисоб намеравад. Чунки ў насронӣ буддоӣ ё яҳудӣ нест, ки аз
ноҳақии он ба ҳақ гузаронда шавад, бо ў фақат дар хусуси
ақидаи ботили ў мунозира карда, аз ақидааш ба Ислом
гузаронидан мақсад карда мешавад. Барои ҳамин гуфта
намешавад, ки дар мавзўъҳои созишкарда сухан меронем ва
мавзўъҳои ихтилофнокро тарк мекунем. Чунки мо ба мунозира
фармуда шудаем. Мунозира бошад, фақат дар мавзўъҳои
ихтилофнок мешавад. Агар насронӣ ё ки капиталист бо муслим
иттифоқ кунанд, ки буддия ё коммунизм ё сотсиализм қабеҳ
мебошад ва перомуни ин гуфтугў кунанд, ин гуфтугў мунозира
ба ҳисоб намеравад. Ин чиз аз зиммаи муслим воҷиботи бо роҳи
мунозира ба Ислом гузаронданро соқит намекунад. Инчунин
гуфта намешавад, ки бо кофирон дар хусуси масъалаҳои
созишкарда ҳарф зада, ҷойҳои ихтилофнокро ба қиёмат
мегузорем, он вақт Аллоҳ ҳукми дилхоҳро мебарорад ва байни
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моро ҳал мекунад. Ин гуна суханҳои ба маънои "Аллоҳ аз
мунозира бо онҳо беҳоҷат мекунад" гуфта намешавад. Чунки мо
фармуда шудаем, то дар корҳои ихтилофнок мунозира кунем ва
агар онро накунем, гунаҳкор мешавем. Дуруст, ҳам дар ин дунё
ва ҳам дар охират ҳукм фақат аз они Аллоҳ аст. Лекин мо бояд
вазифаи ба зиммаамон гузошташударо бо кори Аллоҳ омехта
накунем. Ин гуна рафтор ҳуҷҷати шахси бемасъулият аст. Танҳо
ғавғо бардоштан аст, ки на ҳуҷҷат, на далел ва на шибҳи далел
дорад.
• Набояд овозро то андозае баланд бардошт, ки одамони пеш
шунаванд. Ба сўи рақиб дод назадан. Тавре ҳикоя карда
мешавад, аз Банӣ Ҳошим Абдусамад ном шахс дар назди
Маъмун сухан гуфта овозашро баланд кард. Он гоҳ Маъмун
гуфт: "Эй Абдуссамад, овозатро баланд накун. Дурустӣ на ғавғо
бардоштан, балки бамаврид сухан кардан аст".
• Рақибро нописандӣ накардан ва ўро паст назадан.
• Ба ғавғои рақиб сабр карда, нисбат ба ў ҳалим будан ва
иштибоҳҳои ўро бахшидан. Фақат агар ў нодон бошад, бо ў
мунозира қатъ карда мешавад.
• Аз тундмиҷозӣ ва заҷр (додгўӣ) худдорӣ намудан. Ибни
Сирин гуфтааст: "Тундмиҷозӣ тахаллуси беадабист". Ин ҷо
тундмиҷозӣ дар мунозира дар назар дошта шудааст. Дар
ҳадисе, ки Табаронӣ аз Ибни Аббос ривоят кардааст, Пайғамбар
(c) гуфтаанд:

""تَ ْع ََتِي الْ ِحدَّ ُة ِخ َيا َر ُأ َّم ِتي
"Беҳтарини умматамро тундмиҷозӣ фаро мегирад". Аммо
яке аз ровиёни он Салом ибни Муслими Тавил матрук аст.
(Шахсест, ки суханаш қабул карда намешавад, яъне ҳадиси ў
гирифта намешавад, балки тарк карда мешавад). Боз дар як
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ҳадиси Табаронӣ, ки аз Алӣ ибни Толиб ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтаанд:

"" ِخ َيا ُر أُ َّم ِتي أَ ِحدَّ ا ُؤ ُه ُم الَّ ِذي َن إِ َذا غَضَ ُبوا َر َج ُعوا
"Беҳтарини умматам касонеанд, ки чун дарғазаб шаванд,
бармегарданд". Яке аз ровиёни ин ҳадис Наим ибни Солим
ибни Қанбар каззоб аст.
• Вақте ки бо шахси аз худ донотар мунозира карда мешавад,
ба ў набояд гуфт, ки хато мекунӣ ё суханат нодуруст аст. Ба
қабили "агар ягон нафар чунин гўяд" ё "агар эътироз кунад"
сухан карда мешавад. Ё ки монанди роҳ пурсидан гуфта
мешавад: "агар ин тавр гўянд, оё дуруст мешавад".
• Далелҳое, ки рақиб меорад, бояд ба хубӣ идрок кард. Он гоҳ
имкони рад кардани ў пайдо мешавад. То сухани худро тамом
кардани ў набояд сухан кард. Ибни Ваҳб мегўяд, ки чунин
гуфтани Моликро шунидааст: "Аз нафаҳмида ҷавоб додан
фоида нест, буридани сухани рақиб аз рўи одоб нест". Агар худи
рақиб ҷангара, саркаш ва ҳарзагўй бошад, аслан бо ў мунозира
накардан маъқул аст. Агар дар аснои мунозира ин ҷиҳати ў
ошкор гардад, насиҳат карда мешавад. Агар гўш диҳад,
мегирад, вагарна гуфтугў қатъ карда мешавад.
• Ба сўи рақиб нигарондани рўи худ. Набояд ба
мунозиракунанда нописандӣ карда, ба атроф нигоҳ кард. Хоҳ ў
ҳамфикр бошаду хоҳ муқобил. Агар рақиб чунин рафтор кунад,
ба ў насиҳат карда мешавад. Агар ором нашавад, мунозира қатъ
карда мешавад.
• Бо шахсони якраву саркаш мунозира карда намешавад.
Чунки ин гуна одамон сухани дигаронро намегиранд.
• Дар ҷойҳои хавфнок, монанди каналҳои фазовӣ ва
маҷлисҳои умумӣ мунозира карда намешавад. Аммо агар дар
динаш устувор бошаду дар роҳи Аллоҳ аз маломати маломатгар
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натарсад, корҳои монанди ҳабс ё ки кушта шуданро ба гардан
гирифта бошад, бемалол сухани ҳақро гуфта, мунозира кардан
мегирад. Агар аз худ тарсад, дар пеши амир ва ё султон сукут
кардан маъқул аст. Агар худро барои ҳамроҳи Ҳамза шудан
тайёр карда бошад, ҳақро гуфтан беҳтар аст. Чунки одами
тарсида бо шуҷоат сухан накарда, мумкин аст дин ва илмро
айбдор карда нишон диҳад. Дар ин ҷо аз пешиниён мавқеи
Аҳмад ва Моликро ба хотир орем. Боз ба мавқеи имрўзаи онҳое
назар андозем, ки ҳангоми суннатро инкор кардани Қаззофӣ бо
ў мунозира кардаанд.
• Бо одами баддидааш мунозира накардан. Хоҳ бад дидан аз
тарафи ў бошад, хоҳ аз тарафи рақиб.
• Дар маҷлис барои аз рақиб воло будан кўшиш накардан.
• Дар масъалаҳое, ки ба рақиб маълуманд, суханро кашол
надодан. Бояд чунон мухтасар баён кард, ки ба мавзўи
мунозира халал нарасонад.
• Бо одаме, ки ба илм ва аҳли илм нописандӣ мекунад ё дар
пеши назари нодононе, ки ба мунозира ва мунозиракунандагон
нописандӣ мекунанд, мунозира накардан. Молик мегўяд: "Дар
назди инсоне, ки ба илм итоат намекунад, аз илм ҳарф задан
хор кардани илм аст".
• Аз қабули сухани ҳақ, ки аз даҳони рақиб мебарояд, саркашӣ
накардан. Чунки ба ҳақиқат баргаштан аз саргардонӣ дар
ботил беҳтар аст. Агар ҳамин тавр кунад, аз тоифаи онҳое
мешавад, ки суханро шунида, аз беҳтарини он пайравӣ
мекунанд.
• Сарпеч накардани ҷавоб. Ин чиз дар натиҷаи ба савол
ҷавоби номувофиқ додан рўй медиҳад. Масалан, агар пурсанда
гўяд: "Оё Саудия Давлати Исломист" ва ҷавобдиҳанда гўяд:
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"Ҳукм дар он ҷо исломӣ аст". Ин ҷавоб сарпечкунӣ мебошад.
Ҷавоби дуруст бошад, яке аз се аст: "оре", "на" ё "намедонам".
• Инкор накардани чизи аниқу равшан. Ин гуна рафтор
калонигарӣ аст. Масалан, ба мусулмонон душман будани
кофирон ё ки сохторҳои куфр будани сохторҳои мавҷудаи
диёрҳои мусулмонон ва бо Ислом ҳукм нарондани онҳоро
инкор кардан.
• Суханро умумӣ гуфта, пасон ҳангоми тафсилот бар зидди он
сухан накардан. Масалан, "Амрико душмани Ислом ва
мусулмонон аст" гуфтан, пасон "Амрико ба фаластиниҳо барои
барпо кардани давлат ёрӣ дода истодааст, чунки он тарафдори
адлу озодӣ аст" гуфтан ё ки "Амрико ба Ироқ барои озод
кардани он аз сохти диктаторӣ ва зулм дохил шуд" гуфтан.
• Дар ҳар як масъала, агар рост ояд, аз пешкаш намудани
ҳуҷҷати он ор накардан. Масалан, аз рўи қоидаи "ҳоҷати хос ба
манзилати зарурати хос мувофиқ меояд" ба харидани хонаҳо бо
рибо дар Ғарб рухсат дода мешавад, аммо ба ҳоҷатҳои дигар
монанди хўрокворӣ, либосворӣ ва издивоҷ рухсат дода
намешавад, чунки агар ба онҳо низ рухсат дода шавад, ба бисёр
ҳаром рухсат дода мешавад" гуфтан. Агар дар ҳама ҳоҷатҳо асос
ва ҳуҷҷати худро пешбарӣ накунад, пас бо худ мухолифат
варзидааст.
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ХУШӢ ҒАРИБОНРО БОД! ОН ЧИРО, КИ
МАРДУМ ВАЙРОН МЕСОЗАНД, ИСЛОҲ
МЕКУНАНД

Дар ҳадисе, ки Муслим аз Абўҳурайра (р) ривоят кардааст,
Пайғамбар (c) гуфтаанд:

"وَب لِ ْل ُغ َر َبا ِء
َ ُ" َبدَ أَ اإل ِْسَلَ ُم َغرِي ًبا َو َس َي ُعو ُد َغرِي ًبا َفط
"Ислом бо ғарибӣ сар шуд ва боз бо ғарибӣ бармегардад. Пас,
хушӣ ғарибонро бод".
Ғарибон касонест, ки аз қабилаҳояшон гусастаанд. Доримӣ,
Ибни Моҷа, Ибни Абўшайба, Баззор, Абўяъло ва Аҳмад бо
исноде, ки ровиёнаш боэътимод аст, аз Абдуллоҳ ибни Масъуд
ривоят кардаанд, ки Пайғамбар (c) гуфтаанд:

َ  ِق َيل َو َم ِن ا ْل ُغ َر َبا ُء؟ َق،وَب لِ ْل ُغ َر َبا ِء
" ال
َ ُاإل ِْسَلَ َم َبدَ أَ َغرِي ًبا َو َس َي ُعو ُد َغرِي ًبا كَ َمـا َبدَ أَ َفط

َِّإن
ِ"ال ُّن َّزا ُع ِم ْن الْ َق َبائِل

"Ислом бо ғарибӣ сар шуд ва боз бо ғарибӣ бармегардад,
чунон ки сар шудааст. Пас, хушӣ ғарибонро бод". Гуфтанд:
"Ғарибон кистанд?" Пайғамбар (c) гуфтанд: "Касоне, ки аз
қабилаҳояшон гусастаанд". Лафз аз они Аҳмад аст. Дар
"Лисон" омадааст: "( ِع الْ َق َبائِل
ُ  )نُ َّزاғарибонест, ки дар байни
қабилаашон зиндагӣ мекунанд, вале аз онҳо нестанд. ( ِيع
ٌ  )نَزва
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(ع
ٌ  )نَا ِزшакли танҳои ( )نُ َّزا ٌعва ба маънои касест, ки аз хонавода ва
хешовандонаш гусастааст, яъне ҷудо ва дур шудааст".
Аз фазилатҳои ин ғарибони нуззоъ ва он чӣ, ки дар бораашон
гуфта шудааст:
Агар мардум фосид шаванд, ислоҳ мекунанд: Дар ривояти
Амр ибни Авф ибни Зайд ибни Малаҳа Музанӣ (р) Пайғамбар
(c) гуфтаанд:
" ن الْ ِح َجا ِز
َ  َولَ َي ْع ِقلَ َّن الدِّ ي ُن ِم،الدِّ ي َن لَ َيأْ ِر ُز إِ ََل ا ْل ِح َجا ِز كَ َمـا تَأْ ِر ُز الْ َح َّي ُة إِ ََل ُج ْح ِر َها

َِّإن
وَب لِ ْل ُغ َر َبا ِء
َ ُ َفط، إِنَّ الدِّ ي َن َبدَ أَ َغرِي ًبا َو َي ْرجِ ُع َغرِي ًبا. َِم ْع ِق َل اِلُ ْر ِو َّي ِة ِم ْن َر ْأ ِس الْ َج َبل
اس ِم ْن َب ْع ِدي ِم ْن ُس َّن ِتي
ُ "الَّ ِذي َن ُي ْصلِ ُحونَ َمـا أَ ْف َسدَ ال َّن

"Чунон ки мор ба лонаи худ бармегардад, дин ҳам ба Ҳиҷоз
бармегардад. Чунон ки бузи кўҳӣ аз қуллаи кўҳ кишанг зада
мешавад, дин аз Ҳиҷоз кишанг зада мешавад (яъне чунон ки
бузи кўҳиро аз қуллаи кўҳ дастгир мекунед, динро аз Ҳиҷоз
ба даст меоред). Дин бо ғарибӣ сар шуд ва боз бо ғарибӣ
бармегардад. Хушӣ ғарибонро бод, ки чун баъд аз ман
мардум суннатамро вайрон созанд, онҳо ислоҳ мекунанд".
Абўисо ин ҳадисро ҳасан гуфтааст. Ғарибон саҳобаҳо нестанд.
Чунки онҳо (яъне ғарибон) баъд аз суннати Муҳаммад (c)-ро
вайрон кардани мардум ба дунё меоянд. Саҳобаҳо онро вайрон
накардаанд. Дар замони онҳо вайрон нашудааст. Дар ҳадиси
Саҳл ибни Саъди Соидӣ (р) меояд: "Пайғамбар (c) гуфтанд:
"ن
ْ وَب ِللْ ُغ َربَا ِء َقالُوا يَا َر ُس َول الل ِه َو َم
َ ُبَدَ أَ اإل ِْسَلَ ُم َغرِي ًبا َو َس َي ُعو ُد َغرِي ًبا كَ َمـا بَدَ أَ َفط

اس
ِ "الْ ُغ َربَا ُء؟ َق َال الَّ ِذي َن ُي ْصلِ ُحونَ ِع ْندَ َف َسا ِد ال َّن

"Ислом бо ғарибӣ сар шуд, боз бо ғарибӣ бармегардад, чунон
ки сар шудааст. Хушӣ ғарибонро бод". Аз он кас пурсиданд:
"Ғарибон кистанд, эй Расулаллоҳ?" Он кас ҷавоб доданд:
"Касоне, ки ҳангоми фосид шудани мардум онҳоро ислоҳ
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мекунанд"". Ин ҳадис дар "Кабир"-и Табаронӣ ривоят шудааст.
Дар "Авсад ва Сағир" гуфта шудааст:

"اس
ُ "يُ ْصلِ ُحونَ إِ َذا َف َسدَ ال َّن
"Вақте ки мардум фосид мешаванд, онҳоро ислоҳ
мекунанд". Ин ҷо калимаи ""إِ َذا, ки ба маънои "вақте ки"
омадааст, барои ифода кардани замони оянда истифода
мешавад. Аз ин мебарояд, ки фосидшавӣ баъд аз асри саҳобагон
рух медиҳад. Ҳайсамӣ дар бораи ин ҳадис гуфтааст, ки
Табаронӣ онро дар се ҷой ривоят кардааст ва ғайр аз Бакр ибни
Салим ровиёни он ровиёни ҳадиси саҳеҳ мебошанд.
Онҳо ақаллият мешаванд: Аҳмад ва Табаронӣ аз Абдуллоҳ
ибни Амр ривоят мекунанд: "Рўзе дар пеши Пайғамбар (c)
будам, офтоб баромад. Сипас он кас гуфтанд:

َ  أَنَ ْح ُن ُه ْم يَا َر ُس:ٍ َق َال أَبُو بَكْر،يَأْ ِِت َق ْو ٌم يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة نُو ُر ُه ْم كَ ُنو ِر الشَّ ْم ِس
" ول الل ِه؟

،ُشونَ ِم ْن أَ ْقطَا ِر اِلَ ْر ِض
ٌ ْ  َّلَ َولَك ُْم خ:َق َال
ُ َ َْي كَ ِثْيٌ َولَ ِك َّن ُه ُم الْ ُف َق َرا ُء الْـ ُم َهاجِ ُرونَ الَّ ِذي َن يُ ْح
َاس َصالِ ُحونَ َقلِ ٌيل ِِف
َ ُ ط،وَب لِ ْل ُغ َربَا ِء
َ ُ ط:ثُ َّم َق َال
ٌ  ن: ِق َيل َو َم ِن الْ ُغ َربَا ُء؟ َق َال،وَب ِللْ ُغ َربَا ِء
َاس َس ْو ٍء كَ ِثْيٍ َم ْن يَّ ْع ِصي ِه ْم أَك َ ُِْث ِم َّم ْن يُ ِطي ُع ُه ْم
ِ "ن
"Рўзи қиёмат қавме меояд, ки нури онҳо монанди нури
офтоб аст". Абўбакр гуфт: "Оё онҳо мо ҳастем, эй
Расулаллоҳ?" Он кас гуфтанд: "На, шумо низ некиҳои зиёд
доред. Лекин онҳо муҳоҷирони фақиранд, ки аз гўшаҳои
гуногуни замин гирд омадаанд". Пасон афзуданд: "Хушӣ
ғарибонро бод, хушӣ ғарибонро бод". Пурсиданд: "Ғарибон
кистанд?" Пайғамбар (c) ҷавоб доданд: "Онҳо инсонҳои
неканд, ки ақаллиятро ташкил медиҳанд. Касоне, ки ба
онҳо исён меварзанд, нисбат ба касоне, ки онҳоро итоат
мекунанд, бисёртаранд. Онҳо инсонҳои нек дар байни
инсонҳои бад, ки аксариятро ташкил медиҳанд,
мебошанд"". Ҳайсамӣ дар "Кабир" гуфтааст, ки он санадҳои
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худро дорад, ровиёни яке аз онҳо ровиёни саҳеҳанд. Аз як чиз
бояд огоҳ бошем, ки фазли ғарибон аз фазли саҳобагон баланд
намешавад. Ғарибон аз саҳобагон афзал нестанд. Баъзе
саҳобагон аз Абўбакр афзал нестанд, агарчи ғайр аз саҳобагӣ
дорои фазилатҳои дигар бошанд ҳам. Увайси Қаранӣ аз
саҳобагон афзал нест, гарчи дорои фазилатҳои хоса бошад ҳам.
Чунки ў тобеин аст. Ғарибон ҳам монанди ҳаминанд.
Инсонҳое, ки аз байни халқи оддӣ, яъне аз авом баромадаанд:
Дар ҳадисе, ки Ҳоким аз Ибни Умар (р) ривоят кардааст,
омадааст: "Пайғамбар (c) гуфтанд:

َِإنَّ لِل ِه ِع َبا ًدا لَ ْي ُسوا ِبأَنْ ِب َيا َء َوَّلَ شُ َهدَ ا َء يَ ْغ ِب ُط ُه ُم الشُّ َهدَ ا ُء َوال َّن ِب ُّيون
اَب َع ََل ُركْ َب َت ْي ِه َفق ََال يَا َر ُس َول الل ِه ِص ْف ُه ْم لَ َنا
ٌّ ِ  َف َجثَا أَ ْع َر، ُِّم َن الل ِه تَ َع َاَل َو َم ْجلِ ِسه ِْم ِم ْنه
 َيضَ ُع، ت ََصا َد ُقوا ِِف الل ِه َوتَ َحا ُّبوا ِفي ِه، ِاس َونُ َّزا ِع ا ْل َق َبائِل
ِ  َق ْو ٌم ِّم ْن أَ ْف َنا ِء ال َّن:َو َحلِّه ِْم لَ َنا َق َال
 ُه ْم َأ ْولِ َيا ُء، َاس َوَّلَ َيخَا ُفون
ُ  َيخ،ٍاللهُ َع َّز َو َج َّل لَ ُه ْم َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َم َنا ِب َر ِم ْن نُور
ُ َاف ال َّن
َف َعلَ ْيه ِْم َوَّلَ ُه ْم َي ْح َزنُون
ٌ "الل ِه َع َّز َو َج َّل الَّ ِذي َن ََّل َخ ْو

" ِم
ْ يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة لِ ُق ْر ِبه

"Аллоҳ бандагоне дорад, ки на пайғамбаранду на шаҳид,
аммо рўзи қиёмат ба Аллоҳ наздикии онҳоро дида, шаҳидон
ва пайғамбарон ба онҳо ҳавас мекунанд". Аъробие ба зону
рост истода гуфт: "Эй Расулаллоҳ, сифатҳои эшонро ба мо
фаҳмонда диҳед". Он кас гуфтанд: "Онҳо инсонҳое ҳастанд,
ки аз халқи оддӣ баромадаанд, аз қабилаҳояшон канда
шудаанд, дар роҳи Аллоҳ бо ҳамдигар дўст шуда, дар роҳи
Аллоҳ ба ҳамдигар муҳаббат бастаанд. Рўзи қиёмат
Аллоҳи Азза ва Ҷалла барои онҳо минбарҳое аз нур
мегузорад.
Вақте
ки
мардум
метарсанд,
онҳо
наметарсанд. Онҳо дўстони Аллоҳ ҳастанд, ки барояшон
ҳеҷ хавфу хатар нест ва онҳо маҳзун намешаванд". Ҳоким
исноди онро саҳеҳ гуфтааст, аммо шайхайн онро
набаровардаанд. Дар ривояте, ки Аҳмад аз Абўмолики Ашъарӣ
овардааст, гуфта шудааст:
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" ِاس َونَ َوا ِزعِ الْ َق َبائِل
ِ َاس ِم ْن أَ ْف َنا ِء ال َّن
ٌ " ُه ْم ن
"Онҳо инсонҳое мебошанд, ки аз халқи оддӣ баромадаанд ва
аз қабилаҳояшон канда шудаанд". Дар "Кабир"-и Табаронӣ
омадааст:

"" ِم ْن بُ ْلدَ انٍ شَ َّتى
"Аз кишварҳои гуногун мебошанд".
Бо раҳмати Аллоҳ ҳамдигарро дўст медоранд: Яъне бо
шариати овардаи Муҳаммад (c) якдигарро дўст медоранд.
Робитае, ки онҳоро мепайвандад, насаб, хешутаборӣ, манфиати
дунявӣ нест, балки фақат ва фақат Ақидаи Ислом мебошад.
Абўдовуд бо исноде, ки ровиёнаш боэътимод аст, аз Умар ибни
Хаттоб ( ривоят мекунад: "Пайғамбар (c) гуфтаанд:

ُ ِم ْن ِع َبا ِد الل ِه َِلُن ًَاسا َمـا ُه ْم ِبأَنْ ِب َيا َء َوَّلَ شُ َهدَ ا َء يَ ْغ ِب
" ط ُه ُم ْاِلَنْ ِب َيا ُء َوالشُّ َهدَ ا ُء َي ْو َم

َِّإن
ْْبنَا َم ْن ُه ْم َق َال ُه ْم َق ْو ٌم تَ َحابُّوا
ُ ِ  َقالُوا يَا َر ُس َول الل ِه تُخ،الْ ِق َيا َم ِة ِبِ َكَانِه ِْم ِّم َن الل ِه تَ َع َاَل
 َف َوالل ِه إِنَّ ُو ُجو َه ُه ْم لَ ُنو ٌر َوإِنَّ ُه ْم،ِب َر ْوحِ الل ِه َع ََل غ ْ َِْي أَ ْر َح ٍام بَ ْي َن ُه ْم َوَّلَ َأ ْم َو ٍال َي َت َعاطَ ْونَ َها
اس َو َق َرأَ َه ِذ ِه اآليَ َة
َ  َّلَ يَخَا ُفونَ ِإ َذا خ،ٍ َع ََل نُور: ﴿
ُ  َوَّلَ يَ ْح َزنُونَ إِ َذا َحزِنَ ال َّن،اس
ُ َاف ال َّن
﴾ َف َعلَ ْيه ِْم َوَّلَ ُه ْم يَ ْح َزنُون
ٌ ﴿"أََّل ِإنَّ أَ ْولِ َياء اللّ ِه َّلَ َخ ْو
"Аллоҳ бандагоне дорад, ки на пайғамбаранду на шаҳид,
лекин рўзи қиёмат ба Аллоҳ Таоло наздикии онҳоро дида,
пайғамбарон ва шаҳидон ҳавас мекунанд". Гуфтанд: "Эй
Расулаллоҳ, ба мо гўед, ки онҳо кистанд". Он кас гуфтанд:
"Онҳо бо раҳмати Аллоҳ ҳамдигарро дўст медоранд, гарчи
дар байни онҳо хешутаборӣ ва молу давлати
додугирифтшаванда набошад ҳам. Қасам ба Аллоҳ, ки дар
чеҳраҳояшон нур аст ва худ низ дар болои нур мебошанд.
Вақте ки мардум метарсанд, онҳо наметарсанд, вақте ки
мардум маҳзун мешаванд, онҳо маҳзун намешаванд" ва
ояти зерини Аллоҳ Таолоро хонданд: „Огоҳ бошед, ки бар
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дўстони Аллоҳ биме нест ва ғамгин намешаванд" [10:62]".
Дар ривояти боло, ки Ҳоким аз Ибни Умар овардааст, гуфта
мешавад:

""ت ََصا َد ُقوا ِِف الل ِه َوتَ َحا ُّبوا ِفي ِه
"Дар роҳи Аллоҳ дўст мешаванд ва дар роҳи Аллоҳ ба
ҳамдигар муҳаббат меварзанд". Дар ривояти Аҳмад, ки аз
Абўмолики Ашъарӣ нақл кардааст, гуфта мешавад:

""ل َْم ت َِص ْل بَ ْي َن ُه ْم أَ ْر َحا ٌم ُم َتقَا ِربَ ٌة تَ َحابُّوا ِِف الل ِه َوت ََصا َف ْوا
"Онҳо дар роҳи Аллоҳ ҳамдигарро дўст медоранд, гарчи дар
байнашон ҳеҷ гуна хешутаборӣ набошад ҳам". Дар ривояте,
ки Табаронӣ аз Абўмолик овардааст, гуфта мешавад:

"  يَ َت َحابُّونَ ِب َر ْوحِ الل ِه َع َّز، َّلَ ُدنْ َيا يَ َت َبا َذلُونَ ِب َها،ل َْم يَ ُك ْن بَ ْي َن ُه ْم َأ ْر َحا ٌم يَ َت َو َاصلُونَ ِب َها لِل ِه
" َو َج َّل
"Дар байни онҳо робитаи хешутаборӣ, ки барои Аллоҳ
баста мешавад ва молу дунё, ки ба якдигар сарф мекунанд,
набуд. Онҳо бо раҳмати Аллоҳи Азза ва Ҷалла ҳамдигарро
дўст медоранд". Дар ҳадисе, ки Табаронӣ аз Амр ибни Абаса
овардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:
" ِب الْكََل َِم
َ أَطَاي

َُه ْم ُج َمـا ٌع ِم ْن نَ َوا ِز ِع الْ َق َبائِلِ َي ْج َت ِم ُعونَ َع ََل ِذكْ ِر الل ِه تَ َع َاَل َف َي ْن َتقُون
ُ"كَ َمـا َي ْن َت ِقى آ ِك ُل ال َّث ْم ِر أَطَا ِي َبه

"Онҳо муттаҳидкунандагон мебошанд, ки аз қабилаҳояшон
канда шудаанд, бар асоси зикри Аллоҳ муттаҳид мешаванд
ва беҳтарини суханро чида мегиранд, чунон ки мевахўр
беҳтарини онро чида мегирад". Дар хусуси исноди ин ҳадис
Ҳайсамӣ гуфтааст, ки ровиёни он боэътимоданд. Мунзирӣ
Мақориб низ боэътимод гуфтааст. Дар асоси зикри Аллоҳ
муттаҳид шудан маънои барои зикри Аллоҳ муттаҳид шуданро
надорад. Зеро маънои якум ин аст, ки ҳар куҷое ки бошанд ва
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хоҳ якҷоя бошанд, хоҳ на онҳоро робитаи ягона, яъне робитаи
зикри Аллоҳ мепайвандад. Маънои дуюм ин аст, ки барои зикр
ҷамъ меоянд ва бо поён ёфтани ҷамъомад муттаҳидӣ ҳам ба
охир мерасад. Дар ҳадисе, ки Табаронӣ аз Абўдардо ривоят
кардааст, Пайғамбар (c) гуфтаанд:

"" ُه ُم الْـ ُم َت َحا ُّبونَ ِِف الل ِه ِم ْن َق َبائِلِ شَ َّتى َو ِب ََل ٍد شَ َّتى َي ْج َت ِم ُعونَ َع ََل ِذكْ ِر الل ِه
"Онҳо инсонҳое мебошанд, ки аз кишвару қабилаҳои гуногун
буда, барои Аллоҳ ҳамдигарро дўст медоранд ва бар асоси
зикри Аллоҳ муттаҳид мешаванд". (Яъне робитаи онҳо
зикри Аллоҳ аст). Ҳайсамӣ ва Мунзирӣ исноди ин ҳадисро ҳасан
донистаанд.
Шаҳид нашуда ба ҳамин мартаба ноил мегардад: Чунки
шаҳидон ҳам ба онҳо ҳавас мекунанд. Чунон ки дар боло зикр
намудем, ин маънои онро надорад, ки онҳо аз пайғамбарон ва
шаҳидон афзаланд. Балки онҳо дорои фазле ҳастанд, ки ҳатто
пайғамбарону шаҳидон ба он ҳавас мекунанд. Табаронӣ дар
"Кабир" аз Абўмолик ривоят мекунад: "Дар назди Пайғамбар (c)
будам. Ояти зерини Аллоҳ Таоло нозил шуд:

َيا أَ ُّي َها الَّ ِذي َن آ َم ُنواْ َّلَ ت َْسأَلُواْ َع ْن أَشْ َياء ِإن تُ ْبدَ لَك ُْم ت َُس ْؤك ُْم
"Эй касоне, ки имон овардаед, аз чизҳое, ки чун барои шумо
ошкор шаванд, андўҳгинатон мекунанд, мапурсед" [5:101].
Мо аз он кас пурсон шудем. Он кас гуфтанд:
" ن الل ِه َع َّز
َ َوالشُّ َهدَ ا ُء ِب ُق ْر ِبه ِْم ِم

َِإنَّ لِل ِه ِع َبا ًدا لَ ْي ُسوا ِبأَنْ ِب َيا َء َوَّلَ شُ َهدَ ا َء َي ْغ ِب ُط ُه ُم ال َّن ِب ُّيون
" َو َج َّل َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة

"Аллоҳ бандагоне дорад, ки на пайғамбаранду на шаҳид,
аммо рўзи қиёмат ба Аллоҳи Азза ва Ҷалла наздик будани
онҳоро дида, пайғамбарон ва шаҳидон ҳавас мекунанд".
Аъробие, ки дар як кунҷ дар зонуҳояш рост истода, ба
дастонаш такя мекард, гуфт: "Эй Расулаллоҳ, ба мо гўед,
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ки онҳо кистанд". Дидам, ки рўи Пайғамбар (c) мунаввар
шуд, сипас гуфтанд:
"ن
ِ  َو َق َبائِ ُل ِم ْن شُ ُع،شَ َّتى
ْ ُ ل َْم يَك، ِوب أَ ْر َح ِام الْ َق َبائِل

ٍ ِم ْن بُلْدَ ان،ِع َبا ٌد ِّم ْن ِع َبا ِد الل ِه
، يَ َت َحابُّونَ ِب َر ْوحِ الل ِه َع َّز َو َج َّل، َّلَ ُدنْ َيا يَ َت َبا َذلُونَ ِب َها،بَ ْي َن ُه ْم أَ ْر َحا ٌم يَ َت َو َاصلُونَ ِب َها ِلل ِه
َاس َوَّل
ُ  َي ْف َز ُع ال َّن، يَ ْج َع ُل لَ ُه ْم َم َنا ِب َر ُقدَّ ا َم ال َّر ْح َم ِن تَ َع َاَل،يَ ْج َع ُل اللهُ ُو ُجو َه ُه ْم نُو ًرا
َاس َوَّلَ يَخَا ُفون
ُ  َويَخ، َ"يَ ْف َز ُعون
ُ َاف ال َّن
"Онҳо чунин бандагони Аллоҳ ҳастанд, ки аз диёру
қабилаҳои гуногун мебошанд ва бо меҳрубонии Аллоҳи Азза
ва Ҷалла ҳамдигарро дўст медоранд, дар байни онҳо
хешутаборӣ нест, бо сабаби он бипайванданд, молу дунёе
нест, ки ба якдигар сарф кунанд. Аллоҳ рўи онҳоро нуронӣ
мегардонад, Аллоҳ Таоло дар назди худ барои онҳо минбарҳо
мегузорад, ҳангоме ки мардум метарсанд, онҳо
наметарсанд, ҳангоми ба даҳшат афтодани мардум онҳо
ба даҳшат намеафтанд". Ҳайсамӣ исноди ин ҳадисро ҳасан
ва ровиёни онро боэътимод донистааст. Ҳамаи ривоятҳо ба он
ишорат мекунанд, ки онҳо пайғамбару шаҳид набошанд ҳам, ба
он мартаба мушарраф мегарданд.
Баъзе фазилатҳои онҳо ҳаминҳоянд. Дар хусуси манзилати
онҳо дар назди Аллоҳ ҳадисҳо гуфта шудаанд, ҳоҷати такрор
кардан нест. Ҳар кӣ онҳоро тадаббур намояд, барои ба минбари
назди Аллоҳ Таоло соҳиб шудан ҳаракат мекунад. Агар ин
фазилатҳоро дошта бошад, муносиби он минбарҳо хоҳад шуд.
Шояд Аллоҳ Субҳонаҳу ба ғарибии ў раҳм намуда, орзуяшро
амалӣ гардонад!
Дуои охирини мо: Ҳамд Аллоҳро, ки парвардигори оламиён
аст.
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