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МУҚАДДИМАИ ИМОМ НАВАВЇ 

 

 الرَُّسوُل َفُخُذوُه ﴾ ﴿ َوَما آتَاُكمُ 
﴾Он чизҳоеро, ки Пайғамбар барои шумо (аз 

аҳкоми илоҳї) овардааст иљро кунед﴿. Ҳашр, 59:7. 

 

Ба номи Худованди Бахшояндаи Меҳрубон 
  

Ситоиш Худойро, ки Парвардигори оламҳост; 
Барподорандаи замину осмонҳо, тадбиркунандаи 
ҳамаи махлуқот; Фиристонандаи пайғамбарон, 
алайҳиму-с-салоту ва-с-салом, ба сўйи оқилон барои 
роҳнамої кардани онҳо ва баён намудани роҳҳои дин 
бо далелҳои қатъї ва бурҳонҳои равшан. Ўро барои 
ҳамаи неъматҳояш ситоиш мекунам ва аз Ў фазлу 
карами беандоза талаб менамоям. Ва шаҳодат медиҳам, 
ки саййиди мо Муҳаммад банда ва пайғамбари Ўст, 
ҳабибу халили Ўст, беҳтарини махлуқот аст, ки (бар 
вай) Қуръони азиз, ки мўъљизаест бардавом дар 
гузашти солҳо ва суннати дурахшандаро барои роҳљуён 
арзонї доштааст. Дуруду саломи Худо бар вай ва бар 
ҳамаи анбиё ва мурсалин ва бар олашон ва бар ҳамаи 
некўкорон бод!  

Аммо баъд: Мо аз (ёрони пайғамбар, салла-л-Лоҳу 
алайҳи ва саллам, ба монанди) Алї ибни Абўтолиб ва 
Абдуллоҳ ибни Масъуд ва Муъоз ибни Љабал ва Абў-
дардо ва Ибни Умар ва Ибни Аббос ва Анас ибни Мо-
лик ва Абўҳурайра ва Абўсаъид ал-Худрї, разия-л-
Лоҳу Таъоло анҳум, аз роҳҳои бисёр ба ривоятҳои гу-
ногун ривоят кардем, ки пайғамбари Худо, салла-л-
Лоҳу алайҳи ва саллам, гуфт:  
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ْمِر ِديِنَها بَ َعَثُه اهللُ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِفي زُْمَرِة َمْن َحِفَظ َعلى ُأمَِّتي َأْربَِعيَن َحِديثًا ِمْن أَ »
 «الُفَقَهاِء َواْلُعَلَماءِ 

 

«Ҳар ки бар уммати ман чил ҳадисро, ки дар умури 

дини уммат бошад, нигоҳ дорад, рўзи қиёмат ўро Худо 

дар љумлаи фақеҳону олимон барангезад». 
Ва дар ривояти дигар:  
 

 «بَ َعَثُه اهللُ َفِقيًها َعاِلًما»
 

«Худо ўро фақеҳу олим барангезад». 
Ва дар ривояти Абўдардо (омадааст, ки пайғам-

бари Худо, салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам, гуфт): 
 

 « وَُكْنُت َلُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َشاِفًعا َوَشِهيًدا»
 

 «Рўзи қиёмат барои ў шафоатхоҳ ва гувоҳ бошам». 
Ва дар ривояти Ибни Масъуд:  
 

 « ِقيَل ُأْدُخْل ِمْن َأيِّ َأبْ َواِب اْلَجنَِّة ِشْئتَ »
 

«Барои ў гуфта шавад: аз ҳар кадом дари биҳишт, ки 

хоҳї, дохил шав». 
Ва дар ривояти Ибни Умар: 
  

 «الشَُّهَداءِ  ُكِتَب ِفي زُْمَرِة اْلُعَلَماِء َوُحِشَر ِفي زُْمَرةِ »
 

«Дар зумраи олимон сабт шавад ва дар гурўҳи шаҳидон 

ҳашр гардад». 
Ҳарчанд ки роҳҳои (ривояти) ин ҳадис бисёр аст, 

валекин ҳифзкунандагон(-и ҳадис) бар он иттифоқ кар-
даанд, ки ин ҳадис заиф аст. Аммо бо умеди савоб ва 
дарёфтани шафоати пайғамбар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
саллам, донишмандон дар ин бобат китобҳои бешумор 
тасниф кардаанд. 

Нахустин касеро донистаам, ки дар ин (роҳ) тасниф 
кардааст, Абдуллоҳ ибни Муборак (имоми маъруфу 
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машҳур) мебошад; сипас Муҳаммад ибни Аслами Тусї 
– донишманди худошинос аст, сипас ал-Ҳасан ибни 
Суфёни Насої ва Абўбакри Ољарї ва Абўбакр Муҳам-
мад ибни Иброҳими Исфаҳонї ва ад-Доруқутнї ва ал-
Ҳоким ва Абўнаъим ва Абўабдурраҳмон ас-Суламї ва 
Абўсаъид ал-Молинї ва Абўусмон ас-Собунї ва 
Абдуллоҳ ибни Муҳаммад ал-Ансорї ва Абўбакр ал-
Байҳақї ва мардумони бешуморе (дигар) аз мутақад-
димин ва мутааххирин. 

Ба хотири пайравї кардан аз ин имомони машҳур 
ва ҳифзкунандагони ислом дар љамъ овардани чил 
ҳадис аз Худои Таъоло мадад љустам. 

Ба дурустї ки олимон бар љоиз будани истифодаи 
ҳадиси заиф дар фазоили аъмол иттифоқ кардаанд, бо 
вуљуди ин эътимоди ман бар ин (қабил) ҳадис нест, 
балки эътимодам бар сухани пайғамбар, салла-л-Лоҳу 
алайҳи ва саллам, дар ҳадисҳои саҳеҳ аст:  

 

 «لِيُبَ لِِّغ الشَّاِهُد ِمْنُكْم اْلَغاِئبَ »
 

 «Бигузор, ҳозирони шумо ин гуфтаҳои маро ба ғоибон 
бирасонанд».  [Саҳеҳи Бухорї, китоби илм, ҳадиси 105].  

Ва сухани пайғамбар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
саллам: 

 

 «َنضََّر اهللُ اْمرًِأ َسِمَع َمَقالَِتي فَ َوَعاَها فََأدَّاَها َكَما َسِمَعَها»
 

«Худо касеро хушнуду сарсабз гардонад, ки сухани маро 

шунида бошад, пас онро дар ёд нигоҳ дорад, пас ҳам-
чунон ки шунидааст, ба дигарон бирасонад». [Сунани 

Тирмизї, китоби илм, ҳадиси 3658]. 

Сипас аз олимон касоне буданд, ки чил (ҳадис)-ро 
дар усули дин, баъзеи онҳо дар фурўъ, баъзеи онҳо дар 
љиҳод, баъзеи онҳо дар зўҳд (парҳезгорї), баъзеи онҳо 
дар адаб ва баъзеи дигар дар хутба гуфтан љамъ 
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кардаанд ва ҳамаи онҳо ниятҳои некў доштанд; Худо аз 
қосидони ин корҳо хушнуд бод. 

Ба дурустї, лозим донистам чил ҳадисеро љамъова-
рї намоям, ки муҳимтар аз ҳамаи онҳост, он чил ҳадисе 
аст, ки ҳамаи он мавзўъҳо(-и дар боло зикршударо) дар 
бар мегирад, ҳар яке аз он (ҳадис) пояи бузурге аз поя-

ҳои дин аст, чунон ки олимон васф кардаанд, ки  меҳ-
вари ислом, ё нисфи ислом, ё сеяки ислом ва ё монанди 
он аст.  

Сипас дар ин чил (ҳадис) лозим донистам, ки ҳар 
кадомаш саҳеҳ ва аксари онҳо дар "Саҳеҳайн"-и ал-
Бухорї ва Муслим омада бошад. Ва ҳар як ҳадисро бо 
ҳазфи иснодаш зикр кардаам, то ҳифз намудани он осон 
бошад ва манфиати он, агар Худо хоста бошад, 
дастраси умум гардад. 

Ҳар ки рағбати охират дорад, лозим аст, ки ин ҳа-
дисҳоро якљо бо муҳимот ва танбеҳоте, ки шомиланд, 
бидонад. Ва ин барои ҳар шахсе, ки дар ин ҳадисҳо 
биандешад, ошкор гардад.  

Ва эътимоди ман бар Худост, ваколату такягоҳи 
ман ба сўйи Ўст, Ўрост ситоишу неъмат ва  тавфиқу 
нигоҳдорї (аз маъсият) аз љониби Ўст.  
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يم  ب   ح  ْحمن  الره  ْسم  َّللاه  الره
   

لُ  َوَّ   الَحِديُث اْلأ

َماُل بالنِّيَاتِ   اْلعأ
 

ِن َع   ْن َأِمي   ِر اْلُم   ْ ِمِنيَن ُعَم   َر بْ   
قَ    اَل   َعْن    هُ  الَخطّ    اِب َرِ     َي اهللُ 

َص      لَّى اهللُ  ُت َرُس      وَل اهللِ َس      ِمعْ 
َما اأَلْعَم اُل ِإنَّ »َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل 

اْم   ِر َء َم   ا  ِإنََّم   ا ِلُك   لِّ بِالنِّي   اِ   وَ 
اهلِل  ل ى  إِ     َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُهُ نَ و  

اهلِل َو َرُس وِلِه   َوَرُسوِلِه َفِهْجَرتُُه ِإلى  
ا لِ        ُدنْ يَ  ْت ِهْجَرتُ        هُ انَ        َو َم        ْن كَ 

ُيِص        يبُ َها  َأْو اْم        َرَأَة يَ ْنِكُ َه        ا  
 «.َما َهاَجَر ِإلَْيهِ  ِإلى   َفِهْجَرتُهُ 

ِِيَن أَبُ و َعْب ِد   َرَواُه ِإَماَما اْلُمَ  دِّ
ُمَ مَّ      ُد بْ      ُن ِإْس      َماِعيَل بْ      ِن  اهللِ 

ِإبْ    َراِهيَم بْ   ِن اْلُمِغي   َرِة بْ   ِن بَ ْرِدْزبَ   ْه 
ْي ِلُم اْلُبَخ اِريُّ  َو أَبُ و اْلُ َي يِن مُ 

ْبُن اْلَ جَّاِج بْ ِن ُمْي ِلَم الُقَش ْيِريُّ 

БА НОМИ ХУДОИ 

БАХШОЯНДАИ МЕҲРУБОН 

   
ҲАДИСИ АВВАЛ 

(САВОБИ) АМАЛҲО 
(ВОБАСТА) БО НИЯТ АСТ 

 

Aз амирулмўъминин Умар 
ибни Хаттоб, разия-л-Лоҳу 
анҳу, ривоят аст, ки гуфт: 
аз пайғамбари Худо, сал-
ла-л-Лоҳу алайҳи ва сал-
лам, шунидам, ки мегуфт: 
«Савоби амалҳо вобаста бо 
ният аст; ва ҳар касро 
мувофиқи нияташ љазо 
(подош) дода мешавад; ва 
ҳар касро, ки ҳиљраташ, ба 
сўйи Аллоҳ ва расули Ў 
бошад, пас ҳиљрати ў ба 
сўйи Аллоҳ ва расули Ўст. 
Ва ҳар касро, ки ҳиљраташ 
ба сўйи дунё бошад, то 
онро ба даст орад ё ба сўйи 
зане бошад, ки ўро ба 
никоҳ дарорад, пас ҳиљ-
рати ў ба сўйи ҳамон чиз 
аст, ки ба он сўй ҳиљрат 
кардааст». 

Ин ҳадисро имоми му-

ҳаддисон Абўабдуллоҳ Му-

ҳаммад ибни Исмоъил иб-
ни Иброҳим ибни ал-Муғи-
ра ибни Бардизбеҳ ал-Бу-
хорї ва имом Абулҳусайн 
Муслим ибни ал-Ҳаљљољ 
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الن َّْيَي      ابُوِريُّ ِف      ي َص      ِ يَ ْيِهَما 
اللَّ       َذْيِن ُهَم       ا َأَص        ُّ اْلُكتُ       ِب 

 اْلُمَصن ََّفِة. 
 

 

 

   

  الَحِديُث الثَّانِي
َسانِ  الِم َو اإِليأَماِن َو اإِلحأ  بَيَاُن اإِلسأ

ْيض اً َعْن ُعَمَر َرِ َي اهللُ َعْنُه أَ  
َنَما َنْ  ُن ِعْن َد َرُس وِل اهلِل الَ قَ    بَ ي ْ

َصلَّى اهللُ َعَلْي ِه َوَس لََّم َااَ  يَ  ْوَم  
َنا رَُجٌل َش ِديُد بَ يَ اِ   ِإْا طََلَع َعَلي ْ

  َش    ِديُد َس    َواِد الشَّ    ْعِر  الث ِّيَ    ابِ 
َعَلْيِه أََِ ُر اليََّفِر  َواليَ ْعرِفُ ُه يُر  ال

َِ ِإل     ى  َأَح    ٌد  َحتّ     النَّبِ    ِي  ى  َجلَ    
َص     لَّى اهللُ َعَلْي     ِه َوَس     لََّم فََأْس     َنَد 

رُْكَبتَ ْي ِه  َو َوَ  َع َكفَّْي ِه  رُْكَبتَ ْيِه ِإل ى  
! َفْخَذيْ ِه  َو قَ اَل  يَ ا ُمَ مَّ دُ  َعلى  

ْس      ِم. فَ َق     اَل   َأْخِبْرنِ     ْي َع     ِن اْفِ
َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَس لََّم  

ибни Муслими Қушайрии 
Нисобурї дар китобҳои 
"Саҳеҳайн"-и худ, ки саҳеҳ-
тарини китобҳои тасниф-
шуда мебошанд, ривоят 
кардаанд. 

 
   

ҲАДИСИ ДУЮМ 
ДАР БАЁНИ ИСЛОМ ВА 

ИМОН ВА ЭҲСОН 
 

Аз ҳазрати Умар, разия-
л-Лоҳу анҳу, инчунин ри-
воят аст, ки гуфт: "Рўзе мо 
назди пайғамбари Худо, 
салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
саллам, нишаста будем, но-
гаҳон марде бо либосњои 
нињоят сафед ва мўйи са-
раш нињоят сиёҳ сўйи мо 
омад, ки асаре аз (гарду 
ѓубори) сафар бар вай дида 
намешуд ва касе (аз мо низ) 
ўро намешинохт. Вай рў ба 
рўйи пайғамбари Худо, 
салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
саллам, нишаст ва зонуҳо-
яшро ба зонуњои он њазрат 
такя дод, кафи дастонашро 
болои ронҳояш гузошта 
гуфт: "Эй Муҳаммад, маро 
аз ислом хабар деҳ!" Пас 
пайғамбари Худо, салла-л-
Лоҳу алайҳи ва саллам, 
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ِإالَّ  هَ َتْشَهَد َأْن ال ِإل  اِفْس ُم َأْن »
اهللُ َو َأنَّ ُمَ مَّ    داً َرُس    وُل اهلِل  َو 
َََّك  اَة  َو  تُِق  يَم الصَّ   َة  َو تُ   ْ ِتي ال
َتُص   وَم رََمَض   اَن  َوَتُ    يَّ اْلبَ ْي   َت  

. قَ  اَل  «ِإْن اْس  َتطَْعَت ِإلَْي  ِه َس  ِبي ً 
نَ ا لَ ُه َيْي أَلُُه  َصَدْقَت. قَاَل  فَ َعِجب ْ

قُُه. قَ    اَل  فَ    َأْخِبْرِني َع    ِن َو ُيَص     دِّ
يَم  اِن. قَ  اَل   َأْن تُ   ْ ِمَن بِ  اهلِل  »اْفِ

َوَم ِئَكِتِه  وَُكتُبِ ِه  َوُرُس ِلِه  َواْليَ  ْوِم 
اْْلِخ      ِر  َوتُ       ْ ِمَن بِْالَق      َدِر َخْي      رِِه 

. قَ    اَل  َص    َدْقَت. ق    َاَل  «َوَش    رِّهِ 
ْحَي    اِن. قَ    اَل   فَ    َأْخِبْرِني َع    ِن اْفِ

َكأَنَّ  َ  تَ   َراُه  فَ  ِ ْن  تَ ْع   ُبَد اهللَ َأْن »
. قَ اَل  «َلْم َتُكْن تَ َراُه  فَِ نَّ ُه يَ  َرا َ 

َم ا »فََأْخِبْرِنْي َع ِن اليَّ اَعِة. قَ اَل  
َه       ا بِ       َأْعَلَم ِم       َن  اْلَمْي       ُ وُل َعن ْ

. قَ    اَل  فَ    َأْخِبْرِنْي َع    ْن «اليَّ    اِئلِ 
 َأَمارَاِتَها. 

гуфт: «Ислом он аст, ки 
шаҳодат бидиҳї, ки нест 
ҳељ маъбуде бар ҳақ, љуз 
Худо ва Муҳаммад пайғам-
бари Худо аст; ва намоз 
бигузорї; ва закоти мол 
бидиҳї; ва рўзаи моҳи Ра-
мазон бидорї; ва ҳаљљи 
Хона бикунї, агар бар он 
тавоноии роҳ дошта бо-
шї». Он мард гуфт: "Рост 
гуфтї". (Умар, разия-л-
Лоҳу анҳу) гуфт: "Мо 
тааљљуб кардем аз он мард, 
ки худ суол мекарду боз 
мегуфт: "Рост гуфтї". 

 Он мард гуфт: "Сипас 
маро аз имон хабар деҳ?". 
(Пайғамбар, салла-л-Лоҳу 
алайҳи ва саллам) гуфт: 
«Имон он аст, ки ба Худо 
ва фариштагони Ў ва ба 
китобҳои Ў ва ба пайғам-
барони Ў ва ба рўзи охи-
рат бовар дошта бошї; ва 
ба тақдири некї ва бадї 
бовар кунї». Он мард гуфт: 
"Рост гуфтї, сипас маро аз 
эҳсон хабар деҳ!" Гуфт: 
«Эҳсон он аст, ки Худоро 
чунон парастиш кунї, ки 
Ўро мебинї. Ва агар ту 
Ўро набинї, Ў туро ме-
бинад». Он мард гуфт: 
"Пас аз омадани рўзи қи-
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رَب َّتَ َه    ا   َأْن تَِل    َد اأْلََم    ةُ »قَ    اَل  
َوَأْن تَ   َر  اْلُ َف  اَة اْلُع  َراَة  الَعالَ  َة  
ِرَع       اَء الشَّ       اِء  يَ َتطَ       اَوُلوَن ِف       ي 

يَ      انِ  اْنطَلَ      َ    . قَ      اَل  ُِ      مَّ «اْلبُ ن ْ
! يَ  ا ُعَم  رُ ». ُِ  مَّ قَ  اَل  فَ َلبِ  َ  َمِلي   ا

قُ ْل     ُت   «أَتَ     ْدِري َم     ِن اليَّ     اِئُل 
نَّ    ُه فَ ِ »اهللُ َوَرُس   ولُُه َأْعلَ   ُم. قَ   اَل  

 .«ِجْبرِيُل  أَتَاُكْم يُ َعلُِّمُكْم ِديَنُكمْ 
 .َرَواُه ُمْيِلمٌ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 الَحِديُث الثَّالِثُ 
المِ   َكاُن اإِلسأ  أَرأ

 

ِد اهلِل ِن َعْب َعْن أَِبي َعْبِد الرَّْحم  

ёмат маро хабар деҳ!" 
Гуфт: «Дар ин бора ља-
вобдиҳанда аз суолдиҳанда 
донотар нест». Он мард 
гуфт: "Пас аз нишонаҳои 
он рўз маро хабар деҳ!" 
(Пайғамбар, салла-л-Лоҳу 
алайҳи ва саллам)  гуфт: 
«Он, ки каниз (зан) хољаи 
худро зояд; ва он, ки фақи-
рони бараҳна, бенаво ва 
чўпонони камбағал ҳам 
дар иморатсозї бо њам-
дигар сабқат кунанд». Си-
пас он мард бархосту рафт. 
Пас пайғамбари Худо, сал-
ла-л-Лоҳу алайҳи ва сал-
лам, андаке ором гирифту 
пасон ба ман гуфт: «Эй 
Умар! Оё медонї, ки ин 
марди суолкунанда кї 
буд?» Умар гуфт: "Худову 
пайғамбараш беҳтар до-
нанд". Гуфт: «Ба дурустї 
вай Љабраил буд, ки омад, 
то ба шумо динатонро био-
мўзад». Ин (ҳадис)-ро Мус-
лим ривоят кардааст. 

 

   
ҲАДИСИ СЕЮМ 

ДАР БАЁНИ АРКОНИ 
ИСЛОМ 

 

Аз Абўабдурраҳмон Аб-
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بْ  ِن ُعَم  َر بْ  ِن اْلَخطَّ  اِب َرِ   َي اهللُ 
ُهَما قَ   اهللِ  ولَ ُس رَ  تُ عْ مِ َس  اَل  َعن ْ

   ولُ قُ ي َ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللُ لَّ صَ 
َِ  ل    ى  عَ   مُ ْس    اْف  يَ نِ    بُ  » َخْم    
و َأنَّ  اهللُ  إالَّ  هَ ل      ال إِ  نْ أَ   ةِ ادَ هَ َش     

  ةِ الصَّ   امِ قَ  إِ وَ  ُمَ مَّ  داً َرُس  وُل اهللِ 
ََّ  اءِ تَ ي ْ إِ وَ   مِ وْ َص وَ  تِ ْي ب َ الْ  يِّ حَ وَ  اةِ كَ ال
  .«انَ ضَ مَ رَ 

 .َو ُمْيِلمٌ َرَواُه الُبَخاِريُّ 

 

   

ابِعُ   الَحِديُث الرَّ
َماُل بَِخَواتِيِمَها  اْلَعأ

 

َعْب   ِد  أَبِ   ي َعْب   ِد ال   رَّْحمنِ  نْ َع   
 هُ ْن    عَ  اهللُ  يَ ِ     رَ  ودَ عُ ْي    مَ  نِ بْ    اهلِل 

ى لَّ َص     اهللِ  ا َرُس   ولُ نَ ِ َ دَّ قَ   اَل   َح   
 قُ ادِ َوُه    َو الصَّ     مَ لَّ َس    وَ  هِ ْي    لَ عَ  اهللُ 
أَح      دَُكْم إنَّ »  قَ      الَ  وقُ دُ ْص     المَ 

ُيْجَمُع َخْلُقُه في َبطْ ِن أُمِّ ِه أربَِع يَن 

дуллоҳ ибни Умар ибни 
Хаттоб, разия-л-Лоҳу анҳу-
мо, ривоят аст, ки гуфт: 
"Аз пайғамбар, салла-л-
Лоҳу алайҳи ва саллам, 
шунидам, ки мегуфт: 
  «Бунёди ислом бар панљ 
(чиз) аст: гувоҳї додани он, 
ки нест маъбуде ба љуз 
Худо ва он ки Муҳаммад 
пайғамбари Худо аст; ва 
барпо доштани намоз; ва 
додани закот; ва ҳаљљи 
Хона; ва рўзаи моҳи Ра-
мазон»". 

Ин (ҳадис)-ро ал-Бухорї 
ва Муслим ривоят карда-
анд. 

 
   

ҲАДИСИ ЧАЊОРУМ 

АМАЛҲО БО ХОТИМА-

АШОН ВОБАСТААНД 

 

Аз Абўабдурраҳмон Аб-
дуллоҳ ибни Масъуд, ра-
зия-л-Лоҳу анҳу, ривоят 
аст, ки гуфт: пайғамбари 
Худо, салла-л-Лоҳу алайҳи 
ва саллам, ки содиқ ва 
масдуқ аст, ба мо гуфт:  

«Ба вуљуд овардани ҳар 
кадоми шумо дар батни 
модараш дар чињил рўз ба 
таври оби манї воқеъ ме-
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َيومًا ُنْطَفًة   ُِ مَّ َيُك وُن َعَلَق ًة ِمثْ َل 
الِ    َ    ُِ    مَّ َيُك    وُن ُمْض    َغًة ِمثْ    َل 

الَملَ  ُ     ِإلَْي  هِ  الِ  َ    ُِ  مَّ يُ ْرَس  لُ 
ُفُخ ِفي ِه ال رُّوَ    َويُ  ْ َمُر بِ أْرَبِع  فَ يَ ن ْ

َوأَجِل    ِه  ْزِق    هِ َكِلَم    اَ    ِبَكْت    ِب رِ 
اهلِل  . فَ  وَ  َأْو َس ِعيدَ  َوَعَمِلِه َوَشِقي  

الَّ     ِذي ال إل     َه َإي ْ     ُرُه إنَّ أَح     دَُكْم 
لَيَ ْعَمُل بَِعَمِل أْهِل الَجنَّ ِة َحتَّ ى َم ا 
نَ َه        ا إالَّ ِارَا  نَ        ُه وبي ْ ٌع َيُك        وُن بَ ي ْ

  فَ يَ ْعَم    ُل فَ َيْي   ِبُ  َعَلي   ِه الِكتَ   ابُ 
فَي   ْدُخُلَها  َوإنَّ  بَِعَم   ِل أْه   ِل النَّ   ارِ 

َأَح  دَُكْم لَيَ ْعَم  ُل بَِعَم  ِل أْه  ِل النَّ  اِر 
نَ َه   ا إالَّ َحتَّ   ى َم   ا َيُك   وُن ب َ  نَ   ُه َوبَ ي ْ ي ْ

  فَ َيْي       ِبُ  َعَلي       ِه الِكتَ       اُب اراعٌ 
فَيْعَم         ُل بَِعَم         ِل أْه         ِل الَجنَّ         ِة 

َرَواُه الُبَخ            اِريُّ َو  «فَ يَ            ْدُخُلَها
 ُمْيِلمٌ 

 

 
 

гардад, пасон ба монанди 
ҳамон (миқдор) хуни баста 
мегардад, боз  монанди ҳа-
мон (миқдор) порчаи гўште 
мегардад. Сипас малоикае 
ба сўйи ў фиристода ме-
шавад, пас вай рўҳро дар 
он медамад, пас он (ма-
лоика) ба чаҳор чиз амр 
карда мешавад: ба навиш-
тани ризқи он (шахс), муд-
дати зиндагонии он (шахс), 
амали он (шахс) ва бад-
бахтї ё хушбахтии он 
(шахс). Қасам бар Худое, 
ки ҳељ маъбуде барҳақ љуз 
Ў нест, ба дурустї, яке аз 
шумо ҳатман амали аҳли 
биҳиштро анљом медиҳад, 
то байни ў ва байни 
биҳишт (масофаи) як оринљ 
наме-монад, вале тақдираш 
бар вай сабқат карда, 
амали аҳли дўзахро анљом 
медиҳад, пас дар он дохил  
мешавад. Ба дурустї, яке аз 
шумо ҳатман амали аҳли 
дўзахро анљом медиҳад, то 
байни ў ва байни дўзах 
(масофае) намемонад, вале 
тақдираш бар вай сабқат 
карда амали аҳли биҳишт-
ро анљом медиҳад, пас дар 
он дохил мешавад.   

Ин ҳадисро ал-Бухорї ва 
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 َخاِمسُ الَحِديُث الأ 
 النَّهأُي َعن االبأتِداِع فِي الدِّين

 
 

َعْن ُأمِّ اْلُمْ ِمِنيَن َعاِئَشَة َرِ َي    
َها قَاَلتْ  قَاَل َرُسوُل اللَِّه  اهلُل َعن ْ
َمْن »َعَلْيِه َوَسلََّم  َصلَّى اهلُل 

 َِ َأْحَدَث ِفي َأْمرِنَا َهَذا َما لَْي
 .«  فَ ُهَو َرد  ِمْنهُ 

 ُمْيِلمٌ ِريُّ َو َرَواُه الُبَخا
َمْن َعِمَل » َو ِفي ِرَواَيَة ِلُمْيِلَم  

َِ َعَلْيِه َأْمُرنَا فَ ُهَو َرد    .«َعَمً  لَْي
 

 
 

   

يُث السهاد سُ   الَحد 
بَهَات   ن  الشُّ  البُْعُد َعْن َمَواط 

 

َع  ْن أَبِ  ي َعْب  ِد اهلل الن ُّْعَم  اِن بْ  ِن 
ُهَم     ا قَ     اَل   َبِش     يَر َرِ      َي اهللُ َعن ْ

 ى اهللُ لَّ َص    َس    ِمْعُت َرُس    وَل اللَّ    ِه 

Муслим ривоят кардаанд. 

   
ҲАДИСИ ПАНЉУМ 

ДАР БАЁНИ НАҲЙИ БИД-

ЪАТ ОВАРДАН ДАР ДИН 

 

Аз модари мўъминон 
Оиша, разия-л-Лоҳу анҳо, 
нақл аст, ки гуфт: пайғам-
бари Худо, салла-л-Лоҳу 
алайҳи ва саллам, гуфт: 
«Ҳар ки ба ин кори мо 
(шариати исломї) чизи 
наве дохил кунад, ки аз он 
нест, он амр мардуд аст». 

Ин (ҳадис)-ро ал-Бухорї 
ва Муслим ривоят карда-
анд. 

Ва дар ривояти Муслим 
чунин омадааст: «Ҳар ки 
дар дини мо амалеро эљод 
кунад, ки бар он амри мо 
нест, пас он амал мардуд 
аст». 

 

   
ҲАДИСИ ШАШУМ 

ДУРЇ ЉУСТАН АЗ 

МАКОНҲОИ  ШУБҲАНОК 

 

Аз Абўабдуллоҳ ан-Нўъ-
мон ибни Башир, разия-л-
лоҳу анҳумо, ривоят аст, ки 
гуфт: аз пайғамбари Худо, 
салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
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َل ِإنَّ اْلَ    »  ولُ ُق  ي َ  مَ لَّ َس  وَ  هِ ْي  لَ عَ 
نَ ُهَم    ا  بَ     يٌِّن َوِإنَّ اْلَ     َراَم بَ     يٌِّن َوبَ ي ْ

َكِثي  ٌر  يَ ْعَلُمُه  نَّ ُمْش  َتِبَهاٌ  ال أُُم  ورٌ 
 َفَم  ْن ات ََّق  ى الشُّ  بُ َها ِ  اسِ النَّ   نَ ِم  

َرَأ ِلِدينِ  ِه َوِعرْ  فَ َق  ْد  ِ   ِه َوَم  ْن اْس  َتب ْ
ي ي الشُّ     بُ َهاِ  َوقَ     َع ِف     َوقَ     َع ِف     

َح     ْوَل  ى  اْلَ      َراِم َك     الرَّاِعي يَ ْرع     
ال أَ  ي   هِ اْلِ َم   ى يُوِش   ُ  َأْن يَ ْرتَ   َع فِ 
ال َوِإنَّ َوِإنَّ ِلُك     لِّ َمِل     َ  ِحًم     ى أَ 

ي ال َوِإنَّ ِف   ِحَم   ى اللَّ   ِه َمَ ارُِم   ُه أَ 
ا َص        َلَ ْت اَ اْلَجَي        ِد ُمْض        َغًة إِ 

ا َفَي  َدْ  اَ إِ َجَي  ُد ُكلُّ  ُه وَ َص  َلَ  الْ 
ال َوِه       َي َفَي      َد اْلَجَي       ُد ُكلُّ       ُه أَ 

 .«اْلَقْلبُ 
 مٌ َرَواُه الُبَخاِريُّ َو ُمْيلِ 

 
 
 

 

 

 

саллам, шунидам, ки ме-
гуфт: «Ба дурустї ҳалол 
ошкору равшан аст ва ба 
дурустї ҳаром ошкору рав-
шан аст ва дар миёни ҳа-
лолу ҳаром чизҳои шубҳа-
ноке  вуљуд доранд, ки он-
ҳоро бисёре аз мардум на-
медонанд. Пас ҳар ки аз 
чизҳои шубҳанок парҳез 
кунад, барои дину шарафи 
худ аз гуноҳ пок шавад. Ва 
ҳар ки дар шубҳаҳо афтад, 
монанди чўпонест, ки шу-
турони худро дар гирди ҳа-
рими дигарон мечаронад 
ва дур нест, ки дар он ҳа-
рим дохил шуда бошад. 
Огоҳ бошед, ки ҳар под-
шоҳеро ҳаримест; огоҳ бо-
шед, ки ҳарими Худо дар 
замин чизҳои ҳаромкардаи 
Ўст; огоҳ бошед, ки дар 
бадан пораи гўште ҳаст, ки 
агар он дуруст шавад, та-
моми бадан дуруст меша-
вад; ва агар он вайрон ша-
вад тамоми бадан вайрон 
мешавад; огоҳ бошед, ки 
он гўштпора дил аст». 

Ин (ҳадис)-ро ал-Бухорї 
ва Муслим ривоят карда-
анд. 
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 الَحِديُث السَّابِعُ 
يَن النَِّصيَحةُ   الدِّ

 

َع   ْن أَبِ   ي رُِقيَّ   َة َتِم   يِم بْ   ِن َأْوِس 
يَّ ال   دَّاِري َرِ    َي اهللُ َعنَ   ُه َأنَّ النَّبِ   

   قَ     الَ  مَ لَّ َس     وَ  هِ ْي     لَ عَ  ى اهللُ لَّ َص     
يُن النَِّص   يَ ةُ » قُ ْلنَ   ا  ِلَم   ْن   «ال   دِّ

ِللّ ِه َو ِلِكَتابِ ِه َو ِلَرُس وِلِه َو » قَاَل 
 .«أِلَِئمَِّة اْلُمْيِلِميَن َو َعامَِّتِهمْ 

 . َرَواُه ُمْيِلمٌ 
   
 
 

 
 

 

 

 

 
 

   

 الَحِديُث الثَّاِمنُ 

 
   

ҲАДИСИ ҲАФТУМ 
ДИН НАСИҲАТ АСТ 

 

Аз Абўруқайя Тамим 
ибни Авс ад-Дорї, разия-л-
Лоҳу анҳу, ривоят аст, ки 
пайғамбар, салла-л-Лоҳу 
алайҳи ва саллам, гуфт: 
«Дин(-и Ислом) насиҳат 
аст». Гуфтем: "(Насиҳат) 
барои кист?" Гуфт: «(Наси-
ҳат) барои Худо, барои 
Қуръон, барои пайғам-
бараш ва барои пешвоёни 
мусулмонон ва барои ом-
маи онҳо».  

[Мақсад аз насиҳат 
садоқату хайрхоҳист. Му-
сулмони асил дар муноси-
бат ба Аллоҳ, ба китоби Ў, 
пайғамбари Ў, ба сарварони 
мусулмонон, умуман нисбат 
ба ҳамаи мусулмонон садо-
қату хайрхоҳї зоҳир ме-
намояд, зеро чунин садоќат 
яке аз асосҳои муҳимтарини 
дини ислом аст].   

Ин (ҳадис)-ро Муслим 
ривоят кардааст.  

 

   
ҲАДИСИ ҲАШТУМ 

ДАХЛНОПАЗИР БУДАНИ 
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َمةُ َدمِّ األمُ  لِِم َو َمالِهِ ُحرأ  سأ
 

 َرِ   َي اهللُ َعْن   هُ  رَ َم  عُ  نِ ابْ   نْ َع  
 هِ ْي      لَ عَ  ى اهللُ لَّ َص       اهللِ  ولَ ُس      رَ  نَّ أَ 
 لَ اتِ    قَ أُ  نْ أَ   ُ رْ ِم    أُ   »لَ ق    اَ  مَ لَّ َس    وَ 
 الَّ إِ  هَ ل  إِ  ال نْ وا أَ دُ هَ شْ يَ  ى  تّ حَ  اسَ النَّ 
  اهللِ  ولُ ُس           ا رَ دً مَّ            َ مُ  نَّ أَ وَ  اهللُ 
ََّ تُ  ْ ي ُ    وَ  ةَ وا الصَّ يمُ قِ يُ وَ    اةَ َك وا ال
ي نِّ   وا مِ مُ َص   عَ   َ لِ   وا ا  لُ   عَ ا ف َ اَ  ِ فَ   
  ِّ َ        بِ  الَّ إِ  مْ هُ الُ وَ ْم       أَ  وَ  مْ هُ اءُ َم       دِ 
 .«اهللِ  لى  عَ  مْ هُ اب ُ يَ حِ   وَ  مِ سْ افِ 

 .َرَواُه الُبَخاِريُّ َو ُمْيِلمٌ 
 
 

   
 

 الَحِديُث التَّاِسعُ 
َؤاِل َو التََّشدُّ   دِ النَّهأُي َعنأ َكثأَرِة السُّ

 

ُهَريْ   َرَة َعْب  ِد ال  رَّْحمِن َع  ْن أَبِ  ي 
َرِ    َي اهللُ َعْن   ُه قَ   اَل   َص   ْخرَ  نِ بْ   

ْعُت َرُس    وَل اللَّ    ِه َص    لَّى اهللُ َس    مِ 

ХУНИ МУСУЛМОН ВА 

МОЛИ Ў 

Аз ибни Умар, разия-л-
Лоҳу анҳу, ривоят аст, ки 
пайғамбари Худо, салла-л-
Лоҳу алайҳи ва саллам, 
гуфт: «Ба ман фармуда 
шудааст, ки бо мардумон 
љанг кунам, то гувоҳї ди-
ҳанд, ки нест ҳељ маъбуде 
барҳақ љуз Худо ва Муҳам-
мад пайғамбари Худост; ва 
то он, ки намоз барпо 
доранд ва закот бидиҳанд. 
Агар чунин кунанд, хунҳо 
ва молҳои худро аз ман боз 
хоҳанд дошт, магар он чи 
ба ҳаққи ислом собит 
шавад ва ҳисоби эшон бар 
Худои Таъолост. 

Ин (ҳадис)-ро ал-Бухорї 

ва Муслим ривоят карда-

анд. 

 

   
ҲАДИСИ НЎҲУМ 

АНДАР НАҲЙИ БИСЁР 

СУОЛ КАРДАН  ВА САХТ-

ГИРЇ  КАРДАН 

 

Аз Абўҳурайра Абдур-
раҳмон ибни Сахр, разия-
л-Лоҳу анҳу, ривоят аст, ки 
гуфт: аз  пайғамбари Худо, 
салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
саллам, шунидам, ки ме-
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َم ا نَ َهْي ُتُكْم »يَ ُقوُل   َعَلْيِه َو َسلَّم
ا َأَم    ْرُتُكْم بِ    ِه َعْن    ُه فَ    اْجَتِنُبوُه وَم    

ا ُتوا ِمْن     ُه َم     ا اْس     َتطَْعُتْم فَِ نََّم     فَ     أْ 
َكثْ    َرُة َأْهلَ   َ  الَّ   ِذيَن ِم   ْن قَ    ْبِلُكْم  

 فُ ُهْم َعل         ى  َمَي         ائِِلِهْم َواْخ         ِت 
 .«أَنِْبَياِئِهمْ 

 .َرَواُه الُبَخاِريُّ َو ُمْيِلمٌ 
 

   

 

رُ  يُث اْلَعاش   الَحد 
َجابَة   ْن أَْسبَاب  َعَدم  اإل   م 

 

َعْن أَبِ ي ُهَري َرَة َرِ  َي اهلل َعن ُه 
ُل اهلِل َص   لَّى اهللُ قَ   اَل  قَ   اَل َرُس   و 
 نَّ ! إِ اسُ ا النَّ   َه  ي ُ أَ »َعَلْي  ِه َو َس   لَّم  

 نَّ إِ وَ  ب  اً يِّ طَ  الَّ إِ  لُ بَ  قْ ال ي َ  بٌ يِّ  طَ  اهللَ 
 هِ بِ     رَ َم    ا أَ َم    بِ  ينَ نِ مِ  ْ ُم    الْ  رَ َم    أَ  اهللَ 
ا يَ     ﴿  تَع     الى الَ َق       ف َ ينَ لِ َس     رْ مُ الْ 
 ا ِ بَ  يِّ    الطَّ  نَ وا ِم   لُ   كُ   لُ ُس   ا الرُّ َه   ي ُّ أَ 
 ونَ لُ مَ عْ ا ت َ َم ي بِ نِّ  ًا إِ الِ وا صَ لُ مَ اعْ وَ 

гуфт: «Он чи шуморо аз он 
наҳй кардаам, пас аз он ду-
рї биљўед ва он чи шуморо 
бар он амр кардаам, пас аз 
он ҳар қадар, ки тавонис-
тед, иљро бикунед. Ба ду-
рустї, он умматонеро, ки 
пеш аз шумо буданд, савол-
ҳои бисёрашон ва ихти-
лофашон бар пайғамбарон 
ҳалок кардааст». 

Ин (ҳадис)-ро ал-Бухорї 

ва Муслим ривоят карда-

анд. 
 

   
ҲАДИСИ ДАҲУМ 

ДАР БАЁНИ САБАБҲОИ 

ИЉОБАТ НАШУДАН(-И 

ДУО) 
 

Аз Абўҳурайра, разия-л-
Лоҳу анҳу, ривоят аст, ки 
гуфт: пайғамбари Худо, 
салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
саллам, гуфт: «Эй мардум, 
ҳамоно Худо пок аст ва љуз 
покї чизеро қабул накунад. 
Ба дурустї, Худо мўъ-
минонро бар он чи амр 
кардааст, ки пайғамбарон-
ро ба он амр карда буд. Ва 
Худои Таъоло мефармояд: 
﴾Эй пайғамбарон аз поки-
заҳо бихўред ва корҳои шо-
иста бикунед, ки ман ба он 
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 الَ وقَ           .[51:23منووووووووو   ]املؤ  ﴾يمٌ ِل          عَ 
وا  نُ   آمَ  ينَ ذِ ا الَّ   َه   ي ُّ ا أَ يَ   ﴿  تَ َع   الى 

 ﴾مْ اكُ نَ  ق ْ زَ ا رَ َم   ا ِ بَ يِّ  طَ   نْ وا ِم  لُ  كُ 
 لَ ُج      الرَّ  رَ َك      اَ  مَّ . ُِ      [172:2 بقوووووو  ال]
 دُّ ُم   يَ رَ بَ  إْ أَ   َ عَ ْش   أَ رَ فَ اليَّ  يلُ طِ يُ 
 بُّ ا رَ يَ  بُّ ا رَ   يَ اءِ مَ اليَّ ل ى إِ  هِ يْ دَ يَ 
   وَ امٌ رَ َح  هُ بُ رَ ْش مَ   وَ امٌ رَ حَ  هُ مُ عَ طْ مَ وَ 
  امِ رَ  َ الْ بِ    يَ ذِ إُ     وَ امٌ رَ َح    هُ ُي   بَ لْ مَ 
 .« هُ لَ  ابُ جَ تَ يْ يُ  ى  نّ أَ فَ 

 َرَواُه ُمْيِلمٌ 
 

 

 
 

   

 الَحِديُث الأَحاِدي َعَشرَ 
بَُهاتِ  ُع َعِن الشُّ  التََّورُّ

 

الَ َي  ِن بْ  ِن  َع  ْن أَبِ  ي ُمَ مَّ  دَ 
ِسْبِط َرُسوِل   َعِليِّ ْبِن أَِبي طَاِلبَ 

اهلِل َص       لَّى اهللُ َعَلْي       ِه َوَس       لََّم و 
ُهَم   ا قَ   اَل   رَْيَ انَتِ   ِه َرِ    َي اهللُ َعن ْ

чи анљом медиҳед, огоҳам﴿ 
[Мўъминун, 23:51]; ва мўъминон-
ро фармуд: ﴾Эй мўъминон! 
Аз неъматҳои покизае, ки 
ба шумо рўзї додаем, 
бихўред﴿ [Бақара, 2: 172]. Сипас 
пайғамбар, салла-л-Лоҳу 
алайҳи ва саллам, мардеро 
зикр кард, ки сафари дуру-
дарозе мекунад, бо мўйҳои 
парешону гардолуд, дас-
тонашро ба сўйи осмон 
бардошта мегўяд: "Эй Пар-
вардигори ман, Эй Пар-
вардигори ман!" Дар ҳоле, 
ки таому шароб ва либо-
саш аз ҳаром буда ва аз 
ҳаром ғизо гирифтааст. 
Пас дар чунин ҳол чї гуна 
(дуои ў) иљобат мешавад?!» 

Ин (ҳадис)-ро Муслим 
ривоят кардааст. 

 

   

ҲАДИСИ ЁЗДАҲУМ 
ПАРҲЕЗ КАРДАН АЗ ЧИЗ-

ҲОИ ШУБҲАНОК 
Аз Абўмуҳаммад Ҳасан 

ибни Алї ибни Абўтолиб, 
писари духтари пайғам-
бари Худо, салла-л-Лоҳу 
алайҳи ва саллам ва хуш-
бўяки ў ривоят аст, ки 
гуфт: аз пайғамбари Худо, 
салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
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َحِفْظُت ِم ْن َرُس وِل اهلِل َص لى اهللُ 
دَْع َم  ا يُرِيبُ  َ  ِإل  ى »َعَلي  ِه َوَس  لََّم  
 .« َما ال يُرِيُب َ 
ْرِم     ِذيُّ َو النََّي     اِئيُّ َو َرَواُه ال ت ِّ

 قَاَل َحِديٌ  َحَيٌن َصِ يٌ .
 
 
 

 
   

 الَحِديُث الثَّانِي َعَشرَ 

لِمَ  نِي الُمسأ ُك َما اليَعأ  تَرأ
 

َعْن أَِبي ُهَريْ  َرَة َرِ  َي اهللُ َعْن ُه 
قَ  اَل   قَ  اَل َرُس  وُل اهلِل َص  لَّي اهللُ 

ِم ِم ْن ُحْي ِن ِإْس  »َعَلْيِه َو َسلََّم  
 «اْلَمْرِء تَ رُْكُه َما اليَ ْعِنيهِ 

ْرِم  ِذيُّ  َح  ِديٌ  َحَي  ٌن َرَواُه الت ِّ
ُرُه ه    َكَذا.َو َإي ْ

 
 

   

 الَحِديُث الثَّالُِث َعَشرَ 

саллам, (ин ҳадисро) ҳифз 
кардаам: «Рањо кун он 
чиро, ки туро ба шубња 
меандозад ва бигир он 
чиро, ки туро ба шубња 
намеандозад [зеро дар рос-
тї оромиши хотир аст ва 
дар дурўѓ шакку шубња 
аст]».   

Ин (ҳадис)-ро ат-Тир-
мизї ва ан-Насої ривоят 
кардаанд. 

(Ат-Тирмизї) гуфтааст: 
ҳадиси ҳасану саҳеҳ аст. 
 

   
ҲАДИСИ ДУВОЗДАҲУМ 

ДАР БАЁНИ ТАРКИ ОН 

ЧИЗЕ, КИ БАРОИ МУСУЛ-

МОН ФОИДА НАДОРАД 

Аз Абўҳурайра, разия-л-
Лоҳу анҳу, ривоят аст, ки 
гуфт: пайғамбари Худо, 
салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
саллам, гуфт: «Аз (љумлаи) 
ҳусни исломи шахс он аст, 
ки он чиро, ки бар вай фои-
да надорад, тарк намояд».  

Ҳадиси ҳасан аст, ки он-
ро ат-Тирмизї ва дигарон 
ҳамчунин ривоят кардаанд. 

 

   

ҲАДИСИ СЕНЗДАҲУМ 



 20 

 ِمنأ َكِماِل اإِليأَمان
 

ِِ بْ     ِن  َََة  أَنَ      َع     ْن أَبِ     ي َحْم     
َمِال      َ  َرِ       َي اهللُ َعْن      ُه  َخ      اِدِم 

َعَلْي  ِه َوَس  لََّم َرُس  وِل اهلِل َص  لَّى اهللُ 
َع  ِن النَّبِ  يِّ َص  لَّى اهللُ َعَلْي  ِه َوَس  لََّم 

 اليُ      ْ ِمُن َأَح     دُُكْم َحت     ىّ  »  الَ قَ     
 .«ُيِ بَّ أِلَِخيِه َما ُيِ بُّ لِنَ ْفِيهِ 
 .َرَواُه الُبَخاِريُّ َو ُمْيِلمٌ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

ابُِع َعَشرَ   الَحِديُث الرَّ
لِمِ  َمِة َدمِّ الأُمسأ  ُحرأ

 

َرِ     َي اهللُ  أَبِ    ي َمْي    ُعودَ  نْ َع    
َرُس  وُل اهلِل َص  لَّى  الَ قَ   ق  ال  َعنِ  هُ 

АЗ (ЉУМЛАИ) КАМОЛИ 

ИМОН 

Аз Абўҳамза Анас ибни 
Молик, разия-л-Лоҳу анҳу, 
ки хизматгори пайғамбари 
Худо, салла-л-Лоҳу алайҳи 
ва саллам, буд, ривоят аст, 
ки пайғамбар, салла-л-
Лоҳу алайҳи ва саллам, 
гуфт: «Ҳар кадоми шумо то 
он чиро, ки барои худ дўст 
медорад, барои бародар(-и 
мусулмонаш) низ дўст на-
дорад, ҳанўз имон на-
овардааст». 

[Барои бародари худ низ 
њар чизи дўст доштаниро 

раво хостани мусулмон чу-

нин маъно дорад, ки чањд 
намояд, то ба ў некие кунад; 
ва агар некие карда натаво-

над, бигузор ўро аз бадї њи-
моя намояд ё зараре ба ў 
нарасонад]. 

Ал-Бухорї ва Муслим 
ин ҳадисро ривоят карда-
анд. 
 

   

ҲАДИСИ ЧАЊОРДАҲУМ 

ДАР БАЁНИ ҲАРОМ БУДА-

НИ (РЕХТАНИ) ХУНИ 

МУСУЛМОН 

 
Аз Абўмасъуд, разия-л-
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 مُّ دَ  لُّ ِ     ال يَ    »اهللُ َعَلْي    ِه َوَس    لَّمَ 
 ل   هَ ال إِ  نْ أَ  دُ هَ ْش     يَ مَ لِ ْي   مُ   ءَ رِ اْم   
 الَّ إِ  اهللِ  ولُ ُس           ي رَ نِّ           أَ   وَ اهللُ  الَّ إِ 
ََّ  بُ يِّ       الث َّ ثَ  َ   َِ     دَ ْح      ِ بِ   انِ ال     
ه ينِ   دِ لِ   ُ ارِ التَ   وَ  ِِ فْ الن َّ بِ    ُِ فْ ال   ن َّ وَ 

 «.ةِ اعَ مَ جَ لْ لِ  قُ رِ اَ المفُ 
 .َرَواُه الُبَخاِريُّ َو ُمْيِلمٌ 

 

 
   

 

 الَحِديُث الأَخاِمُس َعَشرَ 
يأفِ  َراِم الضَّ  الَحثُّ َعلى إِكأ

 

َرِ      َي اهللُ  ةَ رَ يْ      رَ ي هُ بِ     أَ  نْ َع     
َعنِ      ُه  َأنَّ َرُس      وَل اهلِل َص      لَّى اهللُ 

 نُ مِ  ْ ي ُ  انَ كَ   نْ مَ »قال   مَ َعَلْيِه َوَسلَّ 
اً رً ي ْ  خَ  لْ ُق  ي َ لْ ف َ  رِ اْلِخ   مِ وْ يَ   الْ وَ  اهللِ بِ  
 اهللِ بِ  نُ مِ  ْ يُ   انَ َك   نْ َم وَ  تْ مُ صْ يَ لِ  وْ أَ 
  نْ مَ   وَ هُ ارَ جَ  ْكرِمْ يُ لْ ف َ  رِ اْلخِ  مِ وْ ي َ الْ وَ 
 رِ اْلِخ    مِ وْ يَ    الْ وَ  اهللِ بِ    نُ مِ  ْ يُ     انَ َك   
 «هُ فَ ي ْ  َ  مْ رِ كْ يُ لْ ف َ 

Лоҳу анҳу, ривоят аст, ки 
гуфт: пайғамбари Худо 
салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
саллам, гуфт: «Раво нест 
рехтани хуни мусулмон 
магар ба яке аз се чиз: зан ё 
марди издивољ кардаи 
зинокор ва (қатли) љоне ба 
(қасоси) љон(-и дигар) ва 
касе, ки  тарки дини худ 
кунад ва аз љамъияти му-
сулмонон људо шавад». 

Ал-Бухорї ва Муслим 
ин ҳадисро ривоят карда-
анд. 

 
   

ҲАДИСИ ПОНЗДАҲУМ 

БА МЕҲМОННАВОЗЇ  

ТАРҒИБ КАРДАН 

 

Аз Абўҳурайра, разия-л-
Лоҳу анҳу, ривоят аст, ки 
пайғамбари Худо, салла-л-
Лоҳу алайҳи ва саллам, 
гуфт: «Ҳар ки ба Худо ва 
рўзи қиёмат бовар дорад, 
пас бояд суханони некў 
гўяд ё хомўш шавад; ва ҳар 
ки ба Худо ва рўзи қиёмат 
бовар дорад, пас бояд ҳам-
сояашро гиромї дорад; ва 
ҳар ки ба Худо ва рўзи 
қиёмат бовар дорад, пас 
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 .يُّ َو ُمْيِلمٌ َرَواُه الُبَخارِ 
 
 

   

 الَحِديُث السَّاِدُس َعَشرَ 
 النَّهأُي َعِن الأَغَضبِ 

َرِ     َي اهللُ  ةَ رَ يْ     رَ ي هُ بِ    أَ   نْ َع    
َص  لَّى  يِّ بِ  لنَّ لِ  الَ ً  قَ  ُج  رَ  نَّ أَ   َعنِ  هُ 

  الَ   قَ   يْ نِ ِص   وْ   أَ اهللُ َعَلْي   ِه َوَس   لَّمَ 
  الَ اراً  قَ رَ مِ  دَ دَّ رَ ف َ «. بْ ضَ غْ ت َ  ال»
 «.بْ ضَ غْ ال ت َ »

 .َرَواُه الُبَخاِريُّ َو ُمْيِلمٌ 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 الَحِديُث السَّابُِع َعَشرَ 
فأُق بِالأَحيأَوانِ   الرِّ

 سَ وْ أَ  نِ بِ  ادِ دَّ شَ  َعْن أَِبي يَ ْعلى  
َرُس    وِل اهلِل  نْ َع    َرِ     َي اهللُ َعنِ    ُه  

    الَ   قَ     َص   لَّى اهللُ َعَلْي    ِه َوَس   لَّمَ 

бояд меҳмонашро гиромї 
дорад». 

Ал-Бухорї ва Муслим 
ин ҳадисро ривоят карда-
анд. 
 

   

ҲАДИСИ ШОНЗДАҲУМ 

ДАР БАЁНИ НАҲЙИ ҒАЗАБ 

  
Аз Абўҳурайра, разия-л-

Лоҳу анҳу, ривоят аст, ки 
марде аз пайғамбар, салла-
л-Лоҳу алайҳи ва саллам, 
хоњиш карда гуфт: "Маро 
панде бидењ!" (Дар љавоб) 

гуфт: «Ғазаб накун!». Пас 
он мард ин хоњишашро як-
чанд маротиба такрор на-
муд. Пайғамбар, салла-л-
Лоҳу алайҳи ва саллам, 
(бори дигар дар љавоб) 
гуфт: «Ғазаб накун!». 

Ал-Бухорї ва Муслим 
ин ҳадисро ривоят карда-
анд. 

 

   
ҲАДИСИ ҲАБДАҲУМ 

БА ҲАЙВОН 

МЕҲРУБОНЇ  НАМУДАН 

 

Аз Абўяъло Шаддод 
ибни Авс, разия-л-Лоҳу 
анҳу, ривоят аст, ки пай-
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 لِّ لى كُ عَ  انَ يَ حْ اْفِ  بَ تَ كَ   اهللَ  نَّ إِ »
وا نُ ِي     حْ أَ فَ  مْ تُ ْل     ت َ ا ق َ اَ  ِ   فَ      ءَ يْ َش     
وا نُ ِي    حْ أَ فَ  مْ تُ ْ     بَ ا اَ اَ إِ   وَ  ةَ لَ    ت ْ قِ الْ 

  هُ تَ رَ فْ َش   مْ كُ دُ َح  أَ  دَّ ِ   يُ لِ   وَ   َ بْ ال  ذِّ 
 «.هُ تَ ي َ بِ اَ   ْ رِ يُ لْ وَ 

 .َرَواُه ُمْيِلمٌ 
 

 
   

 الَحِديُث الثَّاِمُن َعَشرَ 
القِ   الَحَسنَةِ  الَحثُّ َعلَى اْلَخأ

 

ُجْن      ُدِب بْ      ِن  ر  ي اَ بِ      أَ   نْ َع      
ُجَناَدَة َو أَِبي َعْب ِد الرَّْحم اِن َمَع اِا 

ُهَم   ا  َع   نْ  بْ   ِن َجبَ   َل َرِ    َي اهللُ َعن ْ
َرُس  وِل اهلِل َص  لَّى اهللُ َعَلْي  ِه َوَس  لََّم 

  تَ ْن     ا كُ َم     ثُ يْ حَ  اهللَ   ِ اتَّ     »  الَ قَ     
ا  َه     ُ مْ تَ  ةَ نَ َي     َ الْ  ةَ ئَ يِ اليَّ     عِ بِ    تْ أَ وَ 
 «نَ يَ حَ   َ لْ خُ بِ  اسَ النَّ   ِ الِ خَ وَ 

ْرِم              ِذيُّ َو قَ              اَل   َرَواُه الت ِّ
َح      ِديٌ  َحَي      ٌن َو ِف      ي بَ ْع      ِ  

 النَُّيِخ َحَيٌن َصِ يٌ . 
 

ғамбари Худо, салла-л-Ло-
ҳу алайҳи ва саллам, гуфт:  
«Њаройина Худованд бар 
ҳама чиз некўию эҳсон 
карданро вољиб гардонида-
аст. Вақте ки қатл кардед, 
қатлро некў анљом диҳед, 
вақте ки забҳ кардед, 
забҳро некў анљом диҳед, 
бигузор ҳар кадоми шумо 
корди худро тез кунад ва 
бигузор ҳайвонро аз азоб 
кашидан наљот диҳад».  

Ин (ҳадис)-ро Муслим 
ривоят кардааст. 

 

   

ҲАДИСИ ҲАЖДАҲУМ 

БА ХУШРАФТОРЇ ТАРҒИБ 

КАРДАН 
 

Аз Абўзар Љундуб ибни 
Љунода ва Абўабдурраҳ-

мон Муъоз ибни Љабал, 
разия-л-Лоҳу анҳумо, ри-
воят аст, ки пайғамбари 
Худо, саллла-л-Лоҳу алай-
ҳи ва саллам, гуфт: «Ҳар 
љое бошї, аз Худо битарс; 
ва пас аз ҳар бадї хубие 
анљом деҳ, то он (бадї)-ро 
маҳв кунад; ва бо хулқи нек 
бо мардум рафтор кун!» 

Ат-Тирмизї ин (ҳадис)-
ро ривоят карда гуфтааст: 
ҳадиси ҳасан аст ва дар 
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 الَحِديُث التَّاِسُع َعَشرَ 
فَظُكَ  فَِظ هللاَ يَحأ  احأ

 

 نِ اْلَعبَّ  اِس َعْب  ِد اهلِل بْ   يبِ  أَ  نْ َع  
ُهَم    اَرِ     َي اهللُ  اسَ بَّ    عَ    الَ قَ     َعن ْ
 ى اهللُ لَّ يِّ َص    بِ    ُكْن    ُت َخْل    َ  النَّ »
يَ ْوم     اً  فَ َق     اَل  يَ     ا  مَ لَّ َس     وَ  هِ ْي     لَ عَ 

إُ     َ ُم  ِإنِّ     ي ُأَعلُِّم     َ  ِكلَم     اَ   
ِإْحَف   ِظ اهلل َيْ َفظْ   َ   ِإْحَف   ِظ اهلل 

َجاَه         َ   ِإَاا َس         أَْلَت ِج         ْدُه تِ تَ 
  َوِإَاا اْس              تَ َعْنَت فَاْس              َأِل اهللَ 

  َواْعَلْم َأنَّ األُمَّ َة لَ ِو ْن باهللِ فَاْسَتعِ 
َفُعوَ  ِبَشْيَء  اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن يَ ن ْ
َفُع   وَ  ِإالَّ ِبَش   ْيَء قَ   ْد َكَتبَ   ُه  لَ   ْم يَ ن ْ

لَ   َ   َوإِن اْجَتَمُع   وا َعلَ   ى َأْن  اهللُ 
َيُض    رُّوَ  ِبَش    ْيَء لَ    ْم َيُض    رُّوَ  ِإالَّ 

َعَلْي       َ    ِبَش      ْيَء قَ       ْد َكَتبَ       ُه اهللُ 
َ ُم َوَجفَّ              ِت قْ              رُِفَع              ِت األَ 

 «.الصُُّ  ُ 

баъзе нусхаҳо ҳадиси ҳасан 
ва саҳеҳ омадааст. 

   

ҲАДИСИ НУЗДАҲУМ 

(ҲУДУДИ) ХУДОРО НИГОҲ 

ДОР, ТО ХУДО ТУРО НИГОҲ 

ДОРАД 
 

Аз Абўлаббос, Абдул-
лоҳ ибни Аббос, разия-л-
Лоҳу анҳумо, ривоят аст, 
ки гуфт: "Рўзе пушти сари 
пайғамбар, салла-л-Лоҳу 
алайҳи ва саллам, будам, 
ки гуфт: «Эй љавон, ба 
дурустї ки ман туро як-
чанд панде биомўзам: (њу-
дуди) Худоро нигоҳ дор, то 
Худо туро нигоҳ дорад; 
(њудуди) Худоро нигоҳ дор, 
то Ўро дар рў ба рўят 
биёбї. Ҳар гоҳ чизе талаб 
кунї, аз Худо талаб кун, 
ҳар гоҳ ёрї биљўї аз Худо 
ёрї биљў. Ва бидон, ки агар 
ҳамаи мардум љамъ ша-
ванд, то туро ба чизе ёрї 
расонанд, ёрї расонида на-
метавонанд, магар ба он 
чизе, ки Худо бар ту на-
виштааст; ва агар ҳамаи 
мардум љамъ шаванд, то ба 
ту зарар расонанд, зараре 
расонида наметавонанд ма-
гар ба он чизе, ки Худо бар 
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ْرِم  ِذيُّ َوقَ  اَل  َح  ِديٌ   َرَواُه الت ِّ
 َحَيٌن َصِ يٌ .

َو ِف   ي ِرَوايَ   ِة َإْي   ِر الت ِّْرِمي   ِذي  
   َ اَم        مَ أَ  هُ دْ ِج        تَ  اهللَ  ظِ َف        حْ اِ »
  َ فْ رِ عْ ي َ  اءِ خَ ي الرَّ فِ  ى اهللِ لَ إِ  فْ رَّ عَ ت َ 
ا َم       َأنَّ  مْ لَ       اعْ   وَ  ةِ دَّ ي الشِّ       ِف       
ا َم   وَ  َ يبَ ِص يُ لِ  نْ ُك يَ ْْ  ل مَ   َ أَ طَ خْ أَ 
 مْ لَ اعْ وَ   َ ئَ طِ خْ يُ لِ  نْ كُ يَ َلْم   َ ابَ صَ أَ 
 نَّ أَ وَ َم        َع  الصَّ        ْبِر   رَ ْص        النَّ  نَّ أَ 
 رِ يْ عُ الْ  عَ مَ  نَّ أَ وَ  بِ رْ كَ الْ  عَ مَ  جَ رَ فَ الْ 
 .«ارً يْ يُ 

 
 

   

ُرونَ   الَحِديُث الأِعشأ
 الأَحيَاُء ِمَن اإِليأَمانِ 

 

بْ    ِن  ةِ بَ    قَ عَ  ودَ عُ ْي    مَ  يبِ    أَ َع    ْن 
َعْم   َرو األَْنَص   اِريِّ البَ   ْدِريِّ َرِ    َي 

َرُس     وُل اهلِل  الَ   قَ     الَ اهللُ َعْن     ُه ق     
ا مَّ  مِ  نَّ إِ   »َص  لَّى اهللُ َعَلْي  ِه َوَس  لَّمَ 

ту навиштааст, қаламҳо 
бардошта шудаанд ва но-
маҳо хушк шудаанд». 

Ат-Тирмизї ин (ҳадис)-
ро ривоят карда гуфтааст: 
ин ҳадиси ҳасан ва саҳеҳ 
аст. 

Ва дар ривояте аз ғайри 
ат-Тирмизї чунин аст: 
«(Ҳудуди) Худоро нигоҳ 
дор, то Ўро ҳамроҳат би-
ёбї; дар фаровонї Худоро 
бишинос, то Худо туро дар 
сахтї бишиносад. Ва би-
дон, ки он чи дар сарна-
вишти ту нест, ба ту нахо-

ҳад расид; ва он чи ба ту 
расид, наметавонист ба ту 
нарасад. Ва бидон, ки нус-
рати Худо ҳамроҳи устуво-
рї аст; ва кушоиш ҳамроҳи 
сахтї аст; ва дар ҳақиқат 
ҳамроҳи ҳар як душворї 
осонї аст». 

  

   
ҲАДИСИ БИСТУМ 

ҲАЁ АЗ ИМОН АСТ 

Аз Абўмасъуд Ақаба иб-
ни Амр ал-Ансорї ал-Бад-
рї, разия-л-Лоҳу анҳу, ри-
воят аст, ки пайғамбари 
Худо, салла-л-Лоҳу алайҳи 
ва саллам, гуфт: «Ба дурус-
тї, он чи мардум аз панди 
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 ةِ وَّ بُ      النُّ   مِ َك       نْ ِم      اسُ النَّ       َ رَ دْ أَ 
ا َم   لْ َع  اف ْ فَ   ِ تَ ْي  تَ  مْ ا لَ  اَ   إِ اأُلْول  ى  

 «.تَ ئْ شِ 
 اُه اْلُبَخاِريُّ.َروَ 
 

 
 

 

   

ُرونَ   الَحِديُث الأَحاِدي َوالأِعشأ
المِ  تِقَاَمةُ لُبُّ اإِلسأ  االسأ

 

َع    ْن أَبِ    ي َعْم    َرو َو ِقي    َل أَبِ    ي 
 اهللِ  دِ ْب       عَ  نِ بِ        انَ يَ فْ ُس        َعْم       َرَة 

  الَ قَ     َرِ     َي اهللُ َعْن    ُه   يِّ ِف    قَ الث َّ 
ي ِف  يْ لِ  لْ قُ  اهللِ  ولَ ُس ا رَ   يَ  تُ لْ ق ُ 
داً َح أَ  هُ ْن عَ  لُ أَ سْ أَ اًل  الوْ ق َ   مِ سْ افِ 
 اهللِ بِ   تُ ْن  آمَ  لْ قُ    » الَ قَ   . َ رَ ي ْ  إَ 
 .«مْ قِ تَ اسْ  مَّ ُِ 

 .َرَواُه ُمْيِلمٌ 
 
 

   

ُرونَ   الَحِديُث الثَّانِي َوالأِعشأ

пайғамбарони пешин дар-
ёфтаанд, ин аст: "Ҳар гоҳ 
шарм накардї, пас ҳар чи 
мехоҳї бикун». [Шарму ҳаё 
дар ҳамаи шариатҳои осмонї 
писандида ва мавриди ситоиш 
будааст. Яъне, агар шарму 
ҳаё надошта бошї, ки туро аз 
чизҳои ҳаром боздорад, пас 
ҳар чи хоҳї бикун, вале барои 
худ бадбахтї меорї].  
Ин (ҳадис)-ро ал-Бухорї 
ривоят  кардааст. 

 

   

ҲАДИСИ БИСТУ ЯКУМ 

УСТУВОРЇ ЉАВҲАРИ  

ИСЛОМ АСТ 

 

Аз Абўамр ва ё Абўамра-

та, Суфён ибни Абдуллоҳ ас-

Сақафї, разия-л-Лоҳу анҳу, 

ривоят аст, ки гуфт: "Гуф-

там: эй пайғамбари Худо, 

барои ман дар бораи ислом 

ончунон сухани пурмазмуну 
равшане бигў, ки ғайр аз ту 

дар бораи он аз шахси ди-

гаре напурсам". Гуфт: «Би-
гў ба Худо имон овардам, 
сипас дар он устувор бош».  

Ин (ҳадис)-ро Муслим 

ривоят кардааст. 
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 طَِريُق الأَجنَِّة 

بْ ِن َعْب ِد   رِ ابِ َج  اَبِي َعْبِد اهللِ  نْ عَ 
ُهَم  ا  َأنَّ اهلِل األَْنَص  ارِيِّ َرِ   َي ا هللُ َعن ْ

رَُج      ً َس     َأَل رَُس     وَل اهلِل َص     لَّى اهللُ 
ا اَ إِ  تَ يْ      أَ رَ   أَ الَ َق        ف َ َعلَْي      ِه َوَس      لَّمَ 

َو ُص       ْمُت   ا ِ وبَ       تُ كْ مَ الْ  تُ يْ لَّ َص       
 تُ مْ رَّ حَ   وَ  لَ  َ الْ  تُ لْ لَ حْ أَ وَ  رََمَضاَن 

 لِ   َ  َش   ْيئاً ْم أَزِْد َعل   ى ا  َولَ     امَ رَ َ    الْ 
 ى اهللُ لَّ َص  يُّ النَّبِ  الَ قَ   ف َ ةَ نَّ جَ الْ  لُ خُ دْ أَ أَ 
 «.مْ عَ ن َ   » مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ 

 . َرَواُه ُمْيِلمٌ 
ى َحرَّْم          ُت اْلَ           َراَم  َمْعن           وَ 

ِاْجتَ نَْب   تُُه َوَمْعن  ى َأْحَلْل  ُت اْلَ    َل  
 فَ َعْل تُُه ُمْعَتِقدًا ِحلَُّه.

 

 

 

 

 

   

ُروَن   الَحِديُث الثَّالُِث َوالأِعشأ
رَ   اُع إِلى الأَخيأرِ اإِلسأ

 

اْلَ   اِرِث بْ  ِن   َ الِ  ي مَ بِ  أَ   نْ َع  

ҲАДИСИ БИСТУ ДУЮМ  

РОҲИ БИҲИШТ 

Аз Абўабдуллоҳ, Љобир 

ибни Абдуллоҳ ал-Ансорї, 

разия-л-Лоҳу анҳу, ривоят 

аст, ки марде аз пайғам-
бари Худо, салла-л-Лоҳу 
алайҳи ва саллам, суол кар-

да пурсид: "Барои ман хабар 

деҳ, оё ҳар гоҳ намозҳои 

фарзшударо бихонам,  моҳи 

рамазонро рўза бидорам, 

ҳалолро ҳалол бидонам ва 

ҳаромро ҳаром бидонам ва 

ба онҳо чизе наафзоям, ба 

биҳишт дохил мешавам?" 

Пайғамбар, салла-л-Лоҳу 

алайҳи ва саллам, гуфт: 

«Оре». 

Ин (ҳадис)-ро Муслим 

ривоят кардааст.  

Ва маънои "ҳаромро ҳа-

ром бидонам", яъне "аз он 

дурї љўям" аст. Ва маънои 

"ҳалолро ҳалол бидонам", 

яъне "онро аз рўйи эътиқод 

ҳалол дониста анљом додан" 

аст. 
 

   

ҲАДИСИ БИСТУ СЕЮМ 

БА СЎЙИ  КОРИ ХАЙР 

ШИТОБ КАРДАН 

 

Аз Абўмолик ал-Ҳорис 
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 الَ   قَ     الَ   قَ     يِّ رِ عَ ْش     األَ َعاِص     َم 
  َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَس لَّمَ 

   وَ انِ َم       يْ افِ  رُ طْ َش        ورُ ُه       الطُّ  »
   وَ انَ ي      ََ مِ الْ  َلُ ْم      تَ  هِ لّ      لِ  دُ ْم       َ الْ 
 نِ َل َتْم   هِ لّ  لِ  دُ ْم   َ الْ وَ  اهللِ  انَ  َ بْ ُس  
 ا ِ اوَ مَ اليَّ       نَ يْ ا بَ       َم       َلُ َتْم       وْ أَ 
   وَ رٌ وْ نُ                ةُ الصَّ               وَ  ِ رْ األَ وَ 

  اءٌ يَ ِ   رُ ب ْ الصَّ    وَ انٌ هَ رْ ب ُ  ةُ قَ دَ الصَّ 
   َ ْي   لَ عَ  وْ أَ   َ لَ    ةٌ جَّ   حُ  رآنُ ُق   الْ  وَ 
  هُ َي   فْ ن َ  عُ ئِ ابَ   و ف َ دُ ْغ   ي َ  اسِ النَّ    لُّ ُك   
 «.اهَ قُ وبِ مُ  وْ ا أَ هَ قُ تِ عْ مُ فَ 

 .مٌ َرَواُه ُمْيلِ 
 

 

 
 
 

 

 
 

   

ُرونَ  ابُِع َوالأِعشأ  الَحِديُث الرَّ
ِريُم الظُّلأمِ   تَحأ

ибни Осим ал-Ашъарї ри-
воят аст, ки гуфт: Пайғам-
бари Худо, салла-л-Лоҳу 
алайҳи ва саллам, гуфт: 
«Покизагї нисфи имон аст. 
(Савоби лафзи) "ал-ҳамду 
ли-л-Лоҳ" мизон(-и некї)-
ро пур мекунад. (Савоби 
лафзи) "субҳона-л-Лоҳ ва 
ал-ҳамду ли-л-Лоҳ" он чи 
байни замину осмонҳост, 
пур мекунад. Намоз рўш-
ної аст. Садақа бурҳон(-и 
имондорї) аст. Сабру ши-
кебої равшанї(-и имон) 
аст. Қуръон барои ту ё бар 
ту ҳуљљат аст. Мардумон 
бомдодон саъйу талош ме-
кунанд, пас касе (бо анљом 
додани корҳои нек) љо-
нашро (ба Худо) фурўхта, 
пас (худро аз азоб) раҳо 
мекунад ва каси дигаре (бо 
анљом додани корҳои 
зишт) љонашро (ба шайтон 
ва ҳавову ҳаваси худ) фу-
рўхта, пас (худро) ба ҳа-
локат мувољеҳ месозад». 

Ин (ҳадис)-ро Муслим 
ривоят кардааст.  

 

   

ҲАДИСИ БИСТУ 

ЧАҲОРУМ 

ДАР БАЁНИ ТАҲРИМИ  
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الِغَف   اِريِّ َرِ    َي  َع   ْن أَبِ   ي َار  
 ى اهللُ لَّ النَّبِ     يِّ َص      َع     نِ  اهللُ َعْن     ُه 

 هِ رَبِّ   َع  نْ  يَ ْرِوي  هِ . ِفيَم  ا مَ لَّ َس  وَ  هِ ْي  لَ عَ 
ََّ َو َجلَّ   أَنَُّه قَاَل  َع

َحرَّْم     ُت يَ     ا ِعبَ     اِدي ِإنِّ     ي » 
الظُّْل       َم َعلَ       ى  نَ ْفِي       ي َوَجَعْلتُ       ُه 

َنُكْم ُمَ رَّماً َفَ  َتظَاَلُموا.  بَ ي ْ
يَ   ا ِعبَ   اِدي ُكلُُّك   ْم َ    ال  ِإالَّ  

 فَاْستَ ْهُدوِني َأْهدُِكْم.   َمْن َهَديْ ُتهُ 
يَا ِعَباِدي ُكلُُّكْم َجاِئٌع ِإالَّ َمْن 

 ُكْم.فَاْسَتْطِعُموِني ُأْطِعمْ   َأْطَعْمُتهُ 
يَا ِعَباِدي ُكلُُّكْم َع اَر ِإالَّ َم ْن   

 ُكْم. ْكيُ فَاْسَتْكُيوِني أَ   َكَيْوتُهُ 
يَ     ا ِعبَ     اِدي ِإنَُّك     ْم ُتْخِطئُ     وَن 
بِاللَّْي        ِل َوالن ََّه        اِر  َوأَنَ        ا َأْإِف        ُر 

فَاْس      تَ ْغِفُروِني   ال      ذُّنُوَب َجِميع      اً 
 َأْإِفُر َلُكْم. 

ُلغُ   وا يَ   ا ِعبَ   اِدي ِإنَُّك   ْم لَ   ْن تَ ب ْ 

ЗУЛМ 

  
Абўзар, разия-л-Лоҳу ан-

ҳу, аз пайғамбари Худо, 
салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
саллам, нақл кард, ки ў аз 
Парвардигори Ѓолибу Та-
воно чунин ривоят карда-
аст, ки гуфт: 

«Эй бандагони Ман, ҳа-
моно ман зулмро бар Ху-
дам ҳаром гардонидам ва 
онро дар байни шумо низ 
ҳаром гардонидаам, пас ба 
ҳамдигар зулм накунед!. 

Эй бандагони Ман, ҳамаи 
шумо гумроҳед, магар касе, 
ки ўро ҳидоят кардаам, пас 
аз Ман роҳи рост талаб 
кунед, то шуморо роҳ-

намої бикунам. 
Эй бандагони Ман, ҳамаи 

шумо гуруснаед, магар ка-
се, ки ўро таом додаам, пас 
аз Ман хўрданї талаб ку-
нед, то шуморо бихўронам. 

Эй бандагони Ман, ҳамаи 
шумо урёнед, магар касе, 
ки ўро пўшонидаам, пас аз 
Ман пўшиш талаб кунед, 
то шуморо бипўшонам.   

Эй бандагони Ман, ба 
дурустї, шумо шабу рўз 
хато мекунед ва Ман бо-
шам ҳамаи гуноҳонро ме-
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ُلغُ    وا   َ     رِّي فَ َتُض    رُّوِني َولَ    ْن تَ ب ْ
َفُعوِني.  نَ ْفِعي فَ تَ ن ْ

يَ     ا ِعبَ     اِدي لَ     ْو َأنَّ َأوََّلُك     ْم  
َوآِخ  رَُكْم َوِإْنَي  ُكْم َوِج  نَُّكْم َك  انُوا 
َعلَ    ى  أَتْ َق    ى  قَ ْل    ِب رَُج    َل َواِح    َد 
لِ    َ  ِف    ي ُمْلِك    ي  ِم    ْنُكْم َم    ا زَاَد ا 

 َشْيئاً.
َأنَّ َأوََّلُك     ْم  يَ     ا ِعبَ     اِدي لَ     وْ  

َوآِخ  رَُكْم َوِإْنَي  ُكْم َوِج  نَُّكْم َك  انُوا 
َعلَ    ى  َأْفَج    ِر قَ ْل    ِب رَُج    َل َواِح    َد 
َِ َالِ  َ  ِم  ْن ُمْلِك  ي  ِم  ْنُكْم َم  ا نَ َق  

 َشْيئاً.
يَ     ا ِعبَ     اِدي لَ     ْو َأنَّ َأوََّلُك     ْم  

َوآِخ  رَُكْم َوِإْنَي  ُكْم َوِج  نَُّكْم قَ  اُموا 
ِني أَُلو ِف       ي َص       ِعيَد َواِح       َد َفَي       

َمْي   أَلََتُه َم   ا  واح   دَ فََأْعطَْي   ُت ُك   لَّ 
لِ  َ  ِممَّ  ا ِعْن  ِدي ِإالَّ َكَم  ا  َِ ا  نَ َق  
ُِ اْلِمْخ         َيُط ِإَاا ُأْدِخ         َل  ُق يَ          ن ْ

бахшам, пас аз Ман омур-
зиш талабед, то шуморо 
биомурзам. 

Эй бандагони Ман, ба ду-
рустї, шумо ҳаргиз зараре 
бар Ман расонида наме-
тавонед, то Маро зиёне би-
расонед ва ҳаргиз фоидае бар 
Ман расонида наметавонед, 
то суде  Маро бирасонед. 

Эй бандагони Ман, агар 
аз нахустини шумо то ба 
охирини шумо ва инсу 
љинни шумо ҳама бар 
парҳезгортарин дили як 
фарде аз шумо (љамъ) бо-
шанд, ин ҳељ чизеро дар 
мулки Ман наяфзояд. 

Эй бандагони Ман, агар 
аз нахустини шумо то ба 
охирини шумо ва инсу 
љинни шумо ҳама бар 
бадкирдортарин дили як 
фарде аз шумо (чамъ) 
бошанд, ин ҳељ чизеро аз 
мулки Ман кам накунад. 

Эй бандагони Ман, агар 
аз нахустини шумо то ба 
охирини шумо ва инсу 
љинни шумо ҳама дар як 
майдон (љамъ омада) 
биистанд, пас аз Ман хо-

ҳиш кунанд ва Ман низ ба 
ҳар як нафари шумо хоста-
ашро бидиҳам, ин ҳељ 
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 اْلَبْ َر.
يَا ِعَباِدي ِإنََّما ِهَي َأْعَم اُلُكْم  

  ُأْحِص  يَها َلُك  ْم ُِ  مَّ ُأَوفِّ  يُكْم ِإيَّاَه  ا
   َيْ َم  ِد اللّ  هَ َفَم  ْن َوَج  َد َخْي  راً فَ لْ 

لِ َ  فَ َ  يَ لُ وَمنَّ  َوَمْن َوَج َد َإي ْ َر ا 
 «. ِإالَّ نَ ْفَيهُ 

 .َرَواُه ُمْيِلمٌ 
 

 

 

 
 

 

 
 

   

 

ُرونَ   الَحِديُث الأَخاِمُس َوالأِعشأ
رِ  كأ ُل الذِّ  فَضأ

 

َرِ    َي اهللُ َعْن   ُه   ر  ي اَ بِ   أَ  نْ َع   
 ابِ  َ ْص     أَ  نْ ِم      ااًس     نَ  نَّ أَ  أَْيض     اً 

чизеро аз мулки Ман кам 
намекунад, магар ба мо-
нанди кам шудани сўзане 
бошад, ҳар гоҳ дар баҳр 
фурў бурда шавад.  

Эй бандагони Ман, ба 
дурустї, ин њама амалҳои 
шумо аст, онҳоро барои 
шумо бармешуморам, си-
пас (подоши) онҳоро ба-
роятон пурра медиҳам, пас 
ҳар ки некї биёбад, пас 
Худоро њамд гўяд ва ҳар ки 
ғайри онро биёбад, пас 
бояд танҳо худашро сар-
заниш бикунад». 

Ин (ҳадис)-ро Муслим 
ривоят кардааст.  

[Месазад, ки мардум 
њољатњояшонро ба Худо 
изњор намоянд, то тамоми 
корњои динию дунявиашонро 
осон гардонад]. 

 
   

ҲАДИСИ БИСТУ 

ПАНЉУМ 

АНДАР ФАЗИЛАТИ ЗИКР 

КАРДАН 

 

Аз Абўзар, разия-л-Лоҳу 
анҳу, инчунин ривоят аст, 
ки як гурўҳ аз ёрони пай-
ғамбари Худо, салла-л-
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 َص  لَّى اهللُ َعَلْي  ِه َوَس  لَّمَ  َرُس  وِل اهللِ 
َص       لَّى اهللُ َعَلْي       ِه  يِّ بِ       لنَّ وا لِ ق       الُ 
 لُ ْه أَ  بَ َه ! اَ اهللِ  ولَ سُ ا رَ   يَ َوَسلَّمَ 
ا َم     كَ   ونَ لُّ َص       يُ ورِ جُ اأْلُ بِ      ورِ ُِ ال     دُّ 
   وَ ومُ ُص ا نَ َم كَ   ونَ ومُ ُص يَ ي  وَ لِّ صَ نُ 
 .مْ هِ الِ وَ ْم       أَ  ولِ ُض       فُ بِ  ونَ قُ دَّ َص       تَ ي َ 
 اهللُ  لَ َع     جَ  دْ قَ      َِ يْ لَ      وَ أَ   »الَ قَ     
 لِّ ُك     بِ  نَّ إِ   !ونَ قُ دَّ َص     ا تَ َم      مْ ُك     لَ 
 ةَ ي     رَ بِ كْ تَ  لِّ ُك       وَ ةً قَ دَ َص      ةَ ي َ بِ ْي     تَ 

  ةً قَ دَ َص     ةَ ي    دَ مِ  ْ تَ  لِّ ُك      وَ ةً قَ دَ َص    
 رَ ْم        أَ   وَ ةً قَ دَ َص         ةَ يلَ        لِ هْ ت َ  لّ َك        وَ 
 نْ َع     يَ ْه    ن َ وَ   ةً قَ دَ َص     وفِ رُ عْ مَ الْ بِ    
 مْ كُ دِ َح أَ  عِ ْض ي بِ ِف   وَ ةً قَ دَ صَ  رَ كَ نْ مُ 

! اهللِ  ولَ ُس     رَ  ي     اَ  قَ     اُلوا  «ةً قَ دَ َص     
 هُ لَ    ونُ ُك   يَ وَ  هُ تَ وَ هْ ا َش   نَ دُ َح   ي أَ تِ أْ يَ   أَ 
 وْ لَ       مْ تُ يْ       أَ رَ   أَ الَ   قَ      رٌ ْج      ا أَ يَه      فِ 
ا يهَ فِ  هِ يْ لَ عَ  انَ كَ أَ  امَ رَ ي حَ ا فِ هَ عَ  َ وَ 
ي ا ِف     هَ عَ َ      ا وَ اَ إِ   َ لِ ذ  َك       فَ رٌ زْ وِ 

Лоҳу алайҳи ва саллам, ба 
ў гуфтанд: "Эй пайғам-
бари Худо! Сарватмандон 
ҳама савобҳоро бо худ бур-
данд. Онҳо айнан монанди 
мо намоз мегузоранд; ва 
айнан монанди мо рўза ме-
доранд; ва боз, аз молҳои 
зиёдатиашон садақа меку-
нанд". Пас гуфт: «Оё Ху-
дои Таъоло барои шумо 
имкони чизе садақа кар-
данро надодааст?! Ба ду-
рустї ба ҳар бор "субҳона-
л-Лоҳ" гуфтан садақа аст; 
ва ба ҳар бор "Аллоҳу 
Акбар" гуфтан садақа аст; 
ва ба ҳар бор "ал-ҳамду ли-
л-Лоҳ" гуфтан садақа аст; 
ва ба ҳар бор "ло илоҳа 
илла-л-Лоҳ" гуфтан садақа 
аст; ва амри маъруф  кар-
дан садақа аст; ва наҳйи 
мункар кардан садақа аст; 
ва дар муошират кардани 
ҳар яки шумо бо ҳамсаро-
натон садақа аст». Гуф-
танд: "Эй пайғамбари Ху-
до, агар яке аз мо шаҳ-
ваташро (дар ҳамсараш) 
сарф кунад, дар ин барои ў 
савоб бошад?". Гуфт: «Оё 
медонед, ки агар шаҳ-
ваташро дар ҳаром сарф 
кунад, барои ў гуноҳе 
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 .«رٌ جْ أَ  هُ لَ  انَ كَ    لِ  َ الْ 
 .ُمْيِلمٌ  َرَواهُ 

 
 

   
 

ُرونَ   الَحِديُث السَّاِدُس َوالأِعشأ

 ُكلِّ َجاِرَحٍة َصَدقَة   ْ  َعلى
 

 هُ ْن عَ  َي اهللُ ِ  َة رَ رَ يْ  رَ ي هُ بِ أَ َعْن 
َص   لَّى اهللُ  َرُس   وُل اهللِ  الَ   قَ   الَ قَ   

لُّ ُس    مى ِم   َن ُك     »َعَلْي   ِه َوَس   لَّمَ 
 َم َتطُل عُ وْ لَّ يَ  ٌة كُ قَ دَ ِه صَ يْ لَ اِس عَ النَّ 
ِن يْ ن َ  ِْ َن االُ يْ ِدُل بَ  عْ ت َ   ُِ مْ الشَّ  يهِ فِ 
ِه ابَّتِ ل ى دَ ُج َل عَ يُن الرَ ِع تُ قٌة  و دَ صَ 
ا َه ي ْ لَ عَ  َلهُ  عُ فَ رْ ت َ  وْ ا أَ هَ ي ْ لَ ُل عَ مِ  ْ تَ ف َ 

ُة بَ  يِّ    ُة الطَّ َم   لِ كَ الْ ٌة  وَ قَ دَ َمتاَع   ُه َص   
ها َتْمِش    يَة وَ طْ    خُ  لِّ ُك    بِ ٌة  وَ قَ دَ َص    
يُط ِم      تُ ٌة  و قَ دَ َص        ةِ ل      ى الصَّ      إِ 
 «.ةٌ قَ دَ يِ  صَ رِ ِن الطَّ عَ  َا   األَ 

 .َرَواُه اْلُبَخاِريُّ َو ُمْيِلمٌ 
 
 
 

ҳаст?! Пас ҳамчунин агар 
онро дар ҳалол бигузорад, 
барои ў савоб бошад».  

Ин (ҳадис)-ро Муслим 
ривоят кардааст.  

 

   

ҲАДИСИ БИСТУ ШАШУМ 

БАР ҲАР ЯК УЗВ(-И ОДАМ) 

САДАҚА (ЛОЗИМ) АСТ 

 

Аз Абўҳурайра, разия-л-
Лоҳу анҳу, ривоят аст, ки 
гуфт: пайғамбари Худо, 
салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
саллам, гуфт: «Аз мардум 
бар ҳар як банду буғуми 
баданашон ҳар рўз, ки дар 
он офтоб мебарояд, садақа 
лозим аст: чун дар миёни 
ду нафар адл кунї, садақа 
аст; ва чун ба марде барои 
савор шудан ба ҳайвони 
савориаш ёрї расонї ё бар 
он ҳайвон бору бандашро 
бор кунї ё бардорї, садақа 
аст; ва сухани хуш садақа 
аст; ва ҳар як қадаме, ки 
барои рафтан ба намоз гу-
зорї, садақа аст; ва чун 
чизи озордиҳандаро аз са-
ри роҳ бартараф кунї, са-
дақа аст».  

Ин (ҳадис)-ро ал-Бухорї 
ва Муслим ривоят карда-
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ُرونَ   الَحِديُث السَّابُِع َوالأِعشأ
ِريُف الأـبِرِّ َو اإِلثأمِ   تَعأ

 

َرِ  َي  انَ عَ مْ َس  نِ بْ  اسِ وَ ن َ   نْ عَ 
 ى اهللُ لَّ َص      َع     ِن النَّبِ     يِّ   اهللُ َعْن     هُ 

 نُ ْي   حُ  رُّ البِ     »قَ   الَ  مَ لَّ َس   وَ  هِ ْي   لَ عَ 
ي ِف      ا َ ا َح     َم      مُ ِْ     اْفِ   وَ  ِ لُ     خُ الْ 
 هِ ْي  لَ عَ  عَ ِل  طَّ يَ  نْ أَ  تَ ْه  رِ كَ   وَ  َ ِي  فْ ن َ 
 .َرَواُه ُمْيِلمٌ  «.اسُ النَّ 

َرِ   َي  دَ بَ  عْ مَ  نِ بْ   ةَ بَص  اِ وَ   نْ َع  
أَتَ ْي   ُت َرُس   وَل اهلِل   اهللُ َعْن   ُه قَ   الَ 

فَ َق     اَل   مَ لَّ َس     وَ  هِ ْي     لَ عَ  ى اهللُ لَّ َص     
  تُ ْل ق ُ «  رِّ لبِ اْ  نْ عَ  لُ أَ يْ تَ  تَ ئْ جِ »
  رُّ البِ    َ بَ لْ ق َ  تِ فْ ت َ   اسْ الَ . قَ مْ عَ ن َ 
 نَّ أَ َم  اطْ وَ  ُِ فْ ال  ن َّ  هِ ْي  لَ إِ  تْ نَّ  أَ مَ ا اطْ َم 
ي ِف  ا َ ا َح   َم مُ ِْ اْفِ   وَ بُ لْ قَ الِ  هِ يْ لَ إِ 

 نْ إِ   وَ رِ دْ ي الصَّ  ِف   دَ دَّ رَ تَ   وَ  ِِ فْ ال  ن َّ 
 «.  َ وْ ت َ ف ْ أَ وَ  اسُ النَّ  ا َ تَ ف ْ أَ 

анд.     

 
   

ҲАДИСИ БИСТУ ҲАФТУМ 

АНДАР ШИНОХТАНИ 

НЕКЇ ВА БАДЇ 

 

Аз Навос ибни Самъон, 
разия-л-Лоҳу анҳу, нақл 
аст, ки пайғамбар, салла-л-
Лоҳу алайҳи ва саллам, 
гуфт: «Некўї ҳусни ахлоқ 
аст ва гуноҳ он аст, ки дар 
дилат нороҳатї биорад ва 
аз ошкор шуданаш дар 
байни мардум туро ка-
роҳият ояд».  

Ин (ҳадис)-ро Муслим 
ривоят кардааст. 

Аз Вобиса ибни Маъ-
бад, разия-л-Лоҳу анҳу, 
нақл аст, ки гуфт: "Рўзе ба 
зиёрати пайғамбар, салла-
л-Лоҳу алайҳи ва саллам, 
омадам, ў гуфт: «Омадї, то 
дар бораи некўї суол 
кунї?» Гуфтам: "Оре". 
Гуфт: «Аз дилат бипурс! 
Некўї ҳар чизест, ки дил ва 
нафс ба сўйи он майл карда 
таскину ором гиранд; ва 
гуноҳ ҳар чизест, ки 
нороҳатиро дар нафс ва 
шубҳаро дар сина эљод 
кунад, ва агарчанде мар-
дум(-и омма бар хилофи 
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َح     ِديٌ  َحَي     ٌن َرَويْ نَ     اُه ِف     ي 
َم      اَمْيِن َأْحَم      َد بْ      ِن ُمْي      َنَديِّ افِ 

 بِِ ْسَناَد َحَيَن. َو الدَّارَِميِّ  َحْنَبلَ 
 

 

 

   

ُرونَ   الَحِديُث الثَّاِمُن َوالأِعشأ
ُع َو الطَّاَعةُ   السَّمأ

 

 نِ بْ   ا ِ بَ  رْ العِ  أَبِ  ي َنِج  ي َ  نْ َع  
   الَ قَ       َرِ      َي اهللُ َعْن     هُ  ةَ يَ ارِ َس     
َص لَّى اهللُ َعَلْي ِه  اهللِ  ولُ ُس ا رَ نَ ظَ عَ وَ 

ا َه  ن ْ مِ  تْ لَ  جِ وَ  ةً ظَ  عِ وْ م  اً مَ وْ ي َ  َوَس  لَّمَ 
   ونُ يُ ا العُ هَ ن ْ مِ  تْ فَ رَ اَ َو   وبُ لُ قُ الْ 

فَ ُقْلنَا يَا َرُس وَل اهلِل َكأَن ََّه ا َمْوِعظَ ُة 
 مْ يكُ وِص  أُ » ُم  َودَِّع فََأْوِص  َنا  قَ  اَل 

 عِ مْ اليَّ  وَ  ََّ َو َج  لَّ َع     اهللِ وَ ْق  ت َ بِ 
 دٌ ْب  عَ  تَ  َأمََّر َعلَ  ْيُكمْ  نْ إِ   وَ ةِ اَع  الطَّ وَ 
 مْ كُ نْ ِم    شْ ِع   يَ  نْ َم    هُ نَّ    ِ   فَ  ي  ِش   بَ حَ 
 مْ كُ يْ لَ  عَ ي  راً. ف َ ثِ ف  اً كَ  َ تِ خْ   اِ ر  ي َ َفَي  
 ينَ دِ اِش  الرَّ  اءِ َف  لَ خُ الْ  ةِ نَّ ُس  ي وَ تِ نَّ ُي  بِ 

шуурат) фатво диҳанд, 
эътимод накун». 
 

(Имом Нававї,  мегўяд:) 
Ин ҳадиси ҳасан аст, ки 
онро мо дар "Муснад"-и 
имом Аҳмад ибни Ҳанбал 
ва Имом ад-Дорамї ба ис-
ноди ҳасан ривоят кардаем.      
 

   
ҲАДИСИ БИСТУ 

ҲАШТУМ 

АНДАР ФАРМОНБАРДОРЇ  

ВА ИТОАТ КАРДАН 

 

Аз Абўнаљиҳ ал-Ирбоз 
ибни Сория, разия-л-Лоҳу 
анҳу, ривоят аст, ки гуфт: 
"Рўзе пайғамбари Худо, 
салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
саллам, барои мо мавъизаи 
некўе кард, ки аз (шуни-
дани) онҳо дар дилҳо тарс 
афтод ва аз чашмҳо ашк 
љорї шуд. Пас гуфтем: 
"Гўё, ки ин мавъизаи видоъ 
аст, пас моро васият кун!" 
Гуфт: «Шуморо ба тақвои 
Худои Ѓолибу Тавоно ва  
гуш кардан ва итоит кар-
дан(-и фармонраво) васият 
мекунам, агарчи бандаи 
ҳабашї бар шумо фармон-
равої кунад. Пас, ба 
дурустї, чун касе аз шумо 
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ا َه            ي ْ لَ وا عَ ضُّ              عَ ينَ يِّ دِ ْه            مَ الْ 
َوِإيَّ      اُكْم َوُمْ       َدَِاِ   .ذِ اِج      وَ الن َّ بِ 

 . «اأْلُُموِر  فَِ نَّ ُكَل ِبْدَعَة َ  ََلةٌ 
ْرِم      ِذيُّ َو  َرَواُه أَبُ      وَداُوُد َو الت ِّ

 قَاَل  َحِديٌ  َحَيٌن َصِ يٌ .
 
 

 

 

 
 

   

ُرونَ   الَحِديُث التَّاِسُع َوالأِعشأ
 أَبأَواُب الأَخيأرِ 

 

 َرِ   َي اهللُ ع  ن ُمَع  اِا ب  ِن َجبَ  َل 
  قَ   اَل  قُ ْل   ُت يَ   ا َرُس   وَل اهلل َعْن   هُ 

َأْخِبْرنِ     ي بَِعَم     َل يُ     ْدِخلُني اْلَجنَّ     َة 
َلَق ْد »َويُ َباِعُدِني ع ِن النَّ اِر  قَ اَل  

َس   أَْلَتِني َع   ْن َعِظ   يَم َوِإنَّ   ُه لََيِي   يٌر 
َعَلْي  ِه  تَ َع  الى َعلَ  ى َم  ْن َييَّ  َرُه اهلل 

َئاً  بِ     ِه َش     يْ  َواَل ُتْش     ِر ُ  تَ ْعبُ     ُد اهللَ 
َََّك    اَة   َوتُِق    يُم الصَّ    َ َة  َوتُ     ْ ِتي ال

зинда бимонад, ихтилофи 
бисёреро хоҳад дид. Пас 
шуморо ба пайравии сун-
нати ман ва суннати ха-
лифаҳои рошидин, ки ҳи-
доятёфтагонанд, тарғиб ме-
кунам. Ин (васият)-ро ба 
дандон бигазед ва нигоҳ 
доред. Ва шуморо аз на-
вовариҳои корҳо  ҳушдор 
медиҳам, пас (бидонед, ки) 
ҳар бидъат гумроҳї аст».  

Ин (ҳадис)-ро Абўдовуд 
ва ат-Тирмизї ривоят кар-
даанд. Ва ат-Тирмизї гуфт: 
"Ҳадиси ҳасану саҳеҳ аст".  

 

   

ҲАДИСИ БИСТУ НЎҲУМ 

ДАР БАЁНИ РОЊҲОИ ХАЙР 

 

Аз Муъоз ибни Љабал, 
разия-л-Лоҳу анҳу, ривоят 
аст, ки гуфт: "Гуфтам: эй 
пайғамбари Худо, маро ха-
бар деҳ аз коре, ки  маро ба 
биҳишт дохил кунад ва аз 
оташи дўзах дур созад". 
Гуфт: «Ба дурустї, маро аз 
(коре) бузург  суол кардї. 
Дар ҳақиқат ин (кор) танҳо 
бар касе осон аст, ки Худои 
Таъоло онро бар вай му-
яссар гардонад: Худоро 
ибодат кунї ва ба Ў ҳељ 
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َوَتُص  وُم رََمَض  اَن  َوَتُ   يُّ اْلبَ ْي  َت  
ُِ  مَّ قَ  اَل  َأاَل َأُدلُّ  َ  َعلَ  ى أَبْ   َواِب 
الَخْي    ِر  الصَّ    ْوُم ُجنَّ    ٌة  َوالصَّ    َدَقُة 
ُتْطِف     ىُء اْلَخِطيئَ     َة َكَم     ا ُيْطِف     ىُء 

 ِف   ي الَم   اُء النَّ   اَر  َوَص   َ ُة الرَُّج   لِ 
ْيِل   قَ     اَل  ُِ     مَّ تَ     َ   لَّ     لِف اَج     وْ 
تَ َتَج             اَفى ُجنُ             وبُ ُهْم َع             ِن ﴿

وو ﴾الَمَض  اِجِع يَ  ْدُعوَن رَب َُّه  مْ    د  ج  ]الس 

ُِ مَّ  ﴾يَ ْعَمُلونَ ﴿َحتَّى بَ َلَغ  [16: 32
قَاَل  َأاَل ُأْخبِ ُرَ  بِ َرْأِس اأَلْم ِر ُكلِّ ِه 

ْرَوِة َس   َناِمِه   قُ ْل    ُت  َوَعُم   وِدِه َواِ 
يَ     ا َرُس     وَل اهلل قَ     اَل  رَْأُس  ى  بَل     

 وُدُه الصَّ َ ُة مُ اأَلْمِر ااْلْسَ ُم  َوعَ 
. ِ   مَّ قَ   اَل  َوِاْرَوُة َس   َناِمِه الِجَه   ادُ 
لِ    َ  ُكلِّ    ِه   َأاَل ُأْخبِ    ُرَ  ِبِم    َ ِ  ا  

يَ  ا َرُس  وَل اهلل  قَ  اَل   ى  قُ ْل  ُت  بَل  
فََأَخ  َذ بِِلَي  انِِه  قَ  اَل  ُك   َّ َعَلْي  َ  

. فَ ُقْل   ُت  يَ   ا نَبِ   يَّ اهلل َوِإنَّ   ا  َه   َذا

чизро шарик муқаррар на-
созї; ва намоз бигузорї; ва 
закот бидиҳї; ва (моҳи) 
Рамазонро рўза бидорї; ва 
Хонаро ҳаљ бикунї».  

Сипас гуфт: «Оё туро ба 
дарвозаҳои хайр далолат 
кунам: Рўза сипар аст (ки 
рўзадорро аз азоби дўзах 
нигоҳ медорад); ва садақа 
гуноҳро мањв месозад, ҳам-
чуноне ки об оташро хо-
мўш месозад; ва (дигаре аз 
дарвозањои хайр) намози 
мард дар нимаи шаб (аст)». 
(Ровї) гуфт: "Пас пайғам-
бар, салла-л-Лоҳу алайҳи 
ва саллам, (ин оятро) тило-
ват кард: (Дар ними шаб) 
паҳлўҳояшон аз бистарҳо 
дур мешавад (ва хоби ши-
ринро тарк гуфта ва ба 
ибодати Парвардигорашон 
мепардозанд﴿ [Саљда, 32: 16].  

Сипас гуфт: «Оё туро аз  
саромади ҳамаи корҳо, 
сутуни он ва баландтарини 
он хабар диҳам?» Гуфтам: 
"Оре, эй пайғамбари Ху-
до". Гуфт: «Саромади кор-

ҳо ислом аст, сутуни он на-
моз аст ва баландтарин ма-

қоми он кўшиш барои пеш-
рафти дин аст». 

Сипас гуфт: «Оё туро аз 
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َلُمَ اَخُذوَن بَما نَ َتَكلَُّم بِِه  فَ َقاَل  
يَ     ا ُمَع     اُا  َوَه     ْل   َ مُّ     َِِكَلْت     َ  أُ 

 َيُك     بُّ النَّ     اَس ف     ي النَّ     اِر َعل     ى  
 ى  َعل          قَ          اَل  َأوْ  - ُوُج          وِهِهمْ 
ِإاَل َحَص                  اِئُد  - َمنَ                  اِخرِِهمْ 

 «.أَْلِيَنِتِهمْ 
ْرِم     ا   ه    ذَ ِذيُّ َو قَ    الَ َرَواُه الت ِّ

 .ي ٌ  ِ صَ  نٌ يَ حَ  ي ٌ دِ حَ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

 الَحِديُث الثَّالثُونَ 
 ُحقُوُق هللاِ تََعالى

 

 يِّ نِ َش      خُ الْ  ةَ بَ      لَ عْ ِ َ  يْ بِ      أَ  نْ َع      
  ُجْرُِوِم ْبِن نَاِشَر   َرِ َي اهللُ َعْن ُه 

асли ҳамаи онҳо хабар ди-
ҳам?» Гуфтам: "Оре, эй 
пайғамбари Худо". 

Пас ба забонаш ишора 
карду гуфт: «Инро нигоҳ 
дор!» Гуфтам: "Эй пайғам-
бари Худо, оё  барои он чи 
мо мегўем, накўњиш карда 
мешавем?" 

Сипас гуфт: «Модарат 
аз ту људо бод, магар 
одамонро бар рўйњояшон – 
ё ин ки гуфт: бар бини-
њояшон – ба љуз мањсули 
бади забонњояшон  боз ба-
рои чизи дигаре ба оташ(-и 
дўзах) меафкананд?!» [Яъне 
љазои касе ки дар байни 
мардум бадгўї карда 
мегардад ин аст, ки ў аз 
рўяш ва ё аз бинияш   
кашида-кашида ба дўзах 
андохта мешавад] 

Ин (ҳадис)-ро ат-Тир-
мизї ривоят карда гуфта-
аст: "Ин ҳадиси ҳасану са-

ҳеҳ аст".  

 
   

ҲАДИСИ СИЮМ 

АНДАР (РИОЯТИ) ҲУҚУҚИ 

АЛЛОҲ ТАЪОЛО 

 

Аз Абўсаълаба ал-Ху-
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 ى اهللُ لَّ َص    اهللِ  ولُ ُس   رَ  الَ   قَ   الَ قَ   
 لَّ َج  وَ  ََّ َع   اهللَ  نَّ إِ   » مَ لَّ َس  وَ  هِ ْي  لَ عَ 
ا  وهَ عُ ي ِّ َض    تُ   َ فَ      َ ائِ رَ فَ       َ رَ فَ     
 مَ رَّ َح ا  وَ وهَ دُ تَ عْ ت َ   َ ودًا فَ دُ حُ  دَّ حَ وَ 
 تَ كَ َس ا  وَ وهَ كُ هِ تَ  ْن ت َ   َ فَ  ا َ مَ رُ حُ 
 انَ يَ يْ نُ  رَ ي ْ إَ  رَْحَمًة َلُكمْ  اءَ يَ شْ أَ  نْ عَ 
 «. اهَ ن ْ وا عَ ثُ  َ بْ ت َ   َ فَ 

 َح      ِديٌ  َحَي      ٌن َرَواُه ال      دَّارُ 
ُرُه.   ُقْطِنيُّ َو َإي ْ

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 الَحِديُث الَواِحُد َوالثَّالثُونَ 
نأيَا ُد فِي الدُّ هأ  الزُّ

 

 نِ بْ     لِ هْ َس     َع    ْن أَبِ    ي اْلَعبَّ    اسِ 
 َرِ َي اهلُل تَ َعالى    يِّ دِ اعِ اليَّ  دِ عْ سَ 

 يِّ بِ  النَّ  َج  اَء رَُج  ٌل ِإل  ى  الَ قَ   َعْن  ُه 

шанї, Љурсум ибни Но-
шир, разия-л-Лоҳу анҳу, 
ривоят аст, ки гуфт: пай-

ғамбари Худо, салла-л-
Лоҳу алайҳи ва саллам, 
гуфт: «Ба дурустї, Худои 
азза ва љалла фаризаҳоро 
муқаррар намуд, пас он-
ҳоро зоеъ накунед; ва ҳу-
дудҳоро (барои уқубату ља-
зо) муайян сохт, пас он-

ҳоро таљовуз накунед; ва 
ҳаромҳоро ҳаром гардо-
нид, пас ба онҳо наздик на-
шавед; ва дар бораи (баъзе) 
чизҳо бинобар меҳрубонї 
намудан барои шумо на аз 
рўйи фаромўшї,  сукут (их-
тиёр) кард, пас шумо онҳо-
ро  љустуљў накунед». 

Ин ҳадиси ҳасан аст. ад-
Доруќутнї ва дигарон ин 
(ҳадис)-ро ривоят карда-
анд.  

 
   

ҲАДИСИ СИЮ ЯКУМ 

ДАР БАЁНИ ҚАНОАТ-

МАНДЇ  ДАР ДУНЁ 

 

Аз Абулаббос Саҳл иб-
ни Саъд ас-Соъидї, разия-
л-Лоҳу анҳу, ривоят аст, ки 
гуфт: "(Рўзе) як мард назди 
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ا   يَ الَ َق   ف َ مَ َص لَّى اهللُ َعَلْي ِه َوَس لَّ 
ا اَ إِ  لَ َم  عَ  ل  ى  ي عَ نِ  لَّ   دُ اهللِ  ولَ ُس  رَ 
ي نِ         بَّ حَ أَ  وَ  ي اهللُ نِ         بَّ حَ أَ  هُ تُ         لْ مِ عَ 
 نْ َياي ال  دُّ ِف   دْ َه  زْ اِ   »الَ َق    ف َ اسُ النَّ 
ي ا ِف     يَم     فِ  دْ َه     زْ اِ    وَ اهللُ   َ بَّ      ِ يُ 
 «.النَّاسُ   َ بَّ  ِ يُ  اسِ ي النَّ دِ يْ أَ 

اَج ه َرَواُه ابْ ُن مَ  َحِديٌ  َحَينٌ 
ُرُه بَِأَسانِيَد َحَيَنَة.    َو َإي ْ

 
 

 

   
 

 الَحِديُث الثَّانِي َوالثَّالثُونَ 
الم َرِر فِي اإِلسأ  نَفأُي الضَّ

 

َس     ْعِد ابْ     ِن أب     ي س     عيد َع     ْن 
 اْلُخْدِريِّ َرِ  َي اهلُل َعْن ُه َأنَّ  ِسَنانَ 

 َص  لَّى اهللُ َعَلْي  ِه َوَس  لَّمَ  َرُس  وَل اهللِ 
 .«ارَ رَ ال  ِ  وَ  رَ رَ ال  َ   »قَاَل 

َحِديٌ  َحَيٌن َرَواُه ابْ ُن َماَج ه 
ُرُهَما ُمْيَنًدا. اُر ُقطُِني َو َإي ْ  َوالدَّ

пайғамбари Худо, салла-л-
Лоҳу алайҳи ва саллам, 
омаду гуфт: эй пайѓамбари 
Худо, маро ба амале дало-
лат кун, ки ҳар гоҳ онро 
иљро кунам, сазовори дўст 
доштани Худо ва мардум 
бошам". Пас гуфт: «Дар 
дунё қаноатманду парҳез-
гор бош, то сазовори дўст 
доштани Худо бошї; ва аз 
(тамаъ кардани) ҳар чизе, 
ки мардум ба даст оварда-
анд, парҳез кун, то туро 
мардум дўст бидоранд». 

Ин ҳадиси ҳасан аст, ки 
онро Ибни Моља ва дига-

рон ба исноди ҳасан ривоят 
кардаанд.  
 

   

ҲАДИСИ СИЮ ДУЮМ 

ДАР БАЁНИ ИНКОРИ ЗАРАР 

ДАР ИСЛОМ 
 

Аз Абўсаъид Саъд ибни 
Синон ал-Худрї, разия-л-
Лоҳу анҳу, ривоят аст, ки 
пайғамбари Худо, салла-л-
Лоҳу алайҳи ва саллам, 
гуфт: «(Дар дини ислом ба 
худ) зиён овардан ва (ё ба 
дигарон) зиён расонидан 
иљозат нест».  

Ин ҳадиси ҳасан аст, ки 
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  ِ طَّ        وَ مُ الْ  يِف          ٌ الِ        مَ  اهُ وَ رَ وَ 
 نْ َع   ي  ى   ْ يَ  نِ بْ   ورِ ْم  عَ  نْ َع    ً َس  رْ مُ 
 هِ ْي    لَ عَ  اهللُ  ىلّ َص     يِّ بِ    النَّ  نِ َع     ي    هِ بِ أَ 
 هُ لَ وَ  يدَ عِ َس  ابَ أَ  طَ قَ ْس أَ فَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ آلِ وَ 
 .اضً عْ ب َ  اهَ ضُ عْ ب َ  يوِّ قَ ي ُ  قٌ رُ طُ 

 
 
 

 
 
 
 

 

   

 الَحِديُث الثَّالُِث َوالثَّالثُونَ 
البَيِّنَةُ َعلى الأُمدَِّعي َو الأيَِميُن َعلى 

 َمنأ أَنأَكرَ 
 

 اهللُ  يَ ِ      رَ  اسَ بَّ     عَ  نِ ابْ     َع     ْن 
َص    لَّى اهللُ  َرُس    وَل اهللِ  نَّ أَ ا َم    هُ ن ْ عَ 

ى طَ    عْ ي ُ  وْ لَ      »ق    الَ  َعَلْي    ِه َوَس    لَّمَ 
 الٌ َج    رِ  ع    ى  دَّ اَل  مْ اهُ وَ عْ دَ بِ     اسُ النَّ    

онро Ибни Моља ва ад-
Доруќутнї ва дигарон ба 
исноди муттасил ривоят 
кардаанд. 

[Исноди муттасил гуф-
та силсилаи ровиёни њадис-
ро гўянд, ки аз ривоят-
кунандаи њадис то пайѓам-
бар, салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
саллам, пайваст бошад[. 

Имом Молик дар 
китоби "Муваттаъ" онро 

ривоят кардааст, аз Амр 
ибни Яњё, аз падараш, аз 
пайѓамбар, салла-л-Лоҳу 
алайҳи ва саллам ва (номи) 

Абўсаъидро афкандааст. 

Вале (исноди) ин њадисро  

роњњои дигаре њаст, ки 

баъзеи он баъзеи дигарашро 

таќвият мебахшад.  

 
   

ҲАДИСИ СИЮ СЕЮМ 

БАР ДАЪВОГАР ГУВОҲ 

ОВАРДАН ВА БАР ОН КИ 

МУНКИР МЕШАВАД, 

ҚАСАМ ХЎРДАН АСТ 

 

Аз Ибни Аббос, разия-
л-Лоҳу анҳумо, ривоят аст, 
ки пайғамбари Худо, сал-
ла-л-Лоҳу алайҳи ва сал-
лам, гуфт: «Агар (мол тан-
ҳо) бо даъво кардан ба 
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 نِ ِك   ل     وَ مْ هُ اءَ َم   دِ  وَ  مَ وْ قَ     الَ وَ ْم   أَ 
 ينُ ِم   يَ الْ    وَ يعِ دَّ ُم   الْ  ل   ى  عَ  ةُ نَ   ي ِّ الب َ 
 .«رَ كَ نْ أَ  نْ مَ  لى  عَ 

َهِق   يُّ  َح   ِديٌ  َحَي   ٌن َرَواُه اْلبَ ي ْ
َك       َذا َو بَ ْعُض       ُه ِف       ي َوَإي ْ       ُرُه ه  
 ْيِن.الصَِّ ي َ 

 
   

ابُِع   َوالثَّالثُونَ الَحِديُث الرَّ
يِيِر الأُمنأَكرِ   َمَراتُِب تَغأ

 

اْلُخْدِريِّ َرِ َي  يدِ عِ سَ  يْ بِ أَ َعْن 
 َرُس وَل اهللِ  تُ عْ مِ َس اهلُل َعْنُه قَ اَل  

   ولُ ُق     ي َ  َص     لَّى اهللُ َعَلْي     ِه َوَس     لَّمَ 
 هُ رْ ي ِّ  غَ  ي ُ  لْ ف َ  ارً َك  نْ مُ  مْ كُ نْ ِم   أ   رَ  نْ َم  »
  هِ انِ َي  لِ بِ فَ  عْ طِ تَ ْي  يَ  مْ لَ   نْ  ِ   فَ  هِ دِ يَ  بِ 
  َ لِ   ا    وَ هِ بِ   لْ قَ بِ فَ  عْ طِ تَ ْي   يَ  مْ لَ    نْ  ِ فَ   
 «.انِ مَ يْ افِ   ُ عَ  ْ أَ 

 .َرَواُه ُمْيِلمٌ 
 
 

мардум дода мешуд, он гоҳ 
мардон молу хуни қавмро 
даъво мекарданд, валекин 
ба  даъвогар гувоҳ овардан 
ва ба он ки мункир ме-
шавад, қасам хўрдан (ло-
зим) аст». 

Ин њадис ҳасан аст, ки 
ал-Байҳақї ва ғайри ў онро 
ҳамчунин ривоят кардаанд 
ва баъзе аљзои ин ҳадис дар 
"Саҳеҳайн" омадааст. 

 
   

ҲАДИСИ СИЮ ЧАҲОРУМ 

ДАР БАЁНИ МАРТАБАҲОИ 

ТАҒЙИР ДОДАНИ КОРИ 

ЗИШТ 

Аз Абўсаъид ал-Худрї, 
разия-л-Лоҳу анҳу, ривоят 
аст, ки гуфт: "Аз пайғам-
бари Худо, салла-л-Лоҳу 
алайҳи ва саллам, шу-
нидам, ки мегуфт: «Ҳар ки 
аз шумо кори зишт ва 
норавоеро бинад, пас бояд 

онро бо дасташ бартараф 
созад ва агар натавонад 
пас бо забонаш ва агар 
натавонад, пас бо дилаш 
(инкор кунад) ва он (инкор 
бо дил) зинаи заифтарини 
имон аст».   

Ин (ҳадис)-ро Муслим 
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 الَحِديُث الأَخاِمُس َوالثَّالثُونَ 
المِ  ةُ اإِلسأ  أُُخوَّ

 

َرِ    َي اهللُ  َع   ْن أَبِ   ي ُهَريْ    َرَة  
ى لَّ َص  اهللِ  ولُ سُ رَ  الَ   قَ الَ قَ   َعْنُه 
َْ يْ لَ عَ  اهللُ  اَل َتَ اَسُدوا    »مَ لَّ سَ وَ  ِه

َواَل تَ َناَجُش   وا  َواَل تَ َباَإُض   وا  َواَل 
َعلَ   ى  تَ   َدابَ ُروا  َواَل يَبِ    ْع بَ ْعُض   ُكْم 

ِعبَ    اَد اللّ    ِه  بَ ْي    ِع بَ ْع    َ . وَُكونُ    وا
ِإْخَوان   اً. اْلُمْي   ِلُم َأُخ   و اْلُمْي   ِلِم. 

  َواَل َيْخُذلُ             ُه  َواَل اَل َيْظِلُم             هُ 
ُهنَ  ا يُر  َوُيِش  –  َيْ ِق  ُرُه. الت َّْق  َو   ه 

  -ِإلَ        ى  َص        ْدرِِه َِ        َ َث َم        رَّا َ 
ِبَ ْي     ِب اْم     ِر َء ِم     َن الشَّ     رِّ َأْن 

. ُكلُّ اْلُمْيِلِم َيْ ِقَر َأَخاُه اْلُمْيِلمَ 
َعلَ  ى  اْلُمْي  ِلِم َح  َراٌم. َدُم  ُه َوَمالُ  ُه 

 «.َوِعْرُ هُ 
 ُمْيِلٌم. َرَواهُ 

 
 

ривоят кардааст. 
 
 

   

ҲАДИСИ СИЮ ПАНЉУМ 

БАРОДАРЇ ДАР ИСЛОМ 

 

Аз Абўҳурайра, разия-л-
Лоҳу анҳу, ривоят аст, ки 
гуфт: пайғамбари Худо, 
салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
саллам, гуфт: «Ба якдигар 
ҳасад набаред; ва ба як-
дигар зиён нарасонед; ва ба 
якдигар кина нагиред; ва 
ба якдигар душманї на-
кунед; ва баъзе аз шумо 
бар савдои баъзеи дигаре 
савдо накунад; ва бандаҳои 
Худоро бародарон бошед; 
мусулмон бародари мусул-
мон аст, бар ў зулм наку-
над, ўро хиёнат накунад, 
ўро таҳқир накунад. Тақво 
ана ин љост». – Ва ба синаи 
худ се бор ишорат кард. –
«Аз бадї ҳамин мардро 
басанда аст, ки бародари 
мусулмонашро нописандї 
кунад. (Ҳуқуқи) ҳар як 
мусулмон назди мусулмони 
дигар муқаддас аст, хуни ў 
ва моли ў ва шарафу обрўи 
ў». 

Ин (ҳадис)-ро Муслим 



 44 

 
 

   

ُس َوالثهالثُونَ  اد  يُث السه  الَحد 
يَن َو فَْضُل قََضاء  َحوَ  ائ ج  اْلُمْسل م 

 اْلقُْرآن   ت الَوة  
 

َرِ    َي اهللُ    َع   ْن أَبِ   ي ُهَريْ    َرةَ 
 هِ ْي   لَ عَ  ى اهللُ لَّ َص   َعْن   ُه َع   ِن النَّبِ   يِّ 

َِ َع     ْن »قَ     اَل   مَ لَّ َس     وَ  َم     ْن نَ فَّ     
نْ َيا  ِم    ْن ُك     ُم    ْ ِمَن ُكْربَ    ةً  َرِب ال    دُّ
َِ اهللُ  َعْنُه ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يَ  ْوِم  نَ فَّ

اْلِقَياَم  ِة. َوَم  ْن َييَّ  َر َعلَ  ى  ُمْعِي  َر  
نْ َيا  َييَّ       َر اللّ       ُه َعَلْي       ِه ِف       ي ال       دُّ

تَ َر ُمْي     ِلماً  َواْلِخ     َرِة. َوَم     ْن َس     
نْ َيا َواْلِخ    َرِة. ِف    ي  َس    تَ َرُه اهللُ  ال    دُّ

ِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْب ُد ِفي َعوْ  َواهللُ 
ِفي َعْوِن َأِخيِه. َوَمْن َسَلَ  َطرِيق اً 

لَ  ُه  ُِ ِفي  ِه ِعْلم  اً  َس  هََّل اهللُ يَ ْل  َتمِ 
بِِه َطرِيق ًا ِإلَ ى  اْلَجنَّ ِة. َوَم ا اْجَتَم َع 

  ِف    ي بَ ْي    َت ِم    ْن بُ يُ    وِ  اهللِ  قَ     ْومٌ 

ривоят кардааст. 

 
   

ҲАДИСИ СИЮ ШАШУМ 

ДАР БАЁНИ ФАЗИЛАТИ ҚА-

ЗОИ ҲОЉАТҲОИ  МУСУЛ-

МОНОН ВА ТИЛОВАТИ 

ҚУРЪОН 
 

Аз Абўҳурайра, разия-л-
Лоҳу анҳу, ривоят аст, ки 
пайғамбари Худо, салла-л-
Лоҳу алайҳи ва саллам, 
гуфт: «Ҳар ки мусулмонеро 
аз андўҳе аз андўҳҳои дунё 
раҳо кунад, Худои Таъоло 
ўро аз андўҳе аз андўҳҳои 
қиёмат раҳо кунад; ва ҳар 
ки (кори) дармондаеро 
осон кунад, Худои Таъоло 
бар вай дар дунёву охират 
осонї расонад; ва ҳар ки 
(айби) мусулмонеро бипў-
шонад, Худо (гуноҳи) ўро 
дар дунёву охират пўшида 
дорад. Ва Худо, дар ёрии 
банда аст, модоме ки банда 
дар (фикри) ёрї намудани 
бародар(-и мусулмон)-аш 
бошад. Њар ки дар љусту-

љўи илмомўзї бошад, Худо 
ба (баракати) он илм ро-
ҳеро ба сўйи љаннат бар 
вай осон созад. Њар гоњ ки 
мардуме дар масљиде аз ма-
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لُ     وَن ِكتَ     اَب اهللِ    َويَ َتَداَرُس     ونَُه يَ ت ْ
ََلَ           ْت َعلَ           ْيِهُم بَ ي ْ            نَ ُهْم  ِإالَّ نَ 

ُهُم الرَّْحَم       ُة  اليَّ       ِكيَنُة  َوَإِش       َيت ْ
ُهُم الْ   َم َِئَك  ُة  َواََك  َرُهُم اهللُ َوَحفَّ  ت ْ

بِ ِه َعَملُ  ُه   أَ طَّ بَ  ِف يَمْن ِعْن َدُه. َوَم  نْ 
 «.َلْم ُيْي رِْع بِِه َنَيُبهُ 
 َذا اللَّْفِظ.َرَواُه ُمْيِلٌم ِبه  

 
 
 

 

 

   

 ِديُث السَّابُِع َوالثَّالثُونَ الحَ 
ُل هللاِ تََعالى َو َكَرِمهِ   فَضأ

 اهللُ  يَ ِ      رَ  اسَ بَّ     عَ  نِ ابْ      نْ َع     
 ى اهللُ لَّ َعْن َرُسوِل الّلِه صَ  ا مَ هُ ن ْ عَ 
َْ ْي  لَ عَ  ِفيَم   ا يَ    ْرِوي َع   ْن  ووو مَ لَّ َس   وَ  ِه

 ِإنَّ اهللَ »قَ اَل   ورَبِِّه تَ َباَرَ  َوتَ َعاَلى 
اليَّ  يَِّئاِ . ُِ  مَّ َكتَ  َب اْلَ َي  َناِ  وَ 

ِلَ   َفَمْن َهمَّ ِبَ َي َنَة فَ لَ ْم بَ يََّن ا  
ِعْن    َدُه َحَي    َنًة   يَ ْعَمْلَه   ا َكَتبَ َه    ا اهللُ 

َكاِمَلًة َوِإْن َهمَّ ِبَها فَ َعِمَلَها َكَتبَ َه ا 

сољид љамъ омада, Қуръон 
тиловат кунанд ва аз он 
дарс омўзанд, пас бар дил-
ҳои онҳо сакинаву оромї 
нозил шавад ва раҳмати 
Худо онҳоро фаро гирад ва 
малоикаҳо онҳоро иҳота 
кунанд ва Худо онҳоро дар 
байни касоне, ки назди 
Ўст, ёд кунад; ва ҳар ки дар 
амал сустї кунад, ҳељ гоҳ 
насабаш ўро ба љое нарасо-
над».    

Ин (ҳадис)-ро Муслим 
бо ин лафз ривоят карда-
аст. 

 

   

ҲАДИСИ СИЮ ҲАФТУМ 

ДАР БАЁНИ ФАЗЛУ КАРА-

МИ ХУДОИ ТАЪОЛО 

 

Ибни Аббос, разия-л-
Лоҳу анҳумо, аз пайғам-
бари Худо, салла-л-Лоҳу 
алайҳи ва саллам, нақл ме-
кунад, ки вай дар аснои ри-
воят аз Парвардигори Та-
борак ва Таъоло чунин 
гуфт: «Ҳаройина Худои Та-
ъоло хубиҳо ва бадиҳоро 
муқаррар намуда, пасон 
онҳоро баён кардааст. Пас 
ҳар ки қасди некї карду 
онро ба анљом нарасонид, 
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 ِعْن     َدُه َعْش     َر َحَي     َناَ  ِإلَ     ى   اهللُ 
َأْ      َعاَف   َس     ْبِعِمائَِة ِ      ْعَ  ِإلَ     ى  

ِإْن َه      مَّ ِبَي      يَِّئَة فَ لَ      ْم َكِثي      َرَة. وَ 
ِعْن    َدُه َحَي    َنًة   يَ ْعَمْلَه   ا َكَتبَ َه    ا اهللُ 

َكاِملَ     ًة. َوِإْن َه     مَّ ِبَه     ا فَ َعِمَلَه     ا   
 «.َسيَِّئًة َواِحَدةً  َكَتبَ َها اهللُ 

َرَواُه اْلُبَخاِريُّ َو ُمْيِلٌم ِف ي 
 َصِ يَ ْيِهَما ِبهِذِه اْلُ ُروِف.

 اهللُ  انَ    قَ ف َّ وَ  يِخ    أَ  ايَ     رْ ظُ انْ فَ    
 الى  َع ت َ  اهللِ   ِ طْ لُ  يمِ ظِ عَ  لى  إِ  ا َ يَّ إِ وَ 
  اظَ فَ لْ األَ  هِ ذِ ه   لْ مَّ أَ تَ وَ 

I-  َةٌ ارَ َش    إِ  «هُ دَ ْن    عِ »  هُ لُ    وْ ق َ و 
  .اهَ بِ  اءِ نَ تِ عْ افِ  لى  إِ 

II-  َةً لَ              امِ كَ »  هُ لُ              وْ ق َ و» 
 .اهَ بِ  اءِ نَ تِ عْ افِ  ةِ دَّ شِ  وَ  يدِ كِ أْ لتَّ لِ 

III-  َيتِ  الَّ  ةِ ئَ يِّ اليَّ   يِف   الَ قَ  و 
 هُ دَ ْن عِ  اهللُ  اَه ب َ تَ كَ  اهَ كَ رَ ت َ  مَّ ُِ  اهَ بِ  مَّ هَ 
( ةَ لَ  امِ كَ )  بِ   اهَ دَ كَّ  أَ فَ  ةً لَ  امِ كَ  ةً نَ َي  حَ 

Худои Таъоло онро (барои 
вай) дар назди Худ як 
хубии комил менависад; ва 
агар қасди некї карду онро 
ба анљом расонид, Худои 
Таъоло онро (барои вай) 
дар назди Худ (ҳамчанди) 
даҳ хубї то ҳафсад баро-
бар ва маротибаҳои зиёд 
менависад; ва агар қасди 
бадї карду онро адо на-
кард, Худои Таъоло онро 
(барои вай) дар назди Худ  
як хубии комил менависад; 
ва агар қасди бадї карду 
онро ба анљом расонид, 
Худои Таъоло онро (барои 
вай) як бадї менависад». 

Ин (ҳадис)-ро ал-Бухорї 
ва Муслим дар "Саҳеҳайн"-
и худ бо ҳамин ҳуруф ри-
воят кардаанд. 

Пас эй бародар, Худо 
мову шуморо тавфиќ биди-
њад, ба лутфу марњамати 
бузурги Худованд назар 
афкан ва ба ин гуфтањо бо 
тааммул андеша кун: 

1. Ва суханони Ў: 
"назди Худ" ишора ба та-
ваљљўњи махсус доштан ба 
он (некї) аст. 

2. Ва суханони Ў: "(не-
кии) комил" барои таъкид 
ва таваљљўњи бисёр наму-
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 ةً دَ اِح   وَ  ةً ئَ يِّ َس    اَه   ب َ تَ كَ  اَه   لَ مِ عَ  نْ إِ وَ 
 مْ لَ    وَ ( ةَ دَ اِح    وَ )  بِ     اَه    يلَ لِ قْ ت َ  دَ كَّ    أَ فَ 
 دُ ْم    َ الْ  ِللّ   هِ فَ ( ةَ لَ   امِ كَ )  بِ    اهَ دْ كِّ    َ ي ُ 
 اءً نَ    ِ َ  يِص     ْ النُ  هُ انَ  َ بْ ُس     ةِ نَّ    مِ الْ وَ 
 .ي ِ فِ وْ الت َّ  اهللِ بِ  وَ  هِ يْ لَ عَ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

   

ُن َوالثهالثُونَ  يُث الثهام   الَحد 
 َجَزاُء ُمَعاَدات  اْْلَْول يَاء  

 

 َرِ َي اهللُ َعْنهُ  ةَ رَ ي ْ رَ ي هُ بِ أَ   نْ عَ 
 ى اهللُ لَّ اللّ  ِه َص   َرُس  ولُ اَل قَ    الَ قَ  
َْ ْي     لَ عَ  تَ َع     الى   اهللَ  نَّ إِ   »مَ لَّ َس     وَ  ِه
 دْ َق   ي   اً ف َ لِ ي وَ لِ    اد   َع    نْ   َم   الَ قَ   
 يَّ لَ  إِ  بَ رَّ َق  ا ت َ َم    وَ بِ رْ  َ الْ بِ   هُ تُ  ن ْ آاَ 

дан ба он (некї) аст. 
3. Ва дар бораи бадие, 

ки ба он ќасд карду сипас 
онро тарк кард, Худо онро 
(барои вай) як некии ко-
мил менависад, пас онро 
ба (лафзи) "комил" таъкид 
кард; ва агар онро анљом 
дињад, онро (барои вай) як 
бадї менависанд ва ночиз 
будани онро ба (лафзи) 
"як" таъкид кард ва онро 
ба (лафзи) "комил" таъкид 
накардааст.   

Пас њамду миннат Ху-
доро аст, Субњонању, ки мо 
бар Ў (њаќќи) ситоиш  бар-
шуморида наметавонем. 
Ва тавфиќу комёбї аз 
љониби Худои Тавоност.    

  
   

ҲАДИСИ СИЮ ҲАШТУМ 

САЗОИ БО ДЎСТОН(-И ХУ-

ДО) ДУШМАНЇ  КАРДАН 

Аз Абўҳурайра, разия-л-
Лоҳу анҳу, ривоят аст, ки 
пайғамбари Худо, салла-л-
Лоҳу алайҳи ва саллам, 
гуфт: «Ҳаройина Худои Та-
ъоло гуфтааст: "Ҳар ки бо 
дўсте аз дўстони Ман душ-
манї намояд, пас Ман  бар 
(зидди) вай љанг эълон 
менамоям. 
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ا مَّ    مِ  يَّ لَ    إِ  بَّ َح    أَ  ءَ يْ َش    بِ  يْ دِ ْب    عَ 
 يْ دِ ْب عَ  الُ ََ ا يَ  مَ   وَ هِ يْ لَ عَ  تُ  ْ رَ ت َ اف ْ 
  هُ بُّ حِ أُ  ى  تّ حَ  لِ افِ وَ الن َّ بِ  يَّ لَ إِ  بُ رَّ قَ ت َ ي َ 
 يْ ذِ الَّ    هُ عُ مْ َس    تُ ْن   كُ   هُ تُ   بْ بَ حْ ا أَ اَ  ِ فَ   
 رُ ِص  بْ ي َ  يْ ذِ الَّ   هُ رُ َص  بَ    وَ هِ بِ   عُ مَ ْي  يَ 
ا  َه     بِ  شُ طِ بْ ي يَ      تِ     الَّ  هُ دُ يَ        وَ هِ بِ     
 نْ َفِ  ا  وَ َه   ي بِ ِش   مْ ي يَ تِ   الَّ  هُ لُ   جْ رِ وَ 
ي نِ ااَ عَ ت َ ْس اِ  نْ ئِ لَ   وَ هُ نَّ ي َ طِ عْ أَلُ  يْ نِ لَ أَ سَ 
 «هُ نَّ يذَ عِ أَلُ 

 الْ ُبَخاِريُّ. َرَواهُ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Бандаи Маро ҳељ чизе 
барои наздикї љустан ба 
сўйи Ман сазовортар аз 
(иљрои) он чи, ки бар вай 
фарз гардондаам, нест. Ва 
бандаи Ман ба воситаи 
анљом додани ибодатњои 
нофила ба Ман наздиктар 
мешавад, то Ман ўро дўст 
мегирам, вақте ки Ман 
вайро дўст доштам, он гоҳ 
(нигањдорандаи) гўши ў хо-
ҳам шуд, ки ба воситаи он 
вай хоҳад шунид; ва (нигањ-
дорандаи) чашми ў, ки ба 
воситаи он вай хоҳад дид; ва 
(нигањдорандаи) дасти ў, ки 
ба воситаи он вай сахт хоҳад 
гирифт; ва (нигањдорандаи) 
пойи ў, ки ба воситаи он вай 
ҳаракат хоњад кард. Ва агар 
ў аз Ман чизе талаб кунад, 
Ман бетаъхир ба ў инро 
мебахшам, агар ў ба паноҳи 
Ман шитобад, Ман, албат-
та, ўро дар паноҳи Худ 
мегирам!».  

 [Аз ин њадис чунин бар-
меояд, ки адо кардани фа-
ризањо ва тарки муњарра-
мот боиси дўстї бо Худо 
гардида ва пайваста анљом 
додани нофилањо боиси зиёд 
шудани дўстї ва муњаб-
бати Худованд мегардад]   

Ин (ҳадис)-ро ал-Бухорї 
ривоят кардааст. 
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ُع َوالثهالثُوَن  يُث التهاس   الَحد 
 التهَجاُوُز َعن  اْلَخطَأ  َو النُّْسيَان  

 

 هُ ْن عَ  اهللُ  يَ ِ  رَ  اسَ بَّ عَ  نِ ابْ  نْ عَ 
 ى اهللُ لَّ َص   اهللِ  ولُ ُس  رَ  الَ قَ  »  الَ قَ  
ي لِ    زَ اوَ َج   تَ  اهللَ  نَّ   إِ مَ لَّ َس   وَ  هِ ْي   لَ عَ 
ا َم   وَ انَ يَ ْي النُّ   وَ أَ طَ خَ ي الْ تِ مَّ أُ  نْ عَ 
 «.هِ يْ لَ وا عَ هُ رِ كْ تُ  سْ اُ 

 يٌ  َحَي   ٌن َرَواُه ابْ   ُن َماَج   هْ َح   دِ 
َهِقيُّ  ُرُهَما. َو اْلبَ ي ْ  َو َإي ْ

 

 

 
   

يُث اْلَْربَُعونَ   الَحد 

َرة   ْنيَا ل ْلفَْوز  ب اْْلخ   ا ْغت نَاُم الدُّ
 

 يَ ِ   رَ  رَ َم  عُ  نْ بِ   اهللِ  دِ ْب  عَ  نْ َع  
 اهللِ  َرُس  ولُ  ذَ َخ  أَ   الَ ا قَ  َم  هُ ن ْ عَ  اهللُ 
 يَّ بَ    كِ نْ مَ بِ  مَ لَّ َس    وَ  هِ ْي    لَ عَ  ى اهللُ لَّ َص    
  َ نَّ   أَ ا كَ يَ ن ْ ي ال   دُّ ِف    نْ ُك     »الَ َق   ف َ 

 
 

   

ҲАДИСИ СИЮ НЎҲУМ 

АЗ ХАТО ВА ФАРОМЎШЇ 

ГУЗАШТ КАРДАН 

 

Аз Ибни Аббос, разия-
л-Лоҳу анҳу, ривоят аст, ки 
пайғамбари Худо, салла-л-
Лоҳу алайҳи ва саллам, 
гуфт: «Ба дурустї, Худо ба 
хотири ман аз умматонам 
хатову фаромўшї ва он чи-
ро, ки бар онҳо маљбур 
карда шудаанд, гузашт 
кардааст». 

(Ин) ҳадис ҳасан аст. 
Онро ибни Моља ва ал-
Байҳақї ва дигарон ри-
воят кардаанд. 

 
   

ҲАДИСИ ЧИҲИЛУМ 

ДАР БАЁНИ ҒАНИМАТ ШУ-

МУРДАНИ ДУНЁ БАРОИ 

НАЉОТИ ОХИРАТ 
 

Аз Абдуллоҳ ибни 
Умар, разия-л-Лоҳу анҳу-
мо, ривоят аст, ки гуфт: 
пайғамбари Худо, салла-л-
Лоҳу алайҳи ва саллам, аз 
сари ҳар ду китфи ман 
гирифту гуфт: «Дар дунё 
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  انَ َك    وَ «. يلَ بِ َس     رُ ابِ َع     وْ أَ  ي    بٌ رِ إَ 
ُهَما رَ مَ عُ  نُ ابْ    ولُ قُ ي َ  َرِ َي اهللُ َعن ْ
  ا َ بَ الصَّ   رِ ِظ  تَ نْ ت َ   فَ   تَ يْ َي  مْ ا أَ اَ إِ 
 رِ ِظ           تَ نْ   ت َ فَ            تَ  ْ بَ ْص           ا أَ اَ إِ وَ 
  َ تِ  َ ِص       نْ ِم       ذْ ُخ        وَ اءَ َي      مَ الْ 
 . َ تِ وْ مَ لِ   َ اتِ يَ حَ  نْ مِ   وَ  َ  ِ رَ مَ لِ 

 َرَواُه اْلُبَخاِريُّ.
 

 
   

بَعُوَن   الَحِديُث الَواِحُد َواْلَرأ

بَاُع النَّبِيِّ   َصلَّى هللاُ َعلَيأِه َوَسلَّمَ اِتِـّ
 
 

مَّ  َد َعْب  ِد اهلِل بْ  ِن َع  ْن أَبِ  ي ُم َ 
َعْم      َرو بْ      ِن الَع      اِ  َرِ       َي اهللُ 
ُهَم     ا قَ      اَل  قَ      اَل َرُس      وُل اهلِل  َعن ْ

يُ   ْ ِمُن ال»َص  لَّى اهللُ َعَلْي  ِه َوَس  لََّم  
ى َيُك   وَن َه   َواُه تَ بَ ًع   ا َأَح   دُُكْم َحتّ    
 .«ِلَما ِجْئُت بِهِ 

َح   ِديٌ  َحَي   ٌن َص   ِ يٌ   َرَويْ نَ   اُه 

он чуноне бош, ки гўё ға-
риб ва ё роҳгузаре ҳастї». 
Ва Ибни Умар, разия-л-
Лоҳу анҳумо, (ҳамеша) ме-
гуфт: "Ҳар гоҳ шаб туро 
фаро гирад, пас мунтазири 
субҳ набош ва ҳар гоҳ ки 
ба субҳ расидї, пас мун-
тазири шаб набош. Ва аз 
сиҳатмандии худ (чизе) ба-
рои бемориат ва аз ҳаёти 
худ (чизе) барои мамотат 
бигир". 

Ин (ҳадис)-ро ал-Бухорї 
ривоят кардааст.  

 
   

ҲАДИСИ ЧИҲИЛУ ЯКУМ 

ДАР БАЁНИ ПАЙРАВЇ  КАР-

ДАНИ ПАЙҒАМБАР, 

салла-л-Лоҳу алайҳи ва саллам 

 

 Аз Абўмуҳаммад Абдул-
лоҳ ибни Амр ибни Ос, ра-
зия-л-Лоҳу анҳу, нақл аст, 
ки гуфт: пайғамбари Худо, 
салла-л-Лоҳу алайҳи ва 
саллам, гуфт: «Ҳар кадоми 
шумо то ин ки ҳавову ҳа-
васи худро пайрави он чи  
ман овардаам, нагардо-
над, ҳанўз имон наоварда-
аст». 

Ин ҳадиси ҳасан ва са-

ҳеҳ аст, дар китоби "ал-
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    بِِ ْسنَاَد َصِ يَ . ةِ ِفي ِكتَِاب اِلُ جَّ 
 

   

يُث الثهان ي َواْلَْربَُعونَ   الَحد 

َعةُ َمْغف َرة  َّللا  َعزه َوَجله   س 

َِ َعْن   الَ   قَ هُ نْ عَ  اهللُ  يَ  ِ رَ  أََن
 ى اهللُ لَّ َص       َس      ِمْعُت َرُس      وَل اهللِ 

َْ ْي   لَ عَ   اَل اهللُ قَ   »يَ ُق   وُل   مَ لَّ َس   وَ  ِه
آَدَم ِإنَّ  َ   نَ ا ابْ    يَ  َع  الى  تَ بَ  اَرَ  وت َ 

َورََج  ْوتَِني َإَف  ْرُ  لَ  َ  َم  ا َدَع  ْوتَِني 
ا أُبَ  اِلي. يَ  َ  َوالْن  مِ اَن ا َك  َم   ى  َعل  
ُانُوبُ  َ  َعنَ  اَن  َن آَدَم لَ  ْو بَ َلغَ  تْ ابْ  

ْغَفْرتَِني َإَف    ْرُ  اليَّ    َماِء ُِ    مَّ اْس    ت َ 
َن آَدَم إنََّ  َلْو ا ابْ أُبَاِلي. يَ َلَ  َوال

ِ  َخطَايَ  ا ُِ  مَّ رْ األَ  أَتَ ْيَتنِ  ي بُِق  َرابِ 
ي َش  ْيئاً ألَتَ ْيتُ  َ  ُتْش  ِرُ  بِ َلِقيَتنِ ي ال

 «.بُِقَراِبَها َمْغِفَرةً 

Ҳуљљат" ба исноди саҳеҳ 
онро ривоят кардем.  

   

ҲАДИСИ ЧИҲИЛУ ДУЮМ 

ДАР БАЁНИ ФАРОХ БУДА-

НИ МАҒФИРАТИ ХУДОИ 

ЃОЛИБУ ТАВОНО 

Аз Анас ибни Молик, 
разия-л-Лоҳу анҳу, ривоят 
аст, ки гуфт: аз пайғамбари 
Худо, салла-л-Лоҳу алайҳи 
ва саллам, шунидам ки 
мегуфт: «Худои Ѓолибу Та-
воно мефармояд: Эй фар-
занди Одам, ба ростї ҳар 
чи ту аз Ман талаб кунї ва 
хоҳиш намої, туро бар он 
чи ки аз ту буд, омурзиш 
кунам ва Маро парвое 
нест. Эй фарзанди Одам, 
агар гуноҳони ту ба абрҳои 
осмон баробар бошад, он 
гоҳ ту аз Ман талаби омур-
зиш кунї, бар ту бибах-
шам, ва Маро парвое нест. 
Эй фарзанди Одам, агар ба 
андозаи гунљоиши замин 
гуноҳҳо бикунї, сипас ба 
дидори Ман бирасї ва 
чизеро ба Ман шарик на-
гирифта бошї, ба ҳамон 
андозаи гунљоиши замин 
туро мағфират диҳам».  

[Бидон ки барои ќабули 
тавба се шарт аст: 
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  الَ قَ               وَ  يُّ ذِ ِم              رْ الت ِّ  اهُ وَ رَ 
 .ي ٌ  ِ صَ  نٌ يَ حَ  ي ٌ دِ حَ 

 
 
 
 

1. Тарки маъсият (гуноњ) 
кардан. 

2. Пушаймонї бар он маъ-
сияте, ки анљом дода шуд. 

3. Азм намудан бар он, ки 
ба маъсият барнагардад. 

Ин ҳадисро ат-Тирмизї 
ривоят карда гуфтааст: 
"Ҳадиси ҳасану саҳеҳ аст".    
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Муњаррири ороиш А.Исоев 
Муњаррири техникї К.Эгамбердиев 

 
 
 
 
 
 
 
 

БИ № 3608 
Ба матбаа 24.02.2012 супурда шуд. Ба чоп 02.03.2012 имзо шуд.  

Андозаи 70Х100 1/16. Коѓази офсет. Њуруфи адабї.  
Чопи офсетї. Љузъи чопии шартї 3,38. Љузъи нашрию њисобї 2,6. 

Адади нашр 1000. Супориши № 3. Нархи шартномавї. 
 
 

 
Матбааи «Нур-2003», ш. Душанбе, хиёбони Саъдии Шерозї, 19. 


