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ЧАНД АНДЕША
Хонандаи азиз! Китобе, ки дар дасти Шумост, аз бецтарин
дурдонацо мураккаб шуда ва бо боварк метавон гуфт, ки бо зудк ба
дилатон маъво мегирад. Мураттибони асари мазкур бацри рангину
бой гаштани олами маънавии мардум кумаки зижд ба харщ додаанд ва
то андозаи муайяне ба мақсад расидаанд. Банда цамшун муцаррири ин
асар аз он норизою гиламандам, ки цамкориам бо мураттибон
муттасил набуд ва дар як муддати кӯтоц ва саросемагк таврнистам
бацри тасцици аксари он циссагузор бошам ва шанд аз онро дар ягон
саршашмае натавонистам мулоқк шавам. Вақте бо тарщимаи ацодиси
пажмбар Саллаллоцу ъалайци васаллам ва цикматцои ацли ташаюъ (аз
забони англиск ба форск тарщимашуда) шинос шудам, ростк ба цайси
як нафар мударрису донандаи забони арабк аз муғлақбажнию
мубцамии тарщумаи бисжр ацодис дар цайрат мондам. Бояд аз жд
набаровард, ки як царф ж як калима метавонад дар маъною мазмуни
як цадис, ки ищрои он дар амал суннат ж вощиб аст, гардиши куллие ба
амал орад ва мароқи муслиммин коцад ж дудилагию ихтилоф ба мижн
ояд. Масалан дар цадиси тацти № 449 ин тавр маънк омадааст: «Касе,
қи аз садоқат!?! тавба кунад, монанди касе цаст, ки ба цещ гуноц
муртакиб нагашта бощад». Дар ин сурат мо ба нусхаи аслаш мурощаат
намудем. Лекин афсӯс, нусхае, ки аз он манбаъ истифода бурда
шудааст, ин замон мавщуд нест. Мо аз рӯи мантиқ калимаи «садоқат»ро ба «саййиот» бадал намудем ж худ дар цадиси тацти № 272
омадааст: «машоиати мецмон то дами дар накуст». Дар ин що низ
маъно костааст, калимаи «машоиат» ба «мушояъат» бадал карда шуд.
Монанди ин дар ацодиси фаровон хатогицои дағал содир шудааст ва
бояд аз хотир фаромӯш накард, ки хонандаи имрӯз, ба хусус
мухлисони каломи динк, хеле нуктасанщ ва шуқурмулоцизаанд ва
набояд мо ин цамаро дониста сацлангорк намоем.
Цамшунин банда аз он мутацайирам, ки шаро имрӯз бисжр
уламои муосири мо дар бобати нашри кутуби динк доир ба оинцои
халқк ба шитоб ва дӯлобкорицо роц медицанд. Дар ин хусус бисжр
мехостам, ки асари мазкур на аз арабк ба англиск ва аз англиск ба
забони тощикк, балки бевосита аз забони арабк ва бо сифати наву
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фасоцату шеваи равон интишор жбад. Мутаассифона шунин мояи
бузурги илмк имрӯз шоп шудааст ва бешумор ихлосмандон онро бо
умед варақ мезананд ва цини душор омадан ба калому мақоми
ношинос аз он ки мураттибон бацри тавзецу ташриц шорае надидаанд,
дилмонда мешаванд. Ин яке аз усулцои бецтарини дар хонанда талқин
намудани маъною мазмуни асар буд. Бо вущуди цамин қадар
нофацмицо ацодиси Цазрати пажмбар Саллаллоцу ъалайци васаллам
дар боби ғанию бойгардонии олами маънавии мардум, дину
оиншиноск, оқибату охират ва тоъату ибодат душанд меафзояд ва ин
албатта, ба манфиати муслимин ва дину ислом аст...
Мулло Идриси Давлат,
мударриси Донишкадаи олии
исломии ҷумцурии Тоҷикистон
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БИСМИЛЛОЦ-ИР-РАЦМОН-ИР-РАЦИМ

ҚОЛА РАСУЛУЛЛОЦ (С) САЛЛАЛЛОЦУ
ЪАЛАЙЦИ ВАСАЛЛАМ

1. Арзиши аъмол ба нижт ва саранщоми он аст.
2. Касе агар барои худо ва расули ӯ цищратро ният кунад,

цищрати ӯ барои худо ва расул аст. Агар касе барои мол
цищрат менамояд, ж ин ки никоц кардани зане цищрат кунад,
цищраташ ба цамин ният хоцад буд.
3. Цещ кас мӯъмини воқек нест, магар он кас ки бацри
бародараш он хоцад, ки бацри худ хоцон аст.
4. Цалол аст он шк, ки дар Қуръон омада ва царом аст он шк,
ки худованд дар Қуръон царом карда ва он широ, ки маскут
гузошта мавриди афв аст.
ДАР БОБИ ПАРЦЕЗ
5. Худоро дар хилват жд ор ва ибодатро хоби худ кун ва
6.
7.
8.

9.

10.

гуруснагиро қути хештан.
Асоси дин парцезкорк аст.
Бо зижд хӯрдан ва нӯшидан қалби худро макуш.
Қалби худро бо гуруснагк сайкал дец ва бо гуруснагк ва
ташнагк бар нафси худ ғалаба кун. Бо гуруснагк бар
дарвозацои бицишт соил бош.
Дунж дар қалб ширин аст ва ба дида сабз, аммо худованд
шуморо баъд аз онон, ки пеш аз шумо рафтанд, овардааст,
пас нек марокиби аъмоли худ бошед ва аз дунж ва хабоиси
он цазар кунед.
Наздиктарин касон ба ман парцезкоронанд, цар кас ки
бошанд ва цар що ки бошанд.

7


11. Цар он ки рӯза мегирад, цар гоц худдорк аз дурӯғ ва

12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

бадгӯиро надошта бошад, рӯзааш бацри парвардигор
ацамият нахоцад дошт (ж рӯзааш қабул нахоцад афтод).
Рӯзе касе ба Расули акрам (с) арз кард: ж расулуллоц, бигзор
то ки муъмин гардам. Пайғамбар фармуд: Он ки дигареро
мӯъмин сохта ва ж худаш мӯъмин шуда ба ман рабте
надорад, зеро равише ки уммати ман мӯъмин мегардонад,
аз роци рӯза ва парцез аст. Он мард арз кард: Пас бигзор то
аз мардум рӯгардон шавам ва аз лазоизи зиндагк ва дунж
шашмпӯшк намоям. Пажмбар (с) фармуд: Он гӯшагирк аз
дунж, ки барои уммати ман писандида аст, цамоно зистан
дар дунж ва дар айни цол нишастан дар кунщи масщид ба
ибодат аст. Бецтарин банда назди худо он аст, ки хулқаш
нектар бошад.
Он ки рӯза дорад, бояд аз тамоми гуфтор ва кирдори бад
цазар намояд ва дилеро наозорад.
Худро мажзоред, ки худованд шуморо танбец хоцад кард.
Дар ислом рацбоният вущуд надорад.
Саъд бинни Абуваққос гуфт: Расули акрам Усмон бинни
Мазъунро аз тащрид ва парцез аз музоващат барцазар дошт
ва цар гоц он ищозатро ба ду-се дод, цар оина мо (дигар
муслимин) хощагон мешудем.
Панщ амал рӯзаро ботил кунад ва вузӯро бишканад: дурӯғ,
ғайбат, суханшинк, назари шацват ва қасами дурӯғ.
Дӯсте, ки бештар эцтиромаш мегузорам, мусулмоне аст
ғайри мутащовиз, марде бо хонаводаи кӯшак, пули андак,
намозгузор ва худопараст дар хафо. Он ки ношинос аст ва
барои рафъи эцтижщоташ ба цадди кифоят дорад ва пас аз
марг занони камтаре барои гиристан бар мазори хеш ва
амлоки камтаре боқк гузорад.
Рӯза бигиред ва ба цангом бихӯред. Шабона бедор бимонед
ва ба цангоми зарурат бихобед, зеро ки нисбат ба щисми
худ низ вазифае доред. Набояд зижд озораш кунед то
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мабодо бемор шуда ва худро нобуд созед. Нисбат ба
шашми худ вазифае доред, бояд ки гоц-гоц бихусбед ва бадонцо оромиш бахшед. Нисбат ба цамсари худ вазифае
доред ва нисбат ба мецмонони худ, ки ба дидоратон
меоянд, бояд ки бо эшон сухан гӯед. Цещ кас ки цамвора
руза дошта рӯзаи худро цамвора цифз накарда. Рӯзаи
серӯза дар моц баробари рӯзаи доимк аст. Пас цар моц се
рӯз рӯза бигиред.
ДАР БОБИ ЗИНО
20. Замоне ки марде муртакиби зино мешавад, имон ӯ рахт

21.
22.

23.
24.

25.

бармебандад. Лекин вақте аз ин одати палид канорагирк
мекунад, имони вай авдат менамояд.
Цар кас зино кунад, бо касони вай зино намоянд.
Зинои босира цамоно нигаристан бо дидаи цавас ва
шацват бар цамсари дигаре аст. Ба зинои забон адои
каломе аст нопок.
Эй уммати ман, савганд ба худованд, цещ шиз палидтар аз
зино дар назари худованд нест.
Цар шашме бо нигоци нораво зинокор аст. Ва цар зане цам
ба худ равғани хушбӯ зада ва дар мащмаъи мардон цозир
шуда ва қасди худнамок ва ишвагарк кунад, зинокор аст.
Зино мояи фақр аст.
ДАР БОБИ АФРОДИ МУСИН

26. Цар щавоне, ки цурмати пирони мусинро ба иқтизои

синни эшон нигоц дорад, худованд бо издижди син ащраш
дицад.
27. Эцтиром ба куцансол эцтиром ба худо аст.
ДАР БОБИ САДАҚА
28. Нектарин садақацо он аст, ки дасти рост бибахшад ва
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29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

дасти шап аз он бехабар монад.
Бецтарин садақа сухане аст, ки аз қалб бархезад ва қалб
онро боз гӯяд то дардцои дардмандонро таскин бахшад.
Садақа додан вазифаи шумост.
Садақаро аз он шк, ки холиқ оғоз карда, шурӯъ кунед.
Садақа бояд аз ғани гирифта шуда ва ба фақир дода
шавад.
Цафт нафарро худованд рӯзе дар сояи худ паноц хоцад дод,
ки сояи дигар набошад Ба яке аз онон касе хоцад буд, ки
садақа дода ва пинцон нигоц дошта ва дасти шапаш аз он шк
дасти рост додааст, бехабар монда бошад.
Цазрати Муцаммад (с) фармуд:
Бар цар мусулмоне лозим аст, ки садақа дицад. Пайравон
гуфтанд: Аммо агар цещ надошта бошад?
Цазрат фармуд: Цар гоц он шахс шизе надошта бошад, бояд
бо дастранщи худ шизе касб намояд ва суде цосил кунад ва
бақияро ба фуқаро дицад. Гуфтанд: Вале агар тавони он
корро надошта бошад то ба худ ва дигарон суд расонад, шк
тур? Расули худо фармуд: дар он сурат бояд мустамандон
ва мазлумонро жрк кунад.
Пурсиданд: Цар гоц натавонад?
Пайғамбар (с) фармуд: Дар он сурат бояд, ки аз озори
дигарон худдорк намояд, ки ин бартарин эцсонцо ва садақа
хоцад буд.
Ацли байти расул бузеро забц намуданд ва он Цазрат
фармуд: Аз цайвон шк боқк монда?
Оиша гуфт: Цещ, магар китфи он. Бақияро барои фуқаро ва
цамсояцо фиристодаем.
Расули акрам (с) фармуд: Тамоми буз ба щуз китфи он
боқимонда ва он шк ки дар хона нигац доштаед, бе бацо аст.
Малоик пурсиданд: Худож, дар хилқати ту мустацкамтар аз
сахрацо шизе хаст?
Худованд фармуд: Оцан сахттар аз сахрацост, зеро ки
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онцоро мешиканад. Малоик гуфтанд: Парвардигоро, дар
хилқати ту кавитар аз охан цаст? Эзиди якто фармуд: Оре,
оташ қавитар аз оцан аст, зеро ки онро завб менамояд.
Ва малоик гуфтанд: Худож, дар хилқати ту қавитар аз оташ
цаст?
Худованд фармуд: Оре, об бар оташ ғалаба мекунад. Онро
мекушад ва сардаш менамояд.
Ва фариштагон пурсиданд: Дар хилқати ту қавитар аз об
цаст?
Қодири мутлақ фармуд: Оре, бод бар об ғалаба карда ба
хашмаш меоварад ва ба царакаташ во медорад.
Малоик гуфтанд: Эй бахшандаи мецрубон, дар хилқати ту
қавитар аз бод цаст?
Худованд фармуд: Оре, фарзандони одам, ки садақа
медицанд. Яъне онон, ки бо дасти рост мебахшанд ва аз
дасти шап мактумаш нигац медоранд. Инон бар цама пирӯз
мешаванд.
36. Бартарин эцсонцо тааллуқ ба касе дорад, ки молаш кам аст.
Он ки моли худро бо зацмат ба даст оварда ва то цадди
тавон мебахшад.
37. Эцсон кардан ба фуқаро, подоши як эцсонро дорад, вале
эцсоне, ки ба ақвом мешавад ду подош. Яке подоши эцсон
ва дигаре подоши силаи рацим ва жрк ба бастагон.
38. Нахустин эцсон ва садақаи шахс бояд ба хонавода ва
ақвоми худ бошад. Цар гоц мӯцтощ бошанд.
ДАР БОБИ ЦАЙВОНОТ ВА ВАЗОИФИ БАШАР
39. Дар рафтор бо цайвоноти нотавон аз худованд битарсед,

цар гоц сазовори савор шудан бошанд, савори онцо шавед
ва шун хаста гарданд, рацояшон кунед.
40. Зане рӯсабк аз канори саге бар лаби шоце гузар кард. Саг
забон аз фарти ташнагк аз дацон берун овард ва дар
шарфи цалокат буд ва зан наълайн аз пой баровард ва ба
11


41.

42.
43.

44.

45.

сарпӯши худ овехт ва барои саг об кашид то рафъи ъаташ
намояд ва ин амал хати бутлон бар гуноци ӯ кашид ва
омурзида шуд.
Зане ба дӯзах рафт, зеро ки гурбаеро баста на шизе ба ӯ
мехӯронид ва на мегузошт то аз шизцои замин бихӯрад, то
он ки мурд.
Хашм гирифтан бар цайвонот аз нодонк аст.
Пурсиданд: Ож некк дар цаққи шацорпожн ва об додан ба
онцо цам подоше дорад?
Цазрати Муцаммад (с) фармуд: Барои цар амали неке, ки
дар цаққи цайвонот сурат гирад, подоше вущуд дорад;
Худованд як сад щузъи рацмат дорад, ки яке аз онцоро
байни афроди башар, шацорпожн ва цар щунбандаи рӯи
курраи замин фиристода, бо он онцо нисбат ба цам ме цр
меварзанд ва якдигарро мебахшанд ва бо он цайвоноти
вацшк нисбат ба тавилацои худ цисси ъутуфат доранд ва
худованд наваду нӯц щузъи рацмати худро боқи гузорида,
то дар рӯзи охират ба махлуқоти худ бахшад.
Марде хӯрщин дар даст ба мацзари пайғамбари акрам (с)
омад ва гуфт: Эй Расули худо, аз бешае гузар мекардам, ки
садои шӯщацои паррандагонеро шунидам. Онцоро
бардошта ва даруни хӯрщин ницодам ва модарашон болу
парзанон болои сари ман ба парвоз даромад. Хӯрщин
бикушудам ва шӯщацоро бар ӯ намудам ва модар бар онцо
афтод ва ман дигарбора хӯрщин бибастам ва ин що
овардам.
Расули акрам (с) фармуд: Онцоро бар замин гузоред. Он
мард шунин кард ва модари шӯщацо бад-онцо пайваст ва
Цазрати Муцаммад (с) фармуд: Ож аз муцаббат ва ишқи
модар ба шӯщацо цайронк? Қасам ба он ки маро ба рисолат
баргузида, худованд беш аз модари ин шӯщацо ба
махлуқоти худ муцаббат дорад. Онцоро ба щои аввал
бозгардон ва модарро ба онцо гузор.
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ДАР БОБИ ҒИЙБАТ КАРДАН

46. Ғийбат кардан ботилкунандаи рӯза ва вузӯ аст.
47. Аз ғийбат цазар кунед, ки сахттар аз зино аст, зеро он ки

зино кунад ва тавба намояд, худованд тавбааш бипазирад,
лек он ки ғийбат кунад гуноцаш бахшида нашавад магар
он кас ки ғайбаташ шудааст, гуноци ӯ бибахшояд.
ДАР БОБИ ВАҶОҚАТ
48. Цазрати Муцаммад (с) фармуд: Он кас, ки заррае ғурур дар

дил дорад, пой ба бицишт нахоцад ницод.
49. Худованд щамил аст ва хушнуд аз зебок, аммо ғурур
инсонро цақир месозад.
ДАР БОБИ ТАЛАБ КАРДАН
50. Цар он кас ки бацри афзоиши мол талаб кунад, худованд
51.
52.
53.

54.
55.

молашро хоцад ситонд,
Бидонед, ки худованд мусулмонеро дӯст дорад, ки социби
хонавода аст. Фақир аст ва аз царом ва аз талаб безор.
Цар он кас ки дари суол бар худ кушод, худованд бар ӯ
дари тангдастк кушуд.
Барои цамаи шумо накӯтар аст; ки таноб бардошта ва боре
цезум бар пушт ницед ва ба фурӯшаш расонед, то худованд
цурмати шуморо цифз намояд. Лек аз мардуми аъам аз
карим ва хасис талаб накунед. Цар гоц аз садақа имтиноъ
варзанд, бар цайсияти шумо латма ворид кардаанд ва
маъюс боз мегардед ва цар гоц бахшиш кунанд, бадтар
хоцад шуд, зеро шуморо зери дайн мегузоранд.
Цар кас ғизои рӯз ва шабро дошта бошад, набояд талаб
кунад.
Бар ағниж щоиз нест, ки соил бошанд ва бар қавк низ
цамшунин, аммо барои тицидаст ва нотавон било монеъ
13


аст.
56. Шахсе пурсид: Ё расулаллоц, ож метавонам дар вақти цощат
аз мардум жрк бихоцам?
Цазрати Муцаммад (с) фармуд: Цещ гоц соил мабошед
магар дар вақти, зарурат. Он замон цам танцо аз зоцид ва
бо тақво.
ДАР БОБИ ФАЙЗИ ДУГОНА
57. Ду навъ файз вущуд дорад, ки аксарияти мардум аз онцо

ғофиланд ва аз фазилати онцо бехабар. Саломатк ва
амният.
ДАР БОБИ ЭЦСОН
58. Саховатманд ба худованд наздик ва ба мардум ва ба

59.
60.
61.

62.

63.

бицишт наздик ва аз дӯзах дур аст ва бахил аз худованд дур
ва аз мардум дур, аз бицишт дур ва ба дӯзах наздик аст.
Ҷоцили саховатманд назди худованд аз донои бахил
мацбубтар аст.
Садақае ки мактум бимонад, хашми худоро ором мекунад.
Намоз равшанибахши қалб аст ва садақа нишонаи имон
ва парцез аз гуноц нишонаи щалоли тамом.
Эцсон вазифаи цар шахси мусулмон аст. Цар кас ки
тавонони эцсон надорад, кофист, ки амале нек анщом дицад
ва ж аз амали бад цазар намояд.
Цар гоц лаб ба сухан мекушоед, сухани воқеъ бигӯед, амал
ба ваъда накунед. Имон дошта бошед. Хилоф макунед, пок
бошед ва аз омили шацвонк гурезон.
Даст ба задан баланд накунед ва аз тасоцуби царом ва
нобоб парцез намоед. Нектарин бандагони худованд
ононанд, ки зикри худо карда ва сухан аз ӯ мегӯянд ва
манфуртарин бандагон ононанд, ки тафриқа андохта
сухани кизб мегӯянд ва дар паи нест кардани некк цастанд.
Цар кк қарз ва фарзандоне боқк гузошта, назди ман оред,
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64.

65.
66.

67.
68.

69.

зеро ки цомии онцо цастам. Қарзи ӯро дода ва
фарзандонашро дӯст хоцам шуд.
Худованд сад щузъи рацмат офарид, як щузъро дар халқ
ницод то бо он ба цам рацм кунанд ва наваду нӯц щузъро
назди худ нигац дошт.
Цар амали нек эцсон аст.
Адолатро байни ду дӯст риоят кардан садақа аст. Ва савор
кардани як нафар бар рӯи уштур ва бардоштани асосаш
садақа аст. Посух гуфтан ба як соил ба цилм садақа аст.
Бардоштани монеък аз маъбар шун хор ва санг садақа аст.
Амри ба маъруф ва нацйи аз мункар садақа аст.
Цар амали нек эцсон аст. Пас некӯст, ки бо оғӯши боз
бародари худро пазиро шавед ва аз машки худ об даруни
бодааш бирезед.
Лабханд задан ба рӯи бародаратон эцсон аст ва тарғиб
кардани башар ба амали нек эцсон аст. Манъ кардани
царомижт эцсон аст ва намудани роц дар замине, ки
мардум роц гум кардаанд, эцсон аст. Ва кӯмак кардан ба як
нобино эцсон аст.
ДАР БОБИ ЪИФФАТ

70.

Ъиффат ва тацорат щузъе аз имон мебошанд.
ДАР БОБИ НАСОРО ВА ЯЦУДИЖН

71.

Як бор Цазрати Муцаммад (с) ба мущодала ишора карда ва
фармуд: Замоне оғоз хоцад шуд, ки илм аз щацон рахт
барбандад.
Зайд гуфт: Ё расулаллоц, илм ва огоцк шк сон аз щацон рахт
бархоцад баст дар цоле ки мо Қуръонро хонда ва ба
фарзандони худ меомӯзем ва онон низ ба фарзандони худ
хоцанд омӯхт ва ин то ба охират идома хоцад дошт?
Пайғамбар (с) фармуд: Ё Зайд, туро фацмидатарин шахси
Мадина мепиндоштам. Ож миллати яцуд ва насоро, ки
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Таврот ва Инщилро мехонанд, бад-онцо амал мекунанд?.
72. Дар ситоишн ман шун насронижн. дар парастиши цазрати
Масец бинни Марям, ки худо ва фарзанди худояш
меноманд, аз цад хорищ нашавед. Ман танцо бандаи
худовандам, пас маро бандаи худо ва расули ӯ биномед.
73. Цар гоц тобути касе, аъам аз калиме, масеце ва ж мусулмон
аз щаворатон гузаронда шуд, бар пой хезед.
ДАР БОБИ НАЗОФАТ
74. Цар гоц бим аз озурдани пайравонам набуд, цар оина ба

эшон фармон медодам, ки пеш аз цар намоз мисвок
бизананд. (Озурдагк бо таващщӯц ба панщ навбат дар рӯз
зикр шуда).
75. Худованд пок аст ва покиро дӯст медорад.
ДАР БОБИ МУЦАББАТ
76. Цангоме ки фарзанди Хадишаро ларзон ва дар цоли марг

назди Цазрати Муцаммад (с) бурданд ашк дар шашмони
расули худо цалка зад ва Саъд гуфт: Ё расулаллоц, сабаби
гиристани он Цазрат шист? Муцаммад (с) фармуд: Ин
нишонаи муцаббат ва ъутуфате аст, ки худованд дар
қулуби бандагонаш нуцуфта. Худованд рацм ва шафқате
нисбат ба бандагонаш нахоцад дошт щуз дар мавриди онон
ки рацим ва шафиқ бошанд.
77. Расули худованд бар болини Саъд бинни Уббода гирифта
ва фармуд: Магар нашунидак, ки худованд ба хотири
рехтани ашк ва гиристани защрдидагон мущозоте коил
нахоцад шуд? Ӯ шун мо нест, ки силие ба сурат зада ва юқа
бидарад ва шун азои щоцилон азо гирад.1
78. Барои як мусулмон, замоне ки рӯци як дӯсти бовафояш аз
Пайғамбар (с) ъазои шацолат (асри бутпарастии аъробро), ки иборат аз надба ва
шевани расо ва силие бар шецра задан ва гуна бо нохун харошндан ва ғайра буд, манъ
фармуда, лек шеваи ва мотами қалибиро раво дошта буд.
1
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щисм муфоракат намуда ва вай бо сабурк тацаммули ғам
кунад, цещ подоше вущуд нахоцад дошт щуз бицишт.
79. Рӯзе Цазрати Муцаммад (с) ба иттифоқи тане шанд аз
сацоба назди оцангаре мавсум ба Абуюсуф рафт, ки шӯи
дояи фарзанди Муцаммад (с) яъне Иброцим буд. Расули
худо Иброцимро ба оғӯш гирифт ва бӯсид. Як бори дигар
ба дидори Иброцим рафтанд ва ин замоне буд, ки ӯ дар
бистари марг қарор дошт. Ашк шун донацои марворид аз
дидагони Расули акрам фурӯ рехт ва Абдурацмон
фарзанди Ъавф гуфт: Ё расулаллоц, ож гиря мекунк ва ашк
мерезк?
Цазрати Муцаммад (с) фармуд: Эй фарзанди Ъавф, ин
ашкцо ашки муцаббат ва алоқа аст нисбат ба муцтазар. Ва
боз сиришк аз дида щорк сохт ва фармуд: Дидаи ман ашк
рехта ва қалбам щарицадор шуда, вале цещ намегӯям щуз он
шк ки хости худост.
80. Цазрати Муцаммад (с) савол кард: Фикр мекунед ин зан
фарзанди худро ба оташ хоцад афканд? Цозирон гуфтанд:
Хайр.
Расули худо фармуд: Пас бидонед, ки муцаббати худованд
нисбат ба махлуқоташ беш аз ишқи ин зан аст нисбат ба
фарзандаш.
81. Замоне ки яке аз ақвоми Цазрати Муцаммад (с) падруди
цажт гуфт ва занон гирд омада ва бар сари майит надба ва
зорк карданд, Умар бархост то монеъ шуда ва ононро
биронад. Аммо Цазрати Муцаммад (с) фармуд: Онцоро ба
цоли худ гузор, эй Умар, зеро ки шашмцо резандаи ашк
цастанд ва қалб тацти таъсири ғам ва андӯц қарор гирифта
ва замони мусибат қариб ва тоза аст ва надбаи занцо бадин шеваанд.
ДАР БОБИ ВИҶДОН
82.

Шахсе аз Расули худо савол кард, ки нишонаи имон шист?
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Цазрати Муцаммад (с) посух дод: Чуноншк аз амали неке
ки анщом додак, эцсоси лаззат кунк ва аз кори хатое ки
кардак, эцсоси андӯц, як мӯъмини воқек хоцк буд. Он шахс
арз кард: Қусури як инсон дар воқеъ дар шк шиз нуцуфта
аст? Цазрати Муцаммад (с) фармуд: Цар гоц шизе вищдони
туро озурда сохт, рацояш кун.
83. Тамомни аъмол бо ангезацои омили онцо қазоват
мешаванд ва меъжри арзиши амал ангеза аст.
84. Рӯзи
қижмат мардумро ба кайфияти нижташон
барангезанд.

ДАР БОБИ ҚАЗОВАТ
Тавонгарк дар фаровонии моли дунявк нест, балки аз
фикр қонеъ аст.
86. Цар гоц шахсеро дидед, ки аз цайси пул ва ващоцат беш аз
шумо бархурдор аст, бар онон бингаред, ки камтар аз
шумо бархурдоранд.
87. Ба онон нигаред, ки цақиртар аз шумо цастанд, то он шк
худованд бар шумо арзонк дошта цақир машуморед.

85.

ДАР БОБИ ТАСАЛЛУТ БАР НАФС
88.
89.
90.
91.
92.

Бартарии щицодцо щицод бар нафс аст.
Ба що овардани фароизи динк гуноци забони бадгӯиро
нахоцад пӯшонд.
Шахс мусулмон нест магар қалб ва забонаш цам шунин
бошад.2
Он киро сабр ва цилм ва мулоимат бошад, сацме некӯ дар
ин дунжи дигар даржфт дошта.
Цар он кас ки бар хашми хештан ғолиб ояд, подоше накӯ
аз худованд даржфт хоцад кард.

Исломи қалб, покии он ва исломи забон, цамоно боздоштани он аз каломи зишт ва
бецосил аст.
2
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93.

94.

95.
96.

97.

98.

99.

100.
101.

Бар уммати хеш, аз шикампарастк ва пурхобк, бекорк ва
беимонк беш аз цар шиз маро бим ояд.
Он кас доно ва бошуур аст, ки бар цавасцои дунявии худ
ғалаба карда ва хоцони подоши эзидк бошад ва он кас
щоцил ва бехирад аст, ки бандаи нафс гашта бо тамоми ин
тафосил хоцони бахшоиш аз худованд бошад.
Худованд қалби он кас ки хашми худро бо имон ва эминк
фурӯ нишонда бошад, равшанк мебахшад.
Шахсе гуфт: Маро панде дец ж расулаллоц.
Цазрати Муцаммад (с) фармуд: Хашмгин мабош ва ғазаб
ба дил роц мадец.
Муъоз гуфт: Замоне ки ба цукумати Яман мансуб шудам,
охирин панди пайғамбар (с) ба ман шунин буд: Ё Муъоз,
нисбат ба мардум хӯи мулоим дошта бош.
Цещ щуръае дар пеши худованд аз щуръаи ғайз, ки марде
фурӯ бурд ж щуръаи сабре ки бар мусибат нӯшид,
мацбубтар нест.
Он ки мардумро бар замин мезанад, қавк ва нерӯманд
нест, балки он кас нерӯманд аст, ки хашми худро фурӯ
нишонад.
Цещ кас щуръае гуворотар аз хашми худ, ки ба хотири
худованд нӯшидааст, нанӯшида.
Бо цавасцои хештан мубориза кун, то тасаллут бар нафс
жбк.
ДАР БОБИ АДАБ

102. Фурӯтанк ва адаб аз нишонацои парцезкорк ва диндорк

цастанд.
103. Бидонед он кас ки фарзанди худро адаб биомӯзад, бец аз
он аст ки паймонае гандум садақа дицад.
104. Барозанда нест, ки мецмоне шандон бимонад, то мизбонро
ба танг оварад.
105. Цещ падаре шизе бец аз адаб ба фарзандони худ наомӯхта.
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106. Шахсе гуфт: Ё расулаллоц, цар гоц дар хонаи касе рацли

иқомат афканам ва ӯ маро пазиро нашавад ва баъдан ӯ дар
хонаи ман бижяд, шун худи ӯ вайро пазиро шуда ва шунон
рафтор кунам, ки ӯ бо ман карда?
Цазрати Муцаммад (с) фармуд: ӯро пазиро шав.
Мардумро ба цаеби щоц ва мақоми эшон цурмат кунед.
Расули худо ба иллати тангии що пойцоро щамъ карда ва
бар онцо нишаста буд. Аъробии бадавк, ки цозир буд, арз
кард:
Ин шк сон тарзи осудан аст?
Цазрати Муцаммад (с) фармуд: Бидон, ки худованд маро
бандае мутавозеъ офарида на фармонравои мағрур.
Цещ касро носазо нагӯед ва цар гоц касе шуморо носазо
гуфт ва розеро ки аз шумо медонад бармало сохт, розеро
ки шумо аз ӯ медонед, ифшо масозед.
Цар гоц таъоме дар пеши шумо мегузоранд, цещ кас набояд
аз щой бархезад, то он таъомро бардоранд ва цещ кас
набояд пеш аз соирин аз сарфи ғизо фориғ шавад ва цар
гоц шунин кард, бояд ки эътизор ба амал оварад. 3
Маро басе писанд меояд, ки касеро то дами дар мушояъат
намоед.
Цилм ва фурӯтанк ду шӯъба аз имон цастанд ва сухани
газоф ва муболиға ду шашма аз тазвир ва рижкорк.
Цар гоц се тан гирди цам омаданд, ду тани онон набояд
бидуни истемоъи савумк сухан пинцон бигӯянд.
Зеро ки ин муқиби озурдагии саввумин мегардад.

107.
108.

109.

110.

111.
112.
113.

ДАР БОБИ ҶИНОЯТ
114. Бадтарин щиноятцо онцое цастанд, ки падар ва модарро

хашмгин созед, цамнавъи худро ба катл расонед,
муртакиби худкушк шавед ва ж савганди дурӯғ жд кунед.
Цазрати имом Чаъфари Содиқ мефармояд: Расули акрам (с) цар гоц дар щамъе
срарфи ғизо мекард, цещ гоц пеш аз соирии аз суфра барнамехост.
3

2—128
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ДАР БОБИ ПАРВАРИШИ ЗАМИН

115. Цещ мусулмоне нест, ки дарахте накорад ва заминеро

боровар насозад ва башар ва парандагон ж цайвонот аз
онхо нахӯранд ва ин бацри ӯ садақа ва эцсон мацсуб
нагардад.
116. Цар он кас ки замини ламязрзаъ ва мурдаро эцж кунад,
яъне замини бецосилро парвариш дицад, подоши худро аз
цамон замин хоцад ситонд.
ДАР БОБИ АМВОТ
117. Ҷанозае аз муқобили Расули акрам (с) царакат дода шуд ва

он Цазрат ба по хост.
Арз карданд: Ин наъши як калимие аст.
Он Цазрат фармуд: Магар социби рӯце набуд, ки бояд аз он
сармашқ гирифта ва битарсем?
118. Цазрати Муцаммад (с) аз канори қабристоне дар Мадина
гузар карда ва рӯ бад-онцо намуд ва фармуд: Худованд
шуморо биомурзад эй ацли қубур. Аз гуноцони мо ва
шумо даргузарад. Шумо пеш аз мо даргузаштед ва мо низ
ба дунболи шумо хоцем омад.
119. Царгиз мурдагонро ба бадк жд накунед.
120. Цар гоц щанозае аъам аз калиме ж масеце ж мусулмон аз
муқобили шумо гузаронда шавад, бар пой хезед.
ДАР БОБИ МАРГ
121. Цещ як аз шумо талаби марг накунад. На бацри шахси

некӯкор ба муносибати истифодае ки мумкин аст ва тӯли
умр оид шавад, на бацри шарир, зеро ки мумкин аст ба
тавба ва афви худованд ноил шавад. Цещ гоц маргро пеш аз
замони фарорасиданаш орзу нанамоед, зеро цар гоц
щацони фониро падруд гӯед, умед ва таманнои подош
нобуд мегардад ва бидонед ки тӯли умри як мӯъмин
аъмоли некӯяшро меафзояд.
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122. Цамвора ба жд дошта бошед нобудкунандаи лазоиз ва

хушицоро, ки цамон марг аст.
123. Цещ як аз шумо набояд ба хотири мусибати дунявк талаби
марг кунад. Лек цар гоц касе филвоқеъ хоцони марг бошад,
бигӯяд: Худовандо, маро он қадар зинда нигац дор то цажт
ба ман рӯзии хуш нишон дицад ва замоне маргро ба ман
ато кун, ки мурдани ман бец аз зистан бошад.
124. Мӯъмин цещ гоц намирад, балки аз ин щацони фонк ба
дори боқк биштобад.
125. Марг барои мӯъмин ъятияе аст.
126. Аз мурдагони худ ба некк жд кунед ва аз сухани бад гуфтан
дар боби онцо бицаросед.
127. Ду шизро фарзандони одам макрӯц мешуморанд: Яке
марг аст, ки барои мусулмон бецтар аз гунац кардан
мебошад. Дигаре надоштани мол аст, ки цисоби он дар
охират камтар хоцад шуд.
128. Қабр нахустин манзил аст аз манзилцои охират.
129. Марг пуле аст, ки дӯстро бо дӯст муттацид месозад.
130. Хандаи фаровон дилро бимиронад.
131. Хоб бародари марг аст.
132. Цар гоц цайвонотро низ шун башар аз марг огоцк буд,
гӯшти якдигар намехурданд.
133. Цазрати Муцаммад (с) се рӯз пеш аз марг фармуд: Цещ як
аз шумо набояд бимирад магар ба ризои худованд ва бо
умеди ба подош ва бахшиш.
ДАР БОБИ ҚАРЗ
134. Цар он кас бихоцад худованд аз ғазабцо ва зацматцои рӯзи

охират барканораш дорад, бояд аз фишор бар
базацкорони мискин худдорк варзад ва тамоми қарз ж
қисмате аз онро бибахшанд.
135. Цар қарз ду баробари худ боз орад, рибо аст.
136. Цар гуноци шацид бахшида хоцад шуд магар дайни ӯ.
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137. Цар қарзи берибо садақа аст.
138. Цар касро шизе бошад, ки битавонад дайни худро бо он

адо намояд ва аз ин амр имтиноъ варзад, сазовор аст, ки
цурматаш накарда ва мущозоташ кунанд.
139. Таъхир дар адои дайн шаммае аз зулм аст.
ДАР БОБИ ТААММУЛ ВА ТАЪАММУҚ
140. Тааммул ва таъаммуқ дар қабули масъулиятцо мӯщиби

хушоянди худо аст.
141. Хушмашрабк, таъаммуқ дар корцо ва эътидол дар
тамомии умур, щузъе аз бисту шацор щузъи хасоиси
пайғамбарк аст.
ДАР БОБИ ХУШХӮЙ
142. Он кас мусулмони воқек аст, ки хӯ ва рафтораш тамоми
143.

144.
145.
146.
147.

ацли байтро хуш ояд.
Бидонед ки азизтаринн шумо назди ман ва наздиктарини
шумо ба ман дар щацон дигар касоне цастанд, ки хушхӯ ва
хушмашриф бошанд ва бидонед, ки бузургтарин
душманони ман ва дуртарини онцо аз ман бадхулқцо ва
бадхӯцо мебошанд.
Бидонед, ки азизтарини шумо назди ман онцое цастанд, ки
бо рӯи хуш ғамгинеро шодк бахшанд.
Ман ба рисолат омадам то хушхӯиро бар шумо биомӯзам.
Худовандо, он шунон ки щисми маро нек сохтак, рафтор ва
кирдори маро низ шунон кун.
Ду хасиса дар як мусулмон намегунщад, цирс ва бадхӯй.
ДАР БОБИ МУНОЗАЪА

148. Башарият пас аз жфтани роци рост пароканда нахоцад

шуд, магар аз тариқи мунозаъа.
149. Цещ қавме пас аз цидоят ба залол наафтад, щуз он ки ба
щадал одат кард.
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ДАР БОБИ ТАЛОҚ

150. Цар зане ки бе далел тақозои талоқ аз шавцар намояд, аз

атри боғи фирдавс мацрум хоцад шуд.
151. Он шк ки машрӯъ мебошад, лек макрӯц дар назари
худованд талоқ аст.
ВАЗИФАИ МӮЪМИНИН
152. Ду шизро дар байни шумо боқк гузоридам ва то замоне ки

153.

154.

155.
156.

бад-онцо мутавассил шавед, цещ гоц гумроц нахоцед шуд.
Яке китоби худо (Қуръон) аст ва дигаре ъитрати расули ӯ.
Худованд сироти мустақиме сохта бо ду девор дар
тарафайни он ки дарцои кушуда бо пардацои афканда
мебошанд. Бар фарози девор воъизе истода ки мегӯяд:
Мустақим аз ин роц бигзаред ва мунцариф нашавед ва
болотар аз ин воъизи дигаре цаст, ки ба цар кас аз ин
гузаргоц рад мешавад, мегӯяд: Аз он дарцо магзаред, ки
сукут хоцед кард. Аммо роци аслк цамон ислом аст ва
дарцои кушуда онцое цастанд, ки худованд манъ карда ва
пардацои щулӯ дарцои худовандк цастанд, ки худованд
қоил шуда. Воъиз, Қуръон аст ва воъизи олитар худованд
аст дар қалби цар мӯъмин.
Бидонед, ки фаромини илоцк ба суди шумо цастанд, пас
онцоро нодида нагиред.
Цудуди муайяне барои шумо вущуд дорад, пас аз онцо рад
нашавед ва шизцое цастанд ки бе он ки аз жд бираванд,
муставщиби сукут мебошанд. Пас рощеъ ба онцо сухан
нагӯед.
Рӯъжи мӯъмин як щузъе аз шилу шаш щузъи нубувват аст.
Мӯъмин аз саодат бархурдор аст. Зеро цар гоц бар ӯ шизе
ояд, худовандро ситоиш карда ва шукргузор мешавад ва
цар гоц нороцатие пеш ояд, боз худойро сано гуфта
тацаммули ранщ ба сабурк мекунад. Пас аз мӯъмин барои
цар он шк ки мекунад, подош мегирад. Цатто барои баланд
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157.

158.

159.

160.
161.

162.

163.

кардани луқмаи ғизо ба сӯи дацони завщааш.
Цар он кас аз ғизои цалол рафъи гуруснагк намояд ва
равиши маро ба кор баста ва башарият аз щониби ӯ амон
будааст, ба фирдавс хоцад рафт.
Цазрати Муцаммад (с) як бор ба касе фармуд: Фарзанд, цар
гоц туро тавон бошад, аз тулӯъи фащр то ғуруб ва аз сари
шаб то сацар қалби худро аз бадхоцк дар цаққи дигарон
боздор.
Ва он гоц фармуд: Фарзанд ин яке аз авомири ман аст ва
он кас ки авомири маро дӯст бидорад, маро дӯст дорад.
Шуморо насицат мекунам, ки аз худованд бицаросед ва ба
щонишини ман ва лав як ғуломи зангк, эцтиром бигузоред
ва итоъаташ кунед. Зеро онцо ки бад аз ман зинда
мемонанд, щудоицои азиме хоцанд дид. Пас ба он шк ман
гуфтам ва он шк щонишинони ман хоцанд гуфт, вуқӯъи
бисжр ницед, зеро шуморо ба роци рост цидоят хоцанд
кард, ки худ жфтаанд ва бо шавқ ва царорати бисжр
авомири маро итоат кунед.
Имон ба худо ва расули худо вазифаи цар як мӯъмин аст.
Цещ гоц таъамудан бо волидони худ щасорат макунед. Май
нанӯшед, ки омили тамоми шароратцост. Аз хабосат дурк
кунед.
Цар гоц офате мардуми шацриро фаро гирад ва шумо низ
дар он мижн бошед, бо онцо бимонед ва кӯдакони худро
гиромк доред.
Имонро се ришта цаст:
Касеро ки мегӯяд: Улуцияте щуз худованд вущуд надорад,
маозоред.
Он ки гуноце муртакиб шуда, кофир мапиндоред ва он
киро як щиноят муртакиб шуда, тард макунед.
Он ки муртакиби зино шавад, май хӯрад ва мастк кунад,
дуздк кунад, шаповул намояд ва ж ихтилос кунад,
мусулмони воқек нест. Алцазар... Алцазар...
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164. Чун аз пайғамбар (с) хостанд то муцимтарин щузъи

165.
166.

167.
168.
169.

170.

171.
172.

имонро шарц дицад, он Цазрат фармуд:
Он ки худойро дуст дорад, дӯст бидоред ва лаби худро ба
зикри номи худованд бикушоед. Пурсиданд: Дигар шк?
Фармуд: Дар цаққи дигарон он кунед, ки хоцед онон дар
цаққи шумо кунанд ва он широ ки намехоцед, бацри
дигарон низ нахоцед.
Он ки цар рӯз пешрафт мекунад, роци бас тӯлоние то ба
мақсад дорад.
Он гоц ки лаб ба сухан мекушоед, цақиқатро иброз доред,
вафое ба ацд кунед, амин бошед, дуздк накунед, пок
бошед, цавасцои нопок дар сар мапарваронед, даст аз
задан боз доред ва аз бардоштани он шк ки царом аст ва
нобоб, цазар кунед. Нектарин бандагон онцо цастанд, ки
цамвора ва цар гоц ки дида шудаанд бо жди худо мебошанд
ва бадтарин душманони худованд онцо мебошанд, ки
сухан ба газоф мегӯянд ва дар паи нифоқ андохтан
цастанд.
Он ки ба холиқи якто ва расули ӯ имон оварда, бояд сухан
ба некк гӯяд ж сукут баргузинад.
Он ки ба холиқи якто ва цажти отк имон оварда, набояд ба
цамсояи худ хашму захм бизанад.
Бо мардум бар цасби фацм ва идроки эшон сухан бигӯед,
зеро агар тамоми суханонро бо тамоми мардум бигӯед,
бархе нахоцанд фацмид ва бад инсон ба иштибоц хоцанд
афтод.
Он шк ки мақбули худост, сурати хумс ва ъушр ва закот
нест, балки як шунин бахшишцои замони қабул меафтанд,
ки бо идрок ва бо рӯци воқек вақф шаванд.
Бидонед, ки аъмоли шумо ба шумо боз хоцанд гашт ва худ
ба вущуд оварандаи мущозоти худ хоцед шуд.
Худойро шунон ки гӯж рӯъят кардаед, парастиш кунед.
Зеро агар шумо уро намебинед, ӯ шуморо мебинад.
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173. Гуруснагонро итъом кунед ва беморонро ъаждат ва асрое,

174.

175.

176.

177.
178.
179.

180.

181.

ки бо беадолати мацкум шуда бошанд, озод кунед.
Мазлумонро аъам аз мусулмон ж ғайри мусулмон жрк
намоед.
Вазоифи мусулмонон нисбат ба якдигар шаш щузъ
мебошад. Ва пурсида шуд: Ин вазоиф шистанд ж
расулаллоц?
Фармуд: Цар гоц ба мусулмоне бархӯрдед, саломаш кунед
ва шун ба ғизо даъвататон кард, бипазиред ва цар гоц
андарзи шуморо хостор шуд, дареғ нанамоед ва цар вақт
атса карда ва гуфт шукри худо, бигӯед офият бошад ва шун
бемор шуд, ба ъаждати ӯ равед ва цар гоц рахт аз щацон
барбаст, ба дунболи щанозааш равон шавед.
Цажти дунжгк ба мушобеци зироате аст, ки мацсули он дар
цажти ухравк ъоид мешавад, пас некк кунед, то нек
бидаравед, зеро ки фармони эзид щидду щацд аст ва он шк
ки холиқи таборак ва таъоло фармуда, танцо бо щацд цосил
шавад.
Ин се дастурро ба кор бандед: Нахуст амри ба маъруф аст,
ки подоши он машцуд мебошад. Пас дар ищрои он циммат
кунед. Дигаре нацйи аз мункар аст. Ва аз савумк ки
муъораза ва зиддият хезад, ба худояш бисупоред.
Дар паси цар амали ноцинщор амали неке кунед, то ки
шояд амали муъаххар амали муқаддамро бизудояд.
Бар дигарон рацм кунед то ба шумо рацм кунанд,
дигаронро бибахшоед то бахшида шавед.
Мусулмони воқек дар вақти рифоц ва саодат худойро
сипос мекунад ва дар вақти ифлос ва фалокат розк ба
ризои ӯ мегардад.
Он шк ки цалол аст, ажн мебошад ва он шк ки царом аст,
цамшунин. Лек байни ин ду шизцо шубцацои бисжре
цастанд, ки парцез аз онцо нектар аст.
Асоси цикмат тарс аз худост.
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182. Тан ба фармони тақдир дицед.
183. Он кас содиқ аст, ки бародарони худро аъам аз цозир ж ки
184.

185.

186.

187.

188.

189.
190.
191.
192.

ғоиб цоми бошад.
Муслимин ба сони як щисманд. Цар гоц касеро дарде дар
сар ориз гашта на забони гилоя гушояд, тамоми щисмаш аз
дард озурда гардад. Ва цар гоц шашмро дард ояд, дигар
аъзои бадан низ меноланд.
Мусулмонбн шун ащзои муташаккилаи як бино цастанд ва
цар як дигареро қудрат бахшад ва бад-ин сон бояд
якдигарро цомк бошанд.
Бародари худро жрк кунед, аъам аз ин ки золим бошад ж
мазлум. Яке аз цамроцон савол кард: Аммо агар золим
бошад, шк сон тавон шунин кард? Расули акрам (с) фармуд:
Ёрии як золим иборат аз манъ ва боздошти ӯ аз зулм аст.
Мусулмонон бародарони динк мацсуб мешаванд ва раво
нест,_ки ба якдигар ситам кунанд ва ж аз жрии цам дареғ
намоянд ва ж ба цам кина варзанд. Маснади адолат қалб
аст. Пас қалберо, ки мазцари адолат аст, кинаи мусулмон
ба худ нагирад ва тамомии мутааллиқоти як мусулмон бар
дигаре цароманд хуни ӯ. Мукнат ва шӯцрати ӯ.
Хилқат ба сони хонаводаи эзиди таъоло мебошад. Зеро ки
маъош ва қути он аз ӯст. Пас мацбубтар аз цама назди
худованд касе аст, ки ба хонаводаи ӯ некк кунад.
Олиқадртар аз цама мардум касе аст, ки дар он шк бад-ӯ
марбут нест, мудохила накунад.
Вафодор касеро гӯянд, ки мӯътамад бошад ва ацдшиканк
нанамояд ва бӯцтон назанад.
Цещ касро натвон мӯъмини воқек номид магар барои
бародари худ он хоцад, ки хоцони он бацри хештан аст.
Бемории мӯъмин каффорати гуноцони ӯст.
193.
Цар гоц мусулмоне бемор шуд ва пас аз он ки эзиди
таъоло саломатии ӯ ба вай ато фармуд, бемораш қусури
гузаштаашро мастур бидорад ва панде хоцад буд бацри ӯ
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194.

195.
196.
197.

198.

199.
200.
201.

202.

дар боби он шк оянда анщом дицад. Ва зинцор. Цар гоц
бедине бемор гардад ва он гоц саломатии худ бижбад, ба
сони уштуре цоцад буд, ки баста шуда ва баъд рацо
гаштааст, зеро ки уштур ба сабаби адами вущуди қувваи
тамиз огоц нест, ки шаро ӯро баста ва боз рацояш кардаанд.
Бедин шунин аст. Аммо диндор билаъкс, дармежбад, ки
заъфулоғари бацри щуброни қусураш буда.
Гирифтори цамвора гиребонгири мӯъмин ва цамсараш
аст. Ё цамроци онцост ж гиребонгири молу фарзандонаш, ж
марг ва ж беморк, то замоне ки рахт аз дунж барбанданд,
замоне ки цещ сӯзише бар онон набошад.
Бад гуфтан ба мусулмон сарпешк аз фармони худост ва
мущодала бо вай куфр мебошад.
Цар он кас ки мусулмонро бедин номад, ин сифат бад-ӯ
боз гардад.
Мӯъмининро айбдор сохтан ба номи дигари он арзанда
набошад ва бад гуфтан ба дигарон бацри онон нанг мацсуб
гардад. Ва барозанда нест дигаре дашном додан ва ба
царзагк ва бецудагк сухан гуфтан.
Танцо зистан бец аз цамнишинк бо бадон аст ва мущоласат
бо некон бец аз танцоист ва сухан гуфтан бо щӯяндаи илм
бец аз сукут аст ва лаб фурӯ бастан аз сухан бец аз олудани
забон ба каломн нопок.
Дар ишоъи дини худованд аз бадгӯии бадхоцон нацаросед.
Аз дин ва бозгӯ кардани хабоиси башар, ки медонед дар
шумо низ вущуд доранд, цазар кунед.
Аз шаш шиз бояд парцез намоед, то ки ман роцбари шумо
дар фирдавс бошам. Цар гоц лаб ба сухан мекушоед, щуз
рост цещ нагӯед. Цар гоц ацд мекунед, вафои ацд намоед.
Амонатдор бошед. Дар фикр ва амал пок бошед. Даст ба
манзур задан боло набаред ва он широ ки царом ва нащас
аст, барнадоред.
Он кас ки дигаронро барои ситам ба жрк мехонад, аз мо
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203.

204.
205.
206.

207.
208.
209.
210.

211.

212.

нест. Он кас ки ба беадолатк барои хонадонаш мещангад,
аз мо нест. Ва он кас ки цини жрии тоифааш дар ситамгорк
щон супорад, аз мо нест.
Он кас ки ба фарзандони хурдсоли худ мецр наварзад, аз
мо нест. Ва он кас ки цурмати пиронро нигац надорад,
бацамшунин. Ва он кас ки фармон ба анщоми некк надода
ва он широ ки мункар ва ноцинщор аст, манъ нанмояд, аз мо
нест.
Қадам ба бицишт нахоцед ницод агар имон надошта бошед
ва имон нахоцед дошт агар ин ки якдигарро дӯст надоред.
Цещ кас дар имон комил нест магар бацри бародараш он
хоцад ки хоцони он бацри хештан аст.
Цар як аз шумо оинаест бацри бародараш. Пас он кас ки
дар бародари худ палидк ва нопокк дид, бояд ӯро дар
рафъи он огоц созад.
Қуръон бацори мӯъмин аст.
Шарафи мӯъмин дар шабзиндадории ӯ ва иззати ӯ дар
бенижзии вай аз мардум аст.
Мусулмони воқек он кас нест, ки худ шикам сер намояд ва
воқиф бар гуруснагии цамсояи хештан бошад.
Эй, касоне ки ба забон ислом оварда лек онро ба қалби худ
роц надодаед, муслиминро маозоред ва дар мазаммати
онцо сухан магӯед ва дар шикасти онон набошед.
Цещ гоц нагӯед ки агар мардум бар мо некк кунанд, мо низ
бад-эшон некк кунем ва цар гоц бар мо ситам раво доранд,
мо низ бо эшон шунон кунем. Балки мӯътақид бошед, ки
цар гоц дар цаққи шумо некк кунанд, шумо низ бад-эшон
некк намоед ва цар гоц бар шумо ситам кунанд, бад-эшон
ситам нанамоед.
Ба Расули акрам (с) гуфтанд: Моро коре фаро дицед то цар
гоц анщомаш дицем, худо ва мардум моро дӯст дошта
бошанд. Пайғамбар (с) фармуд: Дар талаби дунж набошед
то худованд дӯстатон бидорад ва цаваси он широ дигарон
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доранд, накунед, то мардумон дӯстатон бидоранд.
213. Дар вақти намоз бояд ки тамоми афкор аз мухайила
зудуда шаванд, щуз фикри худо. Ва дар вақти сухан цещ
кадоме набояд гуфта шавад, ки баъд мӯъщиби пушаймонк
гардад.
214. Барои цар шк зангор пазирад, сайқале цаст ва
сайқалдицандаи қалб жди худост.
Асцоб пурсиданд: Ож дафъи куффор шунин набошад?
Пайғамбар (с) фармуд: Хайр. Царшанд ки инсон то замоне
мещангад, ки теғи шамшераш даршиканад.
215. Худованди якто шунин фармуд:
1 — Ӯро зоциран ва ботинан ибодат ва такрим кунам.
2 — Дар саъодат ва фалокат бо адаб ва шоистагк ва
воқеият сухан бигӯям.
3 — Эътидолро дар цама цол риоят кунам.
4 — Хешон ва ақвоми худро ки бар ман истифода
нарасонидаанд, истифода расонам.
5 — Ба он кас ки маро тарк карда эцсон кунам.
6 — Он кас ки маро щарицадор карда афв намоям.
7 — Ки сукути ман барои дарки худованд бошад.
8 — Ки цар гоц бар махлуқоти худованд бингарам, бацри
онон як намуна бошад. Ва худованд ба ман фармон дод то
халқро ба сӯи цақиқат ва дурустк рацнамуд бошам.
9 — Ки цар гоц сухан гуям, номи (Ӯ) вирди забонам бошад.
216. Мусулмоне, ки ба мардум омезиш кунад ва бар озорашон
сабр намояд, бец аз мусулмоне аст, ки бо онон
дарнаомехта бар озорашон сабр накунад.
ДАР БОБИ БАЛОҒАТ ВА ФАСОЦАТ
217. Бархе аз суханварицо ба сони щоду цастанд.
218. Ҷамоли мард ба фасоцати забони ӯст.
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ДАР БОБИ БУХЛ ВА ЦАСАД

219. Цар гоц бухл шоиста буд, ду шахс барозандатари он

мешуданд: Нахуст он шахс ки худованд мукнаташ дода ва
амр карда то ба садақааш бахшад ва дигаре он кас ки
худованд илми дин бад-ӯ ато фармуда то ба кораш барад.
220. Аз цасад дурк кунед, зеро ки амали некро ба сони хӯра
хӯрда ва аз байн мебарад.
221. Цещ дарде бадтар аз цасад набошад.
ДАР БОБИ ТАҶРИБА
222. Он кас ки ба фалокат ва бадиқболк гирифтор нашуда

бошад, одаме бо бурдбории комил нахоцад буд. Ва цещ
табибе нек набошад щуз он ки тащриба дошта бошад.

ДАР БОБИ АФВ ВА БАХШОИШ
223. Ва худованд шунин гуфт: Цар он кас ки дар муқобили
224.

225.
226.

227.

ифлос бурдбор буда ва хатоцо бибахшояд, некӯкор бошад.
Рӯзе аз пайғамбар (с) пурсиданд: Ё расулаллоц. Чанд бор
моро тавони афви қусури зердастон бошад?
Пайғамбар (с) сукут ихтижр кард. Соил дигарбора
пурсиши хеш такрор намуд ва Цазрати Муцаммад (с) боз
сокит монд. Чун саввумин бор савол шуд, пайғамбар (с)
фармуд: Зердастони худро цафтод бор дар рӯз афв кунед.
Цар он кас щароцате бардошта зорибро бахшуд, мацбуби
худованд хоцад буд ва гуноцонаш бахшуда хоцанд шуд.
Он кас ба худованд наздик аст, ки афв намояд он киро, ки
бад-ӯ латма ворид сохта ва цол он ки тадоруки он дар
қудраташ аст.
Цещ гоц магӯед, ки цар гоц мардум бар мо некк кунанд, бадэшон некк кунем ва ж шун бар мо бад кунанд, бад-эшон
ситам кунем. Балки мӯътақид бошед, ки цар гоц бар шумо
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ситам раво доранд, бад-эшон ситам нанамоед.
ДАР БОБИ МУЛОИМАТ

228. Бидонед, ки худованд цалим аст ва аз социбони цилм

229.
230.
231.
232.
233.

хушнуд мегардад ва ба сабурон он дицад, ки ба сангдилон
надицад.
Цар он кас аз сабр ва цилм насибе бурда бошад, некӯ
насибе бурда шк дар ин дунж ва шк дар олами дигар.
Асоси цикмат худошиноск аст.
Худованд мецрубон аст ва мецрубононро дӯст дорад.
Шумо ду сифат доред, ки худо ва расулашро писанд
меоянд. Бурдборк ва оромиш.
Бецтарин уммати ман хашмгин бошанд, ки шун ба ғазаб
андар шаванд, зуд ором гарданд.
ДАР БОБИ ЗИКРИ ХУДО ҶАЛЛА ҶАЛОЛУЦУ

234. Цар он кас, ки хоцони дидори худо бошад, худованд низ

хоцони дидори ӯ гардад.
235. Худованд фармуд: Цар он кас ки ба ман имон оварад,
имони ӯ комил намоям ва цар гоц маро ба жд оварад, бо ӯ
ва наздик ба ӯ хоцам буд.
236. Худованди таъоло фармуд: Цар он кас ки амали некк
намояд, дац кори нек бацри ӯ сабт хоцам кард ва бацри цар
он кас ки бихоцам, аз ин беш мебахшам. Цар он кас бад
кунад, щазои амал муъодили худи он амал хоцад буд ва ж
ман ӯро хоцам бахшид. Ва цар он кас ки цатто як ващаб сӯи
ман ояд, худ заррае бад-ӯ наздик хоцам шуд ва он ки як
зарра ба ман наздик гардад, беш аз ду зарра бад-ӯ наздик
хоцам шуд.
Цар он кас ба сӯи ман гом бардорад, ба сӯяш хоцам давид
ва цар он ки аз замини пур аз гуноц пеши ман ояд ва
мутлақан ба ман имон оварад, бо ъатияи азим ба қадри
замин аз афв ва бахшиш бад-ӯ наздик хоцам шуд.
237. Худованд фармуд, он касро, ки азиз ва гиромк бидорам,
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238.
239.
240.

241.
242.

барояш гӯш хоцам шуд, то бишнавад ва бацраш шашм
хоцам шуд, то бубинад ва дасти ӯ хоцам шуд ва пояш ки
роц мепаймояд.
Худованд фармуд: Эй башар, танцо фармоиши маро
мутеъ бош, то ки бандаи ман бошк.
Худованд якест ва иттицодро дӯст дорад.
Таи сафаре цамроци пайғамбар (с) будем ва тане шанд бар
пой истода ва бо савти расо дод цамезаданд: Аллоцу акбар!
Ва он гоц расули худо фармуд: Эй мардум, ором бошед ва
бо боло бурдани савт хештанро маозоред. Зеро ки
мухотаби шумо на кар аст ва на ғоиб. Балки цам
мешунавад ва цам мебинад, Ва (Ӯ) бо шумост ва (Ӯ) ки бо
шумост, наздиктар ба шумост аз гардани уштуратон. 4
Худованд фармуд: Ман кунще нуцуфта будам ва мехостам
ки шинохта шавам. Пас башарро халқ кардам.
Лозимаи дӯстк бо худо нахуст дӯст доштанн мардум аст.
ДАР БОБИ БАХШОИШИ ХУДОВАНД

243. Цазрати

Муцаммад (с) фармуд: Тамомии сарватцои
оламро бо ин вацй таъниз наменамоем: (Ё Муцаммад) эй
бандагони ман ки рӯци худро ба гунац олудаед, аз рацм ва
шафқати худованд маъюс набошед.
Марде гуфт: Он ки дигаронро ба худованд наздик намояд,
шк тур?
Цазрати Муцаммад (с) андаке сокит монд ва баъд фармуд:
Бидонед, ки худованд ӯро низ ба шарти тавба мебахшояд
(яъне касе ки гуноце карда ва дар айни цол мардумро ба
щониби худованд даъват кунад, бахшида мешавад).
244. Худованд фармуд: Бидонед, ки мецр ва муцаббати ман бар
хашми ман фоиқ омад.

4

Мухотаби Қосид Абдулқайс аст.
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5

ДАР БОБИ ЪУТУФАТИ ХУДОВАНД

245. Цар гоц муртадро огоцк бувад, ки рацм ва шафқати эзид то

шк цад аст, цатто ӯ низ аз бицишт маъюс намегашт.
246. Мецри худо ба цар махлуқоташ беш аз мецри модар ба
кӯдакаш аст.
247. Чунонши таваккал ба худо кунед бояд цам шунин бошад.
Мутмаинан ӯ шуморо дар паноци цимояти худ хоцад
гирифт. Бад-он сон ки паррандацоро цомк аст. Зеро ки
сацаргац гурусна тарки лона менамоянд ва сер ба ошжна
боз мегарданд.
248. Аз тарси худо ғофил набошед, ки саршашмаи тамоми
некицо мебошад.
249. Таваккал ба худо кунед, вале онро бибандед. (Манзур
уштуратон аст).
250. Худованд бацри он кас ки тараццум ба инсон наменамояд,
тараццум намекунад.
251. Пурсиданд: Ож цещ кас по ба даруни боғи фирдавс нахоцад
ницод магар ба лутфи худованд? Цазрати Муцаммад (с)
фармуд: Бале. Хещ касро тавони духули бицишт нест щуз бо
лутфи худо. Пурсиданд: Ё расулаллоц, Шумо шк тур? Ож
шумо низ по ба бицишт нахоцед ницод щуз ба лутфи эзид?
Пайғамбар (с) даст бар сари муборак ницода ва се бор
фармуд: ман низ духул нахоцам кард магар ин ки лутф ва
шафқати худованд шомили цолам шавад.
ДАР БОБИ НЕКӮКОРК
252. Цар он кас ки мӯъминеро дар ин щацон аз ғам рацонад, дар

щацони дигар худованд бад-он сон мададгораш хоцад буд
ва он кас ки цощатмандеро мадад намояд, худованд
мададгори ӯ дар ин дунж ва охират хоцад буд.
5

Худованд тамоми гуноцонро мебахшояд. Оре, ӯ мазцари мецр ва шафқат аст. Ба

худои худ рӯй оваред, то дер нашуда ва хештанро бад-ӯ супоред. Қуръон 39.54.
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253. Дар аъмоли нек мудовим бошед.

ДАР БОБИ ҚАЛБ
254. Дар щисми инсон тикаи гӯште цаст, ки цар гоц ба салоц

равад, сар то сари щисм сицат жбад ва цар гоц рӯ ба фасод
ницад, тамоми бадан фасод шавад ва он цамон қалб аст.
255. Цазрати Муцаммад (с) фармуд: Эй Вайс, ож омадак то
бипурск ки некк шист ва бадк шк мебошад? Вайс арз кард:
Оре, ба цамин ният омадаам. Пайғамбар (с) ангуштони
худро ба цам қуфл кард ва бар синаи Вайс зад. Ба иборати
дигар, ба щониби қалби ӯ ишорат намуд ва гуфт: Ин
пурсишро аз қалби хештан бинамо. Ва ин амалро се бор
такрор кард ва афзуд: Хубк шизест, ки қалби ту аз он
истецком ва оромиш жбад ва бадк шизест, ки туро ба шак
андозад. Ва лав дигарон табриъат намоянд.
ДАР БОБИ БИЦИШТ ВА ДӮЗАХ
256. Дӯзах дар лазоиз мастур шуда ва бицишт дар ранщ ва
257.

258.
259.

260.

мазаллат.
Пой ба бицишт ницодам ва дидам, ки бар сутунцои он се
сатр бо тилло навиштаанд, ки сатри аввал шунин буд;
Лоилоца иллаллоцу Муқаммадан расулуллоц.
Ва сатри дуввум шунин буд: Он широ ки аз пеш
фиристодаем, жфтем ва он широ ки масраф кардем, аз он
суд бурдем ва он широ бар цол гузоштаем, аз даст додем.
Сатри саввум шунин буд: Уммате гунацкор аст ва худое
бахшанда.
Бицишт зери пои модарон аст.
Он ки дар қалби худ қадри як донаи хардал имон дошта
бошад, ба дӯзах нахоцад щовид монд ва он ки дар дил як
зарра ғурур ва нахват ба андозаи як донаи хардал дошта
бошад, ба бицишт пой нахоцад ницод.
Бицишт наздиктар ба шумост аз он шк тасаввур кунед ва
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261.

262.

263.

264.
265.

266.

дӯзах низ ба цамшунин.
Бо мардум мудоро кунед ва хушунат ба харщ надицед.
Ононро шод созед на андӯцгин. Бо (ацли китоб) зижде
бархурд хоцед кард, ки аз шумо хоцанд пурсид калиди
бицишт шист? Бад-эшон посух дицед, ки калиди бицишт
цамоно шацодат ба цақиқати худо ва расул ва аъмоли нек
аст.
Мардум аз Расули акрам (с) пурсиданд: Ож гуфтани
калимаи лоилоца иллаллоц калиди бицишт ба шумор
меравад ж не. Он Цазрат фармуд: Оре, аммо калиде аст, ки
нигацдоре лозим дорад ва шунонши бо калиде бад-ин
мушаххасот биоед, дарцои бицишт ба рӯи шумо боз
хоцанд шуд, вагарна цещ.
Байни банда ва бицишт цафт уқбах бошад, ки сацлтарини
онцо марг аст ва саъбтар аз цама таваққуф дар пешгоци
эзид бошад, он замон ки мазлумон домани золимонро
бигиранд.
Бицишт барои он кас нест, ки бо цар лутфе дар цаққи
дигарон эшонро тацқир ва маломат менамояд.
Онон ки тавони духул ба макони хурсандк (бицишт)-ро
доранд, се касонанд:
Нахуст — султоне одил ки нисбат ба раъож некк ва адолат
раво дорад.
Дуввум — шахсе мецрубон аст бо қалбе пури мудоро
нисбат ба дигарон. Ва саввум — шахси маъсум ва ботақво.
Марде ба цузури пайғамбар (с) рафта ва фарзанди худро
низ бо худ бурд.
Расули акрам (с) пурсид: Ин писарро дӯст дорк? Ва он
мард щавоб дод: Ё расулаллоц, худованд туро дӯст бидорад
бад-он сон ки ман ин тифлро дӯст медорам. Муддате баъд
Расули акрам (с) писаракро цамроци падар надид ва
пурсид: Бар сари фарзанди он мард шк омада? Арз
карданд: Ё расулаллоц, ӯ мурда. Пайғамбар (с) ба он мард
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фармуд: Туро писанд намеояд, ки инак дарвозаи
бициштро нахоцк жфт, балки фарзанди худро ба интизори
хеш хоцк дид, ки ба бициштат барад? Марди дигаре
пурсид: Ё расулаллох, ож ин хабари хуш сирфан бацри ин
шахс аст ж бацри тамоми мо? Пайғамбар (с) фармуд: Бацри
щумлагк аст.
267. Пурсиданд бицишт шист? Пайғамбар (с) фармуд: Ҷоест, ки
дида надида ва гӯш нашнида ва цещ ба фикри башар хутур
накарда.
268. Ҷацаннамро ба шацавот пӯшониданд ва бициштро ба
макрӯцот.
ДАР БОБИ МЕЦМОННАВОЗК
269. Он кас ки ба худованди якто эътиқод дошта бошад ва ба

цажти охират, бояд ки мецмони худро гиромк дорад.
270. Цар он кас ки ба худованд ва охират эътиқод дошта бошад,
бояд мецмони худро арщманд бидорад ва цар кас ба
худованд ва охират эътиқод дошта бошад, набояд цамсояи
худро бижзорат ва мусулмон бояд ки каломи некӯ иброз
дорад ва ж ки сокит бимонад.
271. Бар мецмон раво набошад ки он қадар иқомат намояд то
мизбонро ба танг оварад.
272. Мушояъати мецмон то дами дар некӯст.
ДАР БОБИ ХУЗӮЪ ВА ХУШӮЪ
273. Фурӯтанк ва адабро аъмоли диндорк гӯянд.
274. Худованд ба ман амр фармуд то фурӯтан бошам ва хоксор

на мағрур ва ин ки цещ кас набояд дигареро бижзорад.
275. Як кабила бояд ки аз газофагӯй дар боби ащдоди худ

худдорк намояд. Чунонши лоф бизанаид, дар назари
худованд манфур хоцанд буд. Манфуртар аз сӯск сиж цие,
ки дар заболацо мелӯлад. Ва зинцор худованд ғурур ва
нахватро аз шумо боз ситонда ва цещ инсоне вущуд надорад
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магар ки одил ва мӯъмин бошад ж як гунацкор.
Тамомии абноъи башар фарзандони одам цастанд ва ӯ низ
аз хок буд.
276. Цар он кас мацз барои ризои худо бацри одамижн фурӯтан
ва мутавозеъ бошад, худованд ащри некӯяш дицад.
ДАР БОБИ ИСЛОМ
277. Сафжн гуфт: дар боби ислом маро огоц кун то дар ин бора

аз дигарон пурсиш нанамоям. Пайғамбар фармуд: Ё
Сафжн, бигӯ «Ба худованд эътиқод дорам», он гоц
фаромони худойро итоъат кун ва аз он шк тацрим шуда,
цазар намо.
278. Ислом ғариб оғоз шуд ва бо суръат ба он шк ки дар оғоз
буд, боз хоцад гашт. Пас шод бошед, эй касоне ки пойдор
цастед.
279. Дини ман ба сони абрцое аст, ки борони бисжр меборанд.
Бархе аз ин донацои борон бар хоки пок ва пурцосил
меафтанд ва сабзаи тоза мерӯжнанд. Баъзе дар гудолцо ва
кӯццо мерезанд ва башарро ба кор меоянд. Микдоре бар
шӯразорцо мерезанд, ки аз онцо оиде цосил намешавад.
Пас ду қатраи нахуст ба сони касоне цастанд, ки бо дин ва
оини худо ошнок дошта ва дигаронро рацбарк кунанд ва
охирк шун касе аст худойро нашинохта ва роци ростро
дарнажбад.
280. Бар уммати ман замоне бигзарад, ки фуқаро фаровон
шаванд ва фақецон кам гарданд ва илм аз байн равад ва
харащу маращ афзоиш жбад, он гоц пас аз он замон, замоне
ки мардоне аз уммати ман Қуръон бихонанд бад-он сон ки
аз гулӯяшон боло наравад ва баъд замоне фаро расад, ки
мушрике ба худо бо мӯъмин мущодала намояд, царфцое
шун ӯ бизанад.

39


281. Бузургтарин душманони худованд касоне цастанд, ки

282.
283.

284.
285.

286.

287.

ислом оварда, аммо амал ба даноат мекунанд ва бесабаб
хуни башар мерезанд.
Цурмати моли мусулмон шун цурмати хуни ӯст.
Пурсиданд: Ислом шист? Пайғамбар (с) фармуд:
Парцезкорк ва итоат аз худо.
Пурсиданд: Бартарин фазилати имон шист? Фармуд:
Мецрубони.
Пурсиданд: Бартарин шашмпӯшицо кадом аст? Фармуд:
Он шк ки худованд царом кардааст.
Яке пурсид: Ислом шист? Пайғамбар (с) фармуд: Покии
калом ва эцсон.
Цар тифле бо тамоил ба щониби мазцаб ба дунж меояд ва
ин волидайн мебошанд, ки ӯро яцудк, ж масецк ва ж
мащуск менамоянд.
Цещ медонед, ки шк шиз исломро заъиф кунад? Хатоцои
доножн ва мунозиъоти рижкорон ва фаромини пешвожне,
ки гумроц бошанд.
Мардум ба сони маъодини тилло ва нуқра бо цам тафовут
доранд. Онон ки дар щацолат хуб цастанд, шун илми динро
фаро гирифтанд, бацри ислом накӯ мебошанд.
ДАР БОБИ ЪУТУФАТ

288. Шод

кардани қалби хастагон ва рафъи цощати
дармондагон худ ащри некӯе дорад. Дар вақти цощат
фикри амал ба сони тӯфоне ба мағз цущум меоварад ва бор
аз дӯши мо бармедорад.
289. Он ки аз цамнавъони худ дар вақти нижз дастгирк намояд
ва он ки афтодагонро жрк кунад, худованд дар рӯзи охират
вайро иваз дицад.
290. Кадом амал некӯтар аст? Шод кардани дили инсон,
итъоми
гуруснагон,
жрии
дармондагон,
коциши
андӯцафтодагон
ва
муртафеъ
сохтани
хатоцои

40


291.

292.
293.

294.

295.

осебдидагон.
Чи кас назди худо мацбубтар аст? Он кас ки бартарин
некицоро ба махлуқоти ӯ карда бошад.
Худованд бандагони худро дӯст дорад ва он кас наздики
худо азизтар аст, ки ба цамнавъи худ некк кунад.
Цар кас бо махлуқоти худованд мецрубон бошад, худованд
дар цаққи ӯ мецрубонк кунад.
Пас ба инсони рӯи замин мецрубонк кунед хоц хуб бошад
ва хоц бад. Ва мецрубонк ба бадон монеъ шудани онон аз
бадк аст ва бадин сон дар бицишт бо эшон ба некк рафтор
шавад.
Он ки бо махлуқоти эзид рафтори некӯ надошта бошад ва
бацри фарзандонк худ низ, худованд дар цаққи ӯ
мецрубонк нанамояд.
Мецрубонк нишонаи имон аст ва он ки мецрубонк
надорад, фоқиди имон аст.
ДАР БОБИ ҚУРЪОН

296. Қуръони карим бар ин панщ асл омадааст, шизцои цалол,

шизцои царом, афкори мусбат ва пок, асрор ва амсол, пас
он широ ки цалол номида шуда, анщом дицед ва он шк ки ба
унвони царом манъ шуда, цазар намоед. Ақоид ва афкори
покро итоат кунед, ба асрор имон оваред ва аз амсол панд
гиред.
297. Мущодала дар боби Қуръон куфр аст:
298. Цещ пиндоштаед, ки худованд цещ шиз щуз он широ дар
Қуръон омада, царом нанамуда?
Савганд ба худо ки ман цама шизро бад-он сон ки дар
Қуръон омада, манъ кардаам ва худо ба шумо раво насохта
ки по ба хонацои ацли китоб гузоред, бад-ун касб ищозат аз
онцо ж занони онон ва ж эшонро мавриди озор қарор дицед
ж бе ищозаи онон меваи дарахтонашон бихӯред.
299. Дар цар як аз ожти Қуръон, маънои зоцирк ва ботинк цаст.
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300. Ду шизро мижни шумо гузоштам, ки яке Қуръон ва дигаре

301.
302.

303.
304.
305.
306.
307.
308.

309.

ъитрати ман аст ва ин ду аз цам щудо нашаванд то рӯзи
қижмат.
Дигар пажмбарони худованд мӯъщизоте оварданд ва
мӯъщизаи ман Қуръон аст, ки илал абад боқк хоцад монд.
Пайғамбар (с) фармуд: ж Муъоз, ба шк тарзе дар цукумати
Яман тавфиқ цосил хоцк кард? Арз кард: Ба фармони
Қуръон.
Пайғамбар (с) фармуд: Цар гоц дар Қуръон роцнамойцое
нажфтк, шк тур?
Гуфт: Он гоц бар цасби гуфтор ва цукми пайғамбари худо
рафтор хоцам кард.
Фармуд: Цар гоц натавонистк?
Гуфт: Дар он сурат машварат ва қазоват ба кор хоцам бурд.
Бецтарини шумо касе аст, ки Қуръонро фаро гирад ва
таълим дицад.
Ибодат кунед ва худойро цамд ва сано гӯед ва рӯзро ба
кори худ ихтисос дицед.
Он ки на бацри худ кор карда ва на барои дигарон, ащре аз
худо даржфт нахоцад кард.
Он ки маъоши шарофатмандона дорад, мацбуби худост.
Худованд он касро мавриди марцамат қарор медицад, ки
аз дастранщи худ рӯзк гузаронад на бо талаб.
Он ки барои маъишати хонаводааш, толиби дунж ва
макнатцои он бошад, ба нацваи цалол, бо шецрацои рӯшан
ба сони курси моци шаби шацордац ба худо рӯй меоварад.
Музди коргарро пеш аз он ки арақи ӯ хушк шавад,
бипардозед.
ДАР БОБИ ИЛМ

310. Царгиз намирад он ки умр ба омӯхтан дицад.
311. Он ки доножнро цурмат кунад, ба ман цурмат карда.
312. Аз Расули акрам (с) пурсиданд: Бартарин айби одам шист?
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313.

314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.

322.

323.

324.

Фармуд: Аз ман дар боби айб напурсед, балки
муцассанотро щӯж шавед: Ва ин суханро се бор такрор
фармуд ва фармуд: Бидонед, ки бадтарини инсонцо шахси
бадомӯхтае аст ва шахси доно ва некомӯхта бецтарин аст.
Бидонед, ки худованд илмро аз бандагонаш наситонад.
Балки бо гирифтани доножн ин илмро меситонад.
Пас цар гоц цещ доно ва олиме боқк намонад, щоцил дар
садри мащлис щой гирад ва коргузорон таслиму тасмими ӯ
мегарданд ва цукм бидуни илм ва донок содир намояд,
хатоцо кунад ва дигаронро ба вартаи хато кашонад.
Мижни олим ва обид цафтод дараща бошад.
Соате андеша бец аз шаст сол ибодат аст.
Донишманде, ки аз илми ӯ суде оид шавад, бец аз цазор
ибодат аст.
Цикмати уштури гумшуда имон аст, пас цар що жфтедаш,
гиребонашро бигиред.
Дар талаби илм то ба гӯшацои олам низ роц рав.
Аз гацвора то гӯр дониш бищӯед.
Донише, ки оила аз он цосил нагирад, ба сони ганще аст,
ки аз он эцсоне дар роци худо нашавад.
Цещ медонед, ки динро офат ши бошад? Хатоцои доножн
офати динанд ва мунозаъоти бединон ва фаромини
пешвожн, ки роц гум кардаанд.
Сарфи вақт бештар дар талаби дониш бец аз сарфи вақт
бештар дар намоз аст, зеро ки илм цомии дин ва
парцезкорк бошад. Омӯхтани илм соате дар шаб бец аз
нижиши тамоми шаб аст.
Цар он кас талаби дониш карда, ба мақсад расад ва ду
подош хоцад гирифт, яке подоши талаби дониш ва дигаре
худ дониш, пас цатто агар цам ин дониш касб нашавад,
бацри ӯ як подош вущуд хоцад дошт.
Цар гоц рӯзе бар ман бигзарад, ки донише наомӯзам бадон сон ки эзид таъоло наздикам созад тулӯъи офтоб, он
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рӯз бар ман царом бод.
325. Цар гоц касе барои эцжи илми дин, дар цоли мутолаъа щон
супорад, танцо як дараща кам мартабатар аз пайғамбарон
хоцад буд.
326. Шайтонро пирӯзк бар цазор намозхони щоцил сацлтар аз
ғалаба бар як шахси доно аст.
327. Талаби илм барои мусулмон як амри илоцк аст ва итлофи
дониш бацри онон ки истецқоқи онро надоранд, ба сонк
овехтани марворид, щавоцир ва тилло бар гардани хук аст.
328. Он ки роци дониш пеш гирад, худованд роце ба сӯи
бицишт бацраш кушояд ва бидонед, ки бартарии марди
доно бар намозхони щоцил шун нури моци тамом бар
щумлаи ситорагон аст.
329. Он ки хештан шиносад, худойро шиносад.
330. Бидонед, ки нектарини бандагони худованд пешвожни
доно ва одил цастанд. Ва бадтарини онцо пешвожни бад ва
щоцил.
331. Гӯш кардан ба суханони доно ва андак-андак таълими илм
ба дигарон бец аз фароизи кифои динк аст.
332. Маркаби қалами як донншманд муқаддастар аз хуни
шацид аст.
333. Он ки хона дар талаби дониш тарк намояд, роц ба сӯи
худо паймояд.
334. Донише ки аз он суде набаранд, ба сони ганще аст, ки аз он
харщ накунанд.
335. Соате андеша бар кори холиқ бец аз цафтод сот ибодат
аст.
336. Худованд дар зери сарир ганщцо нуцуфта дорад, ки калиди
онцо забони шеър аст.
337. Талаби дониш бар цар мусулмоне аъам аз мард ж зан
вощиб аст.
338. Талаби илм кунед, зеро ки илм социби худро қодир ба
ташхиси хуб аз бад менамояд ва роци бициштро цамвор
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339.
340.

341.

342.
343.
344.
345.
346.

месозад ва дӯсти мо дар сацро ва мӯниси мо дар танцок.
Рафиқи мо дар бежрк ва рацнамок мо ба сӯи хушбахтк
мебошад, нигацдори мо дар фалокат, зиннати мо байни
дӯстон ва салоци мо дар баробари душманон ба шумор
меравад.
Толиби илм толиби рацмат аст. Толиби илм рукни ислом
ва подоши ӯ бо пажмбарон аст.
Инсон бо доштани илм ба авщи хушбахтк мерасад ва ба
мақоми шоиста цамдами салотини щацон шуда ва ба
камоли саодат дар охират ноил мегардад.
Он гоц ки олим ва обид бар Сирот щамъ шаванд, ба обид
гуфта мешавад, ки ба бицишт духул кунад ва бо ибодат
неъмат барад ва ба олим гуфта шавад ин що таваққуф кун
ва бацри цар он касе ки хоцк, шафоъат намо, шу цар киро
шафоъат кунк, он шафоъат қабул афтад ва олим дар
мақоми анбиж биистад.
Соате талаб кардани илм бецтар аз намозгузорин як шаб
аст ва рӯзе талаби илм кардан бец аз се моц рӯзадорк аст.
Талаби илм назди худо бартар аз намоз ва рӯза ва цащ ва
щицод дар роци худои ъазза ва щалла аст.
Хештанро бишносед, худоро мешиносед.
Офати дониш фаромӯшк аст ва итлофи дониш супурдани
он ба ноацл.
Доно кист? Он ки он широ медонад, ба кор мебарад.
ДАР БОБИ РУШДИ ИНСОН

347. Фарзанди одам рушд кард ва бо ӯ ду шизи дигар рушд

карданд. Ишқ. ба сарват ва ишқ ба цажти тӯлонк.
348. Пурсиданд: Бецтарин шахс кист?
Пайғамбар (с) фармуд: Он кас бец аз цама бошад ки
умраш тӯлонк ва аъмолаш некӯ бошад. Пурсиданд: Пас
бадтарин кист?
Фармуд: Он ки умраш тӯлонк ва аъмолаш бад бошанд.
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ДАР БОБИ ИЗДИВОҶ

349. Издивощ бацри тамоми касоне ки тавонок дошта бошанд,

вощиб аст.
350. Як занро ба шацор шарт ба цамсарк мегузинанд: Аввал ба
иллати сарваташ. Сониян ба муносибати нащобати
шащарааш. Солисан бар цасби цусн ва щамолаш ва
робиъан ба далели ъиффат ва тақвояш. Пас дар паи
цамсаре бошед, ки социби тақво бошад ва цар гоц щуз ин
бихоцед, даст ба касофат олудаед.
ДАР БОБИ ДИНОАТ
351. Моил цастед то бадтарин шахсро аз байни шумо мушаххас

кунам?
Ӯ он аст, ки ба танцок ғизо хурда, бандагонро тозижна
занад ва эцсон ва карам нанамояд.
ДАР БОБИ БАДБИЖРК
352. Цар он шк бадбижрк бар шумо рӯй оварад, каффорати

амале аст, ки анщом додаед.
353. Цещ бадбижрк ва фалокат оризи ходими худой нагардад шк
щазое ва шк азим магар ба далели гуноце, ки муртакиб
шуда ва ағлаби инцоро низ худованд афв мекунад.
ДАР БОБИ ЦАҶБ ВА ЪИФФАТ
354. Цажи воқеък саршашмаи нащобат аст.
355. Цаж ва нащобат ду шӯъба аз имон бошанд.
356. Цилм ва фурӯтанк ду шӯъба аз имон бошанд ва суханн

газзоф гуфтан ва муболаға ду шоха аз бединк.
357. Цар гуна цащб ва фурӯтанк накӯ бошад.
358. Цаж ва имон қарини якдигар цастанд.
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ДАР БОБИ ИЦТИКОР

(Он ки ғалла анбор кунад, то бо нархи гарон
бифурӯшад)

359. Ицтикор дар ислом царом аст.
360. Муцтакир гунацкор ва муттащовиз бошад.
361. Онон ки ғалла ба шацр меоваранд то ба нархи арзон

бифурӯшанд, суди бисжр эшонро ъоид гардад ва он ки
ғалла анбор кунад то ба нархи гарон бифурӯшад, малъун
бошад.
ДАР БОБИ МОДАРОН
362. Бицишт зери пои модарон аст.
363. Яке гуфт: Ё расулаллоц, ман гуноце азим муртакиб шудаам

ва ож роце бацри тавба ва талофк вущуд дорад?
Пайғамбар (с) фармуд: Ож ту модар дорк?
Соил гуфт: Хайр.
Цазрати Муцаммад (с) фармуд: Хола дорк?
Гуфт: Оре, дорам.
Пайғамбар (с) фармуд: Пас бирав бад ӯ некк кун, ки
гуноци ту бахшида гардад.
364. Ман ва зане ки ранги симо ва гунацояш дар зери нури
хуршед аз фарти кор кардан сижц шуда дар щацони дигар
шун ду ангуштонам ба цам наздик хоцем буд ва ӯ бебацое
цоцад буд, ки ранги гунацояш дар талоши маъош бацри
хонаводааш сияц шуда бошад.
ДАР БОБИ МАҚОМИ ПАЙҒАМБАР (с)
365. Ман як башар шун шумо цастам ва цар гоц дастуре ба шумо

медицам, ки аз вацйи илоцк бошад, онро бипазиред ва шун
фармоне аз пеши худ ба шумо дицам, он гоц як инсон
цастам.
366. Цещ як аз суханони маро ба дигарон магӯед магар онцоро
ки ба итминон медонед.
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367. Суханони ман нақзи каломи худо наменамоянд, балки

каломи худо нақзи суханони ман мекунад.
368. Оиша гуфт: Гурӯце аз яцудижн хостанд то ба цузури
Цазрати Муцаммад (с) бор жбанд ва гуфтанд:
Марг бар ту (ассом6) ва ман дар қиболи ин носазо бадэшон гуфтам: Ассом ва нафрин бар худи шумо бод. Ва он
гоц Цазрати Муцаммад (с) фармуд: Эй Оиша, матин бош ва
адабро риъоят кун ва ба хушунат сухан магӯ.
Гуфтам: Магар нашунидед, ки ба шумо шк гуфтанд?
Фармуд: Оре. Ман цамеша мегӯям: Алайкум (бар шумо).
369. Ман мабъус шудам то макорими ахлоқро ба камол
расонам. Бидонед, ки қалби ман мамлӯ аз мецр ва андӯц
бацри умматам аст ва цар рӯз садцо бор аз худованд бацри
онон талаби бахшоиш мекунам.
370. Зайд, нӯкари пайғамбар (с), гуфт: Дац сол Цазрати
Муцаммад (с)-ро хидмат кардам ва цещ гоц ба ман нагуфт:
(ту) ва цещ гоц каломе ба талхк ба ман нагуфт ва нашнидам,
ки бигӯяд шаро ин шунин кардк ва шаро он шунон накардк.
ДАР БОБИ ЪУТУФАТИ РАСУЛИ АКРАМ (с)
371. Рӯзе Цазрати Муцаммад (с) дар щийрона байни мӯцтощон

гӯшт тақсим мекард, зане бад-ӯ наздик шуд ва он цазрат
ридои худ бар замин густурд то он зан биншинад. Чун
мардум ин эцтиромро нисбат ба он зан диданд, пурсиданд:
Ин зан кист? Посух дода шуд, ки ин дояи пайғамбар (с)
аст.
372. Цар гоц касеро ниқоцате цосил мешавад, пайғамбар (с) даст
бар бадани бемор кашида ва мефармуд: Эй худои бузург,
ин дардро биситон ва саломатк ъато фармо. Зеро ки тук
бахшандаи саломатк ва аз туст саломатк ва аз лутфи туст,
6

Яцудижнро одат бар ин буд, ки дар вақти салом кардан ба муслимин забони худро
баргардонида ва бар эшон орзуи марг мекарданд. яъне ба щои он ки бигӯянд: «Ассалом»,
мегуфтанд: «Ассом», яъне (марг).
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ки маризцо бецбуд межбанд.

ДАР БОБИ РИСОЛАТИ ПАЙҒАМБАР (с)
373. Қайс бинни Сацл гуфт: Ба Хайра омадам ва ацли он щоро

374.
375.

376.

377.

дар цоли ситоиши раиси худ дидам. Гуфтам, танцо Расули
худо сазовори ситоиш аст. Он гоц назди Расули акрам (с)
рафтам ва гуфтам: Ацли Хайраро дидам, ки раиси қабилаи
худ цамепарастанд, цол он ки шумо сазовори ситоиш
цастед. Пас пайғамбар (с) ба ман гуфт: Бигӯ бубинам. Ож
агар аз щавори мазори ман бигзарк, онро парастиш хоцк
кард?
Гуфтам: Хайр.
Фармуд: Пас маро парастиш макун.
Цар гоц он широ ман медонистам, шумо низ медонистед,
ханда кам карда ва гиря бисжр менамудед.
Аз худо хостам, ки цисоби уммати ман бар ман вогузорад
то пеши умматцои дигар хищил нагарданд, пас худои ъазза
ва щалла ба ман вацй кард ж Муцаммад, на, ман худ
цисобашонро мерасам ва цар гоц гуноце аз онцо сар зада
бошад, аз ту пӯшида бидорам, ки пеши ту расво
нагарданд.
Расули акрам Саллаллоцу ъалайцк васаллам дар васати
щамъ аз пайравон истода буд, ки уштуре пеш омада ва
зери пои он Цазрат ба сащда даромад. Сацоба гуфтанд: Ё
расулаллоц, цайвонот ва дарахтон туро ситоиш мекунанд.
Пас бар мост ки туро ситоиш намоем.
Пайғамбар (с) фармуд: Худойро ситоиш кунед ва
бародари худро цурмат намоед, ки ман бошам.
Чун қосидцои бани Амир назди Цазрати Муцаммад (с)
рафтанд ва гуфтанд: Ту сарвари мо цастк. Фармуд:
Худованд сарвари шумост.
Гуфтанд: Ту бартарин ва рафеътарин мартабацоро дорк.
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Ва шун пайғамбар (с) ин бишнид, фармуд: Ин бигӯед ж
камтар аз он лекин аз цудуди мантиқии ситоиш тащовуз
нанамоед.
378. Цазрати Муцаммад (с) бар цасире хуфта буд ва шун бедор
шуд, осори бисжр бар щисми муборакаш бидид, касе гуфт:
Ё расулаллоц, цар гоц амр мекардк, бистаре нарм бацри ту
мегустурдам. Пайғамбар (с) фармуд: Маро бо дунж шк
корест? Ба сони саворкоре цастам, ки зери дарахте осуда ва
баъд меравад.
379. Ба нур расида ва дар нур зист мекунам.7
380. Ба пайғамбар (с) гуфтанд: Ё расулаллоц, куфорро нафрин
кун.
Пайғамбар фармуд: Ман бацри ин кор наомадаам ва
рисолати ман бацри рацм ва шафқат ва хайри инсон аст.
ДАР БОБИ НАМОЗЦОИ ПАЙҒАМБАР (с)
381. Расули акрам (с) цамвора пас аз адои намоз мефармуд:

Худож, аз даргоци ту илтимос мекунам, ки имони маро
росихтар кунк, ва ба сӯи роци рост маро рацнамунтар
шавк ва маро жрк кунк, то аз ту сипосгузор бошам ва аз
цар щицат туро ситоиш кунам. Илтимос мекунам, ки қалби
беолоиш ба ман ато кунк, ки ба сӯи кажи нагарояд ва
забони цақиқатгӯ хоцонам. Таманно мекунам, ки маро ба
сӯи цар он шк нек ва пок аст, рацнамун шавк ва аз тамоми
он шк ки нопок аст, мубарроям дорк. Илтимос мекунам, ки
гуноцони маро бибахшой, зеро ки аз тамоми онцо огоцк.
382. Чун расули худо пой ба масщиде меницод, мефармуд:
Худовандо, аз гуноцони ман даргузар ва дарцои муцаббати
хеш бар ман бигушой ва дар вақти хурущ цамин щумларо,
такрор мекард.
383. Худовандо, ишқи худ бар ман ато кун, бигзор то тамоми
7

Манзур аз нури илмии худост дар киболи зулмати щацл ва бутпарастк.
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ононро ки дӯстат доранд, дӯст бидорам. Бигзор то корцое
анщом дицам, ки мецри ту щалб шавад, муцаббати худро
бацри ман азизтар аз щонам, хонаводаам ва сарватам кун.
384. Худовандо, пеши ту рози дил фош мекунам ва заъфи
хештан ва бецудагии талошцои худро ошкор месозам. Дар
шашми мардум беацамият цастам, эй бахшандаи рацим.
Худои заъифон тук, сарвари ман. Таркам макун, маро
тӯъмаи бегонагон ва душманон макун. Цар гоц норозк
набошк, ман дар амон хоцам буд. Дар нури щамолат макон
мехоцам, нуре ки тамоми зулматцоро пароканда месозад
ва оромиш ба ин що ва охират мебахшад. Цар гуна ки туро
писанд меояд, мушкилотам дафъ кун, цещ қудрате, цещ
неруе щуз дар ту вущуд надорад.
ДАР БОБИ ЦАМСОЯГК
385. Бецтарин шахс дар назари худованд касе аст, ки байни

386.
387.

388.
389.
390.
391.

дӯстонаш бецтар бошад ва бецтарии хамсояцо назди худо.
бецтарин шахс дар цамсоягии хештан аст.
Мӯъмин нест он ки цамсоя аз шарраш дар амон набошад.
Мусулмоне, кн бо мардум даромехта ва бо алоими онцо
цамдардк намояд, бец аз шахсе аст, ки бо онон
дарнаомехта ва цамдардк накунад.
Бецтарин мусулмон касе бошад, ки мусулмонон аз даст ва
забонаш дар амон бошанд.
Агар холиқи худро дӯст доред, нахуст цамнавъони худро
дӯст бидоред.
Цар кас сер бихусбад ва цамсоя дар щавораш гурусна
бошад ва ӯ бидонад, аз ман нест.
Аз щумлаи уммати ман ки пой ба бицишт хоханд ницод,
касоне цастанд, ки ба фол мӯътақид набуда ва шун афроди
щоцил ба тилисм рӯй намеоваранд ва тамомии умед ва
итминони худро ба худо месупоранд.
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ДАР БОБИ ЯТИМОН

392. Ман ва кафили ятимои (ва лав ин ки ятим аз ақвоми

наздик ва ж дури ӯ бошад ж ки бегона) дар щацони дигар
канори цам хоцем буд, дуруст ба сони ду ангуштони ман ки
бо цам тамос цастанд.
393. Бецтарин хонаи мусулмон он аст, ки ятиме дар он щой
гирифта ва бад-ӯ некк кунанд ва бадтарин хонаи мусулмон
он щост, ки дар он бо ятиме рафтори ноцинщор ва
нохушоянд мешавад.
ДАР БОБИ ВОЛИДАЙН
394. Бицишт зери пои модарон аст.
395. Шодии
396.

397.
398.

399.

худо дар шодии падар аст. Ва норизоятии
худованд дар норизоии падар.
Цар он кас толиби вуруд ба бицишт аз нектарин дарвоза
бошад, бояд ризоияти падар ва модари худро щалб
намояд.
Шахс бояд ба волидайни худ некк кунад. Ва лав сабаби
озораш фароцам карда бошанд.
Фарзанде ки ба волидайни худ хубк карда ва бо мецру
муцаббат бар эшон нигариста бошад, худованд дар киболи
цар нигоц подоши як зижрати қабулшударо бад-ӯ ъато
фармояд.
Итоати падар итоат аз худо бошад ва сарпешк аз падар
сарпешк аз худо аст.
8

ДАР БОБИ СУЛЦТАЛАБК

400. Мехоцед ки шуморо аз амали бецтар аз рӯза ва бецтар аз

эцсон ва намоз огоц намоям? Эщоди сулц байни ду тан.

8

Цазрати Муцаммад (с) ин дуъоро дар лацзаи изтироб ва нороцатк бисжр ба щой овард.
Бутпарастон тоифи ӯро аз шацр берун ронда буданд. Ашрор ва ғуломон ба дунболаш
рафта носазояш гуфта ва то шабцангом санго бар ӯ андохтанд. Мащрӯқ ва хунолуда, хаста
ва кӯфта, бо нижиш дар талаби оромиш буд.
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ДАР БОБИ ШЕЪР

401. Бархе аз ашъор ба дониш ва цунар омехтаанд.

402. Содиқтарин калимот, ки шоир «Лабид» иброз дошта:

«бидонед ки цама шиз бецудагк аст щуз худованд».
403. Худованд зери сарир ганщцои бисжр дорад, ки калиди онцо
забони шеър аст.
404. Бархе аз ашъор цовии донок ва хиради бисжранд.
ДАР БОБИ ТАНГДАСТК
405. Тангдастк ифтихори ман аст.
406. Фақр метавонад омили бединк гардад.
407. Худовандо, маро тицидаст нигац дор ва бигзор, ки мискин

бимирам ва маро байни фуқаро эцж кун.
408. Эй Оиша, фуқароро марон ва лав нисфи як хурмо бадэшон дицк.
409. Бацри ризои ман ризои фуқаро ва мӯцтощонро бищӯед.
410. Марде назди пайғамбар (с) рафт ва арз кард. Маро мецр ба
шумо беш аз андоза аст. Пайғамбар (с) фармуд: Ба он шк
мегӯк, биандеш. Ва он мард гуфт: Савганд ба худо ки туро
дӯст медорам. Ва ин суханро ду бор такрор кард. Цазрати
Муцаммад (с) фармуд: Цар гоц содиқ бошк, пас худро
муцайжи тангдастк, кун, зеро цар он кас маро дӯст
бидорад, бо тицидастк сариътар ба ман наздик хоцад шуд.
Сариътар аз селобе ки ба дарж расад.
ДАР БОБИ НАМОЗ ВА ДУЪО
411. Намоз пояи дин аст.
412. Намозе ки аз қалб барнахезад, мавриди қабули худо нест.
413. Он киро намоз манъ аз шарорат нанамояд, щуз дурк аз

худо шизе намебарад.
414. Билошак се дуъо мустащоб шаванд: дуъои мазлум, дуъои
марди мусофир ва дуъои падар дар цаққи фарзанд.
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415. Як дуъои ницонк баробар бо цафтод дуъои ъалонк аст.
416. Дуъое, ки байни азон ва иқома кунанд, рад нашавад.
417. Дуъо силоци мӯъмин аст.
418. Ду ракаъат намози бо мисвок бец аз цафтод ракаъат
419.
420.
421.
422.

бидуни мисвок аст.
Ду ракаъат намози аз худобохабар бец аз цазор ракаъат
намбзи аз худобехабар аст.
Калиди бицишт намоз аст ва калиди намоз вузӯ.
Намози худро истода ба шо оваред. Лек цар гоц тавони он
надоред, нишаста вагарна хуфта ба пацлу.
Се шиз цаст ки цар кк дошта бошад, рӯзе ки сояе щуз сояи
худо набошад, худованд ӯро дар сояи арш паноц дицад,
вузӯ гирифтан ба зацмат, роци масщид сипардаидар
зулмат ва итъоми гуруснагон.
ДАР БОБИ ҒУРУР

423. Мағрур ва он кас ки ба хушунат сухан гӯяд, пой ба бицишт

нахоцад ницод.
424. Он ки ба андозаи як донаи хардал имон дар дил дошта
бошад, ба дӯзах щовид нахоцад монд ва он ки ба андозаи як
донаи хардал нахват дар дил дошта бошад, ба бицишт
ворид нахоцад шуд.
425. Бецтарин ибодатцо он аст, ки пинцонтар бошад.
426. Цазрати Муцаммад (с) фармуд: Ба бицишт нахоцад рафт
он кас ки заррае ғурур дар дил дошта бошад. Марде дар
щамъ гуфт: Вале гоце инсон, масалан, аз доштани либоси
тоза ва кафши нав мағрур мешавад.
Пайғамбар (с) фармуд: Худованд худ зебоие аст ва аз зебо
хурсанд мешавад. Лекин ғурур мардро хор мекунад.
ДАР БОБИ ТАРАҚҚК
427. Цама кас бар цасби ахлоқ ва кирдораш пешрафт мекунад.
428. Кирдори шахс бад-ӯ подош ва щазои амал мебахшад.
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429. Дар даруни одамк ду нерӯ вущуд дорад. Яке ӯро сӯи роци

рост ва некицо рацнамун мегардад ва дигаре ки инсонро ба
тарафи шарорат ва бадк мекашонад. Лекин он ки хоцони
жрии худованд дар фоиқ омадан бар шароратцо бошад, аз
ин мадад бархурдор мегардад.
430. Бецтарин амали иек дар назари худованд он аст ки доиман
ва лав ба цадде кам идома жбад.
ДАР БОБИ ПЕШГӮИЦО

431. Бидонед, дар асре цастед, ки цар гоц ъушре аз он широ, ки

432.

433.

434.

435.

дастур дода шуда мавриди ғафлат қарор дицед, мацкум ба
фано хоцед шуд, баъд аз ин замоне дигар хоцад омад ва он
кас ки як ъушри он широ ки фармуда шуда, ба кор барад,
подош хоцад гирифт.
Дар охирзамон мардум дурӯғгӯ хоцанд шуд ва оншунон
цикояте хоцанд гуфт, ки на худ ва на ащдоди шумо
нашунидаанд. Пас аз онцо цазар кунед, то гумроцатон
насозанд ва ба ситеза ва мунозаъа душоратон нанамоянд.
Наздик шуда замоне ки цещ аз ислом боқк нахоцад монд,
щуз исми он ва аз Қуръони мащид намонад щуз зоцири он
ва масощиди муслимин аз дониш ва парастиш барк хоцанд
шуд ва хирадмандон бадтарин афрод дар зери сақфи
осмон ба шумор хоцанд рафт ва ситезу мунозаъа аз онон
ба вущуд хоцад омад ва бар худашон боз хоцанд гашт.
Эй пайравони Муцаммад (с) савганд ба худо, цар гоц шумо
низ шун ман аз оянда хабар медоштед, ханда кам карда ва
гиря бисжр мекардед.
Бидонед, аз щумлаи шизцое ки баъд аз тарки ин дунж
мущиби нороцатии ман дар мавриди уммати ман хоцанд
шуд, инцо цастанд: ки зебоицо ва муцассаноти дунж
шуморо хуш оянд. Марде аз он мижн гуфт: Ё расулаллоц,
ож некк бадк бор меоварад?
Пайғамбар (с) фармуд: Некк бадк бор намеоварад. Маро
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ният ин аст, ки цар гоц мукнат фузунк жбад, баракат
мацсуб шавад ва цещ зижне бор нажяд магар аз хиссат ва
исроф. Ба сони бацор ки цещ намерӯжнад щуз он шк нек аст,
вале шк басо ки зижн ва вайронк ба бор оварад.
ДАР БОБИ ҶАЗО
436. Худованд цещ касро аз дунж нагирад магар он кас ки

хоцони бахшоиш бошад ва бо фарсудагк ва заъфи тан ва
мазиқаи қут бори цар гуна гуноцеро ки бар дӯши ӯ бошад,
меситонад. (Бадин маъно ки бо ранщ бурдан дар ин дунж аз
мукофот дар дунжи дигар барк мешавад).
437. Дар цақиқат подош низ ба цадди фалокат азим аст. Цар
қадар ки афтодагон мафлуктар бошанд, подоши онон
комилтар ва азимтар хоцад буд ва филвоқеъ, худованд
мецри худро бо фалокат даромехта, пас он кас ки бо
фалокат цадафи мецр ва муцаббати эзид қарор гирифта
бошад, лутфи илоцк аз они ӯ хоцад буд.
ДАР БОБИ ПОКК
438. Онон ки қалби рацим, пок ва содиқ дошта бошанд, ба

боғи ъадн пой хоцанд ницод.
439. Мазцаб, яъне мавъиза ва панд, ки он низ мусталзими покк
аст.
ДАР БОБИ МАНТИҚ
440. Худованд цещ шиз бец аз мантиқ нажфарида ва ж цещ шизро

комилтар ва зеботар аз мантиқ насохта. Фавоидеро, ки
худованд бахшида, бар цасби он ба вущуд омадаанд ва
фацм ва идрок аз вущуд он аст ва хашми худованд бо адам
таващщӯц бад-он барангехта мешавад.
441. Бецтарини шумо дар мацзари илоцк ва хилқати ӯ касоне
цастанд, ки дар хонаводацои худ бецтарин бошанд ва ман
бецтарини хонаводаи худ цастам. Цар гоц дустонатон рахт
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442.

443.
444.

445.

446.
447.

448.

аз щацон барбастанд, ъуюби онон ошкор насозед.
Он кас нектарин мусулмон бошад, ки кирдорашро
хонаводааш биписандад.
Лутфи худо шомили цоли хонаводае намегардад, ки дар
он касе тарки ақвоми худ карда бошад.
Он кас ки ба хешони худ он кунад, ки онон бад-ӯ кардаанд,
вазифаи хешовандк ба нацви ацсан анщом надода. Он кас
комил аст, ки ба хешони худ неки кунад замоне ки онон
бад-ӯ некк накардаанд.
Касе аз пайғамбар (с) пурсид: Ё расулаллоц, ман гуноце
бузург муртакиб шудаам, шк сон бояд тавба кунам то
бахшуда шавам.
Пайғамбар (с) фармуд: модар дорк?
Гуфт: Хайр.
Расули акрам (с) фармуд: Хола дорк?
Он мард гуфт: Оре, дорам.
Пайғамбар (с) фармуд: Бад-ӯ некк кун, то гуноци ту
бахшуда шавад.
Вазифаи як бародари кӯшак ба бародари бузург шун
вазифаи фарзанд ба падар аст.
Эцсон ва икром ба бенавожн подоши як эцсонеро дорад,
аммо карам ба ақвом муставщиби ду подош аст. Яке ащри
эцсон ва дигаре ащри жрии хешон.
Нахустин эцсони шахс бояд ба хонаводаи хеш бошад агар
фақир бошанд.
ДАР БОБИ ТАВБА

449. Касе ки аз сайиот тавба кунад, монанди касе аст, ки цещ

гуноце муртакиб нагашта бошад.
ДАР БОБИ ЦУРМАТ ВА ТАКРИМ
450. Рӯзе Цазрати Муцаммад (с) ба цамроцон фармуд: Худоро

такрим ва снтоиш кунед. Гуфтанд: Ё расулаллоц, мо
худоро ситоиш мекунем ва цамду сипоси эзид бод ки ин
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ъатияро бар мо арзонк дошта. Он гоц пайғамбар (с)
фармуд: Чунин нест, цар он кас ки худойро бад-он гуна ки
шоиста аст, ситоиш намояд, бояд ки мувозиб бошад то
бар дигарон фахр нафурӯшад ва ж нисбат ба худо ва
бандагонаш ғурур ва нахват буруз надицад. Бояд мувозиби
цар он шизе бошад, ки нораво аст ва бояд дацони худро аз
кулли шизцои царом боздорад ва қалби худро аз касби он
ши ки манъ шуда. Ва бояд марг ва пӯсидагии устухонцоро
цамвора дар фикр дошта бошад. Ва цар он кас ки толиби
ащри отк бошад, бояд аз лазоизи моддк шашм пӯшад. Пас
цар он кас ки ищро намояд ин нукотро цурмати худойро ба
щой оварда ва ин вазифаи ӯст.
ДАР БОБИ МАКУНАТ
451. Сарват дар вуфури моли дунж нест, балки дар ризои хотир
452.

453.

454.
455.

456.

аст.
Барои он кас ки бори сарват бар дӯш дорад, суъуд аз роци
пурнишеб ва фарозе ки ба бицишт мунтацк мешавад,
душвор аст.
Цар кас ки толиби дунж ва макунати он ба тарзе цалол
бошад то аз талаб кардан хештандорк кунад, таъмини
маишати хонаводааш намояд ва ба цамсояцо саховат
кунад, бо башарацои гулгун ва шецрацое рахшон шун моци
шаби шацордац ба цузури худованд хоцад рафт.
Моли кас ба щумлаи мардум нарасад пас бояд бо ахлоқи
некӯ бо эшон мудоро кард.
Сарват шунонши нек ба кор бурда шавад, баракат мебошад
ва тавонок он цаст ки бо талоше цалол ва бо тариқе
шарофатмандона ба издижди он пардозанд.
Дар мол ғайр аз закот цаққе цам вущуд дорад.
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ДАР БОБИ ШОИСТАГК ВА ЗЕБАНДАГК

457. Марде бадавк дар масщид истода ва он макони муқаддасро

олуда кард. Чун ӯро бигирифтанд. Цазрати Муцаммад (с)
фармуд: Ӯро рацо кунед ва машке об бар он нуқта бирезед,
зеро шумо бацри тасаллк халқ шудаед на бацри машаққат.
Асцоб, марди бадавиро рацо карданд. Сипас пайғамбар (с)
он мардро фаро хонд ва фармуд: Масщид бацрк ин кор ж
шунин олудагицо нашуда. Масщид танцо бацри зикри худо
адои намоз ва қироати Қуръон аст.
ДАР БОБИ АЗХУДГУЗАШТАГК
458. Цазрати Муцаммад (с) аз асцоб пурсид: Ақидаи шумо дар

бораи арзиши касе ки майхора, зино мекунад ва медуздад,
шист? Ва щазои амали ӯ шк бошад? Арз карданд: Худо ва
расули худо некӯтар донанд. Фармуд: Инцо гуноцони
бузурге цастанд ва мукофоти онцо басе сахт мебошад. (Ин
савол пеш аз нузули ожте аз Қуръон ки ин шизцоро манъ
карда, анщом шуд).
ДАР БОБИ ХИДМАТКОРОН
459. Ба он идда аз хидматкорон ки ризои шуморо фароцам

мекунанд, аз цар он шк худ мехурдед, бадэшон низ
бидицед ва шун хештан бад-онцо пӯшок дицед. Лек онон ки
шуморо розк наменамоянд, аз эшон щудо шавед ва
бандагони худоро мажзоред.
460. Он ки ба зердастон ситам раво дорад, рӯи фирдавс
нахоцад дид. Асцоб арз карданд: Ё расулаллоц, магар ба мо
нафармудед, ки байни пайравони шумо ғуломон ва
ятимони фаровоне хоцанд буд? Фармуд: Оре, Пас нисбат
бад-эшон шун фарзандони худ мецрубон бошед ва аз он шк
мехуред, бад-эшон дицед то бихӯранд. Ғуломоне ки намоз
мехонанд, бародарони шумо цастанд.
461. Зайд, ходими пайғамбар (с) гуфт: Дац сол пайғамбарро
хидмат кардам ва цещ гоц ба ман тундк накард ва каломе
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нохуш бар забон наронд ва нагуфт шаро иншунин мекунк
ва шаро оншунон накардк?
ДАР БОБИ БЕМОРОН
462. Цар гоц мусулмоне пеш аз зӯцр ба аждати беморе равад,

463.

464.
465.

466.

467.
468.

469.

цафтод цазор малоика то шабцангом ӯро баракат хоцанд
дод ва цар он кас дар вақти баъд аз зӯцр ба аждати бемор
равад, цафтод цазор малоика то тулӯъи фащр ӯро баракат
хоцанд дод.
Гуруснагонро итъом кунед ва беморонро аждат. Асиронро
озод созед, агар ба беадолатк асир шуда бошанд. Цар киро
ситам додааст, жрк кунед шк мусулмон бошад шк
номусулмон.
Цар гоц худованд бандаеро дӯст бидорад, мубталояш созад
то назраъи ӯ истимоъ кунад.
Цар кк бемореро аждат кунад, ба рацмат фурӯ равад ва шун
канори бемор щулус намояд, рацматаш вузунк гирад ва
камоли аждати мариз ницодани даст бар шецра ж дасти ӯст
ва щӯж шудан аз цолаш ва камоли дуруд гуфтани шумо
байни худатон даст додан бошад.
Цар кас ба аждати шахси беморе биравад, фариштае аз
осмон нидо дар медицад: Дар щацон осуда бош ва ба шодк
Зк ва дар бицишт маскан гузин.
Цар кас ки бемореро аждат намояд, цамвора вориди дарже
аз баракот шуда ва дар он ғӯта мехӯрад то бижсояд.
Цар гоц ба аждати беморе меравед, тасаллои хотираш
дицед ва бигӯед: некӯтар хоцк шуд ва умри тӯлонк хоцк
дошт. Зеро царшанд ин сухан монеъ аз тақдир нахоцад
шуд, ӯро оромиш хоцад бахшид.
Худованд дар рӯзи растохез хоцад гуфт: Эй фарзандони
одам, бемор будам ва ба аждатам наомадед. Ва фарзандони
одам цоцанд гуфт: Парвардигоро, шк сон моро тавони
аждати ту буд? Зеро ки ту сарвари олам цастк ва аз беморк
ва накоцат барк. Ва худованд хоцад фармуд: Эй бани одам,
60


фалон шахс бемор буд ва ба аждаташ нарафтед. Ва хоцад
гуфт: Эй фарзандони одам, аз шумо ғизо хостам, лек
таркам кардед.
Ва фарзандони одам хоцанд гуфт: Эй рӯзидицаида, шк сон
моро тавоноии итъоми ту буд. Тук ки щацонеро таъом
мекунк ва барк аз гуруснагк вакили ғизо цастк? Ва
худованд хоцад фармуд: Фалонро ки аз шумо нон хост,
тард кардед.
ДАР БОБИ СУКУТ
470. Сукути бештар ва нияти нек ду амали барозанда аст.
471. Сабр мояи хушнудк аст.

ДАР БОБИ ГУНОЦ
472. Касеро тавони он цаст то дар об равад бе он ки пои худ тар

кунад? Асцоб арз карданд: Хайр. Пайғамбар (с) фармуд:
Чунин аст вазъи оламижн, онон барк аз гуноц нестанд.
473. Баъзе аз гуноцонро на намоз ва на рӯза ва на цащ ва на
ъумра онцоро пок намекунанд ва танцо мазиқаи маъош
онро аз байн барад.
ДАР БОБИ ЦАҚИҚАТ
474. Он ки дар вақти сухан гуфтан сухан ба дурӯғ гӯяд, аз ман

475.
476.
477.
478.

нест, цамшунин он кас ацд бандад ва ацдшиканк намояд ва
боз он кас ки амонате бад-ӯ супоранд ва хижнат дар
амонат кунад.
Цещ кас ба маънои васеъ каломи содиқ нест магар он кас
ки дар калом, дар кирдор ва рафтор содиқ бошад.
Цамвора кӯшо бошед то тақво ва цақикат пеша кунед.
Цақикатгӯ барозанда набошад, ки мардумро нафрин
кунад.
Цақиқатро шиори худ кунед ва аз риж ва дурӯғ
бипарцезед.
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479. Он широ ки цақ аст, бигӯед, царшанд, ки мумкин аст талх

бошад ва мардумро хуш нажяд.

ДАР БОБИ ИДРОК
480. Он шн ки мавриди қабули худост, сурати хумс ва закот

нест, балки эцсонцое аст, ки бо фацм ва идрок ва рӯц карам
бибахшоянд.
481. Дар цақиқат шахс цам фароизи динк ба що меоварад, рӯза
мегирад, эцсон мекунад, амали цащ ба що меоварад ва
тамоми корцои некро анщом медицад, аммо ащре нахоцад
гирифт щуз дар мавриди эцсонцое, ки бо идрок анщом
дода бошад.
ДАР БОБИ РИБОХӮРК
482. Рибохӯр ва рибодицанда ва котиби авроқ ва шуцуди

муъомила дар гуноц яксон мебошанд ва худованд онцоро
лаънат кунад.
483. Цар як дирцам рибо ки инсон дониста мегирад, дар
назари холиқ бадтар аз сию шаш зино бошад.

ДАР БОБИ БЕВАЗАНОН
484. Таъмини маъоши бевазанон ва фуқаро ба сони эцсон дар

роци худо аст. Чун намози тамоми шаб аст ва шун
рӯзагирии доимк.
485. Ман ва зане ки ранги гунацояш аз фарти кор ва зацмат дар
зери офтоб сияц шуда бошад, дар щацони дигар шун ду
ангуштони як даст ба цам наздик хоцем буд ва ӯ бевазане
хоцад буд хушманзар ки ранги гунацояш барои таъмини
маъишати хонаводааш сижц шуда бошад.
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ДАР БОБИ ЦАМСАРОН

486. Цамсарони худро ба мецрубонк панд дицед.
487. Бар мусулмон раво нест, ки аз цамсари худ мутанаффир

488.
489.

490.

491.

492.

бошад ва цар гоц ӯро аз ахлоқи нописанд дар цамсараш
бад ояд, бояд, ки бо ахлоқк дигараш ки хушоянд аст, шод
шавад.
Ож цамсари худро шун як ғулом танбец мекунед? Ин
корест, ки набояд анщом дицед.
Ман (Муъовия бинни Цаида) гуфтам: ж расулаллоц, маро
вазифа нисбат ба завщаам шист?
Ва он Цазрат фармуд: Аз он шк худ хурк, ӯ низ бихурад ва
он шк ту пӯшк, ӯ низ бипӯшад. Силк бар шецрааш мазан ва
тацқираш макун ва бо ранщиш ва хашм аз ӯ щудо машав.
Бо цамсари хеш мудоро кун ва цар гоц социби цусне
бошад, панди ту бипазирад ва ба газоф гуфтан бипарцезад
ва цещ гоц цамсари нащиби худро шун ғулом танбец
накунед.
Он кас мусулмони воқек аст, ки нияташ некӯтар ва поктар
бошад ва бецтарини шумо касоне цастанд, ки бо цамсари
худ нек мудоро кунанд.
Зани ботақво бецтарин ганщи мард аст.
ДАР БОБИ ЗАНОН

494. Занон нимаи машобеци мардон цастанд.
495. Ҷацон ва тамомии он шк дар он аст, бо арзиш мебошанд,

лек бо арзиштарин шиз дар дунж зани ботақво аст.
496. Бецтарин занон онон цастанд, ки нащиб ва ботақво
мебошанд, нисбат ба атфол мецрубон ва ба амволи шавцар
дилсӯз.
497. Цар гоц зане панщ вақт намозро бихонад ва моци
рамазонро рӯза бигирад ва ъафиф бошад ва нисбат ба
шавцар нофармонк накунад, ба ӯ бигӯед то аз цар даре ки
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моил аст, ба бицишт пой ницад.
Занони бисжр наздики хонаводаи ман гирд омада ва аз
шавцарони худ гила мекунанд ва мардоне ки бо занони
худ рафтори нек наменамоянд, он ки занеро гумроц
месозад аз кофилаи ман нест.
Асмо, духтари Язид, гуфт: Маъкулоти бисжр бацри
Цазрати Муцаммад (с) бурда шуд он Цазрат тамоми ин
ағзияро дар муқобили мо занон ницод ва фармуд: Тановул
кунед. Лек бо вущуди гуруснагк гуфтем: Майле ба ғизо
надорем ва гурусна нестем.
Пайғамбар (с) фармуд: Эй занцо, гуруснагиро ба дурӯғ
нажмезед.
Некк ба нисвон шун пардае хоцад буд, ки шахсро аз оташи
дӯзах эмин кунад.
Цар он кас ки се духтар ж се хоцар дошта бошад ва нисбат
ба эшон мецрубон бошад то по ба сини балоғат гузоранд,
сацми ӯро худованд дар бицишт хоцад дод.
Цар касро духтаре бошад ва зинда ба гӯраш накунад 9 ж
озораш надицад ва ж фарзандони накӯро бад-ӯ тарщец
надицад, худованд ба бицишташ барад.
Мехоцед нектарин фазоилро бишуморам? Хушрафторк
нисбат ба духтаратон, замоне ки шавцар талоқаш дода ва
ба шумо рӯй оварда.
Ъиффат зиннати занон аст.
Худованд аз хушрафтории шумо бо занон хурсанд
мегардад, зеро ки онон модари шумо, духтари шумо ва
холацои шумо цастанд.
Цащ, щицоди заъифон, ва щицоди зан цусни шавцардории
ӯст.
Цуқуқи зан муқаддас аст пас цуқуки ононро бад-эшон
бисупоред.

498.

499.

500.
501.

502.

503.

504.
505.

506.
507.

Ишора ба куштани навзодони духтар аст, ки Цазрати Муцаммад (с) онро бо амри
худо манъ фармуд.
9
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508. Монеъи омадани занони худ ба масщид нагардед. (Монеъ

аз намози зани худ нашавед).
509. Цар гоц занро тавони он бошад то дар утоқи худ намоз
кунад, бецтар аст то дар айвони хеш намоз кунад ва цар
гоц тавонад дар айвон намоз хонад, бец аз он аст ки дар
сацни хона намоз кунад ва шун битавонад дар сацни хона
намоз кунад, бец аз он аст ки дар масщид намоз кӯнад.

ДАР МАЗАММАТИ ҶАЦОН
510. Ишқ ба дунж решаи тамоми шароратцост.
511. Ин шацон бацри ацли дин цукми зиндонро дорад ва бацри
512.
513.
514.
515.

516.

517.
518.
519.
520.

бединон шун бицишт аст.
Дунж шун щодугаре аст ширатар аз Цорут ва Морут, пас аз
он бипарцезед.
Дунж царом аст барои ацли охират ва охират царом аст
бацри ацли дунж.
Дунж матоъе аст ва бецтарин матоъцои он зани солец
бошад.
Дунж ба дил ширин ва ба дида сабз аст ва бидонед, ки
худованд шуморо пас аз онон ки пеш аз шумо рафтанд,
оварда. Пас бар аъмоли худ воқиф бошед ва аз дунжву
шароратцо бипарцезед.
Дунж бацри муслимин шун зиндон ва шун қацтк аст, цар гоц
таркаш кунанд, бояд гуфт ки тарки зиндон ва қацтк
кардаанд.
Дунж зиндони мӯъмин аст ва бицишти кофир.
Дар щацон шун мусофир ва шун абре гузарон бошед ва
худро аз ацли қубур пиндоред.
Малъун аст ин дунж ва малъун аст он шк дар дунжст щуз
амри ба маъруф ва нацйи аз мункар ж зикри худо.
Цаловати дунж талхии охират ва талхии дунж цаловати
охират бошад.
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521. Дунжро ба ацли дунж вогузоред, шун цар он кас беш аз

андоза аз дунж бацра гирад, бе он ки худ бидонад дар
цалоки худ мекӯшад.
522. Аз цар-он шк мастк орад, парцез кунед.
523. Аз шароб парцез бибояд, ки калиди цама бадицост.
524. Худованд дар замин камтар аз ақл цещ нажфарида, ки он
низ дар замин камтар аз гӯгирди ацмар аст.
(Поён)
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ЖДДОШТИ НОШИР

Китобе, ки дар дасти хонандаи гиромк аст, мащмӯъае аст
аз суханони Цазрати Расули акрам Саллаллоцу ъалайци ва
олици васаллам, ки аллома донишманди циндк Абдуллоц
Суцравардк ба хусус онро барои инглисзабонон фароцам
овардааст.
Ин китоб як бор дар замони цажти муаллиф ва бори
дигар цафт сол пас аз вафоти вай соли 1942-и милодк ба
циммати бародари он марцум бо тащдиди назар ва татбик дар
Ландан ба табъ расида ва дар дунжи Ғарб мавриди таващщӯци
ацли маънк қарор гирифтааст.
Мо ки дар як кишвари исломк умр ба сар мебарем ва аз
саршашмаи файжзи ганщинацои гаронбацои китоби исломии
форск ва арабк сероб мешавем, дар назари аввал шояд ба
ацамияти ин китоб пай набарем, аммо бо таващщӯц ба
нуктацое, ки дар муқаддимаи мутарщим аз дебошаи шопи
дуюм нақлшуда ва алоқаи хоси нависандаи бузурги руск
«Тулистуй»-ро ба ин китоби кӯшак нишон медицад ва
цамшунин аз жддоште, ки пешвои номдори цинд «Гондк Чк»
се сол пас аз даргузашти муаллиф бар ин мащмӯъа навишта
ва дар шопи дуюм ба табъ расида ошкор аст, ки то шк андоза
гирдоварии ин китоб ва нашри он ба забони инглиск
фарогирандаи ацамият ва аз назари щӯяндагони цақиқат
муғтанам будааст.
Маълум аст, ки бо вущуди цамаи он шк азму тавони
исломк ва тацқиқоти донишмандони ислом ва таълимоти
пешвожни дини мо дар забонцои урупок шоп шуда цанӯз
ъашаре аз аъшори вазифае ки мо дар таблиғ ва
шиносонидани осори исломк ба щацонижн дорем, бар оварда
нашудааст ба тавре ки шояд битвон гуфт мардум мутавассити
мо аз таълифоти аджни бузурги мутақаддам хеле бештар
шунидаанд.
Албатта, ин китоб мащмӯъаи мунтахаб аз калимоти
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қисори Цазрати Расули акрам (с) аст, ки дар асл бештар аз
кутуби омма истихрощ шуда ва дар танзими абвоб ва фусули
он ба дурустк аз такрор ва тахлит орк нест, аммо асли
мафцум нияти содиқ ва щацди балеғи муаллифи донишманд
дар ишоъа ва иблоғи бархе аз афкори тобноки Муцаммадк ба
хонандагони толибилм дар хорищ аз мамолики исломк аст ва
бешак дар гирдоварк ва интихоби мундарищоти ин китоб
шароитк замон ва макон низ манзур гардидааст, вагарна цар
гоц манзури тадвини мащмӯъаи нисбатан комили аз суханони
цикматомези Цазрати Расули акрам (с) аз цама манобеъи
таърих ва хабар ва ацодис ва сир дар мижн бошад, натищаи
кор беш аз цазор сафцаро дарбар мегирад.
Аммо ин тарщума аз рӯи матни инглисии китоби
Суцравардк ба форск саргардон шуда ва ждгорк аст аз осори
ин донишманд ва гулшине аст аз калимоти гуцарбори Цазрати
Расули акрам (с), ки шун хонанда ацли фазл бошад, аз он
бисжр мустафид мегардад.
Таълимот ва суханони пешвожни ислом дарже аз цикмат
ва амал ба ацкоми он на танцо вазифаи дӯстдорон, балки
роцнамои саломат ва саодати щомеъа аст ва хонанда ба қадри
иститоъат ва тавщеци худ аз он бацраманд мегардад ва дар ин
ващиза шандон суханони бузург ва калимоти маъщузшим дарщ
шудааст, ки щӯяндагони покдилро дар ин роц ба сарманзили
камол ва хушбахтк рацнамун бошад. Умед, ки ин цадяи кӯшак
ва дар маънк бузург барои дӯстдорон ва пайравони хонадони
набувват армуғоне писандида ва азиз хоцад буд ва истиқбол
аз он бо тавфиқ-ул-цай ноширро мадад кунад то табъиоти
онро бо матни аслк низ, ки мусталзами сарфи вақт ва щацде
балеғ аст, цамроц гардонем.
Ва биллоҳи аттавфиқ
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ОХИРСУХАН

Гирдоваранда ва мутарщими суханони Расули акрам (с)
ба забони инглиск аллома Абдуллоц-ал-Маъмун Суцраварди
дуктур дар цуқуқ, дуктур дар фалсафа, дуктур дар адабижт,
раиси донишгоци Мащидия ба соли 1882 дар «Доко»-и
Циндустон по ба арсаи вущуд ницода ва дар сездацуми жонуяи
1935 дар Калкута шашм аз дунж фурӯ баст.
Мақолаи мураха 14 жонуяи 1935 рӯзномаи «Ландан
тоймс» аз зиндагк ва осори ин адиби бузург матолиби
бисжреро бажн мекунад, вале дар мақолаи мазкур зикре аз
Суханони Цазрати Муцаммад (с) нашуда, цол он ки ин асар
танцо асаре аз осори адидаи алломаи фақиди цинд будааст,
ки то цадди парастиш бад-он алоқа дошт.
Аллома Абдуллоц дар ибтидо фориғу тацсили забони
арабк, инглиск ва фалсафа шуда ва дар донишгоци Калкута
ба даржфти нишон ва даращаи дуктурии цуқуқ ва адабижт
ноил омад ва боз щузви нахустин касоне буд, ки дар
донишгоци Калкута дуктурии фалсафа даржфт дошт.
Дар цине ки машғули тадрис дар донишгоц буд, даращаи
устодии аз донишгоци Ланданро низ даржфт дошта ва дар
Циндустон цам ба тадриси забони арабк ва улум-ул-цай
пардохт.
Соли 1915 милодк, ки Суханони Цазрати Муцаммад (с)
барои нахустин бор мунташир шуд, Абдуллоц щавоне буд
мутталиъ аз ишқи ислом ва алоқаманд ба понисломизм.
Ӯ тамоми умри худро сарфи муттацид сохтани фарцанг
ва иқтисод, ба истиснои сижсат, тамоми мамолики исломк ж
мамолике, ки щамъияти мусулмон доро буданд, намуд.
Анщумани понисломии Ландан, ки вай таъсис карда ва
дабири аввали он шуд, дар он замон щузви иқдомоти бисжр
муцими ӯ мацсуб гашта ва фаъолияти он иборат аз ишоъаи
дини ислом дар инглис ва соири мамолик ва цамшунин
таблиғ барои иттицоди понисломк буд.
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Суханони Цазрати Муцаммад (с) (Нацщ-ул-цидоя)
муцимтарин ба шумор мерафт. Ин китоби пурарщ, ки цовии
баргузидаи Суханони пажмбари ислом (с) мебошад,
таващщӯхи зиждеро ба худ щалб намуд ва қисматцое аз он дар
нашрижти муцими сар то сари щацон ба шоп расид.
Боарзтарин намунаи муваффақият ва ацамияти китоб
цамоно мукотабае аст, ки пас аз интишори китоб байни
аллома Суцравардк ва нависанда ва файласуфи бузурги рус
Лев Тулстуй сурат гирифт ва то марги Тулстуй низ идома
дошт.
Тулстуй бо мутолаъаи Суханони пайғамбари ислом (с)
шахсияти он Цазратро беш аз пеш сутуда ва цатто цангоме ки
охирин сафари бебозгашти худро намуд, як щилд аз ин китоб
даруни щайби полтуи вай пайдо шуд.
Оре, алоқаи Тулстуй ба ин китоб то ба ин цад расида буд,
алоқае, ки бояд сармашқи умум бошад.
Дар хотима мутарщими форсии китоб умедвор аст ин
асари пурацамият ва омӯзанда, ки барои аввалин бор дар
Ирон тарщума ва мунташир мегардад, мавоиди писанд воқеъ
шавад.
М Ҳатиб.
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Луғатнома

Барозанда — шоиста, раво,
накӯ
Бом — шакли кутоцшудаи
бомдод
Ботил кардан — бекор кардан,
шикастан

А
Авомир — щамъи амр.
Амвот—щамъи майит.
Амлок — щамъи мулк
Амри
маъруф
— қисми
панщуми усули дин, яъне амри
оллоц таъолоро ба щой овардан
ва ба дигарон низ амр намудан,
ки ин амри оллоц таъоло бояд
бар щой орк
Анбиж
—
щамъи
набк,
пайғамбарон
Аҷр — мукофот, подош
Аъмол — щамъи амал
Аъробии бадавк — араби
бодиянишин, кӯшманшк,
сацрогард
Ағзия — щамъи ғизо
Ағлаб — бештар, аксар
Ағниж — щамъи ғанк,
тавонгарон
Ақвом — щамъи қавм.
Ацли китоб — яцудижн, исавижн
ва мусулмонон, ки социби
кутуби муқаддасанд. (Забури
цазрати
Довуд,
Тавроти
цазрати Мӯсо, Инщили цазрати
Исо,
Қуръони
хазрати
Муцаммади
Мустафо
Саллаллоцу ъалайци васаллам)
Ацли қубур — мурдагон,
даргузаштагон

В
Вазоиф — щамъи вазифа
Васат — мижна, мижнщо
Вацй — пажму илцоме, ки
худованд
ва
пажмбарон
бифиристад
Воъиз
—
ваъзгӯянда,
панддицанда (оиди масоили
динк)
Вузӯ — тацорат
Вуфур — фаровонк, бисжрк
Г
Газоф — бецуда, жва, царза,
дурӯғ Г удол — шоц

д
Дайн — қарз, вом, қарзи
бамуддат
Даноат — пастк, нокаск,
пастфитратк
3
Забц — сар бурндани цайвонот,
қурбонк кардан
Закот— маблағе, ки мувофиқи
шариъати ислом бояд аз цар
даромад ва дорок ба нафъи
фақирон дода шавад
Зоцид — порсо, парцезкор,
диндор, тарки дунжкарда

Ацмар — сурх
Базацкорон
хатокорон

Б
—

гунацкорон,
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Макрӯцот
—
норавоицо
Мактум — пӯшида, пинцон
Мамлӯ аз мецр — саршори
мецр
Мастур — ницон, пӯшида
Мафлук — фалакзада, бадбахт,
бешиз
Машрӯъ — шарцу бажнжфта
Машцуд — ошкор, бажн, зоцир,
дидашуда
Мацзар — цузургоц
Мацсуб шудан — цисоб шудан
Маъбар — щои убур ва
гузаштан аз дарж
Маъкулот — хурданицо
Маъсум — шахси аз гуноц пок,
бегуноц
Маъош — зиндагонк, рӯзгор
Маҷмаъ — мащлис, мацфил
Муҷоласат — мащлис оростан,
цамсӯцбат шудан
Мубарро — пок, холк аз айбу
гуноц
Мудоро — бо нармк ва цусни
хулқ рафтор кардан, муомалаи
нек, илтифот
Музовиҷат — заношӯй кардан
Мукнат — дорок, тавонгарк
Мунозаъат — хусумат, ситеза
Мунцариф шудан — аз роци
рост
берун
рафтан,
инцирофжфта Муртад — аз дин
баргашта
Муртакиб
—
гуноцкунанда, он кк аз ӯ гуноце
сар зада
Муртакиби худкушк шудан —
ба худкушк пардохтан, омода
шудан бар он

Зӯцр — шошт, нисфи аввали рӯз

и
Издижд — фузуншавк, афзоиш
Имтиноъ — қабул накардан,
рад намудан
Истецқоқ — лажқат, қобнлият
Итлофи дониш — талаф
кардани дониш
Итминон — бовар цосил
кардан
Итъом
— таъом додан,
хуронидан
Ишоъа — пацн кардан
Иқтизо — тақозо, талаб,
дархост
Ицтикор — аллофк, цаннотк
дар харидуфурӯшк ғалла
К
Каффорат — шизе, ки дар
товони гуноц дода шавад, фидя
Л
— щамъи

Лазоиз
лаззат,
цаловатцо
Лоилоца
иллаллоцу
Муцаммадан расулуллоц —
нест худое ба щуз оллоц таъоло
ва Муцаммад (с) пайғамбари
ӯст
М
Мавъиза — насицат, панд,
андарз ва тавсия дар коре (хоса
дар роци дин)
Мазиқа — тангк, вазъияти
душвор
Маконат — мартаба, мақом
Мақрӯц — нораво
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Муртаъаш — ларзон
Муртафеъ сохтан — рафъ
кардан, аз мижн бардоштан
Мусин (н) — солхурда, пир
Муставҷиб — лоиқ, сазовор
Мусталзим — сабабгор, боис
Мутавассил шудан — паноц
щустан
Мутавозеъ — тавозӯъкунанда,
парцезгор, хоксор
Мутанаффир
—
нафраткунанда, раманда, безор
Мутмаъин — осудахотирона
Муфорақат — шудо шудан
Мухайила — хажлхона
Мушобец — шабец, монанд,
моно
Мушояъат — гусел кардан
Мушрик — оне, ки ба вацдати
худованд
бовар
надорад
Муъаххар — таъхирпазир,
дершуда
Муъораза — бацс, зиддият
Мӯцтакир — оне, ки дар хариду
фурӯши ғалла цаннотк кунад
Муҷодала — бацс, щидол
Муҷозот — щазодицк

Обид
—
худощӯй

О
ибодаткунзнда,
Р

Ракаъат — щузве аз намоз, ки аз
як қижм, рукӯъ ва ду сущуд
иборат аст
Рацли иқомат афкандан —
муддати мадиде дар як щой
манзил кардан
Рафеъ — боло, баланд
Рибо — судхурк, фоидабарк
Рибохор — судхур
Ридо — або, либосе, ки аз
болои либосцои дигар пӯшанд
Рисолат
—
нубувват,
пайғамбарк, расулк аз щониби
худову бандагон
Рифоц
—
хушгузаронк

осоиш,

роцат,

Робиъан — шацорум
Росих — мустацкам, устувор
Рацбоният — тарки дунж ва
алоиқи дунж барои ибодат
Рӯъят — дидан, мушоцада,
биниш

Н
Нацйи мункар — қисми
шашуми усули дин, яъне дур
будан аз шизе, ки нацй кардааст
оллоц таъоло ва дигареро нацй
намудан, ки ин мунцк аст аз
щониби оллоц таъоло
Нахват — худпарастк, ғурур,
кина
Низор — харобк, фурӯхиштагк
Нисвон — занон

С
Сайиот — бадицо, дуруштицо
Сареъ — тезрафтор
Сахра — харсанг
Саъб — душвор
Сацоба — цамсӯцбатон ва
цамкорони Цазрати Мухаммад
Саллаллоху ъалайци васаллам
Силаи
рацим
—
мецру
муцаббати хешу уқрабо ва
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Фароиз — щамъи фариза
Фасоцат
—
рушанбажнк,
бурросуханк, бо равонк ва
малецк сухан гуфтан

мулоқоти дӯстону хешовандон
Сироти мустақим — роци
рост, пули рост. Пулест болои
дӯзах, ки аз мӯй бориктару аз
шамшер тезтар. Бегуноцон
тавассути он бар бицишт
мераванд вз гунацгорон бар
дӯзах меафтанд
Соил — гадо, он ки садақа
пурсад; саялонкунанда, равон;
суолкунанда, пурсанда
Солисан — саввум
Субут — барқарорк, пойдорк
Суқут — афтодан, поин
шудан
Т
Тааммуқ кардан — амиқ фикр
кардан

Фақец — қонуншиноси шариат
ва дини ислом
Фақр — фақирк, нодорк
Фаҷр— бомдод, субцдам
Фоиқ омадан — ғолиб омодан
забардаст шуданд
Фоқид — гумкунанда
X
Хабосат — палидк, нопокк,
бадкирдорк
Хасоис — щамъи хосийят
Хафо — пӯшидагк, пӯшиш,
мацрамона
Хилқат — сиришт, фитрат,
офариниш, пайдонш
Хузӯъ — фурӯтанк,
шикастанафск
Хулус — холиск, покк,
самимият
Хумс — панщяк; панщяки
даромад, ки мувофиқи қонуни
шариъат давлатмандон бояд ба
фақирон бидицанд; панщяки
ғанимати дар щанг ба даст
омада, ки бояд ба касони
камбағале аз авлоди пайғамбар
(с) бирасад
Хутур накардан — ба хотир
наомадан
Хушмашрабагк — хушхӯк,
хислати накӯ
Хушунат — дағалк, дуруштк
Хушӯъ — фурӯтанк, хоксор

Табриа — безорк кардан
Тазвир — фиреб, макр, цила
Тазъиф — заиф, суст кардан
Такрим — цурмат, иззат
кардан, мӯцтарам доштан
Тард — рондан, дур кардан
Тарҷеъ — бартарк, афзалк
Тасаллут
—
дастжбк,
дастболок, цукмронк
Тацримшуда
—
царомгардонида, манъшуда
Таҷрид — аз дигарон дур
кардан, ислоц намудан, танцо
мондан
У
Уммат — пайрави як миллату
як дин; қавм, щамоъат
Ф
Фазоил — фазилатцо
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nah-ul-hidoya

Эцсон
—
марцамат

Ш

Шар(р) — бадк, бадкирдорк,
муқобили хайр
Шарорат — бадк, бадкирдорк
Шацавот — щамъи шацват
Ъ

карам,

лутфу

Ғ
Ғайз — хашму ғазаб
Ғайри мутаҷовиз — оне, ки аз
цад ва меъжри худ набарояд
Қ
Қулуб — щамъи қалб
Ц
Цилм — нармдилк, мулоиматк
Цоруту
Морут
—
фариштагонанд, ки хар ду ба
зане аз щинси одамизод ошиқ
шуда ва ба ғазаби худованд
гирифтор гардида, дар шоцк
Бобул овехта шудаанд. Агар
касе ба талаби щоду бар сари
он шоц биравад, ба вай щоду
таълим бидицанд.

Ъадн
—
боғоти бицишт;
фирдавс, щаннат
Ъаждат — ба дидорбинии
бемор рафтан ва цолпурсии он
Ъалонк — ошкоро
Ъафир — покдоман, бошарм
Ъиффат — покк, парцез аз
шацват, покдоманк, парцезгорк
Ъитрат — оила, ацли байт,
авлод, наздикон
Ъумра — цащщи асғар, як қисми
хащ, ки маросими махсус дорад
Ъутуфат — цусни таващщӯц;
мецрубонк, лутфу марцамат
Ъушр — дацяк

Ҷ
Ҷавор — наздикк
Ҷицод — разм, щанг
Ҷулус — нишастан
Ҷӯъ — гуруснагк

Ъуюб — щамъи ъайб
Э
Эътизор — узрхоцк

НАЦҶ-УЛ-ЦИДОЯ
(ба забони тощикк-форск)
Муцаррири ороиш И б р о х и м и Ғ а н к . Муцаррири техникн Л. Ш а ш к о В а
Ба матбаа 26.02.91 супурда шуд. Ба шопаш 04.03.91 имзо шуд. Андозаи 84X108. Ҷузъи
шопк шартк 3,36. Ҷузъи рангаи шартк 3,78 Ҷузъи нашрию цисобк 3,01. Теъдод 125000
н усха . Супоричш № 128. Бацояш 3 сӯму 50 тин.
Корхонаи хурди давлатии «Хайжм», 734063, Душанбе, кӯшаи Айнк. 126. Дар комбинати
полиграфии Кумитан давлатии матбуоти
ҶШС Тощикистон, Душанбе, кӯшаи Айнк, 126. шоп шудааст.
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