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Бисмиллоњи-р-рањмони-р-рањим 
 

Пешгуфтор 
 
 

Ба номи онки дил кошонаи ўст,  
Нафас гарди матоъи хонаи ўст. 
 
Салом ба Рамазон - моњи зиёфати Илоњї. Салом ба рўзадорони 
ин моњ, ки хобашон ибодату нафасњояшон тасбењ аст ва салом 
ба шаби Ќадр, ки бењтар аз њазор моњ аст. 
 
Моњи Рамазон шуд маю майхона вар-уфтод,  
Ипќу тарабу бода ба ваќти сањар уфтод. 
 
Моњи Рамазон моњи мењмонии Худост. Њар кас худро барои ин 
мењмонї бењтар омода карда бошад, аз хони густўрдаи лутфу 
карами Илоњї бештар бањраманд хоњад шуд. Њар кас дар ин 
мењмонї муаддабтару оростатар бошад соњибхона ба ў лутфу 
навозиши бештар хоњад дод. 
Дар ривоят омадааст, ки «Дарњои осмон дар шаби аввали моњи 
Рамазон кушода мешавад ва то охирин шаби ин моњ баста 
намешавад». Рамазон моњи дуъову ибодат асту бањори Ќуръон. 
Тамоми рўзњо ва лањза-лањзањои ин моњ муборак аст, аммо дар 
ин моњ шабе вуљуд дорад, ки онро «ќалби моњи Рамазон 
гуфтаанд ва он шаби Ќадр аст. 
Шаби Ќадр шабе аст, ки дар тамоми сол шабе ба бузургї ва 
фазилати он намерасад, Хусусиятњои ин шабро, ки сабаби 
бузургї ва мубораки он шудааст, метавонем чунин ном барем: 
1.   Ќуръон дар ин шаб бар Паёмбар (с) нозил шудааст. «Инно 
анзалноњу фи лайлатил Ќадр».  Гуфта шудааст, ки тамоми 
китобњои осмонї дар њамин шаб бар паёмбарон нозил шудаанд. 
2.  Њар амали хуб ва тоъату ибодате, ки дар ин шаб анљом 
шавад бо амал ва ибодати њазор моњ баробар аст. «Лайлатул 
Ќадри хайрун мин алфи шањр». 
3.   Малоикањо ва Руњ (Љибрил), ки аз малоики мукарраби 
илоњї аст фуруд меоянд ва бо худ хайру салому рањмати 
Илоњиро њамроњ доранд ва то субњ ба назораи шабзиндадорон 
менишинанд. 
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«Таназзалул малоикату ва-р-руњу фињо би изни раббињим мин 
кулли амр». 
4. Ин шаб аз аввал то охир салом аст, саломе аз Худо ва 
фариштагон. «Саломун њия њатто матлаъил фаљр». 
Њамаи рўзадорони моњи Рамазон худро барои шабзиндадории 
ин шаб омода сохта, дар интизори он лањзашуморї мекунанд. 
 

 
Шаби Ќадр кадом аст? 

 
Борњо аз Паёмбар (с) пурсиданд, ки кадом шаби моњи Рамазон 
шаби Ќадр аст? Вале он бузургвор њаргиз шаби муайянеро ном 
набурдаанд. Фаќат њаминро зикр намудаанд, ки «Шаби Ќадрро 
дар шабњои тоќи дањњаи охири моњи Рамазон љустуљў кунед». 
Шояд њикмати номуайян будани ин шаб он бошад, ки 
рўзадорон барои дарки он дар чанд шаби охири моњи Рамазон 
шабзиндадорї кунанд ва рањмату лутфи Худоро бештар ба даст 
оваранд. 
 
В-ар насўзї то сањар њар шаб чу шамъ,  
Тўњфа кау наќди сањаргоњат кунанд? 
 
Худи Расули акрам (с) дар дањ рўзи охири моњи Рамазон 
љойгоњи хоби худро љамъ намуда, дар масљид ба эътикоф 
менишастанд. 
 
Дар ин шаб чї кунем: 
 
Халќ бихуспанд, вале ошиќон,  
Љумла шабон ќиссакунон бо Худо. 
 
Модоме, ки шаби Ќадр ин њама фазилату баракат дорад, 
мўъмини зирак аз њар лањзањои он барои расидан ба савоби 
илоњї истифода мекунад. 
Барои шабе, ки умед меравад шаби Ќадр бошад аъмоли 
фаровоне зикр шудааст, ки њар кадом фазилати савоби зиёде 
доранд: 
1.  Ѓусл. 
Мустањаб аст, ки наздикињои ѓуруби офтоб ѓусл намої. 
2.  Хондани намоз. 
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Агар ба ќибла рў кунам, ба ишќи рўи Ў кунам.  
Иќоми салотро ба гуфтугўи Ў кунам. 
3.  Шабзиндадорї, ки Паёмбар (с) фармуд: «Њар кас аз рўи имон 
ва барои расидан ба савоби Илоњї шаби Ќадрро ба ибодат 
бигзоранд, гуноњони гузаштаааш омўрзида мешавад». 
4.  Тавбаву истиѓфор. 
Аз сидќи дил аз гуноњњои худ пушаймонї кунем ва аз Худо 
омўрзиш биталабем, ки Ў бисёр тавбапазир аст: 
 
Ин даргањи мо даргањи навмедї нест,  
Сад бор агар тавба шикастї боз ой. 
 
5.  Тиловати Ќуръон. 
То метавонем Ќуръон бихонем, ки дилњоро равшанї мебахшад. 
Агар дилдодаи ањли вафої,  
Агар ањли сафои Мустафої.  
Биё то рўзу шаб Ќуръон бихонем,  
Ки дил гирад зи нураш рўшної. 
 
6.  Дуъо. 
Барои падару модар ва барои њамаи мўъминон дуъо кунем. 
Дуъо маѓзи ибодат аст ва Худованд фаќат ба хотири дуъо ба мо 
назар мекунад. Ў худ фармудааст: «Маро бо дуъо бихонед, ман 
дуъои шуморо иљобат мекунам». 
 
Эй Худои поку беанбозу ёр,  
Даст гиру узри моро во гузор.  
Ёд дењ моро суханњои даќиќ,  
То ба рањм орад туро он, эй шафиќ.  
Њам дуъо аз ту, иљобат њам зи ту,  
Эминї аз ту, муњаббат њам зи ту. 
 
Овардаанд, ки њазрати Фотима (р) ањли хонаи худро пешакї 
барои шаби Ќадр омода мекарданд ва шаби Ќадр њамаро бедор 
нигањ медоштанд ва ба онњо каме ѓизо медоданд, то хобашон 
набарад. Он њазрат фармудаанд: «Мањрум касе аст, ки аз хайри 
ин шаб мањрум бимонад». 
 
Аз Худованди маннон мехоњем, то моро аз љумлаи рўзадорони 
воќеъй бигардонад ва тавфиќи шабзиндадориву ибодату 
дуъоро дар шаби Ќадр насибу рўзии мо кунад. 
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Худоё чунон кун, ки поёни кор,  
Ту хушнуд бошиву мо растагор. 
 
Мукаррами Самадї 

Ба номи он ки њастї ном аз Ў ёфт. 
 

Њамду сано Аллоњ таъолоро, ки иззатдињандаи шахсонест, ки 
итоъати ўро ба љо меоранд ва хору залил гардонандаи 
шахсонест, ки мухолифат ва нофармонии амри Ўро мекунанд. 
Њамд ва шукр мегўем ўро бар он чи ки бар мо меорад аз 
шириниву талхї. Шањодат медињем бар ин, ки нест маъбуде ба 
љуз Аллоњ ва нест парвардигоре барои мо ѓайр аз Ў, ва шањодат 
медињем бар ин, ки Муњаммад (с) банда ва фиристодаи Ўст ва 
бузургтарин шахсест, ки парвардигорашро парастидааст. 
Дуруду саломи бепоён бар олу асњоб ва пайравони ў бод. 
Аммо баъд дар мавзўъи дањ рўзи охири рамазон ва он амалу 
ибодате, ки Паёмбар (с) хусусан дар ин моњ анљом медод на дар 
ѓайри он: монанди зиндадории тамоми шаб, бедор намудани 
ањлаш, кўшишу љањд дар анљоми амалњои нек, хурдани он чи 
бештар ќувватбахш аст, ва он чи ки ба фазилати ин шабњо 
далолат мекунад аз риъояи тозагї, ѓусл намудан, хушбўї 
кардан, пўшидани либосњои бењтар, њамроњ бо кўшиши зиёд 
бар анљоми амалњои солињ аз намозњои тањаљљуд, нафл, зикр, 
дуъо, ќироати Ќуръон, ва фориѓ гардидан барои ибодат ва 
ќатъи алоќа аз дунё ва ањли он. 
Ба ростї, ки бештари мардуми мо аз манофеъи хеш ѓофиланд ва 
шабњояшонро ба гуфтугузорњои бефоида ва сайругашт дар 
хиёбонњо ва нишастан дар нишастгоњњо мегузаронанд. Маќсад 
аз гуфтањои боло огоњ намудани шахсонест, ки ин мавсими 
бузургро зоеъ мекунанд. Худованд худ њидояткунанда аст ба 
роњи рост ва дуруду салом бар Муњаммад ва олу асњоби ў бод! 
 

Фазилати рўзхо ва шабњои моњи Рамазон 
 
Њамду сано Худовандро ва дуруду салом бар Расули Ў ва ёрону 
пайравонаш бод! 
Ба тањќиќ рўзњо ва шабњои моњи Рамазон ќадру манзалати 
бузуpгe доранд. Яке аз фазилатњои ин моњ ин аст, ки амалњо дар 
ин шабу рўз дучанд мегарданд ва гуноњу хатоњо бо анљом 
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додани амали нек, ки сабаби наздик шудан ба Худост, бахшида 
мешаванд. Агар чизе аз фазилати ин моњ, фазилати дањ рўзи 
охири он, фазилати ќироати Ќуръон ва монанди онро баён 
кунем, мувофиќи матлаб аст. Њамаи ин ба фазлу карами 
Худованд муќаррар ва маълум аст ва натиљаи донистани 
фазоил боиси бештар шудани амал мегардад. 
Њар ваќт медонем, ки ин бењтарин моњ аст натиља бояд чунин 
бошад, ки дар ин моњ барои касби савоб кўшиши бештар 
намоем. 
Њар ваќто фахмидем, ки дањ рўзи охири ин моњ бењтарини рўзњо 
ва шабњо њастанд бояд чунин бошад, ки мо дар ибодат кўшиши 
бештаре дошта бошем ва ин ваќти ќимати худро зоеъ 
нагардонем. Ин натиљаи донистани фазилатњо аст. Пас ба 
тањќиќ самараи маърифат ва дониш, амал аст. 

 
 

Он чи дар дањњаи охири рамазон мустањаб аст 
 

Дар дањњаи охири рамазон панљ чиз мустањаб аст: 
1.  Зинда доштани њамаи ин дањ рўз; 
2.  Зиёд кўшиш намудан дар ин рўзњо; 
3.  Изњор намудани ќувват дар итоъат; 
4.   Дурї љустан аз шањват ва лањзатњои нафсонї дар ин рўзњо; 
5.  Эътикоф нишастан. 
Дар дањњаи охир бар ин панљ чиз таъкид шудааст. 
 

Зинда доштани шабњо дар дањњаи охири рамазон 
 

Хислати авввал ин зинда доштани шабњо аст ва далел бар он 
амали Паёмбар (с) мебошад. Дар «Сањењ»-и Бухорї аз Оиша (р) 
ривоят шудааст: « Чун дањњаи охири рамазон фаро мерасид 
Расулуллоњ (с) шабњоро зинда дошта, хонаводаашро бедор 
мекард ва бисёр кўшишу љиддият менамуд. 
Инчунин дар љои дигар аз модарамон Оиша (р) ривоят шудааст, 
ки: «Расулуллоњ (с) бист рўзи ибтидои рамазонро бо 
намозгузорї ва хобу истироњат мегузаронид чун дањњаи охир 
фаро мерасид, дар он кўшишу љиддият менамуд». 
Дар њадиси дигаре омадааст: 
«Расули акрам (с) чун дањњаи охири рамазон фаро мерасид 
љойгоњи хобашро љамъ карда яксў мегузоштанд». 
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Ќишрњои гуногуни мардум дар  
зиндадории шабњои дањњаи охир 

 
Дар зиндадории шабњои дањњаи охир мардумро метавон ба 
чањор гурўњ таќсим намуд: 
Ќисме аз мардум шабњои дањњаи охирро бо тоъату ибодат зинда 
медоранд. 
Ќисми дигар ба корњои дунявї машѓуланд; 
Ќисми саввум бо машѓул шудан ба лањву лаъб (бозию, ќимор ва 
монанди он) саргарм мебошанд; 
Ќисми чањорум ин шабњои нотакрорро бо содир намудани 
гуноњ мегузаронанд. 
 
Ќисми аввал: касоне, ки шабњояшонро бо тоъату ибодат зинда 
медоранд. 
 
Ин мардум касоне њастанд, ки шабњояшонро бо хондани намоз, 
ки ќиёму рукуъу суљудашон тўлонист зинда медоранд ва 
пайравї аз Паёмбар (с) мекунанд. Паёмбар (с) дар ин шабњо 
намозашро бисёр тўлонї менамуд. Дар њадисе омадааст: 
«Эшон шабе бо баъзе аз ёронаш намоз гузорид то андозае, ки аз 
фавт шудани намози сањар бим намуданд». 
Инчунин ривоят аст: 
«Боре Паёмбар (с) њамроњи Њузайфа намоз гузорид ва дар як 
ракъат се сураро хонд. Тамоми сураи «Баќара», сураи «Нисо» 
ва сураи «Оли Имрон», њамаи инро бо тадаббур мехонд ва 
њангоми тиловати ояти рањмат меистод ва аз Худованд талаб 
менамуд ва дар лањзаи тиловати ояти азоб меистод ва ба 
Худованд паноњ мебурд. Танњо ду ракъат хонда буд, ки Билол 
омада, эълони намоз кард». 
«Дар ривояте чахор ракъат хонда буд, ки Билол омад». 
 
Ин ривоятњо далел барои зиндадоштани шабњои ахир аст. 
Мусалмонон ба ин шабњо ањамият дода, дар анљоми ибодат 
кўшиши зиёде менамоянд, ки бешак он намунаи пайравии эшон 
аз суннати паёмбарамон (с) мебошад. 
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Дар китобњои сирати солењон боре хонда будам, ки мардум дар 
Бухоро тамоми шабњои дањњаи охирро ба намозхонї обод 
мекарданд. Эшон дањ ракъат намоз мегузориданд, ва дар он 
якуним љузъ мехонданд баъд аз он ним соат истироњат карда, 
боз чањор ракъат, ки якуним соат ва ду - се љузъро дар бар 
мегирифт, мехонданд. Баъд аз он боз истироњат карда, шаш 
ракъат намоз мегузориданд, ки дуюним - се соат ва сеюним - 
чор љузъро дар бар мегирифт. Баъд аз он истироњат намуда, 
намози ваќтро мехонданд. Ба њамин шакл шаби онњо бо 
пуррагї бо намоз мегузашт ва ин иќтидо ба асњоби (р) 
мебошад. Сањобагони киром (р) дар шабњои рамазон бисту се 
ракъат намоз мегузориданд. 
Баъзе аз эшон ва аз тобиъийн тавре, ки назди имом Молик аст 
сиву шаш ракъат намоз мегузориданд. 
Назди имом Шофеъи намози шаб дар рамазон бист ракъат аст. 
Чањор ракъат гузорида,    панљ  - дањ    даќиќа    истироњат 
мекунад ва бо њамин шакл давом медињад. Ба њамин сабаб онро 
«Таровињ» номиданд, зеро баъд аз њар чор ракъат истироњат 
мекунанд. Њамин гуна амалњо дар њаќиќат шабзиндадорї дар 
ибодат аст. 
 

Зинда доштани шаб бо тиловати Ќуръон 
 
Инчунин шабзиндадорї намудан бо тиловати Ќуръон дар 
зиндадоштани ин шабњо дохил мешавад. Баъзе аз шахсоне 
њастанд, ки ба ќадри тавоноиашон намоз мегузоранд баъд аз он 
дар њалќањо љамъ омада, дар масљид ё хонаи якеашон ба 
ќироати Ќуръон мепардозанд. Дар њадис собит шудааст, ки 
Паёмбар (с) фармуданд: 
Њар ќавме дар хонае аз хонањои Худо љамъ биоянд, то китоби 
Худоро тиловат кунанд ва онро биомўзанд барояшон оромиш 
ва сукун фуруд омада, paњмат онњоро мепўшонад ва малоик 
ињота менамоянд ва Худо онњоро дар љамъи касоне, ки дар 
назди Ў меоянд ёд мефармояд». 
Њар ваќто, ки љамоъати дањ ё бист нафара љамъ оянд ва тиловат 
кунанд, ё як нафар аз миёнашон Ќуръонро тиловат кунад ва 
боќї гўш кунанд ё навбат ба навбат як миќдори муайян њар кас 
бихонад ва ё бо њамин шакл 
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амал кунанд ин мувофиќи фармудаи он њазрат (с) хоњад буд, ки 
эшон китоби Худоро меомўзанд ва ќироат мекунанд ва бо 
тоъату ибодат шабзиндадорї мекунанд. 
Инчунин њар ваќто шабро ба омўхтани илм ё омўзондани он 
сарф кунанд ин њам аз љумлаи зиндадории шабњо дар тоъату 
ибодат хоњад буд. Он касоне, ки ин шабњоро ѓанимат шумурда, 
аз он истифода бурданд ва зоеъ нагардониданд рўзи ќиёмат 
Худованд онњоро барои ин ваќтњо ва лањзањои пурќиммат 
муњосаба намекунад. 
 
Ќисми дуввум: касоне, ки шабзиндадорї дар касби мол мекунанд 
 
Ин ќисми аз мардум касоне њастанд, ки шабњояшонро дар касб 
ва зиёд намудани мол ва тиљорат дар коргоњу бўстонњояшон 
сарф мекунанд. Пас, онњо як навъ фоидае ба даст меоранд, 
лекин фоидаи гузаро ва дунявї, ки барои онњо шояд ќимматтар 
ва бењтар аз он чи бошад, ки ањли масљид ва ањли ќироат ба 
даст овардаанд, лекин дар њаќиќат онњо њасорат ва зарари зиёд 
диданд, ки бештар аз фоидаашон аст. Пас, њар ваќто эшон аз 
аъмоли ухравї рўй гардонанд ва ба таври куллї ба дунё ва 
матоъи он рўй биёваранд эњтимоли зиёд аст, ки ба ин ваъиди 
Худованд  гирифтор шаванд: 
Каломи Худованд: 
 
«Њар, ки хоста бошад зиндагонии дунё ва таљаммули он ба тамом 
мерасонем ба сўи ин љамоъа љазои аъмоли эшонро ба дунё ва 
эшон дар ин чо нуќсон дода нашаванд. Ин љамоъа ононанд, ки 
нест эшонро дар охират, магар оташ ва ботил шуд дар охират он 
чи карда буданд ва нобуд аст он чи ба амал меоварданд». 
 
Ин оят дар бораи касонест, ки дунё ва матоъи онро аз њама чиз 
ба худ бењтар дониста, барои охираташон амале анљом 
надоданд ва маќсаду фикри худро њамагї њосил намудани 
матоъи дунё гардонидаанд, монанди ин ки он маъбудашон 
бошад. 
Пас, метавон гуфт, ки чунин шахс обиди дунё ва обиди пулу 
моли он аст ва њалокате, ки дар њадиси Паёмбар (с) омадааст 
бар ў мутањаќќиќ мешавад. 
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«Њалок бод бандаи динору дирњам ва бандаи ќатифа ва хамиса» 
(ќатифа чодарро гўянд ва хамиса гилеми сиёњи чоркунљаро 
гўянд). 
Аммо, агар амали охират аз вай фавт нашавад, ба ќадри 
имконияташ намоз гузорад ва аз зикр ѓофил набошад, ва як 
њиссае аз Ќуръон тиловат кунад, монанди ин амалњо барои ў 
фоидаовар хоњад буд, гарчанде фоидаи бузургро ба даст 
наовардааст. 
 
Ќисми саввум: касоне, ки шабњояшонро бо корњои хато ва 
бењуда мегузарониданд. 
Ќисми саввум мардуме њастанд, ки шабзиндадорї мекунанд, 
аммо дар корњои бефоида ва хато. Дар хонањояшон гирди њам 
омада, гуфтугузорњо барпо намуда, ба факкохию хандаву 
њазлгўї мепардозанд, њатто кор ба љое мерасад, ки бо ѓайбату 
суханчинию номуси мардум ва монанди ин корњои зишт чанг 
мезананд. Њамаи ин дар маљолиси эшон вуљуд дорад, аммо 
зикри Худо, ќироати Ќуръон ва омўзиши дин вуљуд надорад. Ба 
њамин шакл шабњояшонро сањар мекунанд, то рўзона хоб 
раванд ва ин ќасди эшон аст. Натиља чунин мешавад, ки ин гуна 
мардум аз ду амри савоб мањрум мемонанд. 
Онњо бо намозгузорон ва ањли зикр ва ањли ќироат мушоракат 
намекунанд. Инчунин бо ањли дунё дар фоидањояшон иштирок 
наменамоянд, пас эшон аз њарду мањруманд ва танњо зиён ва 
хасорат мебинанд. Пас, ин гуна мардум на хайри дин ба даст 
меоранд ва на хайри дунё, балки бо каломи бефоидаашон гуноњ 
мегиранду бас. 
Расули акрам (с) фармудааст: 
Худованди маннон мефармояд:  
«Ба забои намеорад одами сухане, магар наздики ў нигањбонест 
муњайё» 
(Сураи Коф, ояи 18) 
 
Каломи ибни Одам ба зарари ў навишта мешавад. 
Инчунин Паёмбар (с) мефармоянд:  
«Њар як сухани ибни Одам ба зарари ўст, магар амр ба маъруф, 
нањї аз мункар ва зикри Худованд». Инчунин мазмуни ояте 
ворид шудааст, ки Худованди якто мефармояд: 
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«Нест хубї дар бисёре аз машварати пинњонии эшон, лекин хубї 
дар машварати касест, ки фармояд ба садаќа ва ё кори 
писандида ё ба салоњкорї миёни мардумон». 
(Сураи Нисо, ояи 114) 
 
Ин гуна мардум гуфторашон бар зиёни онњо навишта шуда, аз 
он пурсида мешаванд: 
Чаро чунин гуфтї? Барои чї ин суханро гуфтй? Барои чї ин 
олатњоро, ки Худо ба ихтиёри шумо дод, яъне забону гўш дар 
тоъати Ў ва дар ризои Ў кор намефармудед? Барои ин суолњо 
эшон љавоб намеёбанд. 
 
Ќисми чањорум: касоне, ки шабњояшонро ба машѓул шудан ба 
маъсият ва иртикоби муњаррамот мегузаронанд. 
 
Ќисми чањорум, ки ал-ъаёзу биллоњ, зиёданд ва Худованд 
зиёдашон накунад, касонеанд, ки ин шабњои бузугро зидди 
тоъат мегузаронанд. Эшон шабашонро ба тамошои филмњои 
фитнаангез, ки ба фисќу фасод даъват мекунанд ва филмњои 
фањш мегузаронанд. Чунин филмњо эшонро ба таманнову 
њаваси шањватњои њаром шавќ медињанд, зеро шунидани 
мусиќињои фитнаангез ва тамошои филмњои орї аз ахлоќи 
инсонї дар дили кас тухми њавас ва муњаббати шаробу зинову 
фасодро мекорад ва оњиста-оњиста ба иртикоби чунин 
муњаррамот оварда мерасонад. Бисёре аз ин мардум дар 
маљлисњояшон бидуни шунидани мусиќии бемаънї, мушоњадаи 
суратњои урён ва бидуни нўшидани нўшокињои њаром ва 
гуфтани суханњои ќабех лаззат намебаранд. Пас, эшон ду гуноњ: 
тарки тоъат ва иртикоби гуноњро бо њам љамъ мекунанд. 
Монанди ин ашхос бо вуљуди мањрум монданашон аз баракати 
ин шабњои бузург гунањкори азим мегарданд. Гоњњо бо касоне 
рў ба рў мегардем, ки эшон дар рўзи Рамазон аз шароб мастанд, 
на рўза мегиранд, на худро аз муњаррамот дур месозанд. Сабаб 
ин аст, ки тамоми шаб чунин маъсиятњоро мушоњида мекунанд 
ба андозае, ки муњаббати он дар дилашон љой мегирад ва 
онњоро водор месозад, ки амалан он маъсиятро рўзона анљом 
дињанд, бо њамин шакл рўзаро, ки аз аркони ислом  аст,  тарк 
мекунанд ва байни гуноњ ва тарки тоъат љамъ мекунанд. Аз 
Худо паноњ металабем. 



 

 13

Ин буд, акшори мардуме, ки ин шабњои муборакро бо 
салоњдиди худ зиндадорї мекунанд, баъд аз мутолеъаи ин китоб 
шефтаи моњи муборак гашта, аз баракти се дањњаи ин моњи 
бузург худро бархурдор месозад. 
 

Љахду кўшиш дар дањ рўзи охири Рамазон 
 

Хислати дуввум, ки марбут ба ин шабњост ин љањду кўшиш дар 
ибодат аст. Дар њадиси Оиша (р) омадааст: 
«Паёмбар (с) њар ваќто, ки дањњаи охири рамазон дохил мешуд 
шабњоро зинда дошта, хонаводаашро бедор мекард ва бисёр 
кўшиш ва љиддият менамуд». 
Љидду љахд гуфта, сарф намудани ќувват ва кўшиш дар тоъат ва 
анљоми онро гўянд, яъне сарф намудани он чи дар тавоноиаш 
њаст, то ин ки тоъату ибодат бо раѓбату сидќу муњаббат анљом 
дода шавад. Ин талаб мекунад, ки инсон бояд аз худаш танбалї 
ва вазнинию нотавониро дур намояд. Љидду љањд дар чї кор 
бояд кард? 
Љидду љањд дар намоз, яъне ба ќадри тавоноияш намоз гузорад. 
Љидду љањд дар ќироат ба ин маъно, ки ба андозаи тавоноиаш 
ќироат намояд. Љидду љањд дар зикру дуъо ва аъмоли хайр ва 
таълиму тадрис. Баъзе амалњое, ки ба бедорхобї ва пурњаракат 
шудан кўмак мерасонанд. Дар зимн баъзе сабабњоеро, ки аз 
ањли салаф (гузаштагон) ворид шудаанд ва ба њушёрии ќалбњо 
ва баданњо ёрї мерасонад зикр менамоем: 
Дар њадис ворид шудааст, ки 
«Расули акрам дар дањњаи ахири њар шаб баъд аз шом ва пеш аз 
хуфтан ѓусл мекарданд», яъне байни шому хуфтан. Ѓараз ва 
ќасд аз ин ѓусл ин буд, ки намоз бо оромиши бадан анљом 
пазирад ва бо ором гаштани бадан ќалб низ ором мегардад. 
Паёмбар (с) ва асњоби эшон дар ин шабњо барои эњтироми он 
зебої мекарданд, пас бењтарин либосњояшонро мепўшиданд ва 
ин амал бадан ва ќалбњояшонро ором месохт. Дигар амале, ки 
барои ќувват ва осудагї њосил кардан анљом медоданд ин 
хушбўї кардани бадан ва дохили масљид аст. Пас эшон атрњо ва 
хушбўињои соил истеъмол мекарданд, то ки инсон хушбў шавад, 
зеро малоикањо бўи хушро дўст медоранд ва аз бўи бад дур 
мебошанд, чунки малоика аз он чї   бани Одам   азият   
мекашанд   онњо   низ азияту озор  меёбанд. Инчунин 
маљлисњояшонро хушбўїй мекарданд. 
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Ингуна амалњо њаракату осудагии бадан ва дилњоро ба бор 
меорад. Ваќто ки бадан ва ќалб ором бошанд инсон њам 
пурњаракат шуда танбал ва заъиф намешавад. Њангоме, ки 
бадан ором набошад ќалби инсон заъиф мегардад ва аз ибодат 
малол мегардад ва танбалї мекунад. Бисёр шудааст, ки Аллоњ 
таъолло ин навъ танбалї ва касалиро мазаммат кардааст, тавре 
ки Худованд дар сифати мунофиќон зикр кардааст: 
«Ва чунин мунофиќон сўи намоз бархезанд ба коњилї 
бархезанд». Аз њамаи ин гуфтањои боло бармеояд, ки мусалмон 
бояд корњоеро анљом дињад, ки он корњо ибодату тоъатро ба Ў 
мањбуб гардонад, ќалбашро кушояд ва ба пуррагї рў ба тоъату 
ибодат орад. 
 

Мустањаботи дањњаи охир 
 
Аз љумлаи амалњое, ки дар ин шабњо мустањаб аст ин бедор 
намудани ањли хонавода аст. Паёмбар (с) тавре, ки дар њадиси 
Оиша (р) баён шуд дар ин шабњо ањлашро барои намозгузорї 
бедор менамуданд. Дар зери калимаи ањл фарзандон ва занњо 
дохил мешаванд. Пас, барои мусалмон мустањаб аст, ки ањли 
оилаашро дар ин шабњо ба хотири намозгузорї бедор кунанд 
ва фазли ин шабњоро барояшон баён кунад. 
Асњоби киром (р) њатто дар ѓайри рамазон ањли оилаашонро 
бедор мекарданд. Умар (р) њар ваќте, ки охири шаб фаро 
мерасид њамаи ањлаш хурду калонро, ки тавоноии гузоридани 
намозро доштанд, бедор мекард ва ин фармудаи Худоро 
мехонд: 
«Бифармо касони худро ба намоз ва шикебой кун бар адои он». 
Оятеро, ки барои намозњои фарз аст барои адои навофил ёдрас 
мекард меовард. Ин далел аст бар муњаббати сањоба ва салафи 
солињ ба корњои хайр. Биноан, он чи гузаштагони мо мекарданд 
бар мо лозим меояд, ки занону фарзандонамон ва касонеро, ки 
дар зери сарпарастии мо њастанд, бедор намоем, то ин шабњои 
бузургро, ки њамагї нўњ-дањ рўзанд ѓанимат шуморем ва аз он 
истифода барем. Дар бедор намудани мард зављаашро ва акси 
он Паёмбар (с) фармудаанд: 
«Худо рањмат кунад мардеро, ки нисфи шаб бархоста, намоз 
мегузорад ва њамсарашро њам бедор мекунад ва агар мухолифат 
варзид ба рўяш об мепошад ва Худо рањмат кунад занеро, ки дар 
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шаб бархоста, намоз гузорида шавњарашро бедор менамояд ва 
агар имтиноъ варзид ба рўяш об мепошад». 
Дар њадиси дигаре омадааст:  
«Њар гоњ марде хонаводаашро аз тарафи шаб бедор кард ва њарду 
намоз гузориданд дар ќатори мардон ва заноне, ки Худоро ёд 
мекунанд, навишта мешаванд». 
Тавре ки маълум гашт, бедор намудани ањли хонавода дар ин 
шабњо фазилати бузурге доштааст. 
 

Эътикоф дар дањњаи охири рамазон 
Хислати чањорум, ки дар ин рўзњо мустањаб аст ин эътикоф 
мебошад. Дар «Сањењ»-и Бухорї омадааст: 
«Паёмбар (с) дар дањњаи охир эътикоф менишаст, то ин ки 
вафот ёфт ва сипас њамсаронаш пас аз вай эътикоф нишастанд». 
Эътикоф лозим донистани масљид барои тоъати Худост. 
Маќсад аз эътикоф ин аст, ки мусалмон аз њамаи корњои дунё 
фориѓ шуда, дар масљид ба тоъату ибодат машѓул шавад ва аз 
он берун намебарояд магар дар њоли зарурате, ки ѓайр аз 
баромадан чорае надошта бошад. Њамаи эњтиёљоташ мисли 
таъому об ва ѓайра барояш дар масљид оварда мешавад ва худ 
дар масљид боќї мемонад. Њангоми дар масљид буданаш аз 
мардум ва мачлисњои онњо дурї љуста, гўша гирифта, ќалбашро 
барои ибодат    фориѓ месозад ва аз дунё ва машѓулятњои он 
робитаашро ќатъ мекунад, то барои ибодат худро  фориѓ созад.   
Худованд эътикофро дар чандин оятњо зикр намудааст. Аллоњ 
таъоло мефармояд: 
«Вањї фиристодем ба сўи Иброњим ва Исмоил, ки пок созед 
хонаи маро барои тавофкунандагон ва эътикофкунандагон ва 
рукуъу суљудкунандагон». 
(Сураи Баќара, ояи 125) 
Окиф ё муътакиф касест, ки барои ибодат нишастан масљидро 
6а худ лозим гардонидааст. 
Худованд дар ин бора мефармояд: 
«Ва мисос накунед занонро дар њоле ки муътакиф бошед дар 
масљидњо». 
Баъзе уламо эътикофро чунин сифат намудаанд: Эътикоф ин 
ќатъ намудани алоќа аз халоиќ аст барои пайвастан ба хидмати 
холиќ ва ин таъриф сифати комили эътикоф нест, зеро 
эътикофи сањењ ин лозим гирифтани масљид барои машѓул 
шудан ба тоъати Худованд аст ин хаќиќати эътикоф аст. 
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Натиља ва самараи он ќатъ намудани алоќа ба пуррагї аз 
мардум аст. Бо мардум наменишинад, балки аз њама чиз 
ќалбашро фориѓ намуда, ба итоъати Худованд машѓул 
мешавад. Пас, њар ваќто ки Худоро зикр кард ба ќалбаш ва 
забонаш зикр мекунад, Ќуръонро тиловат кард ба ќалб ва 
забонаш тиловат карда, дар он тадаббур мекунад. Њар ваќто ки 
дуъо кунад ва намоз гузорад холисона дуъо мекунад ва бо 
њузури ќалб намоз мегузорад илова бар ин муътакиф бояд аз 
маъсият худро дур нигоњ дорад, бояд бо мардум якљо шуда, 
сухан нагўяд, дашному тўњмату лаънат нагўяд. Инчунин бояд аз 
шунидани суханњои ботил ва мусиќиву лањву лаъаб худдорї 
кунад ва ба сўи муњаррамот назар наандозад, зеро ў дар масљид 
аст ва масљид мањалли ибодат аст, на мањалли маъсият. 
Бинобар ин муътакиф муњаррамот ва ё сабаби онро набинад, 
ѓайр аз таъому шароби зарурї чизе истеъмол накунад, аз 
масљид берун наравад, њатто аёдати бемор ва рафтан аз пушти 
љанозаро низ тарк мекунад, чунки машѓул буданаш ба ибодат 
барои ў муњимтар аз умурест, ки он кифоя аст. Ин гуна эътикоф 
дар ин рўзњо мустањаб ва мандуб аст ва љонибњои фиќњии он 
дар китобњои фиќњ зикр шудааст. 
 
Лайлатулќадр сабаби бартарии ин шаб 
Баъд аз ошної пайдо кардан бо хусусиятњо ва амалњое, ки дар 
ин рўзњо анљом дода мешавад бамаврид хоњад буд, ки сабабе аз 
сабабњои фазилат ва бартарии ин шабњоро баён кунем. Сабаби 
он вуљуд доштани шаби Ќадр дар миёни ин шабњост. Паёмбар 
(с) дар њадисе, ки дар фазилати моњи рамазон аст мефармоянд: 
«Дар ин моњ шабест, ки бењтар аз хазор моњ аст касе ки аз хайри 
он мањрум гашт ба тањќиќ аз хайри зиёде мањрум гаштааст».   
Аллоњ таъоло донистани ин шабро аз бандагонаш махфї нигоњ 
доштааст, то эшон дар шабњои боќимонда низ љахду кўшиш 
намоянд, зеро агар айнан он шабро медонистанд дар дигар 
шабњо истироњат мекарданд ва танњо дар њамон шаб иљтињод 
мекарданд ва тоъату ибодати зиёд барояшон њосил намешуд. 
Дар сурати махфї нигоњ доштани шаби Ќадр аз эшон њар шаб 
ба ќадри имкон шабзиндадорї ва тоъату ибодат мекунанд ба 
умеде, ки шаби Ќадрро дарёбанд. Бо њамин васила амалашон 
зиёд гашта, аљру савоби бузурге њосил менамоянд. 
 

Суханони ањли илм  
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дар таъйини шаби Ќадр 
Ањли илм дар муайян намудани шаби Ќадр ихтилофи зиёде 
доранд. Соњиби «Фатњулборї суханони ањли илмро дар ин 
мавзўъ ба чињил расонидааст ва њамаи он тахминї аст. Баъзе аз 
уламо шаби бисту якумро ихтиёр намудаанд ба далели њадиси 
Расулуллоњ (с): 
«Ва инний раайту» такя мекунанд. Абусаъид ровии њадис, 
њадиси дигареро аз Паёмбар (с) истидлол менамояд. 
Имом Шофеъї бинобар ин њадис шаби бисту якумро тарљињ 
додааст. Бархи дигаре аз уламо шаби бисту сеюмро њамчун 
шаби Ќадр ихтиёр намудаанд ва бар он истидлол карданд, ки 
Паёмбар (с) боре ба зиндадории њафт рўзи охир ташвиќу тарѓиб 
намуда фармуданд: 
«Чанд рўз аз мо гузаштааст? Асњоби киром гуфтаанд, ки бисту 
ду гузашту њашт боќї мондааст. Пас он њазрат фармуд, балки 
бисту ду гузашту њафт боќї монд, имшаб лайлатулќадрро љўё 
шавед». 
Яъне шаби бисту сеюмро. 
Гурўњи дигаре аз уламо шаби бисту чањорумро тарљињ додаанд, 
чунки он аввалин шаби њафт шаби охир аст. Далелашон ин аст, 
ки њангоме он Њазрат (с) дид, ки бисёре аз ёронаш шаби Ќадрро 
дар шаби охир мебинанд, фармуд: 
«Ман мушоњида мекунам, ки хоби шумо дар њафт шаби охир 
иттифоќ афтода, пас он ки љўяндаи он бошад мебоист онро дар 
њафт шаби охир љустуљў кунад». 
Њафтаи охир аввалаш шаби бисту чањорум аст, агар моњ пурра 
бошад. 
Як иддаи дигаре аз уламо бар ин боваранд, ки лайлату-л-
ќадрро дар шабњои витри (тоќи) дањњаи охир бояд љўст, зеро 
Расули акрам (с)фармудаанд: 
«Љустуљў кунед шаби ќадрро дар шабњои витри дањњаи охир». 
Витр ин шабњои тоќи моњро мегўянд пас, шахсе ки онро нисбат 
6а гузашта њисоб кунад, дар ин сурат шабњои витр шаби 
бистуякум, бистусеюм, биступанљум, бистуњафтум ва 
бистунўњум мебошад. Аммо агар нисбат ба боќимондаи моњ 
хисоб кунем дар ин сурат шаби охир шаби бистуњаштум, шаби 
бистушашум, шаби бистучањорум ва шаби бистудуюм мебошад. 
Бинобар ин њамаи шабњои дањњаи охир мањалли љустуљў ва 
талаби шаби Ќадр њастанд. Орзумандам онро дармеёбед. 
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Бартарии шаби Ќадр 
 

Аммо фазилат ва бартарии шаби Ќадр маълум аст. Худованди 
муттаъол дар Ќуръони карим фармудааст: 
«Ин шаб аз њазор моњ бењтар аст». 
(Сураи Ќадр, ояи 3) 
Яъне намоз гузоридан ва зикр намудан дар ин шаб бењтар аст аз 
намоз ва амали њазормоња. 
Ин фазилати бузургест ва дигар фазилати ин шаб ин аст, ки 
сабаби омўрзиши гуноњњо мебошад ва шахсе, ки аз хайру 
баракати он мањрум гашт хайру баракати зиёдеро зоеъ 
кардааст. Аммо, амалњое, ки дар он шаб бояд анљом дод ин 
зиндадоштани он шаб аст. Паёмбар (с) мефармоянд: 
«Шахсе, ки шаби Ќадрро аз рўи имон ва ихлос зинда дорад 
гуноњњои гузаштаи ў омўрзида мешаванд». 
Зиндадоштани ин шаб бо гузаронидани намоз ба ќадри имкон 
мебошад. Шахсе, ки бо имом дар аввали шаб ва дар охири он, 
яъне бомдод намоз бигузорад, аз љумлаи шабзиндадорон 
мањсуб мешавад. Аз Паёмбар (с) собит шудааст, ки шабе бо 
ёронаш намоз гузорид ва њангоме ки ними шабро низ боз 
мегаштанд ба он Њазрат (с) гуфтанд: 
- Чї мешуд боќии шабро бо мо намоз мегузоридї (яъне 
имоматї мекардї). Он њазрат дар посух фармуданд: 
«Ба     тањќиќ    шахсе    бо    имом    намоз бигузорад,  то ки имом 
аз намоз боз гардад, барои  он шахс  шабзиндадории њамон шаб 
навишта мешавад». 
Мурод аз шабзиндадорї бо «Имон ва ихлос», ки дар њадис 
омадааст њамин аст. 
Имон доштан ба зинда доштани шаби Ќадр ин бовар доштан, 
тасдиќ намудани фазли он ва бовар ба амалњоест, ки дар он шаб 
машруъ гаштаанд. Монанди намоз, ќироати Ќуръон, дуъову 
зикри Худо. 
Пас, барои мову шумо лозим аст, ки имон дошта бошем, ки 
Аллоњ таъоло ба зинда доштани ин шаб амр карда, онро 
машруъ гардонида ва тарѓибу ташвиќ намудааст. Пас, 
машруъияташ яќин аст ва имон ба он тасдиќ намудани амри 
Худованд аст, ки зиндадории он шаб аљри зиёде дорад. Аммо, 
маънои ињтисоб нияти холис ва тасдиќи ќалб аст, тавре ки 
шакку тардид дар дил боќї намонад ва ин, ки намозашро 
холисона барои ризои Худованд бихонад на барои нишон 
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додани мардум ва мадњу санои онњо. Маънои шабзиндадорї аз 
рўи имон ва ихлос њамин аст. 
Аммо, оид ба омўрзиши гуноњњо љумњури уламо бар ин 
аќидаанд, ки гуноњоеро мањв мекунанд, ки саѓира бошанд, аммо 
гуноњони кабираро тавбаи насуњ лозим аст, яъне тавба карда, аз 
гуноњи кардааш ба пурррагї даст кашад ва пушаймон шавад. 
Гуноњњои саѓира бошад ба анљом додани амалњое монанди рўза 
ва шабзиндадорї омўрзида мешаванд. 
 

Яќин будани пурсиши афв дар шабњои дањњаи охир  
 

Аз љумлаи амалњое, ки дар ин шабњо анљом бояд дод ин 
эътироф намудани банда гуноњњои худро ва талаб намудани 
афв аз даргоњи Худованд аст. Дар њадисе омадааст, ки Оиша (р) 
аз Паёмбар (с) пурсид, ки эй Паёмбари Худо, агар шаби Ќадрро 
дарёфтам чї гўям? 
Паёмбар (с) фармуданд:  
«Бигў, эй бори Худоё! Ту бахшандаи ва бахшишро дўст медорї, 
пас маро бубахш». 
Афв гузашт аз гуноњњо аст ва маънояш талаби пузиши гуноњњо, 
аз байн бурдани онњо ва нобудсозии асароти онњост. Ин далел 
бар он аст, ки инсон њарчанд амали зиёд ва корхои нек анљом 
дињад, таксир ва кутоњї дар ў вуљуд дорад, бинобар ин талаби 
афв мекунад ва мегўяд: 
-Эй Парвардигори ман маро бубахш, ман аз ту бахшиш 
мепурсам. Дуъоњои зиёде дар мавриди пурсиши афв ворид 
шудаанд, аз љумлаи онњо дуъои Паёмбар (с) аст, ки 
мефармоянд: 
«Эй бори Худоё, ба тањќиќ май аз бахшиш саломатии дин ва 
дунёамро металабам». 
Баъзе аз сањобањои киром (с) дуъо карда, чунин гуфтаанд: 
- Эй бор Худоё! аз мо розї шав агар аз мо розї нашавї, пас 
моро бубахш. Бархе дигари аз эшон чунин мегуфтанд: 
-Эй Парвардигор! Бандаи ту ба наздат омад дар њоле, ки гуноњ 
ва хато кардааст, Парвардигорро ўро бубахш ва саломат 
нигоњаш дор, њар оина ту бењтарин бахшанда хастї. 
Монанди ин гуфтањо зиёданд ва далолат бар он мекунанд, ки 
њарчанд инсон амали зиёд намояд, маќсад ва њадафи ў талаб 
намудани бахшиш ва гузашт аз гуноњњояш аст. Тавре, ки дар 
ояти карима мехонем: 



 

 20

Каломи Худованд: 
«Буданд бо ин сифат, ки андаке аз шаб хоб мекарданд ва ба 
ваќти сањар эшон талаби омўрзиш  мекарданд». 
(Сурай Зориёт, ояхои 17-18) 
Инсон гоњњо дар њайрат мемонад, ки аз чї талаби омўрзиш 
мекунанд? Оё аз шабзиндадорї ва намозу тањаљљуд хонданашон 
истиѓфор мекунанд? Тамоми шабро бо намоз обод мекунанд 
баъд аз он дар охири шаб ба талаби омўрзиш мепардозанд, 
монанди ин ки эшон гунањкоранд ва тамоми шаб ба кори гуноњ 
машѓул буданд. Ин аст њоли  бандагоне,     ки     аз     азоби   
ќиёмат мењаросанд ва барои кўтоњию гуноњи хеш аз Худованд 
талаби омўрзиш мекунанд. Баъзе аз асњоби киром (р) 
мегуфтанд: 
-Аз Худованд омўрзиш металабам аз рўзаву намозе, ки 
мегузорам, рўзаи гирифтаам пур аз хатост ва намозам чї гуна 
намоз аст? 
Эшон аз корњои неки худ талаби омўрзиш мекарданд, зеро ба 
ин бовар буданд, ки албатта дар он амалњо халале ё кўтоњие 
вуљуд дорад. Бинобар ин мустањаб аст, ки инсон њамаи 
амалњояшро бо истиѓфор (яъне талаби омурзиш) њатм намояд, 
хусусан дар ин шабњо. 
 

Хатм намудани амалњо бо тавбаву истигфор 
 

Дар њадиси ривоят кардаи Салмон (р) фармудаи он њазрат (с) 
ворид шудааст: «Дар ин моњ чор амалро бештар анљом дињед: 
ду амалест, ки бо он ризои Парвардигоратонро њосил мекунед 
ва ду амали дигаре аст, ки шумо аз он бениёз буда наметавонед. 
Аммо ду амале, ки ризои Худоро таввасути он њосил мекунед он 
зикри ло илоња иллаллоњ ва истиѓфор намудан аст ва аммо ду 
амали дигаре, ки шумо аз он бениёз буда наметавонед ин аст, ки 
аз Худованд љаннатро талабед ва аз оташи дўзах ба Ў таъоло 
паноњ баред». 
Ин њадис ва ањодиси монанди ин далел бар онанд, ки њар 
амалеро, ки анљом медињем маќсади мо аз он њосил намудани 
афв ва бахшиши Худост, бинобар ин охири амали мо бояд 
истиѓфор бошад, масалан агар тамоми шаб ибодат кунї 
њангоми сањар бояд омўрзиш талаб кунед, тавре ки Худованд 
мўъминонро сутудааст: 
«Ва хангоми сањар омўрзиш металабанд». 
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(Сураи Зориёт, ояи 18) 
Инчунин њар ваќте ки монанди ин шабњоро зинда медоред аз 
Худованд талаби бахшиш бояд кунед, зеро Аллоњ (ч) бахшанда 
аст ва бахшандагонро дўст медорад ва бахшандагї аз номњо ва 
сифатњои ўст. Баъд аз маълум гаштани ин амал барои мову 
шумо бояд њар амале, ки анљом медињем чи дар ин шабњои 
бузург ва чи дар ѓайри он бояд, ки онро бо тавбаву истиѓфор ба 
поён расонем. 
Худованд бандагони худро амр намудааст:  
«Моњашонро   (рамазонро)   бо   такбир   ба поён расонанд ва 
мехоњад,  ки тамом кунед шуморро ва ба бузургї ёд кунед 
Худоро ба шукри он ки роњ намуд шуморо ва то бошад, ки шумо 
шокир шавед» 
(Сураи Бакара, ояи 185) 
Шояд шумо бигўед, ки чї муносибате байни хатми рамазон бо 
такбир (ба бузургї ёд кардани Худо) вуљуд дошта бошад баъд 
аз тамом шудани рўзњои моњи муборак? Љавоб: 
Худо доност. Инсон ваќте ки Худовандро такбир мегўяд 
бузургї, покї ва љалолати Ў дар дилаш њозир мешавад ва 
нисбат ба Ў нафси худ ва амалњои худро дар мартабаи поён 
мебинад ва ба он намефахрад. Ба њамин тариќ инсон мавриди 
афву бахшиши Худованд ќарор гирифта, гуноњњояш омўрзида 
ва аљру подоши зиёд насибаш мешавад. Пас, њар ваќто дарёфтї, 
ки Парвардигорат лоиќу сазовори парастиш ва њамду саност ва 
Ўро бо тамоми ќувваву тавоноият парастиш кардї бо вуљуди 
ин камтарин њаќќи ўро адо накардаї. Тавре ки баъзе аз 
сањобањо (р)  мегўянд: 
-Пок аст он зоте, ки агар саљда кунем бо чашмонамон барои Ў 
дар болои хори тез ва бориктар аз сўзан ба миќдори дањяки 
неъматњои ато кардаи Ў намерасем. 
Пас,  њангоме ки  рўза ва шабзиндадориамонро ба поён 
расонидем дармеёбем,   ки   Парвардигори   мо   аз  њама бузург 
аст ва Ў сазовори парастиш ва ибодат аст. 
Чуноне ки шоире фармудааст:  
Ман бе ту даме ќарор натвонам кард,  
Эњсони туро шумор натвонам кард.  
Гар ба тани ман забон шавад њар мўе,  
Як шукри ту аз њазор натвонам кард. 
 
Дар њадис ворид шудааст, ки њазрати Мухњамад (с) фармуданд: 



 

 22

«Касе аз шумо нагўяд, ки њамаи рамазонро рўза гирифтам ва 
њамаи рамазонро зиндадоштам». 
Ровии њадис мегўяд: 
-Ман надонистам, ки маќсади он њазрат (с) баён доштани 
поксозии нафс буд ё ногузир будан халал дар рўза ва 
зиндадоштани он ва њардуи он њаќ њастанд, зеро инсон аз 
ситоиши нафси худ манъ шудааст Худованд мефармояд: 
«Пас ситоиш накунед хештанро» 
Боз мефармояд: 
«Оё надидї ба сўи касоне, ки ситоиш мекунанд худро, балки 
Худо ситоиш мекунад њар киро хоњад». 

 
 
 

Бар њазар будан аз фахр ва ситоиши нафс 
 

Ситоиши нафс ба маънии мадњи он ва бардоштани инсон 
мартабаи худ ва фахр намудан ба амалњояшро мегўянд. 
Гоњњо фахр намудан сабаби рад гардидани амал мешавад. Пас, 
ба мову шумо лозим аст, ки нафсњоямонро дар баробари 
бузургии Худо њаќир шуморем онро маломат кунем ва 
амалњоямонро њаќир ва ночиз шуморем, то ин ки ин хислат 
моро ба зиёд амал намудан во дорад. Њаргиз ба амале, ки анљом 
медињед фахр накунед. Нагўед, ки ман намоз гузоридам, ман 
шабзиндадорї намудам, ман намози тањаљљуд хондам, ман 
Ќуръон тиловат кардам, ман... зеро њамаи ин фахри шумо 
сабаби рад шудани аъмолат аз даргоњи Худованд мегардад. 
Њамаи он чизе, ки зикр кардем аз љумлаи масоиле мебошад, ки 
бар мусалмонон амал намудан ва ањамият додан ба онњо вољиб 
аст. Аз Худованд талаб дорам, ки мову шуморо аз љумлаи 
ќабулшудагон ва аз љумлаи муваффаќшудагон бар амали нек 
гардонад, ва аз он чї сабаби ѓазаби Ў мегардад моро њифз 
намояд ва мусалмононро муттањид ва њамбаста гардонида 
амали неке, ки Ў таъоло дўст медорад ва ризо мегардад 
насибамон кунад ва Худованд худ донотар аст. 
Дуруду саломи бепоён бар Паёмбари Худо ва олу асњоби Ў бод! 
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