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40 An-Navavī hadīsi
Hadīss Nr. 1.
Darbi tiek vērtēti tikai pēc nolūkiem
Ticīgo pavēlnieks, Abū Hafs, Umārs ibn Hattābs, lai Allāhs ir apmierināts ar viņu, teica: "Es
dzirdēju, kad Allāha Pravietis, miers viņam un Allāhs svētība, teica: "Darbi (tiek) vērtēti
tikai pēc nolūkiem, un katram cilvēkam (tiek) tikai tas, ko viņš nolūkojas (iegūt). Tāpēc
tas, kurš pārceļoja Allāha un Viņa pravieša dēļ, viņa pārcelšanās ir Allāha un Viņa
pravieša dēļ, bet tas, kurš pārceļoja, lai iegūtu kaut ko no šīs dzīves vai apprecētu kādu
sievieti, viņa pārcelšanās ir (tikai) šo mērķu dēļ." (Hadīsu atstāstījuši Buhārī un Muslims)

ِ َ َاب رضي اهلل تعاىل عْنه ق
ِ ِ
ِ
ٍ نني أَيب َح ْف
« إِنَّ َما:ول
ُ ول اهللِ يَ ُق
َ ت َر ُس
َ  َع ْن أَم ِري املُؤم-1
ُ  ََس ْع:ال
ُ
ُ َ َ َّص ُع َمَر بْ ِن اخلَط
ِ ْ َ فَمن َكان، وإِنَّما لِ ُك ِّل ام ِر ٍئ ما نَوى،ات
ِ ِ ُ األَ ْعم
ِ هلل ورسوله فَ ِه ْجرتُهُ إلى
ِ
،اهلل َوَر ُسوله
ُ َ َ ت ه ْج َرتُهُ إِلى ا
َْ
َ َ َّال بالنِّ ي
َ
َ َ ْ
َ
ِ
ِ ْ َومن َكان
ِ
ِ
اج َر إِلَْي ِه » رواه البخاري
َ  فَ ِه ْج َرتُهُ إِلى َما َه، أَو ْامرأَة يَ ْنك ُح َها،ت ه ْج َرتُهُ ل ُدنْيَا يُص ْيبُ َها
ْ ََ
Hadīss Nr. 2.
Islāms, ticība un patiesīgums
Tiek vēstīts, ka Umārs, lai Allāhs ir ar viņu apmierināts, tāpat ir sacījis: "(Reiz) kad mēs
bijām kopā ar Allāha Sūtni, lai viņam Allāha svētība un miers, pie mums pēkšņi pienāca kāds
cilvēks, tērpies žilbinoši baltās drānās, zili melniem matiem. Pēc viņa izskata nevarēja
pateikt, ka viņš būtu ceļotājs un neviens no mums viņu nepazina. Viņš apsēdās iepretim
Pravietim, lai viņam Allāha svētība un miers, tā, ka viņu ceļgali saskārās, uzlika roku sev uz
kājām un teica: "Ak, Muhammad, pastāsti man par islāmu." Allāha Sūtnis, lai viņam Allāha
svētība un miers, sacīja: "Islāma (būtība) ir ietverta tajā, lai tu apliecinātu, ka nav cita
dieva, kā vienīgi Allāhs un, ka Muhammads - Allāha Sūtnis, lai veiktu lūgšanas (soļā),
dotu žēlastības dāvanas (zakāt), ievērotu gavēni Ramadāna laikā un veiktu hadžu uz
Namu, ja tev būs iespējams to veikt." (Tas cilvēks) teica: "Tu pateici taisnību", bet mēs
nobrīnījāmies par to, ka viņš uzdod Pravietim, lai viņam Allāha svētība un miers, jautājumus
un apstiprina viņa vārdu patiesumu. Viņš teica: "Bet tagad pastāsti man par ticību". Allāha
Sūtnis, lai viņam Allāha svētība un miers, sacīja: "Ticības būtība ietverta tajā, lai tu ticētu
Allāham un Viņa eņģeļiem, un Viņa Rakstiem un Viņa sūtņiem un Atmaksas dienai, (kā
arī tajā, lai) ticētu gan labā, gan ļaunā iepriekšnolemtībai,"- (un šis cilvēks atkal) teica:
"Tu pateici patiesību." Viņš sacīja: "Pastāsti man par neviltotu patiesīgumu." Allāha Sūtnis,
lai viņam Allāha svētība un miers, sacīja: "Neviltota patiesīguma būtība ir tajā, lai tu
pielūgtu Allāhu tā, it kā tu Viņu redzētu, bet, ja tu Viņu neredzi, tad (atceroties, ka) Viņš
tevi patiesi redz." Viņš teica: "(Bet tagad) pastāsti man par to Stundu." Allāha Sūtnis, lai
viņam Allāha svētība un miers, sacīja: "Tas, kuram par to jautā, nezina vairāk, kā tas,
kurš uzdevis jautājumu." Viņš teica: "Tad pastāsti man par tās pazīmēm." Allāha Sūtnis, lai
viņam Allāha svētība un miers, teica: "(Tās Stundas tuvošanās pazīme būs tā, ka)
verdzene dzemdēs savu kundzi un tas, ka tu redzēsi, kā nabadzīgi, kaili un baskāji aitu
gani centīsies viens otru pārspēt ar savu mājokļu augstumu." Bet pēc tam šis cilvēks
aizgāja. Kad bija pagājis kāds laiks, Allāha Sūtnis, lai viņam Allāha svētība un miers, jautāja:
"Ak, Umār, vai tev zināms, kas uzdeva šos jautājumus?" Es teicu: "Allāhs un Viņa Sūtnis
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to zina labāk." Tad viņš sacīja: "Tas bija Džibrīls, kurš ieradās pie jums, lai iemācītu jums
)jūsu reliģiju." (Hadīsu atstāstījuši Muslims, Tirmizī, Abū Davūds un Nasāī

-2عن عمر ر ِضي اهلل تَع َاىل عْنه أَيضاً قَال :ب ي نَما ََْنن جلُوس ِعْن َد رس ِ ِ
ات يَ ْوٍم إِ ْذ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذَ َ
َ ْ ُ ََ َ َ ُ َ َ ُ
َُ
َْ َ ُ ُ ْ ٌ
ِ
ِ
ِ
طَلَ َع َعلَْي نَا َر ُج ٌل َش ِديْ ُد بَيَ ِ
 َ
َّع ِر الَ يَُرى َعلَْي ِه أَثَ ُر َّ
اض الثِّيَاب َشديْ ُد َس َواد الش ْ
الس َف ِر َوالَ يَ ْع ِرُفُهُ منَّا أ َ
َح ٌد َح ََّّ َجلَ َ
ِ
ِ
َخِ ِْبِِن َع ِن
ض َع َكفَّْي ِه َعلَى ُفَ ِخ َذيِْه َوقَ َ
َسنَ َد ُرْكبَتَ ْيه إِ َىل ُرْكبَتَ ْيه َوَو َ
ال :يَا ُُمَ َّم ُد أ ْ
إِ َىل النيب صلى اهلل عليه وسلم ُفَأ ْ
ول اهللِ صلى اهلل عليه وسلم« :ا ِإل ْسالَ ُم أَ ْن تَ ْش َه َد أَ ْن الَ إِلَ َه إِالَّ اهللُ َوأ َّ
ول اهلل،
َن ُم َح َّم َداً َر ُس ُ
ال َر ُس ُ
ا ِإل ْسالَمُ ،فَ َق َ
ِ
الصالَةَ ،وتُ ْؤتِي َّ
ت.
َوتُِق ْي َم َّ
عت إِ ْلي ِه َسبِْيالً» قَ َ
ص ْو َم َرَم َ
ت إِ ِن ا ْستَطَ َ
البي َ
ضا َنَ ،وتَ ُح َّج ْ
الزَكاةََ ،وتَ ُ
ص َدقْ َ
الَ :
َ
ِ
الُ :فَأَخِِبِِن ع ِن ا ِإل ْْيَ ِ
ال« :أَ ْن تُ ْؤِم َن بِاهللَ ،وَمالئِ َكتِهَ ،وُكتُبِ ِه َوُر ُس ِل ِهَ ،والْيَ ْوِم
ان ،قَ َ
ص ِّدقُهُ ،قَ َ ْ ْ ْ َ
ُفَ َعجْب نَا لَهُ يَ ْسأَلُهُ َويُ َ
اآل ِ
الُ :فَأَخِِبِِن ع ِن ا ِإلحس ِ
ك
ان ،قَ َ
َخرَ ،وتُ ْؤِم َن بِال َق َد ِر َخ ْي ِرهِ َو َش ِّرهِ» قَ َ
ال« :أَ ْن تَ ْعبُ َد اهللَ َكأَنَّ َ
ت ،قَ َ ْ ْ ْ َ
ص َدقْ َ
الَ :
َْ
السائِ ِل»
تَ َراهُ ،فَِإ ْن لَ ْم تَ ُك ْن تَ َراهُ فَِإنَّهُ يَ َر َ
اع ِة ،قَ َ
اك» قَ َ
الَ «:ما ال َْمسئُ ُو ُل َع ْن َها بِأَ ْعلَ َم ِم َن َّ
َخِ ِْبِِن َع ِن َّ
الُ :فَأ ْ
الس َ
ِ
الُ :فَأ ْ ِ ِ
اء َّ
الش ِاء يَتَطَ َاولُْو َن فِي
ِن َع ْن أ ََم َار ِاِتا ،قَ َ
قَ َ
ْح َفا َة العُ َراةَ َ
ال« :أَ ْن تَل َد األ ََمةُ َربَّتَ َهاَ ،وأَ ْن تَرى ال ُ
العالَةَ ِر َع َ
َخ ِْب ْ
ان» ُُثَّ انْطَلَق ُفَلَبِ ِ
الب ْن ي ِ
ال «:يا عُمر أتَ ْد ِري م ِن َّ ِ
ت :اهللُ َوَر ُسوله أ َْعلَ ُم ،قَ َ
َ َ
ال «:فَِإنَّهُ
السائ ُل؟» قُ ْل ُ
َُ
َ
ث َمليَّاً ُُثَّ قَ َ َ َ ُ
ِج ْب ِريْ ُل أَتَا ُك ْم يُ َعلِّ ُم ُك ْم ِديْ نَ ُك ْم» رواه مسلم ,أبو داود ,الرتمذي و النسائي.
Hadīss Nr. 3.
Islāma pamati
Tiek vēstīts, ka Abdullāhs ibn Umārs ibn Hattābs, lai Allāhs ir ar viņu apmierināts, teicis: "Es
dzirdēju, kā Allāha Sūtnis, lai viņam Allāha svētība un miers, sacīja: "Islāms balstās uz
pieciem (pīlāriem):
- apliecinājuma par to, ka nav dieva, kā tikai Allāhs un, ka Muhammads - Allāha
;Sūtnis
;- obligāto lūgšanu izpildīšanas
;- žēlastības dāvanu pasniegšanas
;- hadža veikšanas
"- gavēņa ievērošanas ramadāna laikā.
)(Hadīsu atstāstījuši Buhārī, Muslims, Tirmizī un Nasāī

اب ر ِضي اهلل عْن هما قَ َ ِ
ِ ِ
ِ
ت النيب صلى اهلل عليه وسلم
َيب َعْب ِد َّ
الََ :س ْع ُ
الر ْْحَ ِن َعْبد اهلل بْ ِن عُ َمَر بْن اخلَطَّ َ َ ُ َ ُ َ
َ -3ع ْن أِ ْ
سَ :شه َ ِ
َن مح َّم َداً رسو ُل ِ
ِ
الصالةَِ ،وإِيْتَ ِاء
اهللَ ،وإِقَ ِام َّ
الم َعلَى َخ ْم ٍ َ
يَ ُق ْو ُل« :بُن َي ا ِإل ْس ُ
ادة أَ ْن الَ إِلَ َه إِالَّ اهلل َوأ َّ ُ َ َ ُ ْ
ت ،و ِ
َّ ِ
ِ
ضا َن» رواه مسلم ,أبو داود ,الرتمذي و النسائي.
ص ْوم َرَم َ
الزَكاةَ ،و َح ِّج البِْي َ َ
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Hadīss Nr. 4.
Cilvēka radīšanas stadijas
Tiek vēstīts, ka Abdullahs ibn Masūds, lai Allāhs ir ar viņu apmierināts, teicis: "Patiesīgais
un uzticības cienīgais Allāha Sūtnis, lai viņam Allāha svētība un miers, mums sacīja:
"Patiesi, katrs no jums savas mātes dzemdē četrdesmit dienu laikā veidojas kā sēklas
piliens, pēc tam tikpat ilgi (tur) atrodas kā asiņu receklis un vēl tikpat ilgi - kā gabaliņš
miesas, bet pēc tam pie viņa ierodas eņģelis, kurš iepūš viņā garu. Un viņš saņem pavēli
pierakstīt četras lietas: (cilvēka) likteni, viņa (dzīves) ilgumu, viņa darbus, kā arī to, vai
viņš būs laimīgs vai nelaimīgs. Un zvēru pie Allāha, bez kura nav cita dieva, patiesi,
katrs no jums var veikt Paradīzes iemītnieku darbus līdz brīdim, kad atradīsies no
Paradīzes vien elkoņa garuma attālumā, pēc kā (piepildīsies) viņam dzimstot
pierakstītais un viņš sāks veikt Uguns iemītnieku lietas un ieies tajā. Un, patiesi, ikviens
no jums var darīt Uguns iemītnieku darbus līdz brīdim, kad atradīsies no Uguns vien
elkoņa garuma attālumā, pēc kā piepildīsies viņam dzimstot pierakstītais, un viņš sāks
darīt Paradīzes iemītnieku darbus un nokļūs tajā." (Hadīsu atstāstījuši Buhārī un
Muslims)

ِ َّ  حدَّثَنا رسو ُل اهللِ صلى اهلل عليه وسلم وهو:ال
ِ ِ
ِ
:ص ُد ْو ُق
ْ َالصاد ُق امل
ْ ُ َ َ َ َ َ َع ْن َعْبد اهلل ب ِن َم ْسعُ ْو ْد َرض َي اهللُ َعْنهُ ق-4
ََُ
ضغَةً ِمثْ َل
ْ  ثُ َّم يَ ُك ْو ُن ُم،ك
َ ِ ثُ َّم يَ ُك ْو ُن َعلَ َقةً ِمثْ َل ذَل،ًَح َد ُك ْم يُ ْج َم ُع َخ ْل ُقهُ فِ ْي بَطْ ِن أ ُِّم ِه أ َْربَِع ْي َن يَ ْوَماً نُطْ َفة
َ «إِ َّن أ
ِ ِ ِ  بِ َك ْت:ات
ِِ
ِ
ٍ  وي ْؤمر بِأَرب ِع َكلِم،الروح
َج ِل ِه َو َع َملِ ِه َو َش ِق ٌّي أ َْو
ُ َالمل
َ ِذَل
َ ب ِرْزقه َوأ
َ َْ ُ َ َ َ َ ْ ٌّ ك فَيَن ُف ُخ ف ْيه
َ  ثُ َّم يُ ْر َس ُل إِلَْيه،ك
ِ  فَ واهلل الَّ ِذي الَ إِلَهَ غَي رهُ إِ َّن ََ أَح َد ُكم لَي عمل بِعم ِل أ َْه ِل الجن َِّة حتَّى ما ي ُكو ُن ب ي نَهُ وب ي نَ ها.س ِعيد
إالذ َراع
َ َْ َ َْ ْ َ َ َ َ
ََ ُ ََْ ْ َ
َ َْ
ُْ
ِ ِ
َح َد ُك ْم لَيَ ْع َم ُل بِ َع َم ِل أ َْه ِل النَّا ِر َحتَّى َمايَ ُكو ُن
ُ َفَيَ ْسبِ ُق َعلَْيه الكت
َ  َوإِ َّن أ،اب فَ يَ ْع َم ُل بِ َع َم ِل أ َْه ِل النَّا ِر فَ يَ ْد ُخلُ َها
ِ ِ
ِ
 متفق عليه.»الجن َِّة فَ يَ ْد ُخلُ َها
ُ َبَ ْي نَهُ َوبَ ْي نَ َها إال ذ َراع فَ يَ ْسبِ ُق َعلَْيه الكت
َ اب فَ يَ ْع َم ُل بِ َع َم ِل أ َْه ِل
Hadīss Nr. 5.
Jaunievedumi reliģijā netiek pieņemti
Ticīgo māte Āiša, lai Allāhs ir apmierināts ar viņu, teica: "Allāha Pravietis, miers viņam un
Allāha svētība, teica: "No tā, kurš ieviesīs kaut ko jaunu šajā mūsu lietā, kas nav no tās,
nebūs pieņemts." Muslima pierakstītā versijā: "No tā, kas izdarīs kaut ko, uz ko nebija
mūsu pavēles, nebūs pieņemts." (Hadīsu atstāstījuši Buhārī, Muslims, Abū Davūds un Ibn
Mādža)

ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ث فِ ْي أ َْم ِرنَا َه َذا َما
َ َ ق:ت
َ َح َد
ْ َ قَال-  َرض َي اهللُ َعْن َها- َني أ ُِّم َعْبد اهلل َعائ َشة
ْ  « َم ْن أ:ال َر ُس ْو ُل اهلل
َ  َع ْن أ ُِّم املُؤمن-5
ِ لَي
ِ
.»ٌّس َعلَْي ِه أ َْم ُرنَا فَ ُه َو َرد
َ  ويف رواية ملسلم « َم ْن َعم َل َع َمالً لَْي،) رواه البخاري ومسلم1( »ٌّس م ْنهُ فَ ُه َو َرد
َ ْ
Hadīss Nr. 6.
Vairīšanas no šaubīga
Nuamāns ibn Bašīrs, lai Allāhs ir apmierināts ar viņu un viņa tēvu, teica: "Es dzirdēju, ka
Allāha Pravietis, miers viņam un Allāha svētība, teica: "Patiesi, atļautais ir skaidrs un
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aizliegtais ir skaidrs, taču starp vienu un otru ir neskaidras lietas, kuras daudz cilvēku
nezina. Tas, kurš vairās no šaubīgām lietām, neaptraipīs ne savu reliģiju, ne arī savu
godu. Bet tas, kurš dara šaubīgas lietas, darīs arī aizliegtās līdzīgi ganam, kurš gana
blakus aizsargājamam liegumam, teju ielaižot ganāmpulku tajā. Patiesi, katram
valdniekam ir liegums, un Allāha liegums ir tās lietas, kuras Viņš aizliedza. Patiesi,
cilvēka ķermenī ir neliels miesas gabals, ja viņš būs vesels, arī viss ķermenis būs vesels,
un, ja viņš būs sabojāts, arī viss ķermenis būs sabojāts. Patiesi, tā ir sirds." (Hadīsu
atstāstījuši Buhārī un Muslims)

ِ  ََِسعت رسو َل:ال
ِِ ِ
ِ ِ ِعن أ-6
 «إِ َّن:اهلل صلى اهلل عليه وسلم يَ ُق ْو ُل
ْ ُ َ ُ ْ َ ََيب َعْبد اهلل الن ُّْع َمان بْ ِن بش ْري رضي اهلل عنهما ق
ْ َْ
ِ
ِ شب ه
ات
َ الح
َ ُ ِ فَ َم ِن اتَّ َقى ال ب،الح َر َام بَيِّن َوبَ ْي نَ ُه َما أ ُُم ْور ُم ْشتَبِ َهات الَ يَ ْعلَ ُم ُه َّن َكثِْي ر م َن النَّاس
َ الل بَيِّن َوإِ َّن
َ
ِ َّ ات وقَع فِي الحر ِام َك
ِ الحمى ي
ِ
ِ  ومن وقَع فِي ال ب،ضه
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ فَ َق ِد
ك أَ ْن
ُ وش
ُ َ الراعي يَ ْر َعى َح ْو َل
َ َ شبُ َه
َ َ ْ َ َ استَْبرأَ لديْنه وع ْر
ََ
ِ
ِ ٍِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
صلَ َح
ْ س ِد ُم
ْ صلَ َح
َ ت
َ ضغَ ًة إِذَا
َ  أَال وإِ َّن في،ُ أَال َوإِ َّن ح َمى اهلل َم َحا ِرُمه. أَال َوإِ َّن ل ُك ِّل َملك ح َم ًى.يَ َق َع ف ْيه
َ الج
ب
 متفق عليه.»ْب
َ س ُد ُكلبهُ وإ َذا فَ َس َدت فَ َس َد
َ
ُ هي ال َقل
َ الج
َ الج
َ س ُد ُكلهُ أَال َو
Hadīss Nr. 7.
Reliģija ir patiesīguma izpausme
Tiek vēstīts, ka Tamīms ibn Aus Darī, lai Allāhs ir ar viņu apmierināts, teicis: "Reiz Pravietis,
Allāha svētība viņam un miers, teica: "Reliģija ir patiesīguma izpausme." Mēs jautājām:
"Attiecībā pret ko?" Viņš teica: "Pret Allāhu un Viņa Grāmatu, un Viņa Sūtni, un
muslimu vadoņiem, un pret visiem muslimiem kopumā." (Hadīsu atstastījuši Muslims,
Abū Daūds un Nasāī)

ِ « الدِّيْن الن:ال
َّ ي رضي اهلل عنه أ
:َّص ْي َحةُ قُلْنَا
َ ََن النيب صلى اهلل عليه وسلم ق
ِّ َيب ُرقَيَّةَ ََتِْيم بْ ِن أ َْو ٍس الدَّا ِر
ُ
ْ ِ َع ْن أ-7
ِ ِ ِِ ِ
ِ َ َاهلل؟ ق
ِ ول
 َو َع َّامتِ ِه ْم» متفق عليه،الم ْسلِ ِم ْي َن
َ لِ َم ْن يَ َار ُس
ُ  َوألَئ َّمة، ول َر ُس ْوله، ولكتابه، هلل:ال
Hadīss Nr. 8.
Pavēle cīnīties
Tiek vēstīts no Abdullāha ibn Umāra, lai Allāhs ir ar viņiem apmierināts, ka Pravietis, Allāha
svētība viņam un miers, teica: "Man bija pavēlēts cīnīties ar (visiem) cilvēkiem, līdz viņi
liecinās, ka neviens nav pielūgsmes vērts, izņemot Allāhu un ka Muhammeds ir Allāha
Pravietis, līdz viņi pildīs lūgšanu un maksās zakā. Un ja viņi veiks šo (visu), tad viņu
dzīvības un īpašums kļūs neaizskarami, ja vien (tie nepārkāps) islāma likumus, un viņus
tiesās Allāhs." (Hadīsu atstāstījuši Muslims, Abū Daūds un Nasāī)

ِ َن رسو َل
ِ
ِ
َ َاهلل ق
ُ  « أ ُِم ْر:ال
َُّاس َحتَّى يَ ْش َه ُدوا أَ ْن الَ إِلَ َه إِالَّ اهلل
َ ت أَ ْن أُقَات َل الن
ْ ُ َ َّ  َع ِن ابْ ِن ُع َمَر َرض َي اهللُ َعْن ُه َما أ-8
ِ ِ
ِ َن مح َّم َداً رسو ُل
َّ الصال َة َويُ ْؤتُوا
اءه ْم َوأ َْم َوالَ ُه ْم إِالَّ بِ َح ِّق
َّ اهلل َويُِق ْي ُم ْوا
َ ِالزَكا َة فَِإ َذا فَ َعلُوا َذل
َ ص ُموا منِّي د َم
َ ك َع
ْ ُ َ َ ُ َّ َوأ
ِ الم و ِحساب ُهم َعلَى
. أبو داود و النسائي,اهلل تَ َعالَى» رواه مسلم
ْ ُ َ َ ِ ا ِإل ْس
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Hadīss Nr. 9.
Izvairīšanas no pārlieka akurātuma
Tiek vēstīts, ka Abū Hureira, lai Allāhs ir ar viņu apmierināts, teicis: "Es dzirdēju, ka Allāha
Sūtnis, Allāha svētība viņam un miers, sacīja: "Izvairieties no tā, ko es esmu jums
aizliedzis, bet no tā, ko es esmu jums pavēlējis, dariet to, ko spējat, jo, patiesi, tos, kas
dzīvoja pirms jums, pazudināja vien tas, ka tie uzdeva pārlieku daudz jautājumu un
nebija vienisprātis ar saviem praviešiem." (Hadīsu atstāstījuši Buhārī un Muslims)

ِ  ََِسعت رسو َل:ال
ِ
:اهلل صلى اهلل عليه وسلم يَ ُق ْو ُل
َّ  َع ْن أَِيب ُهَريْ َرَة َعْب ِد-9
َ الر ْْحَ ِن بْ ِن
ْ ُ َ ُ ْ َ َص ْخ ٍر َرض َي اهلل تَ َع َاىل َعْنهُ ق
ِ ِ ِ َّ َ َ«ما نَهيت ُكم َع ْنه فَاجتنِبوهُ وما أَمرتُ ُكم بِ ِه فأْتُوا ِم ْنه ما استطَعتم؛ فَِإنَّما أ َْهل
سائِلِ ِه ْم
ْ ْ َ َ َ ُ َ ْ ُ ْ ُْ َ َ
َ ْ ُْ َ ْ َ ُ
َ ك الذيْ َن م ْن قَ ْبل ُك ْم َكثْ َرةُ َم
.َوا ْختِالفُ ُه ْم َعلَى أَنْبِيَائِ ِه ْم» متفق عليه
Hadīss Nr. 10.
Tiek pieņemts vien labais
Tiek vēstīts, ka Abū Hureira, lai Allāhs ir ar viņu apmierināts, teicis: "Allāha Sūtnis, Allāha
svētība viņam un miers, sacīja: "Ak, ļaudis! Patiesi, Allāhs - Labais, un Viņš nepieņem
neko citu, izņemot labo. Un, patiesi, Allāhs pavēlējis ticīgajiem to pašu, ko Viņš pavēlējis
sūtņiem, un Visaugstākais teica: " Ak, sūtņi! Ēdiet no tās tīrās un labās pārtikas un
dariet labumu." Tāpat Visaugstākais ir arī teicis: " Ak, jūs, kuri noticējāt! Ēdiet no tīrās
un labās pārtikas, ar kuru Mēs jūs apgādājām." Un pēc tam Pravietis, Allāha svētība
viņam un miers, pieminēja putekļiem klātu cilvēku ar sapinkātiem matiem, kurš jau ilgu laiku
atrodas ceļā un ceļ savas rokas pret debesīm (atkārtojot): "Ak, Kungs, ak, Kungs!", - taču
viņa ēdiens ir aizliegts un viņa dzēriens ir aizliegts, un viņa apģērbs ir aizliegts, un viņš ir
izaudzināts ar aizliegto, tad kā gan viņam var tikt dota atbilde?" (Hadīsu atstāstījuši Muslims
un Tirmizī)

ِ
َ َ ق:ال
َ ََيب ُهَريْ َرَة َر ِض َي اهللُ تَ َع َاىل َعْنهُ ق
َ «إِ َّن اهللَ تَ َعالَى طَيِّب الَ يَ ْقبَ ُل إِالَّ طَيِّبَاً َوإِ َّن اهلل:ال َر ُس ْو ُل اهلل
ْ ِ َع ْن أ-10
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ أ ََمر
:صالِحاً» (املؤمنون
َ الم ْر َسلِ ْي َن فَ َق
َ  (يَا أَيب َها ال بر ُس ُل ُكلُوا م َن الطَّيِّبَات َوا ْع َملُوا:ال
ُ الم ْؤمن ْي َن ب َما أ ََم َر به
ُ َ
ِ  «يا أَيبها الَّ ِذين آمنُوا ُكلُوا ِمن طَيِّب:ال
الر ُج َل يُ ِطْي ُل
َّ ) ُُثَّ ذَ َكَر172 اآلية:ات َما َرَزقْنَا ُك ْم» (البقرة
َ َ َ َ َوق، )51اآلية
َ ْ
َ َ
ِ
ََّن
َّ ي بِاحلََرِام ُفَأ
ِّ ب يَا َر
ِّ ِ يَا َر،الس َماء
َّ  َْيُُّد يَ َديِْه إِ َىل،ث أَ ْغبَ َر
َّ
َ الس َفَر أَ ْش َع
َ  َوغُذ، َوَم ْشَربُهُ َحَر ٌام، َوَمطْ َع ُمهُ َحَر ٌام،ب
. رواه مسلم و الرتمذي.اب لذلك
ُ يُ ْستَ َج
Hadīss Nr. 11.
Attālināšanas no šaubīga
Tiek vēstīts, ka Hasans ibn Alī ibn Abū Talibs, lai Allāhs ir ar viņiem abiem apmierināts,
Allāha Sūtņa, Allāha svētība viņam un miers, mīļotais mazdēls sacīja: "Es atceros, ka Allāha
Sūtnis, Allāha svētība viņam un miers, teica: "Atsakies no tā, kas tevī vieš šaubas, (un
vērsies) pie tā, kas šaubas tev neizraisa." (Hadīsu atstāstījuši Tirmizī un Nasāī)
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ِ
ٍ
ِ طالب ِسب ِط رس
ول اهللِ صلى اهلل عليه وسلم َوَرْْيَانَتِ ِه َر ِض َي اهللُ َعْن ُه َما
ُ َ ْ ٍ  َع ْن أَِيب ُُمَ َّمد احلَ َس ِن ب ِن َعل ّي ب ِن ِأيب-11
ِ  ح ِفظْت ِمن رسوِل:ال
.ك» رواه الرتمذي و النسائي
َ ُك إِلَى َما الَ يَ ِريْ ب
َ ُ « َد ْع َما يَ ِريْ ب:اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ْ ُ َ ْ َ َ َ َق
Hadīss Nr. 12.
Atteikšanās no tā, kas uz tevi neattiecas
Tiek vēstīts, ka Abū Hureira, lai Allāhs ir ar viņu apmierināts, teicis: "Allāha Sūtnis, Allāha
svētība viņam un miers, sacīja: "Pazīme, ka cilvēks labi praktizē islāmu, ir tas, ka viņš
atsakās no tā, kas uz viņu neattiecas." (Hadīsu atstāstījuši Tirmizī un citi)

ِ ال رسو ُل
ِ  « ِم ْن ُح ْس ِن إِ ْس:اهلل صلى اهلل عليه وسلم
الم ْرِء تَ ْرُكهُ َما
َ ََيب ُهَريْ َرَة َر ِض َي اهللُ َعْنهُ ق
َ الم
ْ ُ َ َ َ ق:ال
ْ ِ َع ْن أ-12
.الَيَ ْعنِْي ِه» رواه الرتمذي وغريه
Hadīss Nr. 13.
Brālība islāmā

Tiek vēstīts, ka Allāha Sūtņa, Allāha svētība viņam un miers, kalps Anas ibn Maliks, lai
Allāhs ir ar viņiem abiem apmierināts, stāstīja, ka Pravietis, Allāha svētība viņam un miers,
teica: "Neviens no jums nebūs patiesi noticējis, līdz nevēlēs savam brālim to pašu, ko
vēlas pats sev." (Hadīsu atstāstījuši Buhārī un Muslims)

ٍ ِ َ ب ِن مال
ك َر ِض َي اهللُ تَ َع َاىل َعْنهُ َخ ِادِم َر ُس ْوِل اهللِ صلى اهلل عليه وسلم َعن النيب صلى اهلل
َ ِ ََيب ْحََْزة أَن
ْ ِ َع ْن أ-13
ِ ب أل
ِ
.ب لِنَ ْف ِس ِه» متفق عليه
َ َعليه وسلم ق
َخ ْي ِه َما يُ ِح ب
َّ َح ُد ُك ْم َحتَّى يُ ِح
َ  «الَ يُؤم ُن أ:ال
Hadīss Nr. 14.
Muslima dzīves neaizskaramība
Pēc Ibn Masūda, lai Allāhs ir ar viņu apmierināts, vārdiem tiek nodots, ka Allāha Sūtnis,
Allāha svētība viņam un miers, teica: "Nav atļauts (izliet) muslima asinis, kurš liecinājis
par to, ka nav dieva, izņemot Allāhu un, ka es - Allāha Sūtnis, izņemot trīs gadījumus:
precētu cilvēku, kurš izdarījis laulības pārkāpšanu, dzīvību pret dzīvību un (kad) kāds
atsakās no savas reliģijas un pamet kopienu." (Hadīsu atstāstījuši Buhārī un Muslims)

ٍ ع ِن اب ِن مسع-14
ِ
ِ ُ ال رس
ٍ
ِ ِ ِ ٍ
ب
َ َود رضي اهلل عنه ق
ُْ َ ْ َ
ُ ِّ الثَّي: «ال يَح بل َد ُم ْام ِرئ ُم ْسل ٍم إالَّ بإ ْح َدى ثَالث:ول اهلل
ُ َ َ َ ق:ال
ِ ِ ِ ِ ُ  والت،س
ِ  والنَّ ْف،الزانِي
.اع ِة» متفق عليه
َ للجم
َ الم َفا ِر ُق
ُ َّارك لديْنه
َ ِ س بالنَّ ْف
ُ َ ْ َّ
Hadīss Nr. 15.
Labie vārdi un viesmīlība
Pēc Abū Hureira, lai Allāhs ir apmierināts ar viņu, vārdiem Allāha Pravietis, miers viņam un
Dieva svētība, teica: "Tas, kurš tic Allāham un Tiesas dienai, lai saka labu, vai arī klusē.
Tas, kurš tic Allāham un Tiesas dienai, lai ir viesmīlīgs un labs pret savu kaimiņu. Tas,
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kurš tic Allāham un Tiesas dienai, lai ir viesmīlīgs un labs pret savu viesi." (Hadīsu
atstāstījuši Buhārī un Muslims)

ِ اهلل والي وِم
ِ
ِ ول
ِ
َّ  َعن أَِيب ُهَريْ َرَة رضي اهلل عنه أ-15
اآلخ ِر
َ َاهلل صلى اهلل عليه وسلم ق
َ َن َر ُس
ْ َ َ ِ « َم ْن َكا َن يُؤم ُن ب:ال
ِ اهلل والي
ِ وم
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِؤمن ب
اآلخ ِر
ْ ص ُم
ْ َفَ لْيَ ُق ْل َخ ْي َراً أَو لي
َ
َ ،ُ َوَم ْن َكا َن يُؤم ُن بِاهلل َواليَوم اآلخ ِر فَ لْيُ ْك ِرْم َج َاره،ت
ُ ُوم ْن َكا َن ي
.ض ْي َفهُ» متفق عليه
َ فَ لْيُ ْك ِرْم
Hadīss Nr. 16.
Apvaldi savas dusmas
Abū Hureira, lai Allāhs ir apmierināts ar viņu, stāsta, ka kāds vīrietis teica Pravietim, miers
viņam un Allāha svētība: "Dod man padomu", uz ko viņš atbildēja: "Apvaldi savas
dusmas". Cilvēks vairākas reizes atkārtoja savu jautājumu, bet Pravietis, miers viņam un
Allāha svētība, atbildēja: "Apvaldi savas dusmas". (Hadīsu atstāstīja Ahmeds)

ِ  أ:ال لِلنَّيب صلى اهلل عليه وسلم
َّ  َع ْن أَِيب ُهَريْ َرَة َر ِضي اهللُ َعْنهُ أ-16
 رواه.»ب
َ ْ «الَ تَغ: قَال،َوص ِ ِْن
ِّ َ ََن َر ُجالً ق
ْ ض
َ
البخاري و أْحد

Hadīss Nr. 17.
Visu jādara labi
Pēc Abū Šaddāda ibn Ausa, lai Allāhs ir ar viņu apmierināts, vārdiem tiek vēstīts, ka Allāha
Sūtnis, Allāha svētība viņam un miers, teicis: "Patiesi, Allāhs ir pavēlējis visu darīt labi,
un, ja jums nāksies nogalināt, tad nogaliniet labā veidā, un, kad nesīsiet upuri, arī
dariet to labi, lai katrs no jums uzasina savu nazi un lai atbrīvo dzīvnieku no mokām."
(Hadīsu atstāstīja Muslims)

ِ عن أَِيب ي علَى شد-17
ِ َّاد ب ِن أَو ٍس ر ِضي اهلل تَع َاىل َعْنه َعن رس
ِ َ َول اهللِ صلى اهلل عليه وسلم ق
ب
َ َْ ْ َ
َ ُ َ َ ْ
َ َ «إ َّن اهللَ َكت:ال
َُ ْ ُ
ٍ ا ِإلحسا َن علَى ُك ِّل َش
ِ
ِ
ِ  فَِإ َذا قَ تَ لْتُم فَأ.يء
ِّ َح ِسنُوا
،َُح ُد ُك ْم َش ْف َرتَه
َ َْ
ْ  َوإِذَا ذَبَ ْحتُ ْم فَأ،َحسنُوا الق ْت لَ َة
ْ ْ
َ  َولْيُح َّد أ،َالذبْ َحة
.ِح َذبِْي َحتَهُ» رواه مسلم
ْ َولْيُر
Hadīss Nr. 18.
Dievbijība un tikumība
Pēc Abū Zarra un Muāza ibn Džabala, lai Allāhs ir ar viņiem abiem pamierināts, vārdiem
tiek vēstīts, ka Allāha Sūtnis, Allāha svētība viņam un miers, teicis: "Bīsties Allāha, lai kur
arī tu nebūtu, pēc nelāgas lietas izdari krietnu, ar to dzēšot slikto, un pieturies pie labas
uzvedības attiecībās ar cilvēkiem." (Hadīsu atstāstīja Tirmizī)
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ِ
ِ الر ْْحَ ِن مع ِاذ بِ ِن جب ٍل ر ِضي اهلل َعْن هما َعن رس
ِ
ول اهللِ صلى اهلل عليه
َ ُ َّ َيب َذ ٍّر ُجْن ُدب ب ِن ُجنَ َاد َة َوأَِيب َعْبد
ُ َ ْ َ ُ ُ َ َ ََ
ْ ِ َع ْن أ-18
ِ  و َخالِ ِق الن،الحسنَةَ تَ ْم ُح َها
. رواه الرتمذي.»س ٍن
َ َوسلم ق
َّ  َوأَتْبِ ِع،ت
َ  «اتَّ ِق اهللَ َح ْيثُ َما ُك ْن:ال
َ
َ
َ َّاس ب ُخلُ ٍق َح
َ َ َالسيِّئَة
Hadīss Nr. 19.
Palīdzība, aizsardzība un Allāha atbalsts
Tiek vēstīts, ka Abdullāhs ibn Abbās, lai Allāhs ir ar viņiem abiem apmierināts, teicis: "Reiz,
kad sēdēju zirgā aiz Pravieša, Allāha svētība viņam un miers, viņš teica: "Ak, puisēn, es
iemācīšu tev dažus vārdus: glabā Allāhu un Viņš glabās tevi, glabā Allāhu un tu atradīsi
Viņu savā priekšā. Ja lūgsi, tad lūdz Allāham, ja vērsīsies pēc palīdzības, vērsies pēc tās
pie Allāha, un zini, ja pat (visi cilvēki) sanāks kopā, lai izdarītu tev ko labu, viņi tev
nesīs labumu vien tajā, kas tev ir no Allāha iepriekšnolemts, un, ja viņi sanāks kopā, lai
nodarītu tev ļaunu, viņi kaitēs tev vien tik, cik ir Allāha iepriekšnolemts, jo spalvas jau
ir paceltas un lappuses nožuvušas." (Hadīsu atstāstīja Tirmizī)
Versijā, ko atstāstīja imāms Ahmeds tiek vēstīts, ka Pravietis, Allāha svētība viņam un miers,
teicis: "Glabā Allāhu un tu atradīsi Viņu savā priekšā, atmini Allāhu labklājībā un Viņš
pazīs tevi nelaimē, zini, ka tam, kas tevi apgājis ar līkumu, tevi nebija jāapmeklē, bet
tam, kas tevi apmeklējis, nebija jāpaiet tev garām, un zini, ka pacietība (noved) pie
uzvaras, prieks (nomaina) skumjas, bet atvieglojums - grūtības."

ٍ َّاس َعْب ِد اهللِ ب ِن َعب
ٍ َّ َع ْن أَِيب َعب-19
:ال
َ وماً ُفَ َق
َ َاس رضي اهلل عنهما ق
َ ت َخ ْل
ُ  ُكْن:ال
َ َف النيب صلى اهلل عليه وسلم ي
ِ ، اح َف ِظ اهلل يح َفظك:ات
ٍ ك َكلِم
َ َوإِذَا،َاسأ َِل اهلل
َ اه
َ  إِذَاَ َسأَل،ك
َ «يَا غُالَ ُم إِنّي أ
َ اح َفظ اهللَ تَ ِجدهُ تُ َج
ْ َْت ف
ْ
ْ
ََ
َ َ ُعلِّ ُم
ٍ
ٍ ِوك ب
ِ ِاستَ ِعن ب
َّ  َوا ْعلَم أ،اهلل
َ ُشيء لَ ْم يَ ْن َفع
َ ُاجتَ َم َعت َعلَى أن يَن َفع
َ استَ َع
ُوك إِال بِشيء قَد َكتَبَه
ْ َن األ ُّمة لو
ْ َنت ف
ْ
ِ
ٍ
ٍ ِوك ب
،ْالم
شيء لَ ْم يَضروك إال
َ ض بر
َ بشيء قَد َكتَبَهُ اهللُ َعلَْي
ُ َ وإِن ا ْجتَ َمعوا َعلَى أَ ْن ي،اهللُ لَك
ُ فعت األَق
َ  ُر،ك
ِ ِ «ا: غري الرتمذي-  ويف رواية-  حديث حسن صحيح:ف» رواه الرتمذي وقال
ِ وج ّف
ت ال ب
ُ ص ُح
ُحفظ اهللَ تَ ٍج ْده
ََ
ِ الر
ِ ف إلى
ك لَ ْم
ْ  تَ َع َّر،ك
َ َ َوا ْعلَم أن َما أ،ِشدة
َّ اهلل في
ّ ك في ال
َ ََصاب
َ ُخطأك لَ ْم يَ ُكن لِي
َ ْخاء يَع ِرف
َ أ ََم َام
َ  َوَما أ،صيبك
ِ ي ُكن لِي
ِ َن ال َفر َج َم َع ال َك
َّ  َوأ،رب
َّ  َوا ْعلَ ْم،ئك
.ًَن َم َع العُس ِر يُسرا
َّ َّص َر َم َع
َ خط
ْ أن الن
ُ َ
َ َّ  َوأ،الص ْب ِر
Hadīss Nr. 20.
Kautrīgums norāda uz ticību
Pēc Ukba ibn Amra, lai Allāhs ir ar viņu apmierināts, vārdiem tiek vēstīts, ka Allāha Sūtnis,
Allāha svētība viņam un miers, teicis: "Patiesi, no pirmā pravietojuma vārdiem līdz
ļaudīm nonācis (sekojošais): ja tu nejūti kaunu, tad dari, ko gribi." (Hadīsu atstāstīja
Buhārī)

ٍ
ال َر ُس ْو ُل اهللِ صلى اهلل عليه وسلم
َ َ ق:ال
َ َي رضي اهلل عنه ق
ِّ ي البَ ْد ِر
ِّ صا ِر
َ َْيب َم ْسعُ ْود ُعقبَة ب ِن َع ْم ٍرو األَن
ْ  َع ْن أ-20
ِ «إِ َّن ِم َّما أَدر َك الن
ِ
. رواه البخاري.»ئت
َ فاصنَ ْع َما ِش
ْ اس من َكالَِم النببُ َّوة األُولَى إِذا لَم تَستَ ْح ِي
ُ َ َ
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Hadīss Nr. 21.
Turēšanās taisni un ticība
Tiek vēstīts, ka Abū Amra, lai Allāhs ir ar viņu apmierināts, teicis: "(Reiz) es jautāju: "Ak,
Allāha Sūtni, pasaki man par islāmu tādus vārdus, (lai pēc tiem) es vairs nevienam par to
nejautātu." Viņš teica: "Saki: "Es ticu Allāham," - un pēc tam turies pie taisnuma."
(Hadīsu atstāstīja Muslims)

ِ ٍ
ِ ت يارسو َل اهللِ قُل ِِل ِيف ا ِإلس
الم
َ َعمَرَة ُس ْفيَا َن ب ِن َعْب ِد اهللِ رضي اهلل عنه ق
ْ
ْ َيب
ْ ُ َ َ ُ  قُ ْل:ال
ْ ْ
ْ  أ، َوقْي َل،َيب َع ْمرو
ْ  َع ِن أ-21
ِ ت
.باهلل ثُ َّم استَ ِق ْم» رواه مسلم
َ ََح َداً َغْي َرَك؟ ق
ُ آم ْن
َ  «قُ ْل:ال
ْ قَ ْوالً الَ أ
َ َسأ َُل َعْنهُ أ
Hadīss Nr. 22.
Ceļš, kurš ved uz Paradīzes dārziem
Pēc Džabira ibn Abdullāha, lai Allāhs ir ar viņiem abiem apmierināts, vārdiem tiek vēstīts, ka
kāds cilvēks vērsās pie Allāha Sūtņa, Allāha svētība viņam un miers, ar jautājumu, sakot:
"Saki man, ja es veikšu piecas obligātās lūgšanas un gavēšu ramadāna laikā, un
uzskatīšu atļauto par atļautu, bet aizliegto - par aizliegtu, neko pie tā nepievienojot, vai
es ieiešu paradīzē?" Un viņš teica: "Jā." (Hadīsu atstāstīja Muslims)

ِ ِ
ِ ِ ِ
َّ ي رضي اهلل عنه أ
:ال
َ َن َر ُجالً َسأ ََل النيب صلى اهلل عليه وسلم ُفَ َق
ِّ صا ِر
َ َْيب َعْبد اهلل َجاب ِر ب ِن َعْبد اهلل األَن
ْ  َع ْن أ-22
ِ
ِ
َدخ ُل
َ  َوَْمْ أَ ِدْد َعلى َذل،ت احلََر َام
ُ  َو َحَّرْم،لت احلَالَ َل
ُ َ َوأَحل،ت َرَمضا َن
ُ ص ْم
ُ صلَّْي
َ "أ ََرأ
ُ ك َشيًاً أ
ُ  َو،ت املَكْتُوبَات
َ َيت إِذا
 «نَ َع ْم» رواه مسلم:ال
َ َاجلَنَّة؟ ق
Hadīss Nr. 23.
Ikviens labs darbs ir sadaka

Pēc Abū Malika Harisa ibn Āsima, lai Allāhs ir ar viņu apmierināts, vārdiem tiek vēstīts, ka
Allāha Sūtnis, Allāha svētība viņam un miers, teicis: "Attīrīšanās - puse no ticības, (vārdi)
"Slava Allāham" /Aļ-hamdu ļi-Ļļāhi/ aizpildīs ar sevi Svarus, (vārdi) "Allāhs ir pilnīgs
un slava Allāham" /Subhana-Llāhi va-ļ-hamdu ļi-Ļļāhi/ ar sevi aizpildīs (telpu) starp
debesīm un zemi, lūgšana - gaisma, žēlsirdības dāvana /sadaka/ - pierādījums, pacietība
- mirdzums, bet Kurāns - arguments par tevi vai pret tevi. Visi ļaudis no rīta dodas
(savās gaitās) un, savu dvēseli pārdodošais, vai nu atbrīvo to, vai arī pazudina." (Hadīsu
atstāstīja Muslims)

ِ ك احلا ِر
ِ ول
ِ ث ب ِن ع
ٍِ
:اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ُ ال َر ُس
َ َ ق:ال
َ َي َر ِض َي اهللُ َعْنهُ ق
ِّ اصم األَ ْش َع ِر
َ
َ  َع ْن أَِيب َمال-23
ِ هلل تَم
ِ
ِ
ِ
ِ
 َما بَ ْي َن- ُ أَو تَ ْمأل- آلن
ْ والح ْم ُد
َ وس ْب َحا َن اهلل
َ ،ور َشط ُْر ا ِإليْ َمان
ُ ،والح ْم ُد هلل تَ ْمألُ الميزا َن
ُ «الطب ُه
ِ الص ْب ر
ِ  ُك بل الن،ك
ِ الس َم ِاء واأل َْر
َّاس
َّ ،الصالةُ نُور
َّ  َو،ض
َّ
َ ك أَو َعلَْي
َ َ َوال ُق ْرآ ُن ُح َّجة ل،ضيَاء
ُ َّ  َو،والص َدقَةُ بُ ْرَهان
ِ
. رواه مسلم.»سهُ فَ ُم ْعتِ ُق َها أَو ُموبُِق َها
َ يَغْ ُدو فَبَائع نَ ْف
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Hadīss Nr. 24.
Netaisnības aizliegšana
Pēc Abū Zarra Gifārī, lai Allāhs ir ar viņu apmierināts, vārdiem tiek vēstīts, ka Pravietis,
Allāha svētība viņam un miers, nodevis, ka viņa Visvarenais un Diženais Kungs teica:
"Ak, Mani kalpi, patiesi, Es aizliedzu Sev netaisnību un padarīju to aizliegtu jūsu
starpā, tad neapspiediet taču viens otru!
Ak, Mani kalpi, jūs visi (bijāt) nomaldījušies, izņemot tos, kuriem Es norādīju pareizo
ceļu, tāpēc lūdziet Man virzīt jūs uz pareizā ceļa, un Es vadīšu jūs!
Ak, Mani kalpi, jūs visi paliksiet neēduši, izņemot tos, kurus Es pabarošu, tāpēc lūdziet
mani pabarot jūs, un Es jūs pabarošu!
Ak, Mani kalpi, jūs visi paliksiet kaili, izņemto tos, kurus Es apģērbšu, tāpēc lūdziet
mani jūs apģērbt, un Es jūs apģērbšu!
Ak, Mani kalpi, patiesi, jūs grēkojat naktī un dienā, bet Es piedodu visus grēkus, tāpēc
lūdziet Man piedošanu, un es piedošu jums!
Ak, Mani kalpi, patiesi, jūs nekad nespēsiet Man ne nodarīt ko ļaunu, ne nest labumu!
Ak, Mani kalpi, ja pirmie un pēdējie no jums, cilvēki un džini, būtu tikpat dievbijīgi kā
visdievbijīgākā cilvēka sirds no jūsu vidus, tas neko nepieliktu pie tā, ko Es pārvaldu!
Ak, Mani kalpi, ja pirmie un pēdējie no jums, cilvēki un džini, nostātos vienā vietā un
lūgtu Man (kaut ko), bet Es dotu katram to, ko viņš lūdzis, tas samazinātu to, kas man
ir, par tik, cik adata, iemērkta jūrā, samazina (ūdens daudzumu tajā)!
Ak, Mani kalpi, patiesi – tie ir tikai jūsu darbi, kurus Es jums aprēķinu, bet pēc tam
pilnībā atmaksāšu par tiem, tāpēc tas, kurš gūs labumu, lai slavina Allāhu, bet tas, kurš
iegūs kaut ko citu, lai nevaino nevienu citu, izņemot sevi! (Hadīsu atstāstīja Muslims)

ِ ٍّ عن أَيب-24
:ال
َ َعز وجل أَنَّهُ ق
َّ ب ِِ ِه
ِّ ُفيما يَ ْرويه َع ْن َر
َْ
َ ذر الغ َف ْاري رضي اهلل عنه َعن النيب صلى اهلل عليه وسلم
ِ  يا ِعب،ت الظبلْم َعلَى نَ ْف ِسي وجعلْتُهُ ب ي نَ ُكم مح َّرماً فَال تَظَالَموا
ِ «يا ِعب
ٌّ ض
ال إِالَّ َم ْن
َ اد ْي ُكلب ُك ْم
ُ اد ْي إِنِّ ْي َح َّرْم
َ َ ُْ
َ َ
َ َ ُ ْ َْ َ َ َ ْ
َ
ِ  يا ِعب،ادي ُكلب ُكم جائِع إِالَّ من أَطْعمتُهُ فاَستَط ِْعمونِي أُط ِْعم ُكم
ِ ِ
ِ ِ
اد ْي ُكلب ُك ْم َعا ٍر
ْ ََه َديْ تُهُ ف
َ َ ْ ْ
َْ ْ َ
َ ْ
ْ َ يَاعب،استَ ْه ُد ْوني أ َْهد ُك ْم
ُ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ استَ ْك
ِ
ًب َج ِم ْي َعا
َ  يَا عبَاد ْي إِنَّ ُك ْم تُ ْخطئُ ْو َن بِاللَّْي ِل َوالن،س ُك ْم
َ َّها ِر َوأَنَا أَ ْغف ُر ال بذنُ ْو
ُ س ْون ْي أَ ْك
ُ ْ َس ْوتُهُ ف
َ إالَّ َم ْن َك
ِ ِ
ِ اعب
ِ ِ
ِ ِ ِ َف
ِ
ِ ُ َض ِّري فَ ت
اد ْي لَ ْو
ْ
َ َ ي،ض برْون ْي َولَ ْن تَ ْب لُغُ ْوا نَ ْفع ْي فَ تَ ْن َفعُ ْون ْي
ْ َ  يَا عبَاد ْي إِنَّ ُك ْم لَ ْن تَ ْب لُغُ ْوا،استَ غْف ُرْون ْي أَ ْغف ْر لَ ُك ْم
ِ ْب رج ٍل و
ِ
ِ َ اح ٍد ِم ْن ُكم ما َز
ِ ك فَي مل
ِ
ِ
َّ أ
.ًْك ْي َش ْيئَا
ُ ْ َ اد ذَل
َْ
َ ُ َ ِ س ُك ْم َوجنَّ ُك ْم َكانُ ْوا َعلَى أَتْ َقى قَ ل
َ َْن أ ََّولَ ُك ْم َوآخ َرُك ْم َوإن
ٍِِ
ِ
ِ يا ِعب
ِ
ِ س ُك ْم َو ِجنَّ ُك ْم َكانُ ْوا َعلَى أَفْ َج ِر قَل
َّ اد ْي لَ ْو أ
ك ِم ْن
َ ِص ذَل
َ َ
َ ْب َر ُج ٍل َواحد م ْن ُك ْم َما نَ َق
َ َْن أ ََّولَ ُك ْم َوآخ َرُك ْم َوإن
ِ
ٍ ِ ٍ ِ آخرُكم وإنْس ُكم و ِجنَّ ُكم قَاموا فِي
ِ  يا ِعب،ًْكي َشيئَا
ِ
َّ اد ْي لَ ْو
ت ُك َّل
ُ سأَلُْونِ ْي فَأَ ْعطَْي
َ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ أن أ ََّولَ ُك ْم َو
َ َ ْ ْ ُمل
َ َصع ْيد َواحد ف
ِ  يا ِعب،ط إَ َذا أُ ْد ِخل البحر
ٍِ
ِ ك ِم َّما ِع ْن ِدي إِالَّ َكما ي ْن ُقص
اد ْي إِنَّ َما ِه َي
ُ َالم ْخي
َ ِص َذل
َ َ َْ َ َ
ْ
ُ َ َ
َ َواحد َم ْسأَلَتَهُ َما نَ َق
ِ ُح
َّك فَالَ يَلُ ْوَم َّن إِال
َ ِاها فَ َم ْن َو َج َد َخ ْي َراً فَليَ ْح َم ِد اهللَ َوَم ْن َو َج َد غَْي َر َذل
َ َّص ْي َها لَ ُك ْم ثُ َّم أ َُوفِّ ْي ُك ْم إِي
ْ أَ ْع َمالُ ُك ْم أ
. رواه مسلم.»ُسه
َ نَ ْف
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Hadīss Nr. 25.
Allāha žēlastības plašums
Pēc Abū Zarra, lai Allāhs ir ar viņu apmierināts, vārdiem tiek vēstīts, ka (reiz) cilvēki no
Allāha Sūtņa, Allāha svētība viņam un miers, līdzgaitnieku vidus ieradās pie viņa un teica
Pravietim, Allāha svētība viņam un miers:
"Ak, Allāha Sūtni, bagātnieki saņems visas balvas, jo viņi taču lūdzas līdzīgi mums un gavē
līdzīgi mums, bet (bez tā) viņi vēl dāļā žēlastības dāvanas /sadaka/ no savas bagātības
pārpalikuma!" (Uz to Pravietis, Allāha svētība viņam un miers), sacīja: "Bet, vai tad Allāhs
jums nav sagatavojis to, ko jūs varat dot sadakas vietā? Patiesi, par sadaku jums kļūst
katrs /Subhān Allāh/, katrs /Allāhu Akbar/ un katrs /Aļ-hamdu ļi-Ļļāhi/, un katra
vārdu "Nav cita dieva, izņemot Allāhu" /Ļā iļāha iļļa-Llāh/ izteikšana, un mudināšana
uz atbalstāmo, un atturēšana no peļamā, un pat dzimumakta veikšana katram no jums
ir sadaka." (Ļaudis) jautāja: "Ak, Allāha Sūtni, vai patiesi par to, ka kāds no mums
apmierinās savas vēlmes, viņš par to saņems atalgojumu?!" (Uz to Pravietis, Allāha svētība
viņam un miers) sacīja: "Sakiet, ja kāds no jums apmierinātu savas vēlmes aizliegtā
(veidā), vai viņš saņemtu sodu? Bet tieši tāpat, ja viņš apmierināsies atļautā veidā, tad
saņems atalgojumu." (Hadīsu atstāstīja Muslims)

ِ ََن أُن
ِ اب رس
ِ
ول اهللِ صلى اهلل عليه وسلم قَالوا للنَّيب صلى اهلل
َ  َع ْن أَيب َذ ٍّر رضي اهلل عنه أ-25
َ اساً م ْن أ
ُ َ َصح
َ َّ َيضاً أ
ِ
صدَّقُ ْو َن
َ عليه وسلم يَ َار ُس
َ َ َويَت،ص ْوُم
ُ َص ْوُم ْو َن َك َما ن
ُ َ َوي،صلِّ ْي
َ ُصلُّ ْو َن َك َما ن
َ ُ ي،َهل الدثوِر باألُجوِر
َ  َذ َه:ول اهلل
ُ بأ
ٍ
ٍ
َّ َس قَ ْد َج َع َل اهللُ لَ ُك ْم َما ت
َ َ ق،ض ْوِل أ َْم َواِلِِ ْم
ًص َدقَة
ُ ب ُف
َ  َوُك ِّل تَ ْكبِْي َرة.ص َدقَة
َ ص َّدقُ ْو َن؟ إِ َّن بِ ُك ِّل تَ ْسبِْي َحة
َ  «أ ََو لَْي:ال
ٍ
ِ
ٍ
ٍ ِ
َح ِد ُك ْم
ْ ُص َدقَة َوفِ ْي ب
َ ص َدقَة َونَ ْهي َع ْن ُم ْن َك ٍر
َ ص َدقَة َوأ َْمر بال َم ْع ُرْوف
َ ص َدقَةً َوُك ِّل تَ ْهل ْي لَة
َ َوُك ِّل تَ ْح َم ْي َدة
َ ض ِع أ
ِ
ِ ِ
ض َع َها فَ ْي َح َر ٍام أَ َكا َن
َ ََجٌر؟ ق
َ « أ ََرأَيْ تُ ْم لَ ْو َو:ال
َ
ْ َح ُدنَا َش ْه َوتَهُ َويَ ُك ْو ُن لَهُ ُفْي َها أ
َ ِت أ
ْ ْ يَا َر ُس ْو َل اهلل أَيَأ:ص َدقَة» قَالُوا
ِ الح
. رواه مسلم.»َجر
َ َِعلَْي ِه ِوْزر؟ فَ َك َذل
َ ك إِذَا َو
ْ الل َكا َن لَهُ أ
َ ض َع َها فَي
Hadīss Nr. 26.
Samierināšana starp cilvēkiem
Pēc Abū Hureira, lai Allāhs ir ar viņu apmierināts, vārdiem tiek vēstīts, ka Allāha Sūtnis,
Allāha svētība viņam un miers, teicis: "Katram loceklim (no locekļiem kas atrodas
ķermenī) cilvēkā jādod sadaka katru dienu, kurā uzlec saule; kad tu izrādi taisnīgumu,
(kad) starp diviem (cilvēkiem izceļas strīds), tā ir sadaka, un kad tu palīdzi cilvēkam
uzkāpt nesējdzīvnieka mugurā vai arī tu pasniedz viņam viņa nesamo - ir sadaka, un
laipns vārds ir sadaka, un, par katru soli, kuru tu veic ceļā uz lūgšanu, (tev tiek
pierakstīta) sadaka, un kad tu novāc no ceļa to, kas (cilvēkiem) nodara postu - ir
sadaka." (Hadīsu atstāstījuši Buhārī un Muslims)

ِ ِ « ُك بل سالمى ِمن الن:اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ِ ول
ص َدقَة
ُ ال َر ُس
َ َ ق:ال
َ َ َع ْن أَِيب ُهَريْ َرَة رضي اهلل عنه ق-26
َ َّاس َعلَْيه
َ َ ُ
ٍ ُكل ي
ِ
َّ وم تَطْلُ ُع فِ ْي ِه
َّ  َوتُ ِع ْي ُن،ص َدقَة
ُالر ُج َل في َدابَّتِ ِه فَ تَ ْح ِم ُل لَهُ َعلَْي َها أَو تَ ْرفَ ُع لَه
َ  تَ ْعد ُل بَ ْي َن اثْ نَ ْي ِن:س
َب
ُ الش ْم
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ِ َّ  وبِ ُك ِّل ُخطْوةٍ تَم ِشي ها إِلَى، وال َك ِلمةُ الطَّيِّبةُ ص َدقَة،اعه ص َدقَة
ط األَذى َع ِن
ُ  َوتُ ِم ْي،ص َدقَة
َْ ْ َ
َ الصالة
َ َ
َ ُ َ ََعلَْي َها َمت
َ
َ َ
. متفق عليه.»ص َدقَة
َ الطَّ ِريْ ِق
Hadīss Nr. 27.
Dievbijība un grēcīgais
Pēc Navvāsa ibn Samāna, lai Allāhs ir ar viņu apmierināts, vārdiem tiek vēstīts, ka Pravietis,
Allāha svētība viņam un miers, teicis: "Dievbijība ir laba uzvedība, bet grēcīgais - tas ir
tas, kas dīdās tavā dvēselē, bet tu nevēlies, lai par to uzzina cilvēki." (Hadīsu atstāstīja
Muslims)
Tiek vēstīts, ka Vabsa ibn Maabads, lai Allāhs ir ar viņu apmierināts, teicis: "Reiz es ierados
pie Allāha Sūtņa, Allāha svētība viņam un miers. Viņš jautāja: "Tu atnāci, lai pajautātu par
dievbijību?" Es teicu: "Jā." Viņš teica: "Jautā savai sirdij, dievbijība ir tas, par ko sirds
un dvēsele jūtas pārliecināti, bet grēcīgais - tas ir tas, kas dīdās dvēselē un svārstās
krūtīs, pat ja ļaudis teiks tev, (ka tu rīkojies pareizi)." (Hadīsu atstāstījuši Ahmeds un
Daremī)

 واإلثم ما، «البر حسن الخلق: عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال،عن النواس بن َسعان رضي اهلل عنهما-27
 أتيت: قال، وعن وابصة بن معبد رضى اهلل عنه.  رواه مسلم. »حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس
 «استفت قلبك؛: نعم؛ قال: «جئت تسأل عن البر واإلثم؟» قلت: ُفقال،رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 وإن أفتاك، واإلثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر،البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن اليه القلب
.»الناس وأفتوك
Hadīss Nr. 28.
Neatkāpšanas no sunnas
Tiek vēstīts, ka Irbads ibn Sarija, lai Allāhs ir ar viņu apmierināts, teicis: "Allāha Sūtnis,
Allāha svētība viņam un miers, vērsās pie mums ar pamācību, no kuras mūsu sirdis pamira
bailēs, bet no acīm sāka tecēt asaras un mēs teicām: "Ak, Allāha Sūtni, tas līdzinās aizejošā
atvadu vārdiem, tad dod mums pamācību!" Viņš teica: "Lūk, mana pamācība: bīstieties
Visvarenā un Diženā Allāha, klausiet un paklausiet, pat ja jums pavēlēs nebrīvais.
Patiesi, tas no jums, kurš nodzīvos (pietiekami ilgi), ieraudzīs daudz domstarpību, tāpēc
jums ir jāpieturas pie manas sunnas un taisno kalifu sunnas, kuri vadās pēc pareizā
ceļa, un neatkāpjoties no tā nevienā lietā un pilnībā izvairoties no jaunievedumiem, jo
katrs jaunievedums ir maldi." (Hadīsu atstāstījuši Abū Daūds un Tirmizī)

ِ ِ ِ ِ ُ  وعظَنا رس:ال
ِ َيح العرب
وب َو َذ َرُفَت
ٍ  َعن أَيب ََِن-28
ُ ُول اهلل َموعظَةً َوجلَت م َنها ال ُقل
ُ َ َ َ َ َاض ب ِن َساريَةَ رضي اهلل عنه ق
ِ ول اهللِ َكأَنَّها مو ِعظَةُ موِّد ٍع ُفَأ
ِ ص ْي ُكم بِتَ ْقوى
ِ
السم ِع
َ َ ق،َوصنَا
َ  يَ َار ُس: ُفَ ُق ْلنَا.ِم َنها العُيون
َّ اهلل عز وجل َو
َ ْ  «أ ُْو:ال
َُ ْ َ َ
ِ  فَِإنَّه من ي ِع،والطَّاع ِة وإِ ْن تَأ ََّمر علَي ُكم عبد
ِ
ِ
ِ
سنَّتِ ْي َو ُسن َِّة ال ُخلَ َف ِاء
ْ َ َُْ
َْ ْ ْ َ َ
َ َ َ
ُ ش م ْن ُك ْم فَ َسيَ َرى ا ْختالفَاً َكث َيراً؛ فَ َعلَي ُك ْم ب
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ٍ فإن كل م
ِ ِ اش ِدين الم ْه ِديِّين َعضبوا َعلَي ها بِالن
ِ َّ
ِ
 وُك َّل بِ ْد َع ٍة،حدثة بدعة
ُ ّ َّ َّواجذ َوإِيَّا ُك ْم َوُم ْح َدثَات األ ُُموِر
َ َْ
َ ّ َ الر

. رواه أبو داود و الرتمذي.»ضاللَة
َ

Hadīss Nr. 29.
Labklājības vārti
Tiek vēstīts, ka Muāzs ibn Džabaļs, lai Allāhs ir ar viņu apmierināts, teicis: "(Reiz) es teicu:
"Ak, Allāha Sūtni, kāda lieta ļaus man ieiet paradīzē un attālinās mani no uguns?" Pravietis,
Allāha svētība viņam un miers, teica: "Tu pajautāji par dižu (lietu), bet, patiesi, tā būs
viegla tam, kuram Visaugstākais Allāhs to atvieglos: pielūdz Allāhu un nevienu citu līdz
ar Viņu, veic lūgšanas, izmaksā zakā, gavē ramadāna laikā un veic hadžu uz Namu."
Pēc tam viņš teica: "Vai nenorādīt tev uz labklājības vārtiem? (Tas) ir gavēnis, (kas ir)
vairogs un sadaka, kas dzēš grēkus līdzīgi tam, kā ūdens dzēš uguni, un cilvēka lūgšana
dziļā naktī," - pēc tam nolasīja (ajātu): "... viņi pielūdz savu Kungu bijībā un cerībās un
tērē no tā, ar ko Mēs viņus apgādājām. Un neviena dvēsele nezina, kāds acu
mierinājums ir apslēpts no viņiem par atmaksu par to, ko viņi bija darījuši." Pēc tam
viņš teica: "Vai nepavēstīt tev par šīs lietas vadību, tās pīlāru un tās virsotni?" Es teicu:
"Jā, ak Allāha Sūtni." Viņš teica: "Šīs lietas vadība - islāms, tās pīlārs - lūgšana, bet tās
virsotne – džihāds." Pēc tam viņš sacīja: "Vai nepavēstīt tev par galveno daļu šajā visā?"
Es teicu: "Jā, ak, Allāha Sūtni." Tad viņš saņēma savu mēli un teic: "Pievaldi šo te." Es
teicu: "Ak, Allāha Pravieti, vai tad mums liks atbildēt par to, ko mēs runājam?" Viņš teica:
"Lai tava māte zaudē tevi! Bet vai tad grūdīs cilvēkus ar sejām ugunī par ko citu, kā
apmelojošām runām?!" (Hadīsu atstāstīja Tirmizī)

ِ َخِبِِن بِعم ٍل ٍِ ي
ِ ول اهلل أ
دخلُِن اجلَنَّةَ َويُبَاعدِن م ٍن النار
َ لت يَا َر ُس
َ َ َعن ُم َعاذ بن َجبَ ٍل رضي اهلل عنه ق-29
ُ ُ ق:ال
ُ ََ
 َوتُِق ْي ُم، تَ ْعبُ ُد اهللَ الَتُ ْش ِر ُك بِ ِه َش ْيئَا:س َرهُ اهللُ تَ َعالَى َعلَْي ِه
َ َق
َّ َْت َع ْن َع ِظ ْي ٍم َوإِنَّهُ لَيَ ِس ْي ر َعلَى َم ْن ي
َ  «لََق ْد َسأَل:ال
ِ ك َعلَى أَبْ َو
َّ  َوتُؤتِي،الصالة
،الص ْو ُم ُجنَّة
َ َ ثُ َّم ق.ت
َّ :اب ال َخ ْي ِر
َّ
َ َدلب
َ وم َرَم
َ  َوتَ ُح بج البَ ْي،ضا َن
ُ  أَالَ أ:ال
ُ ص
ُ َ َوت،الزَكاة
ِ الرج ِل فِي جو
ِ
ِ
ِ
 «تَتَ َجافَى ُجنُوبُ ُه ْم:ف اللَّْي ِل» ُُثَّ تَال
َّ َو
َ  َو،َّار
َْ
ُ َّ ُصالة
َ الماءُ الن
َ الص َدقَةُ تُطْف ُئ ال َخط ْيئَةَ َك َما يُطْف ُئ
ِودهِ و ِذروة
ِ
ِض
ِ ْ «أَال أُ ْخبِ ُر َك بَِرأ:ال
َ َ) ُُثَّ ق17-16 : «يَ ْعلَ ُمو ْن» (السجدة:اج ِع» َح ََّّ بَلَ َغ
َ َع ِن ال َْم
َ ْ َ س األ َْم ِر َو َع ُم
ِِ
ِ الصالةُ وذروةُ سنَ ِام ِه
«:ال
َ َاد» ُُثَّ ق
َ َ ق،ِول اهلل
َ  بَلَى يَ َار ُس:ت
ُ الج َه
ُ الم َو َع ُم
ُ س األ َْم ِر ا ِإل ْس
ُ َسنَامه؟» قُ ْل
َ َ َ َّ ُوده
ُ ْ « َرأ:ال
ِ ِأَال أُخبِر َك ب
ِ  قُ ْلت يانَِيب.»ك ه َذا
ِ َ  ب لَى يارس:ك ُكلِّ ِه؟» قُ ْلت
َّ  « ُك:ال
اهلل
َ ََخ َذ بِلِ َسانِِه َوق
َ ِمالك َذل
َ َ ف َعلَْي
َّ َ ُ
َ  ُفَأ.ول اهلل
ََُ َ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
:ال
َ ََّاس في النَّا ِر َعلَى ُو ُجوه ِه ْم أَو ق
َ اخ ُذو َن ِبَا نَتَ َكلَّ ُم بِه؟ ُفَ َق
 َو َه ْل يَ ُك ب.ُك يَ ُام َعاذ
َ ك أُبم
َ  «ثَكلَْت:ال
َ َوإِنَّا لَ ُم َؤ
َ ب الن
ِ
ِ اخ ِرِهم إِالَّ حصائِ ُد أ
. رواه الرتمذي.»َلسنَتِ ِه ْم
َ َ ْ ََعلَى َمن
Hadīss Nr. 30.
Allāha nospraustas robežas
Pēc Abū Salāba Džursuma ibn Našīra, lai Allāhs ir ar viņu apmierināts, vārdiem tiek vēstīts,
ka Allāha Sūtnis, Allāha svētība viņam un miers, teicis: "Patiesi, Allāhs Visaugstākais ir
uzlicis (cilvēkiem izpildīt) reliģiskos pienākumus, tad neignorējiet tos, un ir nospraudis
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robežas, tad nepārkāpiet tās, un ir aizliedzis (dažas) lietas, tad nepārkāpiet (šos
aizliegumus), un ir noklusējis par (dažām) lietām aiz Savas žēlastības pret jums, nevis
aizmāršības pēc, tad necentieties tās izdibināt!" (Hadīsu atstāstīja Dārakutnī)

ِ َعن أَِيب ثَعلَبةَ اخل َش ِِن جرثُ ِوم ب ِن ن-30
ِ اش ٍر رضي اهلل عنه َعن رس
َ َول اهللِ صلى اهلل عليه وسلم ق
َ «إِ َّن اهلل:ال
ُ ِّ ُ َ ْ ْ ْ َ
َُ
ًاء َر ْح َمة
َ ُض فَال ت
َ  َو َس َك،وها
َ  َو َح َّد ُح ُد،وها
َ اء فَال تَ ْنتَ ِه ُك
َ وداً فَال تَ ْعتَ ُد
َ ُضيِّ ع
َ ِض فَ َرائ
َ فَ َر
َ َت َع ْن أَ ْشي
َ َوها َو َح َّرَم أَ ْشي
ٍ لَ ُكم غَْي ر نِسي
. رواه الدارقطِن.»ان فَال تَ ْب َحثُوا َع ْن َها
َْ َ ْ
Hadīss Nr. 31.
Atsacīšanas no šīs pasaules
Tiek vēstīts, ka Sahls ibn Saads, lai Allāhs ir ar viņu apmierināts, teicis: "(Reiz) pie Pravieša,
Allāha svētība viņam un miers, atnāca kāds cilvēks un teica: "Ak Allāha Sūtni, norādi man uz
lietu, kuras dēļ mani iemīlēs Allāhs, un iemīlēs cilvēki, ja es to izdarīšu." Viņš teica:
"Atsakies no šīs pasaules un iemīlēs tevi Allāhs, atsakies no tā, kas ir cilvēkiem, un tevi
iemīlēs cilvēki." (Hadīsu atstāstīja Ibn Mādža)

ِ عن أَيب العباس س-31
ِ الس
ٍ عد ب ِن َس
 َجاءَ َر ُج ٌل إِ َىل النيب صلى اهلل عليه وسلم:ال
َ َاعدي رضي اهلل عنه ق
َّ هل
َ
َْ
َ
ِ
،ُك اهلل
َ اس؟ ُفَ َق
َ ُفَ َق
َ َّازهد في ال بدنيَا يُ ِحب
َ « :ال
َ  ُدلَِّن َعلَى َع َم ٍل إ َذا َع َملتُهُ أ: يَا َر ُسول اهلل:ال
ُ َ َوأَحبَِّن الن،َُحبَِّن اهلل
ِ فيما ِعن َد الن
 رواه ابن ماجه.»َّاس
َ ََّّاس يُ ِحب
َ
َ وازهد
ُ ك الن
Hadīss Nr. 32.
Kaitējums nedrīkst būt nodarīts nekādā veidā
Pēc Abū Saīda Hudrī, lai Allāhs ir ar viņu apmierināts, vārdiem tiek vēstīts, ka Allāha Sūtnis,
Allāha svētība viņam un miers, teicis: "Nav pieļaujams ne kaitējums (bez iemesla), ne
kaitējums (atbildot)." (Hadīsu atstāstījuši Ibn Mādža un Dārakutnī)

ِ عيد س
ٍ
ٍ َعد ب ِن مالِك ب ِن ِسن
َّ دري رضي اهلل عنه أ
:ال
َ َول اهللٍ ِِ صلى اهلل عليه وسلم ق
َ َن َر ُس
ِّ ُان اخل
َ
ْ -32
َ عن أَيب َس
ِ
ِ َ  َوالد،َاجة
ِن
َ َ«ال
َ ض َرَر َوالَ ض َر َار» َرَواهُ ابْ ُن َم
ّ َّْارقط
Hadīss Nr. 33.
Pretenziju izteikšanas pamati islāmā
Pēc Ibn Abbāsa, lai Allāhs ir ar viņu apmierināts, vārdiem tiek vēstīts, ka Allāha Sūtnis,
Allāha svētība viņam un miers, teicis: "Ja cilvēkiem dos (to, ko viņi pieprasa tikai) uz
pretenziju pamata, tad viņi noteikti sāks tīkot pēc citu īpašuma un dzīvības, (un tāpēc)
tam, kurš izsaka pretenzijas, ir jāsagādā pierādījumi, bet tam, kurš noliedz - jāzvēr."
(Hadīsu atstāstīja Beihakī)
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ِ ول
ِ  «لَ ْو يُ ْعطَى الن:ال
ٍ َّع ِن ابْ ِن َعب-33
َّ اس َر ِضي اهللُ َعْن ُه َما أ
اه ْم
َ َاهلل صلى اهلل عليه وسلم ق
َ َن َر ُس
ُ دعو
َ َّاس ب
ُ
َ
ِ
ِ
ِ ٍ
.مين َعلَى َمن أَن َكر» رواه البيهقي
َ الد
ُ َّعى ِر َجال أ َْم َوال قَوم َود َم
ُ  َولَك ِن البَينَةُ َعلَى،اءه ْم
ُ َ َوالي،الم َّدعي
Hadīss Nr. 34.
Nosodāma novēršana islāmā ir obligāta
Pēc Abū Saīda Hudrī, lai Allāhs ir ar viņu apmierināts, vārdiem tiek vēstīts, ka viņš dzirdējis,
kā Allāha Sūtnis, Allāha svētība viņam un miers, teicis: "Lai tas no jums, kurš ieraudzīs
nosodāmo, pašrocīgi novērš to, bet, ja viņš to nevarēs (izdarīt), (lai novērš to) ar savu
mēli, bet, ja nespēs (arī to), tad - ar savu sirdi, un tā ir visvājākā ticības (pazīme)."
(Hadīsu atstāstīja Muslims)

ٍ عن أَيب س-34
ِ َ َدري رضي اهلل عنه ق
 « َمن َرأى ِمن ُكم:قول
ُ َول اهللِ صلى اهلل عليه وسلم ي
َ عت ِر ُس
ِّ ُعيد اخل
ُ  ََس:ال
َْ
َ
ِ ِ فَِإ ْن لَم يستَطع فَبِل،ِمن َكراً فَلي غَيِّ رهُ بِي ِده
ِ ف اإليم
.ان» رواه مسلم
ْ َك أ
َ ِطع فَبِ َقلبِه َو َذل
ْ َ فَِإ ْن لَ ْم يَست،سانِه
َ ْ ُ َ ُ
َ ُ ض َع
َ ْ َْ
Hadīss Nr. 35.
Muslima tiesības islāmā
Pēc Abū Hureira, lai Allāhs ir ar viņu apmierināts, vārdiem tiek vēstīts, ka Allāha Sūtnis,
Allāha svētība viņam un miers, teicis: "Neapskaudiet viens otru, neuzskrūvējiet cenu,
atsakieties no savstarpēja naida, nepagrieziet muguru viens otram, nejauciet viens
otram tirdzniecību un esiet brāļi, ak, Allāha kalpi, jo muslims muslimam ir brālis.
Neviens no muslimiem nedrīkst ne apspiest otru, ne mānīt to, ne nicināt, ne atstāt to bez
palīdzības, bet dievbijība (ir apslēpta) te!", - un viņš trīsreiz norādīja sev uz krūtīm.
"Gana posta būs tam cilvēkam, kurš neieredz savu brāli islāmā, un priekš katra
muslima ir neaizskarama cita muslima dzīvība, īpašums un gods!" (Hadīsu atstāstīja
Muslims)

ِ ُ ال رس
َ َ َع ْن أَيب ُهَر َيرَة رضي اهلل عنه ق-35
َ َوال،اجشوا
َ َ َوالَتَن،اسدوا
َ  «الَ تَ َح:ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ُ َ َ َ ق:ال
ِ
ِ ِ َ َ وكونوا ِعب،عض
َ ال،المسلم
ُ  َوالَ يَبِع بَع، َوالَ تَ َدابَروا،تَبَاغَضوا
ُ المسل ُم أَخو
ُ ،ًخوانَا
َ اد اهلل إ
َ ٍ َض ُكم َعلَى بَي ِع ب
ِ
ٍ ث مر
ِ
ِ
ِ  «بِ َح ْس- ات
ب
ُ َّقوى َه
َ  َويُشريُ إِ َىل- »اهنَا
َ  الت،ُ َواليَ ْحق ُره،ُ َوال ي ْكذبُه،ُ َوالَ يَخ ُذلُه،ُيَظلمه
َ َ َصد ِرِه ثَال
ِ
ِ الم ِس
َّ امرىء ِمن
.رضه» رواه مسلم
ُ المسلِ ِم َح َرام َد ُمهُ َوَمالُه َو ِع
َ الشرأَن يَ ْح ِق َر أ
ُ لم َعلَى
ُ  ُك بل،المسل َم
ُ َُخاه
Hadīss Nr. 36.
Par to, kas nes labumu
Pēc Abū Hureira, lai Allāhs ir ar viņu apmierināts, vārdiem tiek vēstīts, ka Pravietis, Allāha
svētība viņam un miers, teicis: "To, kurš ticīgo atbrīvos no vienas šīs pasaules bēdas,
Allāhs atbrīvos no vienas Augšāmcelšanas Dienas bēdas, tam, kurš atvieglos mazturīga
parādnieka stāvokli, Allāhs atvieglos viņa paša stāvokli šajā pasaulē un aizsaulē, bet to,
kurš aizsegs muslima (grēkus), Allāhs aizsegs šajā pasaulē un aizsaulē, un Allāhs sniegs
palīdzību (Savam) kalpam, kamēr vien pats kalps sniegs to savam brālim. Tam, kurš
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devies Allāha zināšanu meklējumu ceļos, Allāhs atvieglos ceļu uz Paradīzi, bet, kad
cilvēki sanāk vienā no Allāha namiem, kur viņi kopīgi lasa un studē Allāha Grāmatu,
obligāti pār viņiem nolaižas miers un viņus apklāj žēlastība, un apkārt viņiem ir eņģeļi,
un atminas viņus Allāhs starp tiem, kas atrodas Viņa priekšā, bet tam, kuru sāks
aizkavēt viņa darīšanas, viņa izcelsme (dzimta) nepalīdzēs virzīties ātrāk." (Hadīsu
atstāstīja Muslims)

ِ «من نَ َّفس عن م:ال
ِ ؤمن ُكربَةً ِمن ُكر
ب ال بدنيَا
ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َع ْن أَيب ُهَر َيرة رضي اهلل عنه َع ِن النيب صلى اهلل عليه وسلم ق-36
َ
ِ سر اهلل علَ ِيه في ال بدنيا
ِ نَ َّفس اهللُ َعنهُ ُكربَةً ِم ْن كر
 َوَم ْن َستَ َر،واآلخ َرة
َّ َ َوَم ْن ي،القيام ِة
َ
َ
َ ب يَوم
َ َّ َس َر على ُمعس ٍر ي
َ
َ
ِ
ِ
ِ ون
ِ ون
ِ بد ما َكا َن العب ُد في َع
ِ
ًك طَري َقا
َ َ َوَم ْن َسل،أخيه
َ
َ  َواهللُ في َع،ُمسل َماً َستَ َرهُ اهلل في ال بدنيَا َواآلخ َرة
َ الع
ِ يلتَ ِمس
ِ يت ِمن
ِ تاب
ِ بيوت
ٍ  وما اجتَمع قَوم في ب،فيه ِعلماً سهَّل اهلل لهُ بِ ِه طَري َقاً إِلَى الجن َِّة
ِ ِاهلل يَتلو َن ك
اهلل
ُ َ َ َ
ْ
َ
َ َ ََ َ
ُ َ
،ُفيمن ِعن َده
َّ السكينَة َوغَشيَتهم
َّ يهم
ُ المالئِكة َوذَ َك
ُ وح َف
ُ َدارسونهَ بَينَ ُهم إِال نَ َزلَت َعل
َ حمة
َ ُرهم اهلل
َ ته ُم
َ الر
َ ََويت
ِ
ِ ِ َّ
. رواه مسلم.»ُسبُه
َ ََوَم ْن بَطأ به َع َملُهُ لَ ْم يُ ْس ِر ْع به ن
Hadīss Nr. 37.
Allāha taisnīgums, žēlastība un varenums.
Ibn Abbās, lai Allāhs ir ar viņu apmierināts, pavēstīja, ka Allāha Sūtnis, Allāha svētība viņam
un miers, kurš nodevis mums sava Vislabākā un Visaugstākā Kunga vārdus, sacīja: "Patiesi,
Allāhs pierakstīja labos un sliktos darbus, pēc tam izskaidroja to: "Tam, kurš nolems
izdarīt labu darbu, bet neizdarīs to, Allāhs pie Sevis viņam pierakstīs kā (veiktu) veselu
labu darbu; ja (cilvēks) nolems (veikt labu darbu) un veiks to, Allāhs pie Sevis viņam
pierakstīs (veiktus) no desmit līdz septiņsimt un daudz vairāk tādu labu darbu; bet
tādam, kurš nolems veikt nelāgu lietu, bet neveiks to, Allāhs pie Sevis pierakstīts
(veiktu) veselu labu darbu, bet, ja viņš nolems (veikt sliktu lietu) un veiks to, Allāhs
(viņam) pierakstīts vienu sliktu lietu." (Hadīsu atstāstījuši Buhārī un Muslims)

ٍ َّ َعن ابْ ِن َعب-37
:ال
َ َاس َر ِض َي اهللُ َعْن ُه َما َع ِن النيب صلى اهلل عليه وسلم ُفِْي َما يَ ْرِويِْه َع ْن َربِِّه تَبَ َارَك َوتَ َعاىل أَنَّهُ ق
ِ
ٍ ِ
ِ َالسيئ
ِ َ«إِ َّن اهلل َكتَب الحسن
ًسنَة
َّ ات َو
َ ِات ثُ َّم بَيَّ َن ذَل
َ ك؛ فَ َم ْن َه َّم ب َح َسنَة فَ لَ ْم يَ ْع َمل َْها َكتَبَ َها اهللُ ع ْن َدهُ َح
ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ ِ ِ ِ
ِ ٍ
ِ ِ
 َوإِ ْن َه َّم.ٍض َعاف َكثِْي َرة
ْ َلى أ
َ  َوإ ْن َه َّم ب َها فَ َعملَ َها َكتَبَ َها اهللُ ع ْن َدهُ َع ْش َر َح َسنَات إلَى َس ْبعمائَة ض ْعف إ،ًَكاملَة
ِ  وإِ ْن ه َّم بِها فَ ع ِملَها َكتب ها اهلل سيِّئ ًة و،ًبِسيِّئ ٍة فَ لَم ي عملْها َكتب ها اهلل ِع ْن َده حسنةً َك ِاملَة
.اح َدةً» متفق عليه
َ َ َ ُ ُ َ ََ َ َ ْ َ ْ َ َ
َ َ َ ُ َ ََ َ َ َ َ َ
Hadīss Nr. 38.
Lietas, kuras pietuvina Allāham
Pēc Abū Hureira, lai Allāhs ir ar viņu apmierināts, vārdiem tiek vēstīts, ka Allāha Sūtnis,
Allāha svētība viņam un miers, teicis: "Patiesi, Visaugstākais Allāhs teica: "Es piesaku
karu tam, kurš naidojas ar to, kurš Man tuvs! Mīļākais no visa, ko (dara) Mans vergs,
tiecoties tuvoties Man, ir tas, ko Es viņam esmu uzlicis par pienākumu, un Mans vergs
centīsies tuvoties Man, darot vairāk noliktā /navafiļ/, līdz Es iemīlēšu viņu, bet, kad Es
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viņu iemīlēšu, tad kļūšu par viņa dzirdi, ar kuru viņš dzirdēs, un par viņa redzi, ar kuru
viņš redzēs, un par viņa roku, ar kuras palīdzību viņš tvers, un par viņa kāju, ar kuras
palīdzību tas staigās, un, ja viņš lūgs Man, Es noteikti dāvāšu viņam, bet, ja viņš
vērsīsies pie Manis pēc aizsardzības, Es noteikti aizsargāšu viņu." (Hadīsu atstāstīja
Buhārī)
Turklāt, citā šī hadisa versijā Buhārī min arī sekojošus Allāha vārdus:
"... un nekas no tā, ko Es daru, Man neliek šaubīties tik ļoti kā (nepieciešamība paņemt)
ticīgā dvēseli, kurš nevēlas nāvi, jo Es nevēlos nodarīt viņam ļaunu."

ِ ول
ادى لِي
َ َ «إِ َّن اهللَ تَ َعالَى ق:اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ُ ال َر ُس
َ َ ق:ال
َ َ َع ْن أَِيب ُهَريْ َرَة رضي اهلل عنه ق-38
َ  َم ْن َع:ال
ٍ َ ِ وما تَ َق َّرب إِلِي عب ِدي ب.ب
ِ ِ َّ يء أَح
ِ
ِ ُ  والي ز.ضتُهُ َعلَي ِه
ب
ْ ْ ب إِل َّي م َّما افْ تَ َر
ََ
ُ ال َع ْبد ْي يَتَ َق َّر
َ َِوليَّاً فَ َق ْد آذَنْ تُهُ ب
َ ش
ْ ْ َ َّ َ
َ َ ِ الح ْر
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ إِلَ َّي بِالن
ش
ُ َحبَبتُهُ ُك ْن
ْ  فَِإذَا أ،َُّواف ِل َحتَّى أُحبَّه
ُ  َويَ َدهُ الَّتي يَ ْبط،ص َرهُ الَّذ ْي يُ ْبص ُر بِه
َ َ َوب،ت َس ْم َعهُ الَّذ ْي يَ ْس َم ُع بِه
َ
ِ
ِ
.استَ َعاذَنِ ْي أل ُِع ْي َذنَّهُ» رواه البخاري
ْ  َولَئِ ْن،ُ َولَئِ ْن َسأَلَنِ ْي ألُعطيَ نَّه. َوِر ْجلَهُ الَّتِي يَ ْمش ْي بِ َها،بِ َها
Hadīss Nr. 39.
Par ko Allāhs piedod savam kalpam
Pēc Ibn Abbāsa, lai Allāhs ir ar viņiem abiem apmierināts, vārdiem tiek vēstīts, ka Pravietis,
Allāha svētība viņam un miers, teicis: "Patiesi, Allāhs manis dēļ piedos manas kopienai
kļūdas vai aizmāršību, un to, uz ko viņi piespiesti." (Hadīsu atstāstījuši Ibn Mādža un
Beihakī)

ِ ول
ٍ َّ َع ِن ابْ ِن َعب-39
َّ اس َر ِضي اهللُ َعْن ُه َما أ
«إِ َّن اهللَ تَ َج َاوَز لِي َع ْن أ َُّمتِي:اهلل صلى اهلل عليه وسلم قَال
َ َن َر ُس
َ
. رواه ابن ماجه و البيهقي.»استُ ْك ِرُهوا َعلَْي ِه
ْ ِّسيَا َن َوَما
ْ ال َخطَأَ َوالن
Hadīss Nr. 40.
Šī pasaule kā ceļš uz mūžīgo pasauli
Tiek vēstīts, ka Abdullāhs ibn Umārs, lai Allāhs ir ar viņiem abiem apmierināts, teicis:
"Allāha Sūtnis, Allāha svētība viņam un miers, saņēma mani aiz pleciem un teica: "Esi šajā
pasaulē it kā tu būtu svešzemnieks vai ceļinieks."
Ibn Umārs, lai Allāhs ir ar viņiem abiem apmierināts, arī bieži teica: "Ja nodzīvosi līdz
vakaram, tad negaidi, (ka nodzīvosi arī) līdz rītam, bet, ja nodzīvosi līdz rītam, tad negaidi,
(ka nodzīvosi arī) līdz vakaram, un ņem no savas veselības (to, kas noderēs) tavai slimībai,
bet no savas dzīves - (to, kas noderēs) tavai nāvei." (Hadīsu atstāstīja Buhārī)

ِ ُ  أَخ َذ رس:ال
ِ
ِ
 « ُك ْن ِفي ال بدنْيَا:ال
َ كيب ُفَ َق
َّ ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ِبْن
ُ َ َ َ َ َع ِن ابْ ِن ُع َمَر َرض َي اهللُ َعْن ُه َما ق-40
ِ
 َوإِ َذا،اح
َّ ت ُفَال تَْنتَ ِظ ِر
َ ََّكأَن
َ  إِ َذا أ َْم َسْي:ك غَ ِريْب أ َْو َعابِ ُر َسبِْي ٍل» َوَكا َن ابْ ُن ُع َمَر َرض َي اهللُ َعْن ُه َما يَ ُق ْو ُل
َ َالصب
ِ ِ وخ ْذ ِمن ِص َّحت.أَصبحت ُفَال تَْنت ِظ ِر املساء
. رواه البخاري.ك
َ ِك مل ْوت
َ ِ َوِم ْن َحيَات،ك
َ ك ل َمَر ِض
َ
َ ْ َْ
ْ ُ َ َ ََ َ
َ
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Hadīss Nr. 41.
Savu kaislību apkarošana
Pēc Abdullāha ibn Amra ibn Āsa, lai Allāhs ir ar viņiem abiem apmierināts, vārdiem tiek
vēstīts, ka Allāha Sūtnis, Allāha svētība viņam un miers, teicis: "Nebūs patiesi noticējis
neviens no jums līdz brīdim, kad viņa kaislības nesekos tam, ar to es esmu ieradies."
(Hadīsu atstāstīja Makdisī)

ِِ ِ ٍ
ِ الع
:ول اهللِ صلى اهلل عليه وسلم
ُ ال َر ُس
َ َ ق:ال
َ َاص َر ِض َي اهللُ َعْن ُه َما ق
َ عم ِرو بْ ِن
ْ َيب ُُمَ َّمد َعْبد اهلل ب ِن
ْ ِ َع ْن أ-41
ِ
. رواه املقدسي.»ت بِ ِه
ُ َح ُد ُك ْم َحتَّى يَ ُكو َن َهواهُ تَبَ َعاً لِ َما ِج ْئ
َ «الَيُ ْؤم ُن أ
Hadīss Nr. 42.
Allāha piedošanas plašums
Tiek vēstīts, ka Anas, lai Allāhs ir ar viņu apmierināts, teicis: "Es dzirdēju, ka Allāha Sūtnis
sacīja: "Allāhs Visaugstākais teica: "Ak, Ādama dēls, patiesi, Es turpināšu tev piedot,
neņemot vērā to, kādus (grēkus) tu (būsi izdarījis), līdz tu nepārstāsi saukt Mani un
cerēt uz Mani! Ak, Ādama dēls, ja tu izdarīsi tik daudz grēku, ka tie sasniegs mākoņus
debesīs, bet pēc tam lūgsi Man piedošanu, tad Es tev piedošu! Ak, Ādama dēls, patiesi,
ja tu atnāksi pie Manis (ar tādu grēku daudzumu, ka tie spēs piepildīt) gandrīz vai visu
zemi, bet sagaidīsi Mani, nepielūdzot līdztekus Man nevienu citu, Es noteikti dāvāšu tev
piedošanu, kura nosegs visus šos grēkus." (Hadīsu atstāstījuši Tirmizī un Daremī)

ِ َ َك رضي اهلل عنه ق
ٍ ِ َ ب ِن مال
ك َما
َ َ ق:ول
ُ ول اهللِ يَ ُق
َ ت َر ُس
َ ََّد َم إِن
َ  «يَا ابْ َن آ:ال اهللُ تَ َع َاىل
ُ  ََس ْع:ال
َ ْ ِ َ َع ْن أَن-42
الس َم ِاء ثُ َّم
َّ ك َعنَا َن
ْ ََد َم لَو بَلَغ
َ ُت ذُنُوب
َ ك َعلَى َما َكا َن ِم ْن
َ َت ل
ُ َد َعوتَنِ ْي َوَر َجوتَنِ ْي غَ َف ْر
َ  يَا ابْ َن آ،ك َوال أُبَالِ ْي
ِ ك لَو أَتَ ْيتَنِي بِِقر
ِ اب األ َْر
ك
َ ُض َخطَايَا ثُ َّم ِلق ْيتَنِ ْي الَتُ ْش ِرك بِ ْي َش ْيئَاً ألَتَ ْيت
َ ََّد َم إِن
َ َت ل
ُ استَ ْغ َف ْرتَنِ ْي غَ َف ْر
َ  يَا ابْ َن آ،ك
َ ْ
ِ بِِقرابِها م
.غف َرًة» رواه الترمذي و الدارمي
َ َ َ
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