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Ҳадис ва Ҳаёт 34-жуз «Яхшилик ва ахлоқ»
Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф ҳазратларининг қаламларига
мансуб «Ҳадис ва Ҳаёт» туркумининг «Яхшилик ва ахлоқ» деб номланган
34-жузи.
Ушбу жузда Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламдан ворид бўлган
билан яхшилик ва

ахлоққа оид хадислар билан танишиб чиқишингиз

мумкин
Муаллиф: Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф
Номи: Ҳадис ва Ҳаёт. 34-жуз. Яхшилик ва ахлоқ китоби
Нашриёт: «Шарқ» НМАК
Сана: 2008
Ҳажми: 448 бет
Ўлчами:

84×108/32

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари
бўйича қўмитанинг 97 -сонли тавсияси ила чоп этилган
Мурожаат учун телефон: (+998 71) 216 29 27

Ушбу китобда қуйидаги масалаларга оид маълумотлар олишингиз мумкин:
Яхшиликнинг турлари ҳақида.
Энг улуғи - ота-онага яхшилик
Фарзандларга яхшилик қилиш
Силаи раҳм вожибдир. Уни кесмоқ ҳаромдир
Кўл остидагиларга яхшилик қилиш
Етим ва беваларга раҳм қилиш
Қўшничилик ҳақлари
Мусулмоннинг мусулмондаги ҳақлари
Аллоҳ таоло халқ қилган нарсаларга раҳм қилмоқ вожиб
Ёмонликнинг турлари ҳақида. Унинг энг каттаси зулм ва махлуқларга
зарар келтириш
Одамларнинг энг золими ўзига зулм қилганидир
Чақимчилик
Ғийбат
Фосиқ ҳақида ғийбат йўқ
Обрўсини садақа қилиш яхшидир
Ёмон гумон ва ҳикду ҳасад
Бировнинг айбини ахтариш
Кибр ва ҳаволаниш
Маддоҳлик
Сўкиш ва айблаш
Лаънатлаш ва фаҳш сўзлар айтиш
Мусулмонни таҳқирлаш ва ундан аразлаш. .
Талашиб-тортишиш

Бахиллик ва бадхулқлик
Уч ҳолатдан бошқада ёлғон ҳаромдир
Мунофиқлик
Тарафкашлик жоҳилият сифатидир
Карамли ахлоқлар ҳақида.
Энг улуғи аччиқни ютиш ва ғазаб қилмасликдир
Сабр, авф ва озорга чидаш
Ғазабнинг давоси
Мусулмонга ёрдам бериш, унинг айбини беркитиш ва уни ҳимоя қилиш
Шафоатчилик
Содиқлик
Ҳазил жоиз
Ваъдага вафо қилиш
Мулойимлик ва шошилмаслик
Ҳаё
Тавозуъ
Ҳусни хулқ Аллоҳнинг улуғ хулқидир
Набий алайҳиссаломнинг баъзи ахлокдари .
Солиҳлик йўли
Саховат ва карамлилик
Яхшиликка ташаккур айтиш
Аллоҳдан ва одамлардан ҳазир бўлиш
Аллохдан ва одамлардан яхши гумонда бўлиш
Диннинг камоли насиҳатдадир
Маслаҳатчи аминдир
Яхшиликка далолат қилувчи уни қилувчига ўхшашдир
Олий даражалар одамларнинг ҳожатларидадир
Адолат мулкнинг асосидир
Хотима. Муҳаббат ҳақида
Диннинг устуни аллоҳнинг ва унинг Расулининг муҳаббатидадир
Ким Аллоҳга муҳаббат қилса, унга Аллоҳ ва бандалар муҳаббат қилади
Ким бир қавмга муҳаббат қилса, ўшалар билан бирга тирилтирилади
Солиҳларга муҳаббат қилиш, уларни зиёрат қилиш ва улар билан бирга

ўтириш ғаниматдир
Муҳаббат қилишганлар қиёмат куни Арш соясида бўлурлар
Муҳаббатда ўртачалик матлуб

Муаллиф
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