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Силсилаи "Шинохти Ислом" Дарси саввум: Дар 

Иттибоъ. 
 

Дарси саввум: Дар ИТТИБОЪ 

  

Муқаддима 

  

Ин дарси саввуми мо дар бажни қисмати 

дуввуми аркони Ислом аст – қисми шацодат ба 

нубувват ва рисолати Муцаммад (салому дуруди 

Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод) ва иттибоъ ва 

пайравк аз ӯ (алайцис-салоту вас-салом). 

Ацамияти ин рукн дар он аст, ки бидуни 

тацқиқи ин рукн цеҷ амале аз инсоне мақбул нест. 

  

Зеро ки барои қабули цар амале ду шарт лозим аст: 

Аввал ихлос ва нияти сацец ва дуввум мувофақати 

Пажмбар дар он амал. 

Ва далели шарти аввал ин цадиси Пажмбар аст, 

ки мефармояд: «Ба тацқиқ, ки (сиццату бутлон ва ж 

радду қабули) амалцо вобаста ба ниятцо цаст». 

Ва далели шарти дуввум ин цадис аст: «Цар кас, амале 

анҷом дицад, ки дар он амал амру фармони мо нест, 

пас мардуд аст». 

Ва ин ду цадисро ацли илм тарозуи аъмоли зоцир ва 

ботин хондаанд! 
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Пас омӯзиш ва фацму дониши маънои «Шацодат ба 

пажмбарии Муцаммад» барои тацқиқи ин шарти 

дуввум асос хоцад буд, чк тавре ки фацму дониши 

«Шацодат ба вацдонияти Аллоц» барои ислоци ният 

ва ихлос асос мебошад. – АбуМарям Раҷабк. 

  

  

Рукни дуввум: (Аз рукни аввали аркони Ислом) 

Шацодат (гувоцк) ба онки Муцаммад 

фиристодаи Аллоц аст. 

(Иттибоъ — пайравк). 

  

  

Маънои шацодат (гувоцк) 

  

Ин шацодат рукни дуввум дар Ислом аст, ва 

маънояш илму тасдиқ ва эътиқоди муцкам ба ин аст, 

ки Муцаммад (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу 

асцобаш бод) фиристодаи Аллоц цаст. Ва эълону 

изцор ва бажни ин шацодат бо қавлу амал аст. 

Аммо бажну изцори он бо қавл – яъне нутқу 

талаффузи ин шацодат аст. 

Ва аммо бо амал – яъне рафтору сулуки инсон 

аст, хоц қавлк бошад ва хоц амалк. Бояд ки он 

рафтору кирдор мувофиқи он чизе бошад, ки 

Пажмбар аз парвардигораш овардааст. Ба қасди 
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пайравк ва қабул ва эътибори ӯ цамчун фиристодаи 

Аллоц. 

  

  

Пажмбарони Аллоц зижданд 

  

Ва фиристодагони Худованд, ки Ӯ таъоло 

онцоро ба сӯйи башар фиристодааст, зижданд. Қиссаи 

баъзе аз онцоро Аллоц таъоло ба мо хабар додааст ва 

номи эшонро ба мо маълум кардааст, ва баъзеи 

дигарро маълум накардааст. 

لَو َو ۡد ﴿ ثۡدوَوا  َو يِف   يِف  بَوعَو
ةٖة   ِّلُك   َّم

ِّلُك
ٌواًل     يِف   َّم ِّلُك

َو
ْا    َو   ٱۡد ِّلُك ِّلُك ا ْا   ٱَّم يِف ِّلُكٌا  ﴾٣٦  للَّم غِّلُكٌوَو    َو جۡد َو 

 [٣٦: اجلدو]
«Мо ба мижни цар миллате пажмбаре 

фиристодем (ва муцтавои даъвати цамаи 

пажмбарон ин будааст), ки Аллоцро бипарастед ва 

аз тоғут (шайтон, бутцо, ситамгарон, ва ғайра) 

дурк кунед». 

(Сураи Нацл 36). 

  

Цар халқу қавмеро ки дар замин аст, Аллоц 

таъоло ба сӯяш Пажмбаре фиристодааст, ки гоцо мо 

ӯро намедонем, зеро ки Аллоц таъоло дар бораи 

рисолати ӯ ва номи ӯ ба мо хабаре надодааст: 

ِّلًُك ۡد   َو ۡد   َو ِّلُك ِّلُك اٗل ﴿ لَويۡد َو   َو َو ۡد َو  ِّلًُك ۡد  لَّم ۡد   َو ِّلُك ِّلُك اٗل   َو ۡد ِّلُك   يِفن  َو لَويۡد َو    َو ۡد ِّلُك ۡد َّم َو   َو   َو َو
ِّلُك  ا  ِّلُكٌوَو    ٱَّم ليِفيماٗل  [١٦٤:  اىنصاء] ﴾١٦٤ تَوكۡد
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«Ва мо пажмбарони зиждеро фиристодаем, 

ки саргузашти онцоро қаблан барои ту бажн 

кардаем, ва пажмбарони дигаре (ба мижни мардум 

фиристодем), ки саргузашташонро бароят бажн 

нанамудем. Ва (шеваи вацй ба Мусо ин буд, ки) 

Худованд цақиқатан бо Мусо сухан гуфт». 

(Сураи Нисо 164). 

  

  

Иллати фиристодани пажмбарон 

  

Иллат ва мақсади фиристодани пажмбарон ба 

сӯйи мардум, асосаш бар мабнои улуцият ва 

рубубияти Аллоц цаст. Зеро ки Ӯ таъоло парвардигор 

ва илоци оламижн аст, ки ҷуз Ӯ, парвардигор ва илоцу 

маъбуде надоранд. Ва аз лавозими рубубият ва 

улуцият ин аст, ки Ӯ таъоло қоим бар тадбири 

шуъуни махлуқоташ бошад. Ва аз пайи ислоци 

цолашон ва кафили масолицашон (манофеъашон) 

бошад. 

Ва бидуни шак, цоҷати инсон танцо ба ғизо ва 

монанди он нест, ки барои идомаи ҷисмаш зарур 

мебошад, балки ӯ муцтоҷ ба заруроти руцаш цаст, ки 

бо он руц аз дигар махлуқот тамйиз шудааст, ва 

муцтоҷ аст ба он чизе, ки ӯро ба камоли лоиқ ба 

инсонияш бирасонад. 
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Ба цамин хотир, муцимтарини манофеъи 

инсон ин расидан ба саъодат ва камоли матлуб аст, аз 

тариқи маърифат ва шинохти офаридагор ва 

маъбуди хеш. Ва аз сабаби онки инсон қудрати 

фацмидан ва дарки сацеци ин умурро надорад, зеро 

ки инцо болотар аз қудрати ақл мебошад, ба 

муқтазои цикмат ва рацматаш Аллоц таъоло 

пажмбаронро ба сӯйи башар фиристод, ки аз ҷинси 

худи онцо мебошанд, ва бо забони худи онцо сухан 

мегӯянд, ва роццои расидан ба ризои Ӯро бажн 

кардаву тариқи саъодати ин дунж ва охиратро бажн 

менамоянд. 

Аз ин лицоз, аз лавозими имон ба Аллоц 

цамчун парвардигор ва худову маъбуд, эътиқод ва 

имон ба пажмбарон аст. 

Ва инкори пажмбарон маънои ҷацлу 

нашинохтани Худованд аст, ва адами шинохти қадру 

манзалат ва мақоми Худованд аст, ва аз ин хотир 

куфр мебошад! Аллоц таъоло мефармояд: 

ا﴿ ْا   َو َو َو   َو َو ِّلُك ا يِف ٓۦ   َو َّم   ٱَّم ْا   يِف ۡد   َو ۡد يِف  ا ِّلٌُك ٓۦ   َوال ا هنَو َو   َو
َو
ِّلُك    َو    ٱَّم ٖة   َو َو َو يِفن   ۡد ٖة       ﴾٩١  َو

 [٩١: االُعام]
«Аллоцро ончунон ки шоиста цаст ва воҷиб 

аст нашинохтанд, вақте ки мегӯянд: Аллоц цеҷ 

чизеро ба цеҷ касе нозил накардааст (ва инсонеро 

ба ба пажмбарк интихоб накардааст)».  

(Сураи Анъом 91). 
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Хатми рисолот (интицо ва хотимаи фиристодани 

пажмбарон) 

  

Аллоц таъоло рисолат ва пажмбариро бо 

рисолати исломк хотима бахшидааст, цамон 

рисолате ки бар Муцаммад (салому дуруди Аллоц 

бар ӯ ва олу асцобаш бод) нозил кардааст. 

Ва Ӯ таъоло Муцаммадро хотам ва пожни анбиж ва 

расулон намудааст! 

ا﴿ َومَّم ٌد   َو َو   َّم ٓۦ   ِّلُك بَوا
َو
 َو ٖة   

َو
يِفن   اليِفكِّلُك ۡد     يِفجَو ن    لَو كيِف ٌ َو   َو يِف   َّم ِّلُك ااَو َو   ٱَّم يِف   َو َو   َو   ۧ ٱَّم يِف 

 [٤٠:  االخزاب] ﴾٤٠
«Муцаммад падари цеҷ як аз мардони шумо 

(на Зайд ва на дигаре) нест, ва балки фиристодаи 

Аллоц ва охирини пажмбарон аст…». 

(Сураи Ацзоб 40). 

  

Ва сабаби интицои пажмбарк бо ин рисолати 

исломк дар он аст, ки Ислом рисолати комил 

мебошад, ки ба тамоми эцтижҷоти мардум ҷавобгӯй 

аст, ва цоҷате ба рисолати дигаре нест: 

ٌۡد َو ﴿ َو لۡد ِّلُك   ٱۡد مَو  ۡد
َو
مۡد ِّلُك   يِف وَوكِّلُك ۡد  لَوكِّلُك ۡد    اۡدمَو

َو
ۡد   َو  َو يِفعۡدمَو يِف   ِّلُك ۡد  َو ي ِّلُك  ه  لَوكِّلُك ِّلُك   َو َو يِف

يِف ۡد َو  َو 
ا    ٱۡد  [٣: دة املائ] ﴾٣  يِف واٗل

«Имрӯз (ацкоми) дини шуморо бароятон 

комил кардам, ва (бо иззат бахшидан ба шумо ва 

устувор доштани қадамцоятон) неъмати худро 
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бар шумо такмил намудам, ва исломро цамчун 

дин барои шумо баргузидам». 

(Сураи Моида 3). 

  

  

Далоили нубуввати Муцаммад (салому дуруди 

Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод) 

 ضمى ا عميه و سمن –دالئل ىبوة هحهد 

  

Гуфтем, ки фиристодани пажмбарон аз 

лавозими рубубият ва улуцияти Аллоц таъоло цаст. 

Ва цар пажмбаре ки Аллоц мефиристад, цатман ӯро 

бо чизе таъйид ва дастгирк менамояд, то ки далеле 

барои сидқи нубувваташ бошад. 

Ва аммо дар мавриди нубувват ва пажмбарии 

Муцаммад (саллаллоцу алайци ва саллам), мегӯем: 

Цар далеле, ки бар исботи нубувват ва пажмбарии 

пажмбаре вуҷуд дорад, цатман мисли он далоил, ва аз 

он цам бештар ва возецтар далоиле бар исботи 

нубуввати Муцамад вуҷуд дорад! 

Ва аз ин лицоз, цар касе ки ба пажмбарии Мусо ж Ъисо 

ж цар пажмбари дигаре имон бижварад, ва нубуввати 

Муцаммадро инкор намояд, пас мутаноқиз (зидду 

нақиз ва ғайри қобили татбиқ) аст. Ва имону инкори 

ӯ ҷуз бар асоси ҷацлу таъассуб ва тақлиди холк аз 

далелу бурцон чизе нест! 

Барои чк?! 
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Барои онки, цар сабаб ва далеле, ки ӯро ба 

имон овардан ба пажмбаре водор кардааст, цатман 

мисли он сабаб ва балки бештару бартар сабабе ӯро 

ба боварк ба нубуввати Муцаммад (салому дуруди 

Аллоц бар ӯ бод) фаро мехонад. 

Ин гуна инсоне ки дар чунин цолати мутаноқиз 

мебошад, мисли инсоне цаст, ки як донишҷӯи соли 

аввали факултаи тибро табиб медонад, вале устоди 

ин донишҷӯйро ки даццо сол ба тадрис ва татбиқи 

тиб машғул аст, онро цамчун табиб қабул надорад. 

Ва бадицк цаст, ки чунин таъомул таноқузи мацз аст, 

ва иллати он ҷуз ҷацлу таъассуб ва тақлид чизе дигар 

намебошад. 

  

Ва изофа ба он чк дар умум гуфтем (яъне умуман дар 

мавриди далоили нубуввати Муцаммад саллаллоцу 

алайци ва саллам гуфтем), хуб мешавад ки баъзе 

далелцоро барои исботи нубуввати Муцаммад 

(салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод) 

тақдим намоем. 

Аз ҷумлаи он далелцо ин сирати (зиндагиномаи) ӯ 

(салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод) 

мебошад, аз цамон рӯзцои ба воя расиданаш то ба 

рӯзи вафоташ. Ин зиндагиномаи поку муъаттар, цеҷ 

имкон надорад, ки социбаш каззоб ва дурӯғгӯе 

бошад, ки ба Аллоц таъоло ифтиро бастааст. 
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Ва цамин далел кофк цаст барои социбони ақли 

солим ва фитрати мустақим. 

Ва ба цамин далел истидлол кардааст хонуми 

бузургвор Хадиҷа (разияллоцу анцо), он гоце ки 

Муцаммад (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу 

асцобаш бод) ба ӯ дар мавриди Ҷибрил ва ончк, ки 

дар оғози нузули вацй аз Ҷибрил дидааст, хабар гуфт. 

Хадиҷа (разияллоцу анцо) ба Пажмбар гуфт: 

إُم تلصو الرخً وحتٍو اللك وحكصب املعدوم وحلري الضيف وحعني »
ٔائب احلق  .«ىلع ُ

«(Башорат бод туро! Ба ростк ки Аллоц 

туро хор нахоцад кард) пайванди хешовандиро 

нигоц медорк, вазниние ба мардум ояд ба ӯцдаи 

худ мегирк, нодоронро кӯмак мекунк, 

мецмоннавоз цастк ва агар машаққате бар мардум 

ояд дар рафъи он мекӯшк…». 

  

Ва цамчунин аз ҷумлаи далелцои нубуввати 

Муцаммад (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу 

асцобаш бод), ин шариъати аз цама ҷицат азим аст, ки 

судури ин гуна низом ва ширъат аз марде уммк 

(нохонда), ки дар он ҷомеъаи маъруфи арабк 

зистааст, имкон надорад. Агар ин шариъат аз вацйи 

илоцк намебуд, цеҷ имкон надошт ки нафаре онро 

бижварад, цар қадар ақли расо ва вусъати тафаккур 

дошта бошад цам. Ва ин далелро донишмандони 
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қонун ва ҷомеъашиноск ва дигар улум дарк 

менамоянд. 

  

Ва бузургтарин далели пажмбарии Муцаммад 

(салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод), ки 

то бацол назди мо мавҷуд будаву барпо цаст, ин 

Қуръони азим ва эъҷози он мебошад. Пас цатман дар 

мавриди ин далел (яъне Қуръон ва эъҷози он) дар 

алоцидагк бояд сухан кард. 

  

  

Далоили эъҷози Қуръон 

 دالئل إعجبز القرآو

  

Барои донандагони торихи исломк равшану 

ошкор ва маъруф аст, ки ацли Макка ва хоссатан 

Қурайш бо даъвати исломк мухолифат кардаву, дар 

оғози кор ба нубуввати Муцаммад (салому дуруди 

Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод) эътирофк 

накардаанд. Ва инкор карданд, ки Муцаммад 

фиристодаи Аллоц бошад ва ж инки Қуръон каломи 

Аллоц таъоло бошад. 

Ва аз ҷумлаи ончк ки байни Муцаммад ва 

байни Қурайш ва дигар мухолифон ва душманону 

мункирон шудааст, ин буд ки Муцаммад онцоро бо 

Қуръон тацаддк кард (ба чолиш кашид ва ба 

мубориза даъват кард): 
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 يِفنيِف   ِّلُك ﴿
عَو يِف  لَّم يِف نِّلُك   جۡد َومَو

نُّن   ٱۡد يِف
َو    َو ٱۡد    َو

َو
ْا    ا تِّلٌُك

ۡد
يِفميِفثۡد يِف   َو  ا ب وِّلُك  وَو   لۡد ِّلُك ۡد َوا يِف  هَو ذَو

ۡد
   َو  َو 

يِفميِفثۡدليِفىيِف  ٌۡد  ب َو ل ِّلًُك ۡد   َو َو   َو َوعۡد ٖة  بَوعۡد ِّلُك ا  يِف ًيِفرياٗل  [٨٨: االرساء] ﴾٨٨ ظَو
«Бигӯ: Агар цама мардумон ва ҷумла 

парижн гирд оянд ва муттафиқ шаванд бар инки 

мисли ин Қуръон (бо ин шевацои дилрабо ва 

маъонии зебо бисозанд) бижваранд, наметавонанд 

онро бижранд ва ироа дицанд, агарчанде бархе аз 

онцо пуштибон ва мададгори бархеи дигар 

шаванд (зеро ки Қуръон каломи Офаридгор ва 

муъҷизаи ҷовидон аст, ки царгиз аз маълумоти 

мацдуди махлуқон чунин чизе сохта нест)». 

(Сураи Исроъ 88). 

  

Мухолифон ва мункирон аз ин тацаддк сукут 

кардаву аз шикасти он ва ж посух ба он оҷиз гаштанд. 

Ва сипас Пажмбар (салому дуруди Аллоц бар ӯ 

ва олу асцобаш бод) бори дигар онцоро ба чолиш 

кашид: 

 ۡد ﴿
َو
ِّلٌُك َو    ٌل َو  ىِّلُك    َو ِّلُك ْا   ِّلُك ۡد   ٱۡد َو ا تِّلٌُك

ۡد
يِف   َو  يِفعَو ۡد ٌَو ٖة  ب يِفثۡدليِفىيِف   ِّلُك َو َو  ٖة     ْا  َو  ۡد   ِّلُك ۡد َو ٌا نيِف   ِّلُك   َو

عۡد ِّلُك  يِفن   ۡد َوطَو يِف   ِّلُك  يِف     و ِّلُك ۡد   يِف   ٱَّم ٔد] ﴾١٣  َو  يِف يِف َو   ِّلُك ْ :١٣] 
«Балки (мушрикон аз дархости муъҷизот аз 

қабили ганҷи ройгон ва нузули фариштагон пой 

фаротар мегузоранд ва) мегӯянд: (Муцаммад 

худаш Қуръонро таълиф кардааст ва) онро ба 

дурӯғ ба Аллоц нисбат медицад! 
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Бигӯ: (Агар ин Қуръонро инсоне чун ман 

навиштааст) шумо (цам) дац сураи дурӯғин 

цамонанди онро (бинависед ва барои мо) 

бижваред, ва ғайр аз Аллоц цар касро ки метавонед 

даъват кунед (ва ба жрии худ биталабед) агар (дар 

иддаъои хеш) ростгӯед!». 

(Сураи Цуд 13). 

Аз ин тацаддк низ оҷиз мондаву сокит гаштанд. 

Ва сипас Пажмбар онцоро бори дигар ба мубориза 

даъват кард: 

ا﴿ ا  َو َو   َو َو    لۡد ِّلُك ۡد َوا ِّلُك  هَو ذَو
َو
َو      يِف   ِّلُك  يِف   يِفن  ِّلُك ۡد َو ن  ٱَّم لَو كيِف يِفي تَو ۡد يِف  َو   َو َو   َّلَّم  بَو ۡد

ي َو   َو َو ۡدىيِف  اَو ۡد يِف كيِف َو  يِف   َو
يِف   يِفن ٱيِفيىيِف   َو ۡد َو  وَو   لۡد  ۡد  ٣٧  لۡد َو لَوميِف َو   َّم  

َو
ِّلٌُك َو    ٌل َو  ىِّلُك    َو ِّلُك ْا   ِّلُك ۡد   ٱۡد َو ا تِّلٌُك

ۡد
  َو 

ٌ َو ٖة  يِف ِّلُك يِفثۡدليِفىيِف    ْا     ٌا نيِف   َو  ۡد ِّلُك عۡد ِّلُك   َو يِفن   ۡد َوطَو يِف   ِّلُك  يِف     و ِّلُك ۡد   يِف   ٱَّم   ،٣٧: ئنس] ﴾٣٨  َو  يِف يِف َو   ِّلُك
٣٨] 

«Ин Қуръон аз сӯйи ғайруллоц (чк 

Муцаммад ва чк ацбору коцинон ва чк дигар 

мардумон) сохтаву пардохта нашудааст, ва балки 

(вацйи Аллоц цаст ва) тасдиқкунандаи китобцои 

осмонии пешин (цамчун Таврот ва Инҷил) аст. Ва 

бажнгари (шароеъ ва ақоид ва ацкоми) китобцои 

гузашта мебошад. Шакку тардиде дар он нест, ва 

аз сӯйи парвардигори ҷацонижн фиристода 

шудааст. 

Балки онон мегӯянд, ки (Муцаммад Қуръонро худ 

сохта ва пардохтааст ва) ӯ онро ба дурӯғ ба Аллоц 

нисбат додааст. 
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Бигӯ: (агар чунин аст ва Қуръон сохтаи башар 

бошад), пас шумо як сура цамонанди онро 

бисозед ва бижваред ва дар ин кор цар касеро ки 

метавонед ба ҷуз Аллоц фаро хонед ва ба кумак 

талабед, агар рост мегӯед (ки Қуръонро ман 

сохтаву пардохтаам)». 

(Сураи Юнус 37-38). 

و ِّلُك ۡد  ِإَو ﴿ ا  َو ۡد ٖة   يِف   ِّلُك يِفمَّم َوا    ٱۡد َو   هَونَّم هَوا  َو ْا  ٱَو ۡد يِف ا تِّلٌُك
ۡد
ٌ َو   َو  يِف ِّلُك ٖة   يِفن   يِفثۡدليِفىيِف     ْا     ٌا   َو  ۡد ِّلُك

ٓۦ َو ِّلُك  ا ًَو َو يِفن شِّلُك يِف   ِّلُك  يِف     و ِّلُك ۡد   يِف   ٱَّم ْا  لَّم ۡد   َوإيِف  ٢٣  َو  يِف يِف َو   ِّلُك لِّلُكٌا عَو لَون اَو ۡد ْا   َو لِّلُكٌا عَو ْا  اَو ۡد ٌا   ٱَّما َو   َو اَّم ِّلُك
 يِف 
ا  لَّم يَو ا َو ِّلُك    ٱَّمااِّلُك   َو ِّلُكٌ ِّلُك يِف َو وۡد   َو ٱۡد  يِف َّم

ِّلُك
  يِف يِف نَو   

يِفلۡد َو  [٢٤  ،٢٣: ابللرة] ﴾٢٤ ل
«Агар дар бораи ончк, ки бар бандаи худ 

нозил кардаем, дучори шакк ва дудилагк цастед, 

пас сурае цамонанди онро бисозед (ва бижваред) 

ва гувоцони худро ба ҷуз Аллоц (ки бар сидқи 

Қуръон гувоцк медицад) фаро хонед (то бар 

сидқи чизе ки овардаед ва цамсони Қуръонаш 

медонед шацодат дицанд) агар ростгӯй ва 

дурусткоред. 

Ва агар натавонистед, ки чунин кунед – ва царгиз 

нахоцед тавонист – пас (лозим аст, ки бо анҷом 

додани корцои некӯ ва дурк аз бадицо) худро аз 

оташе, ки вақуди он (афрузандаи он «цезуми он») 

инсон ва санг аст, нигоц доред. Оташе ки барои 

(шиканҷаи) кофирон омода гаштааст». 

(Сураи Бақара 23-24). 
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Ва натиҷаи ин цама тацаддицо аз тарафи 

Пажмбар (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш 

бод) ба Қурайш ва соири мухолифон ин буд, ки 

цамагк аз шикасти ин тацаддк ва цатто аз кушиш ва 

талоши шикасти он оҷиз монданд. Балки цамагк 

хомӯширо ихтижр кардаву ба дигар роцу услубцо даст 

жзиданд, ки бар кизбу ифтиро асос жфтааст. Ва даст 

заданд ба боздоштан аз роци Аллоц (сабил-у-ллоц) бо 

истифода аз қувват ва ирцоб, ва даъвати мардум ба 

инки Қуръонро нашнаванд токи аз он мутаассир 

нагарданд. 

Аллоц таъоло дар мавриди ин услуби эшон хабар 

медицад: 

يِف نَو   َو َوا َو ﴿ ْا   َّلَّم ْا  وَو   َو َو ِّلُك ا ٌا عِّلُك مَو َو ۡد ا   ْا   لۡد ِّلُك ۡد َوا يِف  ليِفهَو ذَو ا ٌۡد لَّمكِّلُك ۡد  ٱيِفيىيِف   َو لۡدغَو ليِف ِّلُكٌ َو  لَوعَو  اَوغۡد
 [٢٦: فصيج] ﴾٢٦

«Кофирон (ба цамдигар) мегӯянд: Ба ин 

Қуръон гӯш фаро надицед, ва дар (цангоми 

тиловат ва бажни) он жвасарок ва ҷору ҷанҷол 

кунед (то ки мардум цам Қуръонро нашнаванд ва 

маҷоли андеша ва тафаккур дар бораи мафоцими 

он аз дасташон равад, ва) шумо пирӯз гардед». 

(Сураи Фуссилат 26). 

  

  

Тацадии Қуръон ба мухолифон. 

 جحدي القرآو لمهخبلفيو



 

17 

Цар гоц, ки тацаддк пирӯз гаштаву 

бачолишкашидашудагон аз посух додан ба тацаддк 

оҷиз монданд, ин далели возец бар сидқи мутацаддк 

(бачолишкашанда) цаст ва далели сидқи даъвои ӯст, 

ва цамчунин далели бутлони даъвои онцое цаст, ки 

тацаддк ба он нигаронида шудааст. 

Ва лекин ин натиҷа ва ин далолат (яъне далолат ба 

сидқи тацаддикунанда) тамому комил намешавад, 

магар дар сурате ки ин тацаддк шартцои лозими 

худро дошта бошад. 

Пас ож цамон шартцо дар тацаддии Қуръон 

ҷой доштааст ж на?! 

Ва қабл аз посух гуфтан ба ин суол, бояд ба дигар 

суол посух гуфт: Шартцои тацаддк кадом аст? 

Шартцои тацаддк чунин аст: 

Аввалан: Инки мавзуъи тацаддк дар доираи 

қудрати онцое бошад, ки тацаддк ба онцо нигаронида 

шудааст, балки дар доираи ихтисоси онцо бошад, дар 

он маҷол ва соцае ки бачолишкашидашудагон дар он 

машцур будаву бар он тасаллут доранд. 

Мисли онки гуштингире (варзишгаре) дигар 

варзишгаронро ба тацаддк ва чолиш бикашад, ки 

танцо ӯ қацрамони ин навъи варзиш аст, пас мавзуъи 

тацаддк дар ин маврид «гуштингирк» мебошад, ва 

дар доираи ихтисоси дигар гуштингирон аст, ки ба 

мубориза талабида шудаанд! 
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Сониян: Ва шарти дуввум дар тацаддк ин аст, 

ки бачолишкашидашудагон дар посух гуфтан ва 

ибтоли даъвои мутацаддк царис буванд ва рағбат 

дошта бошанд. 

Ва барои тацаддии салим, вуҷуди шарти аввал кифоя 

нест, зеро имкон дорад, ки аслан онцо ба тацаддк 

ҷавоб гуфтан намехоцанд ва рағбате надорад. Пас дар 

ин цолат сукути онцо далели аҷзашон ва цамчунин 

далели сидқи тацаддикунанда шуда наметавонад. 

Масалан, агар дар мижни варзишгарон касе бошад, ки 

ба тацаддк посух дода метавонад, вале аз сабаби онки 

бародар ж фарзанд ва ж дӯсти мутацаддк мебошад, 

барои ҷавоб гуфтан ба тацаддк талош намекунад ва ж 

инки тацаддикунанда (бачолишкашанда) дар назари 

он мардум қимате надорад ва шоистаи посух гуфтан 

нест. 

  

Солисан: Ва шарти саввум ин аст, ки 

бачолишкашидашудагонро чизе аз ҷавоб додан ба 

чолиш манъ нанамояд. Мисли хавфу царос аз 

мутацаддк, хавф аз қудрат ва қуввати ӯ дар озори 

посухдицандагон. 

Пас маълум мешавад, ки барои тацаддии сацец ду 

шартк қаблк кифоя нест, балки ин шарти саввум низ 

бояд вуҷуд дошта бошад. 

Масалан агар шахсе даъво намояд, ки танцо ӯ 

шоистаи ихтижри мардум аст (дар сарварии мардум 



 

19 

ва ражсати онцо) ва мардум танцо ӯро интихоб хоцанд 

кард, ва мухолифони худро ба таццадк (чолиш) 

бихонад, ки: цон, агар бовар надоред, пас номзадии 

худро тақдим кунед! Пас агар дар ин сурат 

мухолифон сукут карданд, ва цеҷ шахсе номзадии 

худро тақдим нанамуд, аз тарсу царос ва хавфи 

султон ва қудрати мутацаддк, зеро ки амру фармон 

ва цукумат дар дасти ӯст, пас ин сукут цеҷ гоц далели 

сидқи он мутацаддк нест (бар инки танцо ӯ мухтор 

бошад ва шоистаи ражсати мардум аст). 

Ин буд шартцои зарурк барои тацаддк ва 

чолиши сацец ва муътабар, ки ба натиҷае бирасонад. 

Пас ож цамин шартцои мазкур дар тацаддии Қуръон 

ба мушрикону мункирон фароцам будааст ж не?! 

  

Тацаққуқ ва тасдиқи шурути тацаддии Қуръон ба 

мухолифон 

 جحقق شروط جحدي القرآو لمهخبلفيو

Ончк ки аз шартцои тацаддк зикр намудем, 

цамагк дар тацаддии Қуръон мавҷуд аст. Ва бажни он 

ба сурати зайл аст: 

Аввалан: Вобаста ба шарти аввал, мавзуъи 

тацаддк бояд ки дар доираи ихтисоси ба тацаддк 

кашидашудагон бошад. Ва маъруф аст, ки Қурайш ва 

соири араб бо фасоцату балоғат ва маърифати забони 

арабк машцур будаанд ва дар ин ҷода бо суханварк, 

назму наср, ва завқи волои хеш мутамойиз ва 
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барҷаста буданд, цатто инки барои интихоби 

бецтарин шеърцо мавсимцои адабиро барпо 

мекарданд. 

Ва цамчунин, ин низ маълум аст, ки Аллоц 

таъоло Қуръони каримро ба цамон забони арабк 

нозил кард, пас агар онцоро ба тацаддк бикашад ва 

бигӯяд: Агар шакке доред, ки ин Қуръон каломи 

Худованд бошад ва бар Муцаммад нозил гаштааст, 

пас ба мисли он (каломе ва китобе) бижваред ва ж 

(цадди ақалл) сурае мисли сурацои он бижред, агар 

барояшон чунин тацаддк кунад, пас дар доираи 

ихтисоси онцо тацаддк кардааст, ва дар маҷоле цаст, 

ки онцо дар он маҷол моцир ва бориз мебошанд. 

Пас, дар ин цолат шарти аввал дар тацаддии Қуръон 

фароцам ва муцаққақ аст! 

  

Сониян: Ончк, ки дар мавриди шарти дуввум 

аст, вуҷуди майлу рағбати мухолифон аз Қурайш ва 

дигарон ба посух гуфтан ва ибтоли даъвати 

Муцаммад (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу 

асцобаш бод) ва исботи даъвои хеш бар инки 

Муцаммад фиристодаи Аллоц нест. 

Ин шарт низ дар тацаддии Қуръон муцаққақ ва 

фароцам аст. Ва цатто кучактарин хонанда ва 

мутталеъ ба торихи исломк инро медонад. 

Ва маъруф аст, ки Қурайш ба даъвати Муцаммад 

(салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод) розк 
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нагашт, ва кушишу талошцои зижду гуногуне кард, то 

ки ин даъватро хунсо кардаву аз байн бубарад. Ва дар 

ин талошцои хеш аз тарғиб ва тарциб истифода 

кардааст: 

Қурайш ба АбуТолиб пешницод кард, ки 

Муцаммадро аз даъват ба сӯи динаш боз дорад, ва 

Қурайш дар муқобили он ба Муцаммад (салому 

дуруди Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод) он қадар 

молу сарват медицанд, ки сарватмандтарини онцо 

мегардад, ва ӯро раиси хеш месозанду ӯ социби 

салтанат мегардад ва ж инки ӯро ба назди табибон 

мебаранд, агар ба табибу илоҷ муцтоҷ бувад. 

Посухи Пажмбар (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу 

асцобаш бод) ба Қурайш ба ин маъно буд: 

ٔا الشٍس يف يٍيين واىلٍر يف شٍايل ىلع أن أحرك » وا يا عٍاه، لٔ وضع
 «…ْذا األمر ٌا حركخّ خىت يظٓره ا أو أمٔت دوُّ

«Савганд ба Аллоц эй амак (АбуТолиб)! 

Агар хуршедро ба як дастам ва моцро ба як 

дастам бигзоранд бар ивази инки ин корро 

(даъват ба Исломро) тарк намоям, таркаш 

нахоцам кард то инки Аллоц таъоло онро пирӯз 

кунад ж инки барояш (барои пирӯзии ин дин) 

бимирам». 

  

Сипас Қурайш ба тацдид ва озор ва бойкоту 

тацрими иқтисодии Муцаммад ва пайравонаш 
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гузашт. (Салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш 

бод). 

Ва цамчунин ба туцмат ва дурӯғбандк ба 

Пажмбар даст заданд, ва Пажмбарро ба умуре туцмат 

карданд, ки ӯ аз он барк буд, ва гуфтанд, ки девона ва 

ҷодугар ва дурӯғгӯй аст. 

Ва азобу шиканҷаи мушрикон бар Пажмбар ва 

жронаш ба цадде буд, ки баъзе аз жрони ӯ тацти азоби 

Қурайш ҷон додаанд, ва иддае аз жрони Пажмбар аз 

ин азобу шиканҷа ду маротиба ба Цабаша фирор 

намуданд. 

Ва ин цама цақоиқ далели возец ва равшан аст, 

ки Қурайш рағбати комил ва цирси шадид дошт 

барои ибтолу хунсо кардани даъвати Муцаммад 

(салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод). 

  

Шарти саввум: Адами вуҷуди монеъа аз посух 

гуфтан ба тацаддк. 

Ва ин шарт цам дар тацаддии Қуръон мавҷуд аст ва 

тацаққуқ жфтааст. Чк тавре ки ба цар донандаи 

торихи исломк маълум аст, дар Макка салтанат ва 

қудрату нуфуз дар дасти мушрикон буд, аммо 

мусалмонон ва расулашон Муцаммад (салому дуруди 

Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод) цеҷ чизе аз ин 

қабилро надоштанд. Заъифу нотавон буданду чк 

тавре ки гуфтем барои дини хеш ба Цабаша фирор 

мекарданд, ва ахиран ба Мадина (Ясриб) циҷрат 
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намуданд, ва Муцаммад (салому дуруди Аллоц бар ӯ 

ва олу асцобаш бод) низ циҷрат кард. 

Инцо цама далели возец аст, ки цеҷ чизе мушрикони 

Қурайшро аз ҷавоб гуфтан ба тацаддии Қуръон ва 

исботи даъвои хеш бар инки Қуръон каломи 

Худованд набувад, ва Муцаммад фиристодаи 

Худованд набошад, боз намедошт, агар воқеъан цам 

тавони ин корро доштаанд!. 

  

  

Натиҷаи тацадии Қуръон ва далолати он 

 ىجيجت الجحدي وداللجه

  

Натиҷаи тацаддии Қуръон ба мушрикон ин 

буда, ки онцо аз посух гуфтан ба тацаддии Қуръон 

оҷиз мондаву сукутро ихтижр карданд. Пас агар 

сукуту аҷзи онцо собит гашта бошад ва дар тацаддии 

Қуръон шартцои тацаддк фароцам бошад, ин далели 

сидқ ва субути нубуввати Муцаммад аст ва далел аст, 

ки ӯ пажмбар ва фиристодаи Аллоц цасту Қуръон 

каломи Аллоц. 

Агар ин собит бошад, пас бар цама халқ воҷиб 

аст, ки ба нубуввати Муцаммад имон овардаву 

пайрави ӯ бошанд, ва таслими он шариъате бошанд, 

ки ӯ аз Парвардигораш овардааст, ва имон оваранд ба 

цама ончк, ки дар Қуръон ва Суннати набавии 

мутаццар омадааст, цамин аст амри матлуб! 
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Давом жфтани тацаддии Қуръон ва далолати он 

 اسجهرار الجحدي وداللجه

  

Ва имрӯз цам тацаддии Қуръон қоим аст ба 

цар шаккоку муртобе, ки нубуввати Муцаммадро ва 

нисбати Қуръонро ба Аллоц таъоло инкор мекунад. 

Тацаддии Қуръон қоиму барпост то ба имрӯз ва то он 

замоне ки Аллоц таъоло қижматро барпо намояд. 

Давом жфтани ин тацаддк ба чк далолат мекунад? 

Далолати он возец цаст, ва он субут ва цаққонияти 

нубуввати Муцаммад аст, бо далели қотеъ ва бурцони 

сотеъ ки цеҷ мукобир ва саркаше тавони инкори онро 

надорад ва ж инки дар он муғолата кунад! 

Ва чун дидем, ки ин далел (далели эъҷози Қуръон) 

дар тули қарнцо аз замони нубуввати Муцаммад то ба 

имрӯз идома жфтааст, ва инки Ислом бо душманони 

гуногун ва мункирон ва кофирон мувоҷец будаву онцо 

тамоми қуввату талоши хешро дар таънаву ташкик 

дар ислом ва ворид кардани афкори ботил ба он ва 

олуда сохтани афкору ақоиди он сарф кардаанд, ва 

бар замми цамаи ин ҷуръат накардаанд, ки ин 

тацаддии қуръониро посух гӯянд! 

Мегӯем: Агар ин цақиқатро донистем, пас қуввати ин 

далелро хоцем донист, далели эъҷози Қуръон бар 

сидқи нубуввати Муцаммад ва сидқи рисолаташ 

(салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод)… 
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Ба ростк, он далеле ки сидқу цақиқати он муддати 

чацордац қарн инҷониб собит аст, бузургтарин далел 

аст барои исботи нубуввати Муцаммад (салому 

дуруди Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод)! 

  

Инкори нубуввати Муцаммад (салому дуруди 

Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод) танқис ва таън 

бар ақли инсон аст. 

 اإلىسبو إىكبر ىبوة هحهد ضمى ا عميه وسمن جىقيص بعقل

  

Ва бино бар ончк, ки гузашт (аз зикри 

далоили нубувват ва тацаддии Қуръон), ба натиҷа 

мерасем, ки инкори нубувваташ баъди зуцури 

далоили қотеъ бар пажмбарияш ва сидқаш, танқис ва 

таън бар ақли башарист. 

Ва ҷацду инкорест, ки болотар аз он ҷуцуде 

нест, ва иноду саркашии мацз (аз қабули цақ), ва 

ҷинояти азим аст. 

Аз ин лицоз ҷазои ин гуна мункирон дар назди Аллоц 

таъоло ғализу шадид мебошад, ва социби ин инкор аз 

ҷумлаи кофирон ва саркашон аст. 

Ва дуввум инки, цар касе ки нубуввати 

Муцаммадро инкор кард, пас мутлақан роце барои 

имон овардан ба дигар пажмбарон надорад. Ба ин 

хотир, ки цар касе вуҷуди офтобро инкор кард, пас 

роце барои имон ба ситорагонро (ки онцоро 

намебинад) надорад. Ва аммо агар ба он (вуҷуди 
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ситорагон) имон овард, пас дар имони худ ба ин ва 

инкори он таноқуз дорад. 

  

Исботу қабули нубуввати Муцаммад — исботу 

қабули дигар пажмбарон аст 

 إثببث ىبوة هحهد ضمى ا عميه وسمن إثببث لسبئر الىبواث

  

Ба ростк, исботу қабули нубуввати Муцаммад 

— исботу қабули дигар пажмбарон аст, зеро ки ин 

нубувватцо ва асцоби онро, ки Пажмбарони киром 

цастанд, Қуръон зикр кардааст. 

Цар гоц, ки бо далели эъҷоз собит гашт, ки 

Қуръон аз ҷониби Аллоц цаст ва Муцаммад 

фиристодаи Аллоц мебошад, пас царчк ки дар 

Қуръон омадааст ва царчк ки Муцаммад хабар 

додааст собит мегардад. 

Ва мо инро ба хотири он мегӯем, ки назди мо 

цеҷ далели қотиъе барои исботи нубуввати цеҷ 

пажмбаре қабл аз Муцаммад (салому дуруди Аллоц 

бар ӯ ва олу асцобаш бод) вуҷуд надорад. 

Ва бино бар ин, цар касе ки нубуввати Муцаммадро 

инкор мекунад ва дар айни цол мехоцад, ки касеро ба 

қабули нубуввати пажмбаре ғайр аз Муцаммад 

бихонад, дар цоли таноқуз аст, ва даъватшавандаи 

худро цуҷҷате додааст барои инкори нубувват дар 

асл! 



 

27 

Ва низ ба цамин хотир инкори нубуввати цар 

пажмбаре инкори рисолати Ислом аст, зеро ки инкор 

ва такзиби баъзе аз ахбори Қуръон хоцад буд. 

  

Муқтазои имон ва боварк ба нубуввати 

Муцаммад (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу 

асцобаш бод) ва лавозими он. 

 هقجضى اإليهبو بىبوة هحهد ضمى ا عميه وسمن ولوازهه

  

Ва имон овардан ба Муцаммад цамчун набк ва 

расул, тақозо мекунад (талаб мекунад) таслими 

комил ва мутлақро ба ончк, ки ӯ овардааст ж хабар 

додааст, ва тасдиқу итоъати ӯро бар ончк ки амр 

карда ж ки нацй намудааст, бидуни интиқод ж 

тангдилк ж муноқаша ж ҷидол ж таъқиб ва ж ки қабули 

баъзеву тарки баъзеи дигар. Зеро ки ин чизцо цама 

мухолифи муқтазои имон ба Муцаммад аст цамчун 

набк ва расул. 

Барои цамин цам, нусуси Қуръонк цамагк ин 

матолибро таъкид кардаву бажн месозад, ки аз 

тақозои имон ба пажмбарии Муцаммад аст. Ва аз 

ҷумлаи он нусуси Қуръонк, ки дар мавриди итоъат аз 

Пажмбар ва пайравк аз ӯ нозил шудааст инцост: 

ْا ﴿ ٌا يعِّلُك  يِف
َو
َو   َو  ٌ َو   ٱَّم لَّمكِّلُك ۡد   َو ل َّم ِّلُك ِّلُكٌ َو  لَوعَو  [١٣٢: عٍران ال] ﴾١٣٢ تِّلُك ۡد َو

«Аз Аллоц ва Пажмбар (Муцаммад) итоъат 

кунед, то ки (дар дунж ва охират) мавриди рацмат 

ва марцамат қарор гиред». 
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(Сураи Оли Имрон 132). 

و ِّلُك ۡد   يِف   ِّلُك ۡد ﴿ يِف ُّنٌ َو   ِّلُك َو   ِّلُك ۡد يِف ۡدكِّلُك ِّلُك   َو تَّم يِفعِّلُكٌويِف   ٱَّم ِّلُك   ِّلُك وَوكِّلُك ۡد   لَوكِّلُك ۡد   َو َوغۡد يِف ۡد   ٱَّم   ِّلُكهِّلٌُك
ِّلُك  ٌ ٞر   َو ٱَّم  [٣١: عٍران ال] ﴾٣١  َّم يِفي ٞر   َو ِّلُك

«Бигӯ: Агар Аллоцро дӯст медоред, аз ман 

пайравк кунед, то Аллоц шуморо дӯст бидорад ва 

гуноцонатонро бибахшояд, ва Аллоц омурзандаву 

мецрубон аст». 

(Сураи Оли Имрон 31). 

ْا   ِّلُك ۡد ﴿ ٌا يعِّلُك  يِف
َو
َو    ٌ َو    ٱَّم ْا   َوإيِف   َو ل َّم ِّلُك ا ٌۡد لَّم ٌَو َو   َوإيِف َّم  تَو يِف ُّن  وَو   ٱَّم   يِف يِف نَو   ِّلُك

 ال] ﴾٣٢  لۡد َو
 [٣٢: عٍران

«Бигӯ: аз Аллоц ва Пажмбар (Муцаммад) 

итоъат ва фармонбардорк кунед. Ва агар (аз ин 

қавли ту) сарпечк кунанд (пас эшон ба Аллоц ва 

Пажмбар имон надоранд ва кофиранд), ва Аллоц 

кофиронро дӯст намедорад». 

(Сураи Оли Имрон 32). 

ٌ َو   ِّلُكطيِف يِف   َّمن﴿   ااَو  ٱَو َو ۡد   ل َّم ِّلُك  َو
َو
َو      [٨٠:  اءاىنس] ﴾٨٠  ٱَّم

«Ҳар кас, ки аз Пажмбар итоъат кунад, дар 

цақиқат аз Аллоц итоъат кардааст…». 

(Сураи Нисо 80). 

ا﴿   ٌۡد َو   َو َو   يِف َّممَو ۡدمِّلُك ۡد يِفويِف َو   َو ْا   يِف َوا  ل ٌٓۦا يِف   يِف َو   ِّلُك ِّلُك يِف   ٱَّم ٌِليِف كِّلُك َو   َو َو ِّلُك َو ۡد ِّلًُك ۡد  ٱيِف   بَو ۡدوَو
َو
  

ْا  ا ِّلٌُك ٌل وَوا  َو ِّلُك ميِفعۡد وَوا    َو عۡد  َو
َو
 ْا َو    َو 

ِّلُك
يِف َو  َو  ٌ َو  يِّلُك ِّلُك    ليِف ِّلُك ۡدمِّلُك ۡد  [٥١:  اجلٔر] ﴾٥١  ل

«Ҳангоме ки ба сӯйи Аллоц ва расулаш 

фаро хонда шаванд, то ки мижни онцо доварк 
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кунад, муъминон суханашон танцо ин аст, ки 

мегӯянд: Шунидем ва итоъат кардем! 

Ва растагорони воқеък цамонцоянд». 

(Сураи Нур 51). 

َو   ِّلُكطيِف يِف    َو َو ﴿ ِّلُكۥ  ٱَّم ٌِلَو لۡدىِّلُك   َو َو ِّلُك ۡد يِفي جَو َّم  ٖة   ِّلُك ۡد يِف
ا  يِفن َتَو ًَو ۡد يِف هۡدهَو  ِّلُك    َو

َو ن  ٱۡد ٌَو َّم   َو َو   َو َو
بۡدىِّلُك  يِف ذ  اباًلا  ِّلُكعَو ذَو ا  َو ماٗل ٱيِف

َو
 [١٧: اىفخح] ﴾١٧  

«Ҳар кас, ки аз Аллоц ва расулаш 

фармонбардорк кунад, Аллоц ӯро ба боғцои 

бициште ворид месозад, ки рӯдцову ҷӯйцо дар 

зери (кохцову дарахтони) он равон аст. Ва цар кас, 

ки сарпечк кунад, Аллоц ӯро ба азоби дардноке 

гирифтор месозад». 

(Сураи Фатц 17). 

ٓۦ ﴿   ا ٌ ِّلُك   َواتَو  كِّلُك ِّلُك   َو َو ذِّلُك  ِّلُك   ل َّم ِّلُك ا  َو ِّلُك ًَو  كِّلُك ۡد   َو َو وۡدىِّلُك   َو ْا   ٱَو ٌا ِّلًُك ْا   َو ه َو ٌا َو    َو اَّم ِّلُك َو   يِف َّم   ٱَّم   ٱَّم
ا يِف  شَو يِف  ِّلُك  عيِف َو

 [٧: احلرش] ﴾٧  لۡد

«Чизцое ки Пажмбар барои шумо (аз 

ацкоми илоцк) овардааст, иҷро кунед. Ва аз 

чизцое ки шуморо аз он боздоштааст, даст 

бикашед. Аз Аллоц битарсед, ки баростк Аллоц 

уқубати шадиде дорад». 

(Сураи Цашр 7). 

ا﴿   يِف ِّلُك   َو َو   َو َو  يِفنٖة ل
وَو   ۡد ِّلُك   َو َو   يِف َوا  ِّلُك ۡد يِفوَوةٍة   َو ٓۥۦ   ٱَّم ِّلُك ٌِلِّلُك ا  َو َو ِّلُك  ۡد اًل

َو
   

َو
ٌ َو    ِّلًُك ِّلُك   َوكِّلُك َو  ل

َو ِّلُك  يِفريَو  ۡد يِفييِف ۡد    يِفنۡد   ٱۡد
َو
ن   َو   َوعۡد يِف   َو َو ِّلُكۥ  ٱَّم ٌِلَو ا  َو َو  اٗل   َو َّم  ٱَو َو ۡد   َو َو ِّلُك  [٣٦:  االخزاب] ﴾٣٦  ُّن يِف واٗل

«Ҳеҷ марду зани муъмине, дар коре ки 

Аллоц ва расулаш доварк карда бошанд (ва онро 
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муқаррар намуда бошанд) ихтижре аз худ дар он 

надоранд (ва иродаи эшон бояд тобеъи иродаи 

Аллоц ва расулаш бошад). 

Ва цар касе ки аз дастури Аллоц ва расулаш 

сарпечк кунад, гирифтори гумроции комилан 

ошкоре мегардад». 

(Сураи Ацзоб 36). 

ۡد ٖة   يِف  تَو َو نَوٱۡد ِّلُك ۡد   َوإيِف ﴿ يِف   يِف َو   َو ِّلُك ُّن  ِّلُك   َو ٌ يِف   ٱَّم و ِّلُك ۡد   يِف   َو ل َّم ِّلُك يِف  تِّلُك ۡد يِفوِّلُكٌ َو   ِّلُك يِف ٱَّم ٌۡد يِف  ب َو   َو ٱۡد
يِف َو   ٱ يِف يِف   ٞر   َو ل ريۡد نِّلُك   َو  ۡد َو

َو
 يِف  اًل   َو 

ۡد
 [٥٩:  اىنصاء] ﴾٥٩ تَو 

«Ва агар дар чизе ихтилоф (ва дар амре аз 

умур низоъ ва кашмакаш доштед), пас онро ба 

Аллоц (бо арза ба Қуръон) ва Пажмбар (бо руҷуъ 

ба суннати набавк) баргардонед (то дар партави 

Қуръон ва суннат цукми онро бидонед. Зеро ки 

Аллоц Қуръонро нозил кардааст, ва Пажмбар 

онро бажн ва тавзец додааст. Бояд чунин кунед), 

агар ба Аллоц ва рӯзи растохез имон дошта 

бошед. Ин кор (яъне руҷӯъ ба Қуръон ва суннат) 

барои шумо бецтар ва хушфарҷомтар аст». 

(Сураи Нисо 59). 

يِف َو   َو َو ﴿ و  ٌوَو   َو َّم    ِّلُك ۡد يِفوِّلُكٌ َو  وَو   َو َو يِفمِّلُك َوك  ا  ِّلُك ِّلًُك ۡد  شَو َو َو  ٱيِفيمَو ْا  وَو   ِّلُك َّم  بَو ۡدوَو يِف ِّلُك ا ٓۦ   َو   يِف
ًيِف ۡد  ه ِّلُك يِف

َو
ا َو َو    ا جاٗل يِفمَّم يۡد َو     ْا   َو َو ٌا يِفمِّلُك ل  ِّلُك َو ا  َو  ليِفيماٗل َو ۡد  [٦٥:  اىنصاء] ﴾٦٥  

«Не! Қасам ба парвардигорат, ки онцо 

муъмин ба шумор намеоянд, то туро дар 

ихтилофот ва даргирицои худ ба доварк 

наталабанд, ва сипас малоле дар дили худ аз 
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доварии ту надошта бошанд ва комилан таслими 

(қазовати ту) бошанд». 

(Сураи Нисо 65). 

 يِف ﴿
ذَو يِف نَو   َولۡديَو ۡد ٌ َو   َّلَّم َواليِف ِّلُك نۡد   ِّلُك يِف ٓۦ  ٱَو  ۡد يِف 

َو
   

َو
ِّلًُك ۡد    ي َو  ۡد   يِف ۡدوَوةٌد  تِّلُك يِف

َو
ِّلًُك ۡد    ي َو ا ٌد   ِّلُك يِف ذَو   َو

ٱيِف ٌد 
َو
 [٦٣:  اجلٔر] ﴾٦٣  

«Онцое ки бо фармони ӯ (яъне Муцаммад) 

мухолифат мекунанд, бояд аз ин битарсанд, ки 

балое гиребонгирашон гардад, ж инки азоби 

дардноке дучорашон шавад (аз ҷумлаи қацтк ва 

зилзила ва дигар масоиби дунявк, ва дузах ва 

дигар шиканҷацои ухравк)». 

(Сураи Нур 63). 

  

Ин қабил нусус ва амсоли он дар Қуръон зижд 

аст, ки муъминонро аз муқтазои имонашон ба 

Муцаммад (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу 

асцобаш бод) ва лавозими ин имон тазаккур медицад. 

Боре онцоро ба итоъат аз ӯ фаро мехонад, зеро ки 

тоъат аз ӯ тоъат аз Аллоц цаст, ва ҷазову сазои 

итоъаткорон ҷанноти наъим мебошад, ва ҷазои 

мухолифон азоби оташ ва боре дигар тазаккурашон 

медицад, ки имон ба Муцаммад (салому дуруди 

Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод) тақозо мекунад амал 

кардан ба фармонцои ӯ ва бозистодан аз 

нацйкардацои ӯро. Ва амру фармони Пажмбар 

воҷибут-тоъат аст ва мусалмон дар қиболи фармони 

Пажмбар ихтижре надорад. Ва инки дар цалли 
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ихтилоф ва низоъ воҷиб аст, ки ба Аллоцу расулаш 

руҷӯъ карда шавад. Ва инки имони цақиқк ба 

Муцаммад (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу 

асцобаш бод) тақозо (талаб) мекунад розк шуданро 

ба цукму қазои ӯ ва ончк ки ӯ хабар медицад. Ва гоце 

дигар ин нусуси Қуръонк бажн мекунад, ки 

мухолифати амри Пажмбар ва нофармонк аз ӯ сабаби 

азоби илоцк ва хашму ғазаби Ӯ таъоло мебошад, ва 

бояд ки мухолифаткунандагон бо Пажмбар аз фитна 

ва азоби дарднок барцазар бошанд! 

  

Ва воқеъан, ончк ки ин нусуси Қуръонк 

тазаккур медицад, натиҷаи мантиқии имон ба 

Муцаммад ва розк будан ба ӯ цамчун фиристодаи 

Аллоц цаст. Зеро ки мутаноқиз ва ғайри маъқул аст, 

ки инсоне ба Муцаммад имон бижварад ва сипас дар 

баъзе аз масоили овардаи ӯ низоъ кунад, ва ж инки бо 

баъзе аз масоили шаръи ӯ норозк бошад, ва ж инки 

баъзе аз фармудцои ӯро интиқод кунад ва ж бар 

муқобили баъзе аз амру нацйи ӯ сарпечк ва қижм 

намояд, ва ғайра аз ончк, ки цеҷ гоц бо талаботи имон 

созгор нахоцад буд… 

Ба ростк, цар гоце ки инсон ба табиби моцир 

ва барҷаста будани шахсе имон дошта бошад, пас 

цатман сухани ӯро дар умури тибб ва хабари ӯро дар 

мавриди беморияш ва роццои илоҷаш мепазирад, ва 

фармоишоту рацнамоии ӯро дар чк хӯрдан ва чк 
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нушидан ва парцез кардан, қабул кардаву пайравк 

хоцад кард. Ва цеҷ гоц ба худаш иҷоза намедицад, ки 

бо табиб дар ин умур мухолифат намояд ва ж ҷидол 

кунад. 

Пас агар чунин рафтор бо як табиб, ки дар 

фармоишот ва тавсижти хеш цатман эцтимоли хато 

кардан дорад, салим ва маъқул бошад, пас чк тавр 

имкон дорад ва муҷоз бошад шахси муъмин бар 

Муцаммадро, ки бо ӯ (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва 

олу асцобаш бод) мухолифат кунад ж ки ҷидол 

варзад?. 

  

Вазифа ва масъулияти мо нисбати Пажмбар 

(салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод). 

 شٔل صىل ا عييّ وشيًواجتِا حنٔ الر

  

Баъди имон овардан ба ӯ ва тасдиқи ӯ дар 

ончк, ки хабар додааст, ва тоъати ӯ бар ончк ки амр 

кардаву бозистодан аз ончк, ки нацй кардааст, ва 

қабул кардани фармоишоти ӯ бо ризогк ва 

фурӯтании комил, чк тавре ки бажн кардем, воҷибот 

ва масъулиятцои дигари мо нисбати Пажмбар –

падару модарам фидояш бод!- чунин чизцо цаст: 

  

Аввалан: Дӯст доштани ӯ ва муцаббат ба ӯ 

бештар аз нафси хеш ва ацлу фарзандон ва молу 

сарват ва тамоми мардум. 
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Чк тавре ки Пажмбар фармудааст: 

نٔن أخب إحلّ ٌَ ُفصّ وودله وٌاهل واجلاس ال يؤٌَ أخدكً خىت أ»
 «أمجعني

«Имон намеоварад цеҷ нафаре аз шумо, то он 

даме ки ман барояш мацбубтар аз нафсаш ва 

фарзандаш ва молаш ва тамоми мардум нагардам». 

  

Ва аз бадецижт аст, ки муцаббати содиқона ва 

цақиқк ба Пажмбар (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва 

олу асцобаш бод) бо таҷриди иттибоъ (пайравии 

холис) ба ӯ мешавад. Цамин аст муцаббати Пажмбар 

ва розк кардани ӯ, ва Аллоц таъоло моро амр 

намудааст ба шитофтан ба сӯйи он чизцое ки 

Пажмбарро розк месозад, ва ин аз лавозими 

муцаббати содиқона аст: 

يِف ﴿ ٌ َو ب ۡدليِف ِّلُك ْا  َو ا هِّلٌُك ٌ ِّلُك  يِف   َو    ِّلُك ۡد ِّلُك
َو
 َو ُّن  

َو
ٓۥۦ   ِّلُك ٌِلِّلُك ِّلُك  َو َو ِّلُك ٌكِّلُك ۡد  َو ٱَّم ۡد ِّلُك يِف لَوكِّلُك ۡد ليِفريِّلُك ٱَّم

 [٦٢:  اتلٔبث] ﴾٦٢ ِّلُك ۡد يِفويِف َو 
«Барои шумо ба Аллоц савганд мехӯранд, 

то бо савгандцои худ шуморо розк кунанд (ки дар 

бораи Пажмбар чизи баде нагуфтаанд ва ба дурӯғ 

аз ширкат дар ҷицод вопас накашидаанд). 

Дар цоле ки шоистатар ин аст, ки Аллоц ва 

расулашро (бо ибодат ва тоъат ва 

фармонбардорк) розк кунанд, агар воқеъан цам 

имон дошта бошанд». 

(Сураи Тавба 62). 
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 Сониян: Таъзиму иҷлол ва эцтироми ӯ дар цоли 

цажташ ва цамчунин пас аз вафот. Аллоц таъоло 

мефармояд: 

ْا  وَّم ﴿ لِّلُكٌا ۡدعَو ٓۦ َو  َتَو ٌ يِف   ِّلُك َو ٓۦ يِف  بَو ۡدوَوكِّلُك ۡد   ل َّم ِّلُك كِّلُك   َو ِّلُك َو ا   بَوعۡد يِف  [٦٣:  اجلٔر] ﴾٦٣ بَوعۡد اٗل
«(Эй муъминон!) даъвати Пажмбарро дар 

мижни хеш (барои иҷтимоъ ва ширкат дар корцои 

муцим) цамсони даъвати бархеятон аз бархе 

насозед (зеро ки фармонаш фармони Аллоц ва 

даъваташ даъвати Аллоц цаст)». 

(Сураи Нур 63). 

  

Зеро ки Расули акрам мисли дигар инсонцо 

нест, балки ӯ фиристодаи Аллоц цаст, ва мардумро 

воҷиб аст, ки ӯро эцтиром ва таъзиму таҷлил намояд, 

цатто дар садо карданашон ӯро, ва бояд бигӯянд: Эй 

Расулаллоц, эй Пажмбари Аллоц… 

Ин буд чанде аз маъонии ин оят. 

Ва цамчунин аз мазоцири эцтиром ва иҷлоли 

Пажмбар ин аст, ки қабл аз ӯ сухан нагӯянд ва назди ӯ 

садои хеш баланд нанмоянд. Чк тавре ки Парвардгор 

фармудааст: 

ا﴿ ًَو  ُّن
َو
يِف نَو  يَو   ْا   َّلَّم وِّلُكٌا ْا  وَو   َوا َو ٌا يِف ِّلُك َو  اِّلُك َو   ييِف  بَو ۡد يِف   َو َو يِف     ٱَّم ٌِليِف ْا   َو َو ِّلُك ٌا َو    َو اَّم ِّلُك َو   يِف َّم   ٱَّم ميِفي ٌد   ٱَّم ليِفي ٞر   َو   َو
ا ١ ًَو  ُّن

َو
يِف نَو  يَو   ْا   َّلَّم وِّلُكٌا ْا  وَو   َوا َو ٌٓۦا عِّلُك  ۡد َو تَوكِّلُك ۡد  تَو ۡدٱَو

َو
ٌۡد َو    ٌۡدويِف   َو يِف   َو وَو   ٱَّم يِف  ْا   َو ًَو ِّلُك ا ۡد ِّلُكۥ َتَو ٌۡد يِف  ِلَو يِف لۡد َو  ب

ًۡد يِف   َو
كِّلُك ۡد   َو َوعۡد ٍة  بَوعۡد يِف    يِف

َو
ۡد َو َو     ۡد َو لِّلُككِّلُك ۡد   َو

َو
ه ِّلُك ۡد   

َو
عِّلُك ِّلُك  َو  وَو   َو  َو ۡد يِف نَو   يِف َّم  ٢   ٌ َو   َّلَّم   َوغِّلُك ُّن
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ِّلًُك ۡد   ۡد َو اَو
َو
ٌ يِف   يِفو َو    يِف   َو ِّلُك  ْا َو  يِف َو   ٱَّم

ِّلُك
يِف نَو    نَو   َّلَّم ِّلُك    ۡد َو َو ِّلًُك ۡد   ٱَّم ٌَو      ِّلُكلِّلُكٌوَو يِفل َّم ۡد ِّلُك  ل ٞر   ِلَو غۡد يِف َو  جۡد ٌد   َّم

َو
  َو 

ي ٌد   [٣  ،١: احلجرات] ﴾٣  َو يِف
«Эй касоне ки имон овардаед! Бар Аллоц ва 

расулаш пешдастк макунед, ва аз Аллоц 

битарседу тақво кунед. Зеро ки Аллоц шунавои 

(гуфторатон) ва огоц (аз кирдоратон) мебошад. 

Эй касоне ки имон овардаед! Садои худро аз 

садои Пажмбар баландтар макунед, ва чк тавре ки 

бо цамдигар сухан мегӯед, бо ӯ ба садои баланд 

сухан макунед. То аъмолатон ночиз ва зоеъ 

нашавад, дар цоле ки худатон эцсос намекунед. 

Онцое ки садои худро назди Расулуллоц пойин 

мекунанд ва оциста сухан мекунанд, касоне 

цастанд, ки Аллоц дилцояшонро барои 

парцезгорк ва покиза ва ноб кардааст. Эшонро 

омурзиш ва подоши азиме цаст». 

(Сураи Цуҷурот 1-3) 

  

Ва ин эцтиром ва таъзиму иҷлол баъди вафоти 

Пажмбар низ боқк цаст (салому дуруди Аллоц бар ӯ 

ва олу асцобаш бод). Ва ҷоиз нест, ки назди қабри ӯ ва 

дар масҷиди ӯ садо баланд кард, ва цамчунин воҷиб 

аст риъояти адаб цангоми шунидани цадиси шариф 

ва суннати мутаццари ӯ, ва гӯш фаро додан ва розк 

гаштан ба он, ва адами мухолифат ва муъоризаи он 

бо назарцои фосид. 
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Ва цар гоц, ки мусалмон шунид: «Пажмбар 

(салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод) 

гуфтааст», пас бидонад ки сухани цеҷ шахсе назди 

сухани Пажмбар эътибор надорад (салому дуруди 

Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод), ва мухолафати 

сухани ӯ ҷоиз нест, балки гуш фаро додан цасту 

фацмидани он сухани набавии карим, ва саъю талош 

цаст ба амал кардан ба он. 

  

Солисан: Канораҷӯии комил ва тамом аз озор 

додан ва ранҷонидани Пажмбар дар цар чизе ки 

бошад ва цар қадре ки бошад (салому дуруди Аллоц 

бар ӯ ва олу асцобаш бод), зеро ки ин цама царом аст, 

ва гоцо шояд ба дараҷае мерасад, ки мусалмонро аз 

ислом хориҷ менамояд: 

ا﴿   لَوكِّلُك ۡد   َو َو   َو َو
َو
ْا    ٌ َو  تِّلُك ۡد ِّلُك ا يِف   َو ِّلُك  [٥٣:  االخزاب] ﴾٥٣  ٱَّم

«Шумо цақ надоред, ки расули Аллоцро 

озор дицед…». 

(Сураи Ацзоб 53) 

  

Ва цамчунин: 

ٱيِف ٞر ﴿
َو
ا ٌد   ذَو ِّلًُك ۡد  َو َو يِف ل ٌ َو  ٱَّم يِف نَو  ِّلُك ۡد ِّلُك  َو  َو ِّلُك  [٦١:  اتلٔبث] ﴾٦١  َو َّلَّم

«…Касоне ки расули Аллоцро меозоранд, 

азоби дардноке доранд». 

(Сураи Тавба 61). 
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Ва аз ҷумлаи озор расониданцо ба Пажмбар, 

ин аст, ки бар цамсарони покизаи ӯ таъна бизананд, 

ва ж бад дидани онцову буғзу адоват бо онцо ва саббу 

дашноми онцост. Зеро ки цамсарони Пажмбар 

модарони муъминон цастанд, бо насси Қуръон: 

 ﴾َوَأِزَواُجُه ُأهََّهبُجُهِن﴿

«Ва цамсарони Пажмбар модарони 

муъминон цисоб мешаванд…». 

(Сураи Ацзоб 6) 

Ва эшон цамсарони покизаи ӯ цастанд дар 

дунж ва дар охират (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу 

асцобаш бод). 

Ва цамчунин дар озор додани ӯ дохил 

мешавад, таъна бар ацли байти тоцираш (ва низ 

жрони бовафояш), ж ки саббу дашноми онцо ва ж ки 

адоват бо эшон. 

Робиъан (чацорум): Салому дуруд фиристодан 

ба ӯ, чк тавре ки Аллоц таъоло фармудааст: 

َو   يِف َّم ﴿ ۥ  ٱَّم لَو  يِفكَو َوىِّلُك لُّنٌ َو   َو َو َو   ِّلُك َو يِف    َو ا  ٱَّم يِف  ًَو  ُّن
َو
يِف نَو  يَو   ْا   َّلَّم وِّلُكٌا ْا   َوا َو لُّنٌا لَويۡدىيِف   َو   َو

ْا  ٌا يِفمِّلُك ل  ا  َو َو ليِفيماًل َو ۡد  [٥٦:  االخزاب] ﴾٥٦  
«Ба ростк, Аллоц ва фариштагонаш бар 

Пажмбар дуруд мефиристанд. Эй муъминон! 

Шумо цам бар ӯ дуруд бифристед, ва чунон, ки 

шоиста цаст салом бифристед». 

(Сураи Ацзоб 56) 
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Барцазар будан ва эцтижт кардан аз омехта 

намудани цаққи Аллоц бо цаққи Пажмбар 

 لمرسول هو حقالجحرز هو خمط هب  بهب 

  

Ва аз ҷумлаи он чизцое ки бажн кардани он ва 

огоц намудан аз он воҷиб аст, ин эцтижт будан аз 

омехта кардани цаққи Аллоц бо цаққи Пажмбар 

мебошад. Зеро ки гоцо мусалмоне ба чунин чиз 

гирифтор мешавад, бидуни онки эцсос карда бошад. 

Ва ж қасдан чунин мекунад, ба гумони онки аз 

воҷибот нисбати Пажмбар аст ва ж инки аз изцори 

муцаббат ба Пажмбар мебошад. Аз ин лицоз, ба 

ширки хафк ва ж ҷаливу ошкор меафтад, ва ба ғазаби 

Аллоц гирифтор мешавад. 

Муцаббати цақиқии Пажмбар (салому дуруди 

Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод), ин пайравии ӯст ва 

шитофтан ба асбоби хушнудии ӯст, ва ин (яъне 

пайравии цақиқк) ба даст намеояд магар бо 

пайравии комил аз шариъати ӯ ва суннати қавливу 

феълияш. 

Ва маълум аст, ончк ки Муцаммад овардааст, 

цамон ягона ва танцо сохтани Аллоц цаст дар ибодат, 

бо ҷамиъи анвоъи он ва адами сарфи заррае аз он ба 

ғайри Аллоц, цар касе ки набошад. 

Цамин аст маънои «калимаи тавцид», чк тавре 

ки қаблан зикр кардем. 
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Ва ба хотири тацқиқи ин маъонии бузург ва 

олк дар нуфуси мусалмонон, Аллоц таъоло дар 

Қуръон бажн мекунад, ки Муцаммад (салому дуруди 

Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод) башар ва инсон аст: 

ٓۦ   ِّلُك ۡد ﴿ ا ۠ا   يِف َّممَو هَوا
َو
ٞر    َو َو يِفثۡدلِّلُككِّلُك ۡد    وَو      َّم   ِّلٌُك ٓۦ   يِف َو ا  َّممَو

َو
ِّلًُككِّلُك ۡد    ن  َو  يِف ٞر    يِفلَو ىٞر   يِفلَو  ْا   َو َو  ٱَومَو ٌا   َو ۡدجِّلُك

ٓۦ َو  ا يِفىيِف  ليِف َو و  مَو اٗل   َولۡديَوعۡدمَو ۡد   َو ا ٱَو وَو   َو ليِف اٗل يِفوۡد   َو ِّلُك ۡد يِف    يِفعيِف َوا َو  يِفىيِف ٓۦ  ب و  َۢا  َو  َو َو
َو
 [١١٠: الهٓف] ﴾١١٠  

«(Эй Пажмбар!) Бигӯ: Ман танцо инсоне 

цамчун шумо цастам, ва ба ман вацй мешавад (ва 

имтижзи ман ин аст, ки пажмбари Аллоц цастам, ва 

ончк, ки амр кардааст, мегӯям), ки маъбуди шумо 

якто цасту бас! 

Пас цар касе ки хоцони дидори парвардигори хеш 

бошад, бояд ки амали солец анҷом дицад, ва дар 

парастиши парвардигораш касеро шарик 

насозад». 

(Сураи Кацф 110) 

  

Ва Ӯ (алайцис-салом) дорои нафъ ва ж зарар нест, ва 

балки социби ин ашж (яъне нафъ ва зарар) танцо 

Аллоц таъолост: 

ٓۦ   ِّلُك ﴿ ليِف ِّلُك  وَّم  ۡد
َو
َو ۡد يِف    ا ٱيِف عاٗل وَو   َو ۡد ا  َو ًّ ا  يِفوَّم  َضَو ٓۦ َو   َو ا ِّلُك   شَو ٌۡد   ٱَّم َو ل و ِّلُك   َو لَو ِّلُك   ِّلُك  ۡد

َو
يۡد َو      لۡدغَو

ۡدوِّلُك  يِف   يِفنَو   َو ۡد َوكۡد َو َوريۡد
ا  ٱۡد َو   َو َو ٌٓۦ ِّلُك    َو َّم يِف ۠ا   يِف ۡد   ل ُّن هَوا

َو
ريٞر  هَوذيِف  ٞر   يِفوَّم    َو يِف ٌۡد ٖة   َو  يِف َو  ﴾١٨٨  ِّلُك ۡد يِفوِّلُكٌ َو  ل 

 [١٨٨: األعراف]
«Бигӯ: Ман молики суд ва зижне барои 

худам нестам, магар он чизе ки Аллоц бихоцад ва 

(аз лутфи худаш бар ҷалби манфаъат ва ж дафъи 
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шарре муқтадирам гардонад). Агар ғайб 

медонистам, қатъан манофеъи зижде насиби худ 

мекардам ва аслан шарру бало ба ман намерасид. 

Ман касе ҷуз бимдицанда ва муждадицандаи 

муъминон намебошам». 

(Сураи Аъроф 188) 

  

Ва бино бар ин, истиғоса ва талаби кӯмак ва 

кашфи курубот ва цалли мушкилот танцо аз Аллоц 

таъолост, ки моро ба талаб аз худаш ва таваҷҷуц ба 

сӯяш фаро хондааст: 

وُّنكِّلُك ِّلُك   َو َوا َو ﴿ ٓۦ   َو ٌويِف  ۡد َو يِف ۡد    ۡد ِّلُك
َو
 [٦٠: اغفر] ﴾٦٠ لَوكِّلُك ۡد    

«Парвардигори шумо мегӯяд: Маро дуъо 

кунед (ба фаржд бихонед), то бипазирам». 

(Сураи Ғофир 60) 

َو َو  ِإَو َوا﴿   ل
َو
يِف   يِف َوا يِفي  َو  ي ِّلُك   َو يِف  ٌد    َوإيِف  يِف  ٱَو   جيِف

ِّلُك
ٌَو َو    اايِف   َو ۡد  ﴾١٨٦  َو َو يِف    يِف َوا  ٱَّم

 [١٨٦: ابللرة]

«Ва цангоме, ки бандагонам аз ту дар барои 

ман бипурсанд, (бигӯ:) ман наздикам ва дуъои 

дуъокунандаро цангоме ки маро бихонад посух 

медицам (ва нижзи ӯро бароварда месозам)…». 

(Сураи Бақара 186) 

  

Ва цамчунин тарсу бим ва хавф танцо аз Аллоц 

таъолост, ва таваккул танцо бар Ӯст, ва Ӯ ҷалла 

ҷалолуцу барои бандагонаш кофк цаст: 
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َو   ِّلُكطيِف يِف   َو َون﴿ ِّلُكۥ  ٱَّم ٌِلَو َو   َو َو ۡد َو   َو َو ِّلُك ىيِف   ٱَّم  ْا َو  يِف َو   َو َو َّم ۡد
ِّلُك
يِفنِّلُك  َو  يِّلُك ِّلُك   َو   

ٓۦ ا  ﴾٥٢  لۡد َو
 [٥٢:  اجلٔر]

«Ва цар кас аз Аллоц ва расулаш итоъат 

кунад ва аз Аллоц битарсад ва аз (мухолифати 

фармони) Ӯ бипарцезад, ин гуна инсонцо ба 

мақсуди худ расидагонанд». 

(Сураи Нур 52) 

  

ِّلُك ﴿ يِف وَوا  ٱَّم ت يِّلُك ۡد ِّلُك  َو ْا  َو ۡد ِّلُكوَوا  ٱَّم ا ِّلٌُك ِّلُكۥ  َو َوال ٌِلِّلُك ِّلُك  َو َو ِّلُك ِّلًُك ِّلُك  ٱَّم ٓۦ  َواتَو   ا ْا  َو ٌا ِّلًُك ۡد  َو ِّلُك  َّم
َو
ٌۡد   َو ل   يِفن  َو

يِف رَو غيِف ِّلُكٌ َو  ٓۦ  يِف َو  ٱَّم ا ٓۥۦ  يِف َّم ِّلُك ٌِلِّلُك ليِفىيِف   َو َو ِّلُك  [٥٩:  اتلٔبث] ﴾٥٩ َو ۡد
 

«Агар онцо ба ончк, ки Аллоц ва расулаш ба 

эшон додааст, розк мешуданд ва мегуфтанд: 

Аллоц моро басанда цаст, ва Аллоц аз фазлу 

эцсони худ ба мо медицад ва расулаш. Мо (ба 

фазлу бахшоиши парвардигори худ чашм 

дӯхтаву) танцо ризои Аллоцро меҷӯем (агар 

чунин мегуфтанд ва мекарданд, ба суди онцо 

буд)». 

(Сураи Тавба 59) 

  

Ва ин оятцо сариц цастанд дар тацдид ва бажни 

цаққи Аллоц таъоло ва цаққи Пажмбар (салому 

дуруди Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод). Ва аз цуқуқи 

хосси Аллоц таъоло хавф ва тарсу бим аст, ва таваккул 

бар Ӯст, ва кофк будан барои бандааш цаст, ва рағбат 
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ба сӯйи Ӯст. Аммо тоъат ва фармонбардорк аз цаққи 

Аллоц ва низ Пажмбар аст, зеро ки тоъати Пажмбар 

дар цақиқат цамон тоъати Аллоц таъолост. Ва аз 

цаққи Пажмбар ин аст, ки ӯ ба цар касе бихоцад аз 

ғаноим ва садақот мебахшад… 

  

Ва дар цадиси шариф омадааст, ки Пажмбар 

(салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод) 

фармудааст: 

ا أها عبد اهلل فقولوا ال تطروين كما أطرت انلصارى عيىس بن مريم فإهم»
 «عبد اهلل ورسوهل

«Шумо маро онгуна ситоиш макунед, ки 

насоро Исо ибни Марямро кардаанд, балки ман 

танцо бандаи Аллоц цастам, пас бигӯед: Бандаи 

Аллоц ва расулаш». 

  

Ва марде ба Пажмбар (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва 

олу асцобаш бод) гуфт: 

 (و شئج  ٌا شاء ا)

Ончк, ки Аллоц хостааст ва ту хостаи эй 

Муцаммад! 

Пас Пажмбар ба он мард гуфт: 

 «أجعيخين  ُداً، كو ٌا شاء ا ذً شئج»

«Ож маро бо Аллоц таъоло баробар кардк?! 

Бигӯ: Ончк, ки Аллоц хостааст ва ирода кардааст, 

ва сипас (баъдан) ту эй Муцаммад». 
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Ва дар ин ривоят дида мешавад, ки Пажмбар 

ба хотири цимоят ва цифозат аз ҷаноби ТАВЦИД 

нахостааст, ки номи ӯро баъди номи Аллоц таъоло бо 

пайвандаки ВА гирифта шавад! Балки пайвандаки 

СУММА (яъне сипас ва баъдан)-ро пазируфтааст… 

  

Пажмбари акрам (салому дуруди Аллоц бар ӯ 

ва олу асцобаш бод) бо тавциди холис барои 

Парвардигори оламижн омадааст (Ва мазмуни 

даъвати ӯ цамин будааст)!. Ва аз сабаби ғамхории 

шадид ва цирси азим доштанаш ба нафъи муслимин, 

барояшон тавцидро бажн мекард ва низ маъонии 

ширкро барояшон бажн мекард, то ба он гирифтор 

нашаванд. 

Ва ин аз камоли насицат ва рацмати ӯст бар уммати 

хеш –падару модарам фидояш бод- (салому дуруди 

Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод), пас Аллоц подоши 

некӯ барояш бидицод! 

  

Аллоц таъоло дар бажни авсофи каримаи ӯ мегӯяд: 

ٌ ٞر ﴿ ٓۦ َو ِّلُك ۡد  َو ِّلُك ا نيِف نٌد  لَو َو ۡد جَو ه ِّلُك يِفكِّلُك ۡد  َو
َو
يِفنۡد   لَويۡدكِّلُك      ويِف ُّن ۡد  َو يِف  ٌد  َو ا  َو يۡدىيِف  َو

لَو  َو
ۡدمِّلُك ۡد يِفويِف َو  َو ِّلُك وٞر  يِف ل    [٦:  االخزاب] ﴾١٢٨ َّم يِفي ٞر  ب

«Бегумон, пажмбаре (Муцаммад ном), аз 

худи шумо (инсонцо) ба сӯятон омадааст. Ҳар 

гуна дарду ранҷ ва балову мусибате ки ба шумо 

мерасад, бар ӯ сахту гарон меояд. Исрор ба 
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цидояти шумо дорад, ва нисбат ба шумо дорои 

муцаббат ва лутфи фаровон, ва бисжр мецрубон 

аст». 

(Сураи Тавба 128) 

ُّن ﴿    ۡد َو    ٱَّم يِف
َو
ۡدمِّلُك ۡد يِفويِف َو    يِف ل ًيِف ۡد    يِفنۡد  ب ه ِّلُك يِف

َو
 [٦:  االخزاب] ﴾٦  

«Пажмбар аз худи муъминон дида, нисбат 

ба онцо авлавият дорад (ирода ва хости ӯ дар 

масоили фардиву иҷтимоъии муъминон, 

муқаддам бар ирода ва хости эшон аст)». 

(Сураи Ацзоб 6) 


