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�. Мусулмонон аќоиди худро аз кадом манбаъњо 

мегиранд? Аз ду манбаъ, яъне Ќуръон ва ањодиси 
сањењи Паёмбар (с), ки ба таъбири Ќуръон:@@@@Он �уз 
вањй ва паёме нест, ки вањй ва паём мегардад@@@@.(Ан 

Нf/v`�) (Аммо лозим ба зикр аст, ки истинботи мо 

аз оёт ва ањодис, бояд бар тибќи фањм ва истинботи 
сањоба ва салафи солењ сурат гирад.   
 

�. Дар сурати (зуњури) ба миён омадани ихтилоф 

байни мусулмонон онон бояд ба чї манбаъе ру.уъ 
кунанд? Дар сурати арзи њастї кардани њар навъи 
ихтилофе бояд ба њукм ва дастури шаръ муро%иа 
кард, ки ин њукм ва дастур аз ду манбаъ - Ќуръон ва 
њадис - истинбот мешавад. Ќуръон дар ин робита 
мефармояд: “Ва агар дар чизе ихтилоф доштед (ва 
дар амре аз умур кашмакаш пайдо кардед) онро ба 
Худо (бо арза ба Ќуръон) ва Паёмбари Ў (бо ру�уъ ба 

суннати набавї) баргардонед”(Fy Ybcj` ��). 
Паёмбари Ислом (с) њам дар робита бо Ќуръон ва 
њадис ва ањамияти он ду мефармоянд: “Дар миёни 
шумо ду чизро ба ёдгор гузоштам, то замоне, ки ба он 
ду мутамассик буда ва амал кунед, аз гумроњї ва 
залолат ба дур хоњед буд (бошед), он ду Ќуръон ва 
суннати ман мебошад”. (Ањмад). 
 

�. Гурўње, ки дар рўзи ќиёмат на.отёфта ва 

растагорандкадом аст? Паёмбари ислом (с) дар ин 
робита фармудаанд: “Уммати ман ба њафтоду се 
гурўњ ва фирќа таќсим мешаванд ва танњо як гурўњ 
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аз онон растагор мегарданд ва баќия дар оташи дўзах 
гирифтор меоянд. ёрон аз эшон пурсиданд: Ё 
Расулаллоњ! Он гурўњ кадом аст? Эшон фармуданд: 
гурўње, ки аз суннати ман ва равиши ёрони ман пайравї 
намоянд”. (Ањмад ва Тирмизї). 
Бинобар ин њадис, мазњаби барњаќ мазњабе аст, ки аз 
суннати Паёмбар (с) ва сирати ёрони он њазрат 
пайравї намояд ва аз бидъат дар дин парњез кунад. 
 

�. Шартњои ќабули корњои нек чист? �.Имон ба Худо 

ва эътиќод ба тавњид, зеро кори неки фарди мушрик 

пазируфта намешавад. �.Доштани ихлос дар ан%оми 

он кор ба нањве, ки танњо ризои Худо мадди назар 

бошад. �. Дар ан%оми он корњо аз суннати Паёмбари 

Ислом (с) пайравї шавад, зеро танњо бар асоси 
дастуроти шаръ мебоист Худовандро ибодат намуд. 
Риъоя накардани њар кадом аз ин шартњо корњои 
неки моро аз миён мебарад. Худованд дар бораи 
аъмоли неки куффор ва мушрикон чунин 
фармудааст: “Мо ба суроѓи тамоми аъмоле, ки (ба 
зоњир нек буда ва дар дунё) онон ан�ом додаанд, 
меравем ва њамаро њамчун ѓубори парокандае дар њаво 
месозем ва эшонро аз а�р ва подоши он мањрум 

мекунем”(Fkaeh-jy` ��). 
Чаро ки надоштани имон му%иби мањв ва нобудии 
эњсон ва беэътибор шудани аъмоли хуби инсон 
мегардад. 
 

�. Маротиб ва дара.оти дини Ислом кадоманд? 

Маротиби ин дин ба тартиб иборат аст аз Ислом, 
имон ва эњсон. 
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�. Ислом чист ва аркони он кадомњояд? Ислом аз ин 

иборат аст, ки ба тавњид мўътаќид бошему таслими 
он шавем, амрњои онро ан%ом дињем ва аз 
манњиёташ и%тиноб варзем. Аз ширк нисбат ба 
Парвардигор парњез намуда, аз ширку мушрикон 
дурї %ўем. 
Аркони ислом. Паёмбар (с) дар ин бора чунин 
фармудаанд: “Ислом бар пан� асос бунёд ёфтааст: 
гуфтани шањодатайн, иќомаи намоз, гирифтани  

рўзаи моњи Рамазон, пардохтани закот ва адои ња� ”. 
(Бухорї ва Муслим). 
 

	. Имон чист ва аркони он кадоманд? Имон иборат 

аст аз ќавлу феъли ќалб ва забон, ки бо амали 
%аворењ тавъам ва њамроњ бошад. Мизони имон бо 
ан%оми тоъот ва риъояи таќво афзоиш ёфта бо 
иртикоби гуноњ дучори нуќсон шуда, коњиш меёбад. 
Худованд мефармояд: " То ки имоҳояшон зиёда 
гардад бо имонҳояшон" (Fkafns` ٤) ин чунин 
Паёмбар (с) дар бораи имон ва аќсоми он чунин 
фармудаанд: “Дарахти имон шомили њафтоду чанд 
шоха аст,ва беҳтарини у кавли: Лоилоҳа иллаллоҳ аст 

ва пастаринаш дур кардани чизbbbb озор медодагиро аз 
роҳ ва шарму њаё яке аз шохањои он мебошанд”. 
(Муслим). 
Чї басо пеш омада бошад, ки инсон, баъд аз ан%оми 
корњои нек ва амал ба амрњои Худованд эњсоси 
суруру нишот мекунад ва баъд аз иртикоби гуноњон 
дучори навъе рихват ва танбали дар ан%оми тоъат 
мегардад. Ин њолатҳо танњо ба далели афзоишу 
коњиши мизони имон дар инсон мебошад. Худованд 
барои њифз ва афзоиши мизони имон чунин 
фармуда аст: “Ва дар ду тарафи рўзи аввал ва охири 
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он ва нахустин соъоти шаб намозро барпо дор, зеро 

хубињо бадињоро аз миён мебарад”(Sel`���).  
Аркони имон. Паёмбари ислом (с) дар ин маврид 
чунин фармудаанд: “Имон иборат аст аз имон ба 
Худованд, ба фариштагон, ба китобњо,ба рўзи 
муњосаба, ба паёмбарон, ба зинда шудани пас аз марг 
ва ќазову ќадар”. (Бухорї ва Муслим). 


. Маънои Ло илоња иллаллоњ чист? Мафњуми он ин 

аст, ки убудият ва итоъатро аз ѓайри Худо салб ва 
онро танњо  
барои Худованд ихтисос дињем. 
 

�. Оё Худованд бо мо ва њамроњи мост? Бале, Худованд 

аз тариќи илми худ нисбат ба мо ва њифозаташ бар мо 
ва ињотааш бар коинот њамроњи мост, вале бояд 
донист, ки зоти Ў бо ву%уди махлуќоташ омехта 
намебошад. Њеч кадом аз офаридањояш наметавонанд 
бар Ў ињота ёфта ва зоти Ўро дарк кунанд. Дарвоќеъ, Ў 
дар айни њол, ки наздик аст, дар мартабаи воло ќарор 
дорад ва бо ву%уде, ки аз мо ва тавони фањми мо ба дур 
аст, ба мо бисёр наздик аст. 
 

��. Оё Худовандро метавон бо чашм дид? 

Мусулмонони ањли ќибла дар ин масъала бар ин 
аќида њастанд, ки зоти Худовандро наметавон дар 
дунё мушоњида кард, аммо бо истинод ба ояи зайл 
мўъминон дар рўзи ќиёмат дар сарои мањшар ва дар 
бињишт Худовандро хоњанд дид. Худованд 
мефармояд: “(Оре) дар он рўз суратњое шодоб ва 
масрур аст ва ба Парвардигорашон менигаранд!”(Fk-

b\vfn` �� nj ��) 

 


