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Ба номи Аллоҳи Бахшанда ва Меҳрубон 

Пеш аз овардани далелҳо барои ҳаром будани 
таҳнияти аҳли китоб дар идҳояшон, амри муҳимеро 
бояд зикр кунам. Ислом ба мо иҷоза додааст, ки ба 
аҳли китоб некӯӣ ва адолат варзем, балки амр 
кардааст, ки мо мусалмонҳо бояд ҳама вақт одил ва 
некӯкор бошем. 

Ва муъомала бо аҳли китоб, ҳамсоягӣ, хариду 
фурӯш, қарз додан ва ё гирифтан, ёрӣ кардан, 
роҳнамоӣ, иҷора гирифтан ва ғайраҳо ҷоиз аст. 

Инчунин додани ҳадяву қабули он, (дар ғайри 
муносиботи динӣ) ва таҳният гуфтани аҳли китоб дар 
ғайри идҳо ва умури таъаббудӣ (муваффақият дар 
вазифа, соҳиби фарзанд шудан, чизи наверо харидан) 
ҷоиз аст. 

Пас далелҳое ки зикр хоҳанд шуд дар мавриди 
он аст, ки оё аҳли китобро дар ин иди муқаддасашон 
(соли нав ё кресмес) таҳният гӯем ё не?! Далелҳои 
оянда баёнкунандаи ҳукми ин мавзӯъ мебошад. 

1) Маънои калимаи «таҳният»: Табрик гуфтан, 
шодбош гуфтан, гуворо бод гуфтан. (Яъне, ки шумо 
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изҳори шодӣ ва ҳамдилӣ мекунед ва барояш он 
ҳолати ӯро розӣ ҳастед). 

 

2) Асли иди милод, ки насрониҳо онро ҷашн 
мегиранд: 

Мавлуди Исо ё Кристмас – рӯзе аст, ки бар 
пояи гоҳшумори масеҳиён зодрузи Исо дониста 
мешавад ва бузургтарин ҷашни масеҳиён дониста 
мешавад. Масеҳиён ин рӯзро бо оинҳои вижа 
баргузор мекунанд. Барои мисол, дарахтеро оро 
медиҳанд. Ин рӯзро бештар 25 декабр ҷашн 
мегиранд. Масдар-» Википедия». 

Пас ба ҳама маълум аст, ки иди милод як ҷузъи 
дини насроният аст, на як ҷашни оддӣ. Ва дар ин ид 
насрониҳо тамоми аъмоли куфрии худро ба ҷо 
меоранд. 

Далели аввал: Паёмбар (саллаллоҳу алайҳи ва 
саллам) мегӯянд: Ҳар амал вобаста ба нияташ аст 
(яъне сиҳҳат ва ё бутлон, қабул ё радд гаштани амал 
вобаста ба он ниятест, ки соҳиби амал дошт). Бухорӣ 
ва Муслим. 



 

5 

Пас мусалмон барои чӣ насрониро ба иди 
Милод (таваллуди Исо) таҳният мегӯяд? Агар аз ин 
амали худ ризои Аллоҳро мехоҳад, пас хато кардааст, 
чун ризои Аллоҳ дар бидъат ва мункарот нест. Ҷашн 
гирифтани зодрӯзи Паёмбарон амри бидъат аст, ки 
ҳеҷ Паёмбаре онро асос нагузоштааст. Ва амри 
мункар аст, барои он, ки дар он нисбати Аллоҳ куфр 
варзида мешавад. Ва онҳам чунон куфре, ки 
осмонҳову замин тоби шунидани онро надоранд: 

َّۡحَ�ُٰن َوَ�ٗ ﴿ ََ لل َ ّّ ٱ ل ْا ُ َ�َٰ�ُٰت  ٨ا ا إِدّٗ  ًٔ ُتۡم َشۡ� ِجئۡ ّلَقۡد  ٨ا َواَال َّ اُد لل ََ ََ
ّدا  ََ  ُُ ََا ِ

ۡۡ َ  ل ِ َّ ُُ  َو
َ َۡ َُ   ل ُُۡو َوََق ِۡ َم  َۡ ّط َّ َّ� َوَ�ٗ  ٩َفَت ٱ لِل ا ْۡ ََ م َد

َ
ََِ�  ٩ا َ ا يَ� َۡ َو

ا  ََ َوَ�ً م َفّتِخ
َ
َ �َّ  ]٩٢-٨٨م�م   [ ﴾٩لِل

 «Гуфтанд: «(Аллоҳи) Раҳмон соҳиби 
фарзандест». Дар ҳақиқат сухане зишт овардаед. 
Наздик аст, ки аз ин сухан осмонҳо бишикофанд ва 
замин шикофта шавад ва кӯҳҳо фурӯ афтанд ва 
дарҳам резанд, зеро барои Аллоҳи Раҳмон фарзанде 
қоил шудаанд. Аллоҳи Раҳмонро сазовор нест, ки 
соҳиби фарзанде бошад» Сураи Марям 88 – 92. 
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Пас барои чӣ ва бар чӣ чиз онҳоро табрик ва 
шодбош мегӯед? 

 Далели дуввум:  Паёмбар (саллаллоҳу алайҳи 
ва саллам) мегӯянд: Ҳар касе амалеро ба ҷо орад, ки 
дар он амал фармони мо нест, пас мардуд аст. Ривоят 
аз Модарамон Оиша (разияллоҳу анҳо). 

Аз ин ҳадис маълум мешавад, ки бояд аъмоли 
мо мутобиқи фармудаҳои Расулуллоҳ бошанд. Чӣ 
тавре, ки ба ҳама равшан аст, Паёмбар ҳеҷ гоҳ аҳли 
китобро бар ин ид таҳният нагуфтаанд. Ва аслан 
ҷашн гирифтани зодрӯзи паёмбаронро ба мо таълим 
надодаанд, чӣ расад ба таҳният! 

Баръакс моро ҳама вақт бар он амр карданд, ки 
хилофи аҳли китоб рафтор намоем. 

Паёмбар дар тули 10 сол дар Мадина ҳамроҳи 
аҳли китоб умр ба сар бурданд ва муъомалоти зиёде 
бо онҳо доштаанд, аммо ҳеҷ асаре вуҷуд надорад, ки 
далолат ба ҷавози таҳнияти куффор намояд. Агар 
Паёмбар аҳли китобро ба зодрӯзи Исо таҳният 
мекарданд, ҳатман тамоми фуқаҳо ин масъаларо 
зикр мекарданд.  
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Пас касоне ки ин рӯзро бар кофирон (ҳатто 
бар баъзе мусулмонон) табрику таҳният мегӯянд, 

пайравӣ аз кӣ мекунанд??! 

Далели саввум: 

ر   ض لهللا عئه قرل ّا َ� إاًال ابولنََ  «: عل تران ال لكحا َّ نََذ   جٌل أن يَئ
َا ص� لهللا عليه وسل  فقرل ْألبَد؟ هل  ن فينر َوَنٌل نل أوترنا لارهليا  �ُ : ف ال لب

ه : ال، قرل: قركول فقرل  سول لهللا ص� لهللا عليه . ال: ؟ قركولفنل  ن فينر عيٌد نل أعيرىا
َذ   ف نألعي ا لهللا وال فيمر اليْملاك لال آىا  رأ با

ْذ اَ  فهنه الَ َوفَ
 وله أاو » وسل  أوْ ا اائَ

 ىلوى

Аз Собит ибни Заҳҳок ривоят аст, ки мегӯяд: 
Марде назр кард, ки шутуреро дар Бавона (номи 
макон) наҳр (қурбонӣ) хоҳад кард. Пас, аз Паёмбар 
(саллаллоҳу алайҳи ва саллам) пурсид, Паёмбар 
гуфтанд: Оё дар онҷо буте аз бутҳои ҷоҳилият 
парастиш мешуд? Гуфтанд: Не. Паёмбар боз 
пурсиданд: Оё дар онҷо иде аз идҳояшон ҷашн 
гирифта мешуд? Гуфтанд: Не. Пас Паёмбар 
(саллаллоҳу алайҳи ва саллам) гуфтанд: Ба назри худ 
вафо кун… (Абудовуд 3313). 

Шоҳид аз ин ҳадис, дар он аст, ки Паёмбар ҳатто 
ибодати Аллоҳро дар идгоҳи мушрикон манъ 
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карданд. То ки ҳеҷ мушобиҳат ва пайванде байни 
ибодати Аллоҳ ва ибодати мушрикон набошад. 

Паёмбари акрам (саллаллоҳу алайҳи ва саллам) 
ин тавр уммати худро аз идгоҳи мушрикон барҳазар 
медоштанд. 

Пас касоне ки ин рӯзро бар кофирон (ҳатто 
бар баъзе мусулмонон) табрику таҳният мегӯянд, 

чӣ тавр аҳли китобро ба ин иди ширкомезашон, ки 
Исоро фарзанди Аллоҳ мехонанд, таҳният 

мегӯянд?! 

Далели чаҳорум: Яке аз аслҳои дини ислом 
тавалло ва табарро мебошад. Аллоҳ мегӯяд: 

ۡوِ�َآءَۘ �َ ﴿
َ
َ ٰٓ ََ ٰ ََ ٱ لۡ�َُوْدَ َولّّ وا َُ ََّتِخ ٱ َ�  ْا ُُ َۡ َوا لّيِيَن َءا ف 

َ
ه ۡوِ�َآءُ َ�ۡعٖض� َ�ٰ

َ
 ۡعُضُومۡ َ

ُُۡوۡم  إِّم ل ِۡ ۡم إَنُِّّو   َُ ُِ ّۡ لُّوم  َْ ن َفَت َۡ ٰلِِمَ� َو َّ ََ لل ْۡ َ َ� َفۡوِد  للَۡق  ]٥١  لؤرئدة[ ﴾٥ّّ

«Эй касоне, ки имон овардаед, яҳуд ва насороро 
ба дӯстӣ нагиред. Онон худ дӯстони якдигаранд. Ҳар 
кас аз шумо, ки онҳоро дӯст гирад, аз ҷумлаи онҳост. 
Ва Худо ситамкоронро ҳидоят намекунад!» Моида 51.  

Паёмбар (саллаллоҳу алайҳи ва саллам) 
мегӯянд: 
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 »ف لهللا لة ف لهللا ول   ف لهللا وللغد، لؤولالة ف لهللا ولؤألرىأوتق ع�ى لإليمرن«

«Маҳкамтарин пояҳои имон, ин дӯстиву 
душманӣ ва дӯст доштану бад дидан аз барои Аллоҳ 
аст». Ривояти Табаронӣ. 

Бо таҳнияти кофирон ақидаи вало ва баро 
(тавалло ва табарро) заъиф хоҳад шуд. Ва бо мурури 
замон мусалмонон аз таҳният гуфтан ба ҷашн 
гирифтан хоҳанд гузашт. Аллоҳул-мустаъон! 

Ва далели охирон: Иттифоқ ва иҷмоъи аҳли 
суннат. 

Тамоми Уламои аҳли суннат дар ин масъала 
иттифоқ доранд, хоссатан уламои Мазҳаби ҳанафӣ 
низ табрики кофирро дар идаш то ба ҳадди куфр 
бурдаанд: 

Зайнуддин ибни Нуҷайми Ҳанафӣ дар «Баҳрур-
роиқ шарҳи канзуд-дақоиқ» меорад, ки агар дар иди 
наврӯз ҳатто як тухмеро ҳадя кунад кофир мешавад. 
(боби аҳкоми муртаддин) 

Инчунин Мулло Алӣ Қории Ҳанафӣ низ дар 
шарҳи «Фиқҳи Акбар» чунин ҳукм кардааст. 
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(Барои тафсили бештар ба кутуби фиқҳӣ руҷӯъ 
кунед).  

Ва охиру даъвоно: Алҳамду лиллоҳи раббил 
оламин. 


