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СИЛСИЛАИ «ШИНОХТИ ИСЛОМ»
ДАРСИ АВВАЛ: ДАР ТАЪРИФИ ИСЛОМ
Силсилаи «Шинохти Ислом»
Дарси аввал: Дар таърифи Ислом
Муқаддимаи мутарҷим
(Асли ин силсила-дарсцо аз китоби «Усули даъват»,
таълифи доктор АбдулКарим Зайдон аст, ки шайх
китоби худро ба чацор боб тақсим кардааст:
Боби аввал – Мавзуъи даъват.
Боби дуввум – Даъватгар
Боби саввум – Даъватшаванда
Боби чацорум – Васоили даъват
Боби аввали ин китобро, ки цамон шинохти
Ислом аст, ва дар бажну тавзеци хасоис ва аркони ин
дин аст, тарҷумаву ихтисор намудаем, ва дар шакли
дарсцои алоцида онро пешкаши хонандагон месозем.
Ва аз Аллоц таъоло масъалат дорем, ки дар итмоми
ин силсила моро муваффақ гардонтда ва ихлоси амал
рӯзк намояд).
Боби аввал: Мавзуъи даъват
Муқаддимаи муаллиф
Гуфтем, ки мавзуъи даъват цамон Ислом аст
(яъне бажну тавзеци он), цамон Исломе ки онро Аллоц
таъоло бар пажмбараш Муцаммад (салому дуруди

3

Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод) нозил кардааст, дар
Қуръон ва Суннати мутаццар.
Ва мо дар ин бажни хеш, (на бо тафсил ва на бо
ихтисор) мехоцем, ки порае аз масоили ин динро
бажн кунем, ки цар даъватшаванде ба он муцтоҷ аст, ва
даъватгарро низ лозим аст, ки цадди ақалл онро
бидонад.
Бар цамин асос, онро ба панҷ фасл тақсим намудем:
Фасли аввал – Таърифи Ислом
Фасли дуввум – Аркони Ислом
Фасли саввум – Хасоис ва вижагицои Ислом
Фасли чацорум – Низомцои Ислом
Фасли панҷум – Мақосиди Ислом
Таърифи Ислом
Исломро метавон бо таърифцои гуногун ва
мутаъаддиде таъриф кард:
Таърифи аввал:
Цадиси Ҷабраил (алайцис-салом) аст, ки дар
сурати аъробие ба назди Пажмбар омад, то ки аз Ӯ
суол кунад, ва цозирин ва шунавандагон умури
динашонро бо ин сабаб бижмӯзанд.
Дар ин цадис чунин омадааст: «(Эй Муцаммад), маро
аз Ислом хабар дец!».
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Пас Пажмбар (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу
асцобаш бод) гуфт:
«Ислом он аст, ки шацодат ва гувоцк бидицк, ки ба
ҷуз Аллоц цеҷ маъбуде барцақ нест, ва Муцаммад
фиристодаи Аллоц цаст, ва намозро барпо дорк, ва
закотро адо намок, ва рӯзаи моци Рамазонро бидорк,
ва цаҷҷи Байтуллоцро бикунк, агар бар он имкон
дорк».
Пас Ислом цамон чизе цаст, ки дар ин цадис омадааст.
Ва шарци ин цадис дар сафацоти баъдк хоцад омад.
Таърифи дуввум:
Ислом, — ин фурӯтанк ва таслиму
фармонбардорк цаст ба Аллоц парвардагори
ҷацонижн. Ва шарти сиццати ин фармонбардорк он
аст, ки ихтижрк бошад, на иҷборк.
Зеро ки таслим будани иҷборк ба Аллоц (яъне бар
қавонини кавнии Ӯ таъоло), амри ъоме мебошад, ки
хоцу нохоц цар махлуқе таслими он аст. Ва чунин
таслим шудан савобу иқобе надорад. Чк тавре ки
Аллоц таъоло фармудааст:
َر
َ ُه َر
َ ا
َ َ ٔن َو َ َُل ٓۥ أَ رشيَ ًَ ٌََ ِف ه
َََ َر
ۡرض َط رٔ اٗع َوك ررْا
ِ ت َوٱۡل
ِيَ ٱَّلل ِ حتغ
ِ َٰ ٱلصمَٰن
ِ
ِ ﴿أفغۡي د
َ
َ
]٨٣ :﴾ [ال عهران٨٣ ِإَوَلرِّ يُ رر َج ُػٔن
«Ож ба ҷуз дини Аллоц, дини дигареро талаб
доранд?! Цол онки, цар чк дар осмонцову замин аст
таслими Ӯ мебошанд, (таслими Ӯ гаштаанд) хоставу
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нохоста (ихтижран ва иҷборан) ва (цатман) ба сӯи Ӯ
боз гардонида мешаванд».
(Сураи Оли Имрон 83)
Пас, цамаи махлуқот таслими Аллоц таъолост
ва таслими суннати кавнии Ӯст, дар вуҷуду цастии
хеш ва дар бақову фанои хеш, ва инсон низ цамчун
боқимондаи махлуқот дар ин таслим ва тоъати
иҷборк цаст.
Аммо таслим ва фармонбардории ихтижрк ба
Аллоц таъоло, цамон аст ҷавцари Ислом ва цамон аст,
ки аз инсон талаб карда шудааст ва дар асоси он
савобу иқоб мешавад.
Ва
нишонаи
ин
таслими
ихтижрк,
фармонбардории том ва пурра цаст аз шариъати
Аллоц, фармонбардорк бо ризову қабул, ва бидуни
қайду шарте ва таъқибу таълиқе.
Ва аз цамин лицоз, Ислом бо чунин маъно
дини писандида назди Аллоци муттаъол аст. Ва
цаминро бар тамоми пажмбарони хеш нозил
кардааст, ва пажмбаронаш онро ба мардум таблиғ
намудаанд.
Чк тавре ки гуфтааст:
َ َ ه ر
َ ّ ه
]١٩ :﴾ [ال عهران١٩ ًُُۗ َٰ ٱۡل رشل
ِ ِ ﴿إِن ٱلِيَ غِِد ٱَّلل
«Бегумон, дини (цақ ва писандида) дар
пешгоци Аллоц Ислом аст (яъне холисона таслими
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фармони Аллоц шудан аст, ва ин оини цамаи
пажмбарон будааст)».
(Сураи Оли Имрон 19)
Ва низ:
َ ََ َرَ َ رَ ر
َ ََ ر
َ َِ َ ر
ُ
ََخَٰ ِِسي
ٱۡل رشل َٰ ًِ د اِيِا فيَ ُحل َتو ٌ رِِ ُّ َوْ َٔ ِِف ٱٓأۡلخِرة ٌَِ ٱى
ِ ﴿وٌَ يبخؼِ غۡي
ِ

]٨٥ :﴾ [ال عهران٨٥

«Ва касе ки ғайр аз (дин ва шариъати) Ислом
дини дигаре баргузинад, аз ӯ пазируфта намешавад,
ва ӯ дар охират аз зумраи зижнкорон хоцад буд».
(Сураи Оли Имрон 85)
Ва низ:
َ
ر
 ََ ر َر َ َ رٞ ََ ُر ر َ ر َُٓ َ ه ََُ ُر
َٰ َ م ةِٱى ُػ رر َوة ِ ٱل ُٔ رث
قٰۗ ِإَوَل
﴿وٌَ يصي ًِ وجّٓۥ إَِل ٱَّلل ِ ؤْ ُمصَِ فل ِد ٱشخٍص
ُه َ ُ ر
]٢٢ :﴾ [لقهان٢٢ ِٱَّلل ِ عَٰل َِتث ٱۡل ُمٔر
«Ва цар касе ки (дил ба Аллоц дицад ва)
мутиъона рӯй ба Аллоц оварад, дар цоле ки некӯкор
бошад, ба дастовези муцкаме чанг задааст. Ва
саранҷоми цама корцо ба Аллоц бозгашт дода
мешавад».
(Сураи Луқмон 22)
Ва низ:
َ َ َ ّ ُ ُ َ َ َ َ َ ه َٰ َ ٓ ر َ ُ َ َ َ ر ُ ُ َ َ ه ه ه َ ر
َٰ ﴿ووَّص ةِٓا إِةر َٰ ِهًۧ ةن ِيِّ ويػلٔب يَٰت ِِن إِن ٱَّلل ٱصط
ِيَ فَل
َف ىكً ٱل
َ َ َ ُ ُ ه ه َ َ ُ ُّ ر ُ َ َ ر ُ ُ ر ُ َ َ ٓ َ ر َ َ َ َ ر ُ َ ر ُ ر
ٔب ٱل ٍَ رٔت إِذ كال ِلِ َن ِيِّ ٌَا
 أم نِخً شٓداء إِذ حَض حػل١٣٢ تٍٔتَ إَِّل وأُخً ٌصي ٍِٔن
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َ َ َ ُ ْ َ ر ُ ُ َ َٰ َ َ َ َٰ َ َ َ ٓ َ ر َ َ ر َ َٰ َ ر
َ
َ
حَٰ َق إِل َٰ آا
ت رػ ُت ُدون ٌِ َۢ َب رػ ِديۖ كالٔا جػتد إِلٓم ِإَولّ ءاةانِم إِةر َٰ ِهًۧ ِإَوشمػِيو ِإَوش
َ ا َر
َ
]١٣٣ ،١٣٢ :﴾ [ابلقرة١٣٣ َوَٰحِدا َوَن َُ َُلۥ ُم رصي ٍُِٔن
«Ва Иброцим фарзандони худро ба ин оин
(дини Ислом) суфориш кард, ва Яъқуб (набераи ӯ низ
чунин кард. Цар кадом ба фарзандони хеш гуфтанд:)
Эй фарзандони ман! Худованд дини (тавцидии
Ислом) – ро барои шумо баргузидааст. (Пас ба мо
қавл бидицед, ки як лацза цам аз он дурк накунед) ва
намиред ҷуз инки мусалмон бошед.
Ож (шумо яцудижн ва насроницо, ки Муцаммадро
такзиб менамоед ва даъво доред, ки бар дини Яъқуб
цастед) цангоме ки марги Яъқуб фаро расид, шумо
цозир будед (то динеро бишносед, ки Яъқуб бар он
мурд?!). Он цангоме ки ба фарзандони худ гуфт: Пас
аз ман чк чизро мепарастед? Гуфтанд: Маъбуди ту,
маъбуди падаронат Иброцим ва Исмоъил ва
Исцоқро, ки Маъбуди Ягона цаст ва мо таслими
(фармони) Ӯ цастем (ва сари ибодат ва бандагк бар
остонаш месоем)».
(Сураи Бақара 132 — 133)
Ва сипас лафзи «Ислом» махсуси он дине
гашт, ки Муцаммад (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва
олу асцобаш бод) овардааст.
Ва бо цамин маънои махсус бар лафзи
«Ислом», ин қавли Аллоц таъоло нозил гашт:
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َ ُ َ ُ ُ ر
ا
َ َ َ رَر َ َ ر َ ر ُ َ ُ ر َ ُ ر ََر َ ر ُ َ َر ُ ر ر
ۚ ٱۡل رشل َٰ ًَ دِيِا
ِ ً﴿ٱَلٔم أكٍيج ىكً دِيِكً وأتٍٍج غييكً ُ ِػٍ ِِت ورضِ يج ىك

]٣ :﴾ [املائدة٣

«Имрӯз (ацкоми) дини шуморо бароятон
комил кардам ва (бо ъиззат бахшидан ба шумо ва
устувор доштани қадамцоятон) неъмати худро бар
шумо такмил намудам, ва Исломро ба унвони дин
барои шумо баргузидам».
(Сураи Моида 3)
Пас, дар асоси цамин, таърифи Ислом бо
маънои хоссаш, (ки цангоми истифодаи он лафз,
цатман цамин маъно матлуб аст), чунин мешавад:
«Ислом – яъне таслим ва фармонбардории
ихтижрк цаст ба Аллоц таъоло — парвардигори
оламижн, ва мазцару нишонаи он, пойбанд будан
ба шаръи илоцист. Шаръе, ки Аллоц таъоло онро
бар пажмбараш Муцаммад нозил кардааст, ва Ӯро
(салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод)
ба таблиғи он шаръ амр намудааст».
Таърифи саввум:
Ислом – ин низоми ом ва қонуни шомиле
цаст, барои умури цажт ва равишцои рафтору кирдор
ва сулуки инсон. Он низому қонуне, ки онро
Муцаммад (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу
асцобаш бод) аз парвардигораш овардааст, ва ба
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таблиғу нашри он маъмур гаштааст. Он низому
қонуне, ки барои пайравк аз он ва ж мухолифат бо он
савобу иқоб муқаррар шудааст.
Чк тавре, ки Аллоц таъоло фармудааст:
َ ََ َرَ َ رَ ر
َ ََ ر
َ َِ َ ر
ُ
ََخَٰ ِِسي
ٱۡل رشل َٰ ًِ د اِيِا فيَ ُحل َتو ٌ رِِ ُّ َوْ َٔ ِِف ٱٓأۡلخِرة ٌَِ ٱى
ِ ﴿وٌَ يبخؼِ غۡي
ِ

]٨٥ :﴾ [ال عهران٨٥

«Ва касе ки ғайр аз (дин ва шариъати) Ислом
дини дигаре баргузинад, аз ӯ пазируфта намешавад,
ва ӯ дар охират аз зумраи зижнкорон хоцад буд».
(Сураи Оли Имрон 85)
Пас, лафзи «Дин» дар ин ояти муборак
маъонии собиқро дар бар мегирад ва цамчунин
шомили дигар маъноцое низ цаст. Ва дар маҷмуъ, ба
маънои цамон Ислом аст, ки Муцаммад онро аз
Парвардигори ҷацонижн овардааст.
Таърифи чацорум:
Ислом – ин маҷмӯъи он чизцое цаст, ки Аллоц
бар пажмбараш Муцаммад нозил кардааст, аз ацкоми
эътиқодк ва ахлоқ ва ибодот ва муъомалот ва
ахборот.
Ва Аллоц (ъазза ва ҷалла) пажмбари хешро ба
таблиғи он амр кардааст:
َ ّه
َ َ َٰٓ َ ُّ َ ه ُ ُ َ ّ ر َ ٓ ُ َ َ ر
ُ ج ر َش َاَلَ ُّ ۚۥ َو ه
َ هر َر َر َ َ َهر
ٱَّلل
ِ ُزل إَِلم ٌَِ ربِم َۖ ِإَون ىً تفػو فٍا ةيغ
ِ ﴿يأحٓا ٱلرشٔل ةي ِؼ ٌا أ
َر ُ َ َ ه
]٦٧ :﴾ [املائدة٦٧ اس
ٰۗ ِ حػ ِصٍم ٌَِ ٱنل
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«Эй фиристодаи (Аллоц, Муцаммади
Мустафо!) цар ончк, ки аз сӯйи парвардигорат бар ту
нозил шудааст (ба тамому камол ва бидуни цеҷ гуна
хавфу царосе, бар мардум) бирасон (ва онцоро ба-дон
даъват кун), ва агар чунин накунк, рисолати Аллоцро
(ба мардум) нарасондак (ва эшонро ба-дон фаро
нахондак. Зеро ки таблиғи ҷамиъи авомир ва ацком
бар уцдаи туст, ва китмони ҷузъе аз ҷониби ту,
китмони кулл башумор аст). Ва Худованд туро аз
(хатароти эцтимолии кофирон ва азияту озори)
мардум мацфуз медорад (зеро ки суннати илоцк бар
ин ҷорк цаст, ки ботил бар цақ пирӯз намешавад)…».
(Сураи Моида 67)
Ва аммо он чизе ки Аллоц бар пажмбараш
нозил кардааст, цамон Қуръон ва Суннат аст. Ва
тамоми он ацкоме ки зикр намудем, дар цамин ду
масдар мебошад. Ва он дини Худованд аст. Ва он аст
Ислом.
Таърифи панҷум:
Ислом – ин ҷавоби цақ ва дуруст аст, ба он се
саволе ки ақли башариятро машғул сохтааст. Ин се
савол ба ақлу фикри цар инсоне ворид мешавад, цар
гоц ки дар танцок бо худ нишинад, ва ж инки дар
умури цажт тафаккур намояд, ва ж мурдаеро бубинад
ва ж қабрцоро мушоцада кунад…
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Ин сето савол инцоянд:
Аз куҷо омадаем?
Ва барои чк омадаем?
Ва масирамон чисту куҷо хоцем рафт?
Пас ҷавоби сацец бар ин се суол, ки Расулуллоц
(салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод) он
ҷавобро хабар додааст, дар маҷмӯъ ва тафсилоташ
цамон Ислом аст:
Дар посухи суоли аввал, Аллоц таъоло фармудааст:
ُ َٰ َ ُ ُ ر َ ر ّ َ ر َ ر َ ه َ َ ر
ُ ﴿ َ َٰٓ َ ُّ َ ه
كً ٌَِّ حُ َراب ُثًه
د فإُِا خيلن
ِ ب ٌَِ ٱِلػ
ٖ
ٖ يأحٓا ٱنلاس إِن نِخً ِِف ري
َر
ُ َ َ ّ َ ُ ّ َ ُّ ر َ ُّ َ ه َ َ َ ر ُ َ ه
ُّ ر َ ُ ه ر َ َ َ ُ ه
ِ ك ر ًۚ َوُُل ُِّر ِِف ٱۡل رر َح
ام
ۡي ُّميلثٖ ِنلب ِّي ى
ِ ٌَِ جطفثٖ ثً ٌَِ غيلثٖ ثً ٌَِ ٌضغثٖ ُّميلثٖ وغ
َ َ ٓ ََ َ
ُ را
ا ُ ُر
َُْ ُُ
ُ
ُ
ُ
َٰ ِِكً هٌَ ُح َخ َٔ ه
َٰٓ ِ ٌا نشا ُء إ
َّف
ٌَل أ َج ٖو ٌُّ َص ّّم ث هً ُن ِر ُجك رً طِفَل ث هً َلِ َ رتيغ ٓٔا أش هدك رًَۖ َو
َ
َ
ُ ه ُ َ ُّ َ َ ر
َ َ
َ
ر َ َ ا
َ ر َ را
َٰٓ ِ َوٌِِكً ٌَ يرد إ
يا ۚ َوح َرى ٱۡلۡرض ْاٌ َِدة
ٔ َل أ ررذ ِل ٱى ُػ ٍُرِ ى ِه ريَل َح رػي ًَ ٌِ َۢ َب رػ ِد غِي ٖم ش
َ
َ َٓ َ َ رَ َ َر َ رَ َٓ ر َه ر
َ ج ٌَِ ُ ّ َ ر
ۢنت َخ ر
ت َو َر َب ر
َ ج َوأ
]٥ : ﴾ [احلج٥ يج
فإِذا أُزنلا غييٓا ٱلٍاء ٱَْت
ٖ ِٓ ك زوِۢج ة
ِ
«Эй мардум! Агар дар бораи растохези
(мурдагон ва зиндагонии дубораи эшон) шакк доред,
(бад-ин нукта таваҷҷуц кунед то ба гӯшае аз қудрати
илоцк пай бибаред, ва ба худ оед:) Мо шуморо аз хок
офаридем, сипас аз нутфа, ва баъд аз хуни баста, ва
пас азон (ин хуни бастаро) ба як қитъа гушт дар
меоварем, ки бархе басомон (дорои хилқати комил)
ва бархе (нотамом ва ноқисул-хилқа) нобасомон аст.
(Цамаи ин) бад-ин хотир аст, ки барои шумо равшан
созем (ки мо бар офариниш ва тағйиру табдил ва цар
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гуна коре, аз ҷумла зиндагии дубора бахшидан
қодирем). Мо ҷанинцоеро, ки бихоцем, то замони
муъайян дар рацмцо нигоц медорем, ва онгоц шуморо
ба сурати кӯдак (писар ж духтар, аз шиками модарон)
берун меоварем, сипас (шуморо тацти назорат ва
риъояти худ медорем) то ба рушди ҷисмонк ва
ақлонии худ мерасед. Бархе аз шумо (дар ин мижн)
мемиранд, ва баъзе аз шумо ба ницояти умр ва ғояти
пирк мерасанд. То бад-онҷо, ки пас аз донистани
(басе чизцо) чизе намедонанд (ва донистацои хешро
фаромуш кардаву аз жд мебаранд, ва дуруст
цамонанди як кӯдак мешаванд)…».
(Сураи Цаҷ 5)
Ва цамчунин фармудааст:
ّ َ َ ُ
َ َٰ َ ﴿ َوىَ َل رد َخيَ رل َِا رٱۡل
ََ ُه َ َرَ ُ ُر َا
ِ
ٖ نسَ ٌَِ شلَٰيثٖ ٌَِ ط
ٖ ثً جػينَّٰ جطفث ِِف كرار١٢ ِّي
َ َ ُ ه َ َ ر َ ُّ ر َ َ َ َ َ ا َ َ َ ر َ ر َ َ َ َ ُ ر َ ا
ه
خيَ رل َِا ٱل ر ٍُ رض َغ َث غ َِظٍَٰاا
 ثً خيلِا ٱنلطفث غيلث فخيلِا ٱىػيلث مضغث ف١٣ ِّي
ٖ ٌه
َ ر
َ َ ً َ َ َ ر َ ر َ َٰ َ َ ر ا ُ ه َ َ ر َ َٰ ُ َ ر
ار َك ه ُ َ ر
َ خَٰيل
َ اخ َر ۚ َف َخ َت
﴾١٤
ِّي
فهصُٔا ٱىػِظً َلٍا ثً أنشأنّ خيلا ء
ِ ٱَّلل أح َص َُ ٱى

]١٤ ،١٢ : [املؤننون

«Мо инсонро аз ъусорае аз гил офаридаем.
Сипас ӯро ба сурати нутфае даровардаву дар
қароргоци устувор (рацми модар) ҷой медицем.
Сипас нутфаро ба сурати лахтаи хуне, ва ин лахтаи
хунро ба шакли қитъаи гушти ҷавидае, ва ин тиккаи
гушти ҷавидаро ба сони устухонцои заъифе
дармеоварем (месозем), ва баъд бар устухонцо гушт
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мепӯшонем, ва сипас ӯро офариниши тозае
бахшидаву (бо дамидани ҷон ба колбадаш) падидаи
дигаре хоцем кард. Пас воломақому муборак аст
Аллоц, бецтарини созандагон».
(Сураи Муъминун 12-14).
Ва низ мефармояд:
ُ
َ
َ ه ٓ َ ر َ َ ُه َ ر َ ََ ُ َ َ َ َ َ ر َ ر
َٰ
 ث هً َج َػو٧ ِّي
ط
َِ
ٌ
َ
نس
ِ ﴿ٱَّلِي أحصَ ك َش ٍء خيلّ َۖۥ وبدأ خيق
ٖ
ِ ٱۡل
َ
َ
َ َََ ُ ُه َ ه
ُ
ُ َ َ ّ هٓ ه
َ
َ
َُ َر
حِّۦ َوجػو ىك ًُ ه
ُّ
ٱلص رٍ َع
َۖ ِ  ثً شٔىَّٰ وجفخ فِيِّ ٌَِ رو٨ّي
ٖ ِٓ نصيّۥ ٌَِ شلَٰيثٖ ٌَِ ٌاءٖ م
َ ا
رَر
َ ُ َر
َ َر
]٩ ،٧ : ﴾ [السجدة٩ ف َِدةَ ۚ كي ِيَل هٌا تشه ُرون
ٔ َوٱۡلةرص َٰ َر َوٱۡل
«(Ӯ таъоло) он касе цаст, ки цар чиро ки
офарид, некӯ офарид! Ва офариниши инсони (аввал)ро аз Гил оғоз кард. Сипас зуррияи ӯро аз ъусораи
оби (ба зоцир) заъифу ночизе (ба номи манк) офарид.
Пас аз он андомцои ӯро такмилу ороста кард, ва аз
руци мутаъаллиқ ба худ (ки аз махлуқоташ аст) дар ӯ
дамид. Ва барои шумо гӯшцову чашмцо ва дилцо
офарид (то бишнавед ва бингаред ва бифацмед,
аммо) шумо камтар шукри (неъматцо Ӯ) – ро ба ҷой
меоваред».
(Сураи Саҷда 7-9).

Ва цамчунин гуфтааст:
َر َ َ ََ ر
 ّ َ ه ر َر َ ُ َ را ه ر ُ ً ه َ َرٞ
َٰ َ ٱۡل
َٰ ﴿ْو أ
 إُِا خيل َِا١ٔرا
يا ٌذن
ٔ نس َِ حِّي ٌَِ ٱلْ ِر لً يكَ ش
ِ َت لَع
ر
ر
َ
ه
َ
َ ٍج َػي َنَٰ ُّ َش
َ نس ََ ٌَِ ُّج رط َفث أَ رمشاج ُبر َخي ِيِّ ف
ً يػۢا ةَ ِص
َٰ َ ٱۡل
]٢ ،١ :﴾ [االنسان٢ ۡيا
ِ
ٖ
ٍ
ِ
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«Ож (ҷуз ин аст, ки) муддати замоне бар инсон
гузаштааст, ва ӯ чизи қобили зикр ва шоистаи
таваҷҷуц набудааст (дар шиками модар, ба гунаи
нутфа ва ҷанин)?!
Мо инсонро аз нутфаи омехта офаридем, ва чун ӯро
(баъдцо бо таколиф ва вазоифе) меозмоем, вайро
шунавову бино (ба иборати дигар оқилу доно)
кардаем».
(Сураи Инсон 1-2).
Ва ҷойи дигар мефармояд:
ُ ََر
َر
َ ٓه
ُ َُر
َ ُ
َ ُ ِظر رٱۡل َ َٰ ُ ه
ّي
ِ  َيرج ٌِ َۢ ب٦  خي ِق ٌَِ ٌاءٖ داف ِٖق٥ نسَ مًِ خي ِق
ِ ِ ﴿فيي
ٓ َ ُّ ر َ ه
]٧ ،٥ :﴾ [الطارق٧ ب
ِ ِ ب وٱىَّتان
ِ ٱلصي
«Инсон бояд бингарад ва диққат кунад, ки аз
чк чизе офарида шудааст!
Ӯ аз оби ҷацандаи (ночизе) офарида шудааст.
(Ки) аз мижни сулб ва тароиб (сулб ва тароиб, ин дуто
аз анвоъи устухонцои ҷисми мард цастанд) берун
меояд».
(Сураи Ториқ 5-7)

Ин цама оятцое ки зикр намудем, ва амсоли он
дар Қуръон, бажнгари ин аст, ки инсон чизе
набудааст, ва вуҷуд надоштааст, пас Аллоц инсонро аз
хок халқ кардаву сипас насли ӯро аз оби ночиз
офаридааст. Цамчуноне ки дар оятцо зикр гардид.
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Пас, он инсони аввал ки Одам (алайцис-салом) буд,
офариниши ӯ аз ГИЛ ж ки ХОК буд, ва аммо
офариниши насли ӯ ва зуррижташ аз оби ҷацандае
буд, ки аз байни устухонцо хориҷ мешавад:
ُ َ ََر
ّ ِ ٌم ُج رط َف اث ٌَِّ ه
َٰ َ ٍِن ُح ر
]٣٧ :﴾ [القيانة٣٧ ِن
﴿ألً ي
ٖ
«Ож ӯ нутфаи ночизе аз манк нест, ки (ба
рацми зан) парту рехта мегардад?!».
(Сураи Қижмат 37)
Ва аммо дар посухи суоли дуввум, Аллоц
таъоло дар Қуръон мефармояд:
ََ َ َر ُ ر
ُ ُ ٱۡل هَ َو ر َ ه ر
]٥٦ :﴾ [اذلاريات٥٦ ون
ِ ٱۡلنس إَِّل َِلَػتد
ِ ﴿وٌا خيلج
ِ
«Ва нажфаридаам ҷинну инсро, магар ба
хотири инки маро парастиш кунанд».
(Сураи Зорижт 56)
Ва «Ибодат» дар бар мегирад шинохти
Худованд, ва муцаббати Ӯро, ва сар фурӯд овардан ва
таслим гаштан ба Ӯро, ва пайравк намудани он
низому қавонине ки Ӯ таъоло бацри такмили инсон
гузоштааст. Он низому қавонине, ки бацри
бардоштани нафси инсонк ба мартабаи воло ва
шоиставу лоиқ ба ӯ гузошта шудааст. То ки бо
пайравк намудан аз он низом, саъодати ин дунж ва
охирати хешро ба даст оварад.
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Пас, инсон ба хотири ибодат ва бандагии
Аллоц офарида шудааст.
Ибодат ва бандагк ба маънои васеъ ва шомил, ки дар
дарсцои минбаъда бажн хоцем кард.
Ва дар посухи суоли саввум Худованд
мефармояд:
َ
َ َ
َ َ
َ َ َ َٰٓ َ ُّ َ ر َ َٰ ه
]٦ :﴾ [االنشقاق٦ ِّنس َُ إُِم َكد ٌِح إ ِ ََٰل َر ّبِم ن رد احا ف ٍُلَٰلِي
ٱۡل
ِ ﴿يأحٓا
«Эй инсон! Ту пайваста бо талош ва ранҷи
фаровон ба сӯйи парвардигори худ рацсипорк, ва
саранҷом (дар охир) Ӯро мулоқот хоцк кард (ва
натиҷаи ранҷу талоши худро хоцк дид)».
(Сураи Иншиқоқ 6)
Ва цамчунин гуфтааст:
َ
ُ َ ُ ُ ُ ه ُ َ ر َ ُ ْ رَ ر َ ُ ه
]١١ :﴾ [الروم١١ ِيدهُۥ ث هً إَِلرِّ ح رر َج ُػٔن
﴿ٱَّلل حتدؤا ٱۡليق ثً يػ
«Аллоц офариниши (инсон)-ро оғоз мекунад,
сипас ӯро (мемиронад, ва вайро ба цажт) дубора
бармегардонад. Он гоц ба сӯйи Аллоц бозгардонида
мешавед».
(Сураи Рум 11)
Ва цамчунин мефармояд:
َ ُ ُ ُ َر
ُ ُ َ َ ُ ُ ُ ه َ َٰ َ ّ ُ ه ر
]٧ :﴾ [الزمر٧ ٔن
ۚ جػك رً ف ُين ّتِئكً ة ِ ٍَا نِخ رً تػ ٍَي
ِ ﴿ثً إَِل ربِكً ٌر
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«…Сипас бозгашти цамаи шумо ба сӯйи
парвардигоратон хоцад буд, ва аз чизцое ки
мекардаед огоцатон хоцад кард».
(Сураи Зумар 7)
Ва низ мефармояд:
َ ّ َ َٰ َ َ َ ه
َ ٍُ م ٱل ر
َٰ َ ِخ
]٤٢ : ﴾ [انلجم٤٢ َه
ِ ﴿وأن إَِل رب
«Ва инки пожни (кор) ба сӯйи парвардигори
туст».
(Сураи Наҷм 42)
Ва низ ҷойи дигар гуфтааст:
َ ّ َ َٰ َ ه
ُّ م
َٰٓ َ ٱلر رج
]٨ :﴾ [العلق٨ َع
ِ ﴿إِن إَِل رب
«Дар цақиқат бозгашт ба сӯйи парвардигори
туст (ва Ӯ таъоло саркашон ва мутамарридонро ба
ҷазои аъмолашон мерасонад)».
(Сураи Алақ 8)
Пас, ин оятцои собиқа бажнгари он аст, ки
масир ва бозгашти инсон баъди маргаш куҷо хоцад
буд.
Масири инсон – бозгашти ӯст ба назди
офаридагораш, то ки подоши аъмоли худро бубинад,
ва ба он дижре ки шоиста цаст дохил шавад.
Агар нафси хешро бо бандагии Аллоц тазкия кардаву
аз ҷумлаи некону покизагон гаштааст, пас Дорут18

таййибин – яъне Бицишт ҷойгоци ӯст. Ва аммо агар
нафси хешро бо палидицои маъсият ва нофармонк
олуда кардаву онро палид сохтааст, пас Дорулхабисин – яъне Ҷацаннам ҷойгоци ӯст.
Таърифи шашум:
Ислом – ин руцу равони цақиқии инсон аст,
ин нури цидоятгар ва равшангаре цаст бацри инсон
дар роци зиндагонк, ин шифои кофк ва тамом аст ба
беморицои башарият, ин сироти мустақиме цаст, ки
цар касе, ки онро паймуд, царгиз гумроц нахоцад шуд!
Аллоц таъоло фармудааст:
َ ُ َ َ ر
َ َ َ َ َٰ َ َ ر َ ر َ ٓ َ ر
م ُر ا
َ وحا ٌّ رَِ أَ رمرَُا ۚ ٌَا ُن
َِٰج حَ ردرِي ٌا ٱىهِت
ب َوَّل
﴿وكذل ِم أوحيِا إَِل
ِ
ََٰ ٓ َ ه َ ٓ ُ ر َ َ ه َ َ َ ر
َ
َ َ ر َ َٰ ُ ُ ا ه
َ رٱۡل
َ
ر
ٔرا جٓدِي ةِِّۦ ٌَ نشاء ٌَِ غِتادُِا ۚ ِإَوُم َلٓدِي إَِل صِ ر َٰ ٖط
ُ ّيم َٰ َُ َولَٰكَِ جػين
ِ
َر
َ ه ه
ََ ٓ َ ه
َ
َ
ُّ
َ
َ
َ
َ
ر
ه
ُٱَّلل ِ حَ ِصۡي
َ
ُ
ۡرض أَّل إَِل
ِ َٰ  صِ ر َٰ ِط ٱَّلل ِ ٱَّلِي َلۥ ٌا ِِف ٱلصمَٰن٥٢ ِيم
ٰۗ ِ ت وٌا ِِف ٱۡل
ٖ ٌصخل
ُ رٱۡلُ ُم
]٥٣ ،٥٢ :﴾ [الشورى٥٣ ٔر
«Ва цамон гуна (ки ба пажмбарони пешин вацй
кардаем) ба ту низ руце аз амри худро вацй кардем
(ки Қуръон ном дорад, ва мояи цажти дилцост. Қабл
аз ин вацй) ту намедонистк, ки китоб чист ва имон
чист. Валекин мо Қуръонро нури азиме намудаем, ки
дар партави он, цар касе аз бандагони хешро ки
бихоцем цидоят мебахшем. Ту (Эй Муцаммад) қатъан
(мардумро бо ин Қуръон) ба роци рост рацнамуд
месозк.
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Роци Аллоц, ки мутаъаллиқ бад-Ӯст цама чизцое ки
дар осмонцову замин аст. Огоц бошед! Цама корцо ба
Аллоц бозмегардад (ва цар коре тацти назорати
дақиқи Ӯ ва бо иттилоъ ва иҷозаи Ӯ анҷом
мепазирад, ва цар чизе ба Ӯ марбут аст)».
(Сураи Шуро 52-53)
Ва низ фармудааст:
َ ه
 ّرُ ر َ ََ َ ُ هٞ َ َ َ رٞٓ َ َ ُ َ َ ََُُّ َ رُ ر
ّي إَِّل
ٍِ ِ يد ٱىظَٰي
ِ نل ٌَِ ٱىلرء
ِ ﴿وج
ِان ٌا ْٔ شِفاء ورۡحث ى ِيٍؤ ٌِِ ِّي وَّل يز

َخ َص ا
]٨٢ :﴾ [االرساء٨٢ ارا

«Мо ожте аз Қуръонро фурӯ мефиристем, ки
мояи шифову бецбудии (дилцо аз беморицои
нодониву гумроцк, ва поксозии дарунцо аз
касофатцои цавову цавас ва цамчунин бецбуди
ҷисмцо) ва рацмат барои муъминон аст, вале бар
ситамгарон ҷуз зижн намеафзояд».
(Сураи Исроъ 82)
Ва цамчунин мегӯяд:
َٓ
ْ ُا
َ ﴿كُ رو ُْ َٔ ل هَِّل
]٤٤ :﴾ [فصلت٤٤ ۚٞ ِيَ َء َاٌ ُِٔا ْدى َوشِفاء
«Бигӯ: Қуръон барои муъминон мояи
рацнамок ва бецбудии (руцу ҷисмашон) цаст (эшонро
аз роццои гумроцк ва саргаштагк мерацонад, ва аз
беморицои шакку гумон наҷот мебахшад)».
(Сураи Фуссилат 44)
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Ва маълум аст, ки ин таъриф, бажн ва таърифи
Ислом аст бо баъзе аз сифоти махсуси он, ва барои
цамин цам метавон Исломро бо дигар сифатцояш низ
таъриф кард. Масалан бигӯем, ки Ислом дини
фитрат аст!
Зеро ки Аллоц таъоло фармудааст:
َ َ َ َ
َ ا ر َ َ ه
َ ٱَّلل ِ هٱىِت َف َط َر ٱنله
ّ َ َ ََ ر َ ر
اس َغي ري َٓا ۚ َّل ت رتدِيو
ِيَ حِ ِيفا ۚ ف ِطرت
ِ
ِ ﴿فأك ًِ وجٓم ل ِل
َ
َ َ
َ ر ه َ َٰ َ ّ ُ ر َ ّ ُ َ َ َٰ ه َ ر
ََك
]٣٠ :﴾ [الروم٣٠ اس َّل َح رػي ٍُٔن
ِ َث ٱنله
ِۡلي ِق ٱَّللِۚ ذل ِم ٱلِيَ ٱىليًِ ولكَِ أ
«Рӯйи худро холисона мутаваҷҷеци дини
(цақиқии Аллоц, — яъне Ислом) кун. Ин (яъне
холисона, рӯй ба дини цақ овардан) фитрат ва
сириште цаст, ки Аллоц мардумро бар он сиришта
кардааст. Набояд фитрат ва сиришти Худовандро
тағйир дод (ва онро аз худогарок ба куфргарок, ва аз
диндорк ба бединк, ва аз ростагорк ба каҷравк
кашонид). Ин аст дину оини муцкам ва устувор, ва
лекин аксари мардум (чунин чизеро) намедонанд».
(Сураи Рум 30)
Цамчунин метавон гуфт, ки Ислом дини
тавцид ва яктопарастист, ва ж инки дини Илму
дониш, ва ж инки дини Адл аст. Зеро ки ин цама
маъноцо дар Ислом бо комилтарин ваҷц вуҷуд дорад,
ва Ислом ба он даъват кардаву бар он таъкид
намудааст…
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Таърифцои дигаре аз Ислом
Мулоцазаи аввал: Ва бояд таваҷҷуц кард, ки ин
цама таърифоте ки аз Ислом карда шуд, бацри
тамсил аст, на цасру ицотаи он. Зеро имкон дорад, ки
таърифцои дигареро низ бо иборацои гуногун
пешницод кард, ва монеъае вуҷуд надорад. Ба шарти
он ки мазмуни таъриф сацец бошад ва мутобиқи
маънои Ислом бошад. Ва инки алфози таъриф возецу
дуруст, ва бидуни печидагицову иштибоц ва
пушидагицову ибцоме бошад.
Байни ин таърифцо таноқуз ва ихтилоф нест
Мулоцазаи дуввум: Ин таърифоте ки зикр
гашт, цамааш дуруст ва сацец мебошад, ва таноқузе
байни онцо нест, ва ихтилофе вуҷуд надорад. Зеро ки
цар яке азон таърифот мусталзим ва дарбаргирандаи
маъонии таърифи дигар аст.
Ва аммо ихтилоф танцо дар алфоз аст. Ва
ихтилоф дар алфоз ва таъбир ба мазмуни таърифцо
асаре надорад, зеро цар яке аз ин таърифцо ж ки
сароцатан ва ж инки мусталзиман дигар таърифцоро
шомил аст.
Мақсад аз таъаддуди таърифцо
Мақсад аз овардани таърифцои гуногун ин аст,
ки даъватгар (доък) таърифцои мутаъаддиде назди
худ дошта бошад, то ки ба цоли даъватшаванда
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муносиби онро ихтижр намояд. Аз ҷицати фацму
бардошт ва ҷацонбинии даъватшаванда, ва цамчунин
аз ҷицати саломати фитрат ва ж аз ҷицати он
шубцацое ки қалбашро фаро гирифтааст, ва аз ҷицати
он маъоние ки даъватшаванда ба маърифати он
муцтоҷ аст.
Масалан: Он шахсе ки ба фалсафа ва монанди он сару
кор доштаву ба шубуцоти он гирифтор шудааст,
муносиб ба цолаш он аст, ки Исломро бо таърифи
панҷум барояш пешкаш намуд, инки Ислом посухи
он суолцоест, ки ба зецни инсон ворид мешавад: Аз
куҷо омадаем, ва барои чк, ва куҷо хоцем рафт?!
Он посухе ки пажмбар Муцаммад (салому дуруди
Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод) онро ба мардум
таблиғ намудааст.
Ва аммо он инсоне ки бо улуми иҷтимоък ва умури
қонунк сару кор дорад, агар дар мавриди Ислом суол
кард, пас муносиби цолаш он аст, ки бо таърифи
саввум посух дода шавад.
Ва аммо ғайри мусалмон агар ба Ислом даъват карда
шавад, пас ҷавоби суолаш таърифи аввал аст!
Таърифи мухтор (ихтижршуда):
Ва аммо он таърифе ки мо ихтижр кардаем ва
онро барои бажни аркони Ислом асос қабул кардаем,
цамон таърифи аввалк цаст, ки дар цадиси Ҷабраил
аз Пажмбар (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу
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асцобаш бод) ворид шудааст. Ва он таъриф
мутазаммин ва дарбаргирандаи цамаи он маъонк ва
мақосиди таърифцои дигар аст.
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