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Имон ва куфр

Имон ва куфр:
Инҳо ду исм ва ду ҳукме мебошанд, ки танҳо Худованд ба
онҳо ҳукм мекунад, пас касеро кофир гуфта намешавад магар бо
далил ва ҳуҷат.
Мардум дар рӯи замин ба ду қисманд:
1) Муъмин.
2) Кофир.
Худованд мефармояд:

ُ ذ
ُ
ُ
ُ
]٢ :﴾ [اتلغابن٢ََ﴿هوََٱَّلِيَخلقكمََف ِمنكمَََكف ِرََومِنكمَ ُّمؤمِن

«Ӯст, ки шуморо биёфарид. Баъзе аз шумо кофир ва
баъзе мӯъминанд».
Сураи Тағобун 2
Ва ҳукми ин ду гуруҳ онест, ки Худованд онро дар Қуръон ё
суннати Паёмбараш (с) нозил кардааст.
Аммо мунофиқон онҳое мебошанд, ки:
1. Ё дар асл кофир ҳастанд ва онро пинҳон намуда дар зоҳир
худро муъмин нишон медиҳанд, мисли оне, ки дар зоҳир
нишон медиҳад, ки гуё ба Худованд ва китобаш ва
паёмбаронаш эмон дорад, аммо дар ботин инҳоро дуруғ
мешуморад, ва инро нифоқи акбар мегуянд.
2. Ё ин, ки мусулмонанд локин гуноҳро пинҳон медоранд ва
тақворо зоҳир месозанд, мисли оне ки дар зоҳир нишон
медиҳад, ки дар аҳдҳояш вафодор аст, аммо дар ботин
аҳдшикан мебошад, ва инро нифоқи асғар мегуянд.
Ва ин мунофиқро дар зоҳир ҳамчун муомилаи мусулмонон
карда мешавад.
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Дар асл молу хуни муъмин ҳаром аст, ва хуну моли кофир
ҳалол аст, локин ин маънои онро надорад, ки хуну моли кофир
дар ҳар сурат ҳалол аст, балки мешавад, ки хуну молаш ҳаром
гардад, мисли ин, ки бо ӯ аҳд баста шавад ва ӯро амон дода шавад,
ё ӯро мусулмоне ба зимаи худ бигирад, дар ин суратҳо хуну моли
ӯ ҳаром хоҳад гашт.
Ва муъминро низ бо сабаби баъзе гуноҳон кушта мешавад,
мисли ин ки касеро бикушад, ва ё баъди зан диданаш ё шавҳар
диданаш зино кунад.
Ва касеро кофир гуфта намешавад магар он, ки ӯро
Худованду расулаш кофир ҳукм кунанд:
Мисли ин, ки касе Худованду паёмбарашро дуруғ бишуморад.
Ё инки ба Худованду паёмбараш масхара намояд, Худованд
мефармояд:
ُ
ُ ُ
ُ ُ ُ ُ ُ ذ
ذ
ُ ِۦَك
ِ بَقلَأبِٱَّللَِوءايَٰتِهِۦَور ُس
َََل٦٥َنتمَتسته ِز ُءون
وِل
﴿ولئِنَسأۡل ُهمََلقول ذنَإِنماَك ذناََنوضَونلع
ْ
ٓ
ٓ
ُ ْ ُ
ذ
ُ ذ
ُ ُ
ُ
ُ
﴾٦٦َتعتذ ُِرواَقدَكفرتمَبعدَإِيمَٰن ِكمَإِنَنعفَعنَطائِفةََمِنكمَنعذِبَطائِفَۢةَبِأن ُهمََكنواَُم ِرمِني

]٥٥ ،٥٦ :[اتلوبة

«Агар аз онҳо бипурсӣ, ки чӣ мекардед? Мегӯянд: «Мо бо
ҳам харф мезадем ва бозӣ мекардем». Бигӯ: «Оё Худо ва оёти
Ӯ ва паёмбарашро масхара мекардед?»
Узр наёваред. Пас аз имон кофир шудаед. Агар аз гуноҳи
гурӯҳе аз шумо бигузарем, гурӯҳи дигарро, ки гунаҳкор
шудаанд, азоб хоҳем кард».
Сураи Тавба 65 - 66
Ё ин, ки бо Худованду паёмбараш якрави намуда ба амрҳои
онҳо сар хам нанамояд.
Ё ин, ки аз аҳкоми шариъат чизеро инкор намояд, ки бо
таври қатъи собит шуда бошад.
Ё ин, ки аз номи Худованд дуруғ бигуяд,
мефармояд:

Худованд
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ُ ذ
ذ
ذ
ُ
]٥٠٦ :﴾ [انلحل١٠٥ََٱَّللِهَوأ ْو َٰٓلئِكََه َُمَٱلكَٰذِبُون
َ َٰ
َِ َٰ َتيَٱلكذِبََٱَّلِينَََلََيُؤم ُِنونََأَِبي
ِ ﴿إِنماَيف

«Касоне дурӯғ мебофанд, ки ба оёти Худо имон
надоранд. Инҳо худ дурӯғгӯянд».
Сураи Наҳл 105
Ва боз мефармояд:
ٓ
ذ
ذ
ََفَجه ذنمََمث ٗوىَل ِلكَٰفِرِين
َ ِ ََقَل ذماَجاءهُ َٓۥَأليس
َِ ٱَّللَِكذِبًاَأوََكذبََبِٱۡل
َ ََىََع
ََٰ نَٱفَت
َِ ﴿ومنََأظل َُمَم ذِم
]٥٦ :﴾ [العنكبوت٦٨
«Пас кист ситамкортар аз он, ки бар Худо дурӯғ
мебандад ё ба ҳангоме ки ҳақ ба сӯи ӯ ояд, такзибаш мекунад
(дурӯғ мешуморад)? Оё дар ҷаҳаннам ҷойгоҳе барои кофирон
нест?»
Сураи Анкабут 68
Дар ин оят зулм ба куфр тафсир шудааст.
Ё ин, ки ибодатеро барои ғайри Худованд анҷом бидиҳад.
Худованд мефармояд:
ذ
ذ
ُ
ذ
ََِحَٱلكَٰفِ ُرون
َُ ٱَّللَِإِل َٰ ًهاَءاخرَََلََبُرهَٰنََ ُِلۥَبِهِۦَفإِنماَحِسابُ ُهۥَعِندََربِه َِۦَٓإِن ُهۥََلََ ُيفل
َ ََعَمع
َ ﴿ومنَيد

]٥٥١ :﴾ [املؤمنون١١٧

«Он кас, ки ба ҷои Худои якто худои дигареро мехонад,
ва ба ҳаққонияташ ҳеҷ бурҳоне надорад, ин аст, ки ҳисобаш
назди Парвардигораш хоҳад буд. Ва кофирон наҷот
намеёбанд».
Сураи Муъминун 117
Агар чи ин ибодатро холис барои ғайри Худо анҷом бидиҳад
ё ин, ки бутҳоро восита миёни худ ва худованд бигардонад, ҳамаи
инҳо куфр мебошанд,
Худованд мефармояд:
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ُ ُ
ُ ُ ذ
ذ
ُ َٰٓ ُ ِ ٓ ُ َٰٓ
ُ ُّ ُ
ُ
ََبون
َ ِ ٱَّلل َِقلََأتن
َ ََعؤناَعِند
ُضهمََوَلََينف ُع ُهمََويقولونََهؤَل َءَشف
ٱَّللَِماََلََي
َ َون
َِ ﴿ويع ُب ُدونََمِنَد
ُ ُ ذ
ذ
فَ ذ
]٥٦ :﴾ [يونس١٨ََۡشكون
ََٰ َٰ ۡرضَ ُسبحَٰن ُهۥَوتع
َ ِ فَٱۡل
َ ِ ََتَوَل
َِ َٰ ٱلسمَٰو
َ ِ َٱَّللَبِماََلََيعل َُم
َ
ِ لَعماَي
«Ғайри Худо чизҳоеро мепарастанд, ки на судашон
мерасонад на зиён. Ва мегӯянд: Инҳо шафеъони мо дар назди
Худоянд. Бигӯ: Оё ба Худо аз чизе хабар медиҳед, ки дар
замину осмон аз он хабаре надорад? Худо пок аст ва аз он чӣ
бо Ӯ шарик месозед, болотар аст!».
Сураи Юнус 18
Ё ин ки ончиро, ки махсуси Худованди ягона аст дигаронро
дар он шарик бидонад, мисли он, ки чизеро дар шариъат бо
гуфтаи касе ҳаром бидонад ё ҳалол, чунки Худованд аҳкоми
шариъатро ибодат номидааст чуноне, ки мефармояд:
ذ
ٓ ُ ُ ْٓ ذ
ُ ُ ذ ذ
]٠٠ :﴾ [يوسف٤٠ََُلَإِيذ َاه
َ ِ َلَتعبدوَاَإ
َ َّللَِأمرََأ
َ ِ ََل
َ ِ نَٱۡلك َمَإ
َِ ِ ﴿إ
«Ҳукм ҷуз ҳукми Худо нест. Фармон додааст, ки ҷуз Ӯро
напарастед».
Сураи Юсуф 40
Ё ин, ки даъво кунад, ки ба ҷуз Худованд касе ғайбро
медонад, мисли ҷодугарон ва ситорашиносон.
Худованд мефармояд:

ُ ذ
ذ ذ
لََلَيعل ُمَمنَف ذ
ِ تَوٱۡل
]٥٦ :﴾ [انلمل٦٥َٱَّلل
َُ ۡرضَٱلغيبَإَِل
﴿ق
ِ َٰ َٱلسمَٰو
ِ

«Бигӯ: «Ҳеҷ кас дар осмонҳову замин ғайбро намедонад,
магар Аллоҳ».
Сураи Намл 65
Ё ин, ки даъво кунад, ки ӯ халқ мекунад ва зинда мекунад ва
мемиронад ва дар осмону замин тасаруф мекунад.
Худованд мефармояд:
ٓ ُ ُ ْ ذ
ُ ُ َٰ ُ ُ ذ
ُ
ُ
َٰ وا َْكخلقِهِۦَفت
َِد
َُ كََشءََوهوََٱلوَٰح
َِ َِق
َ ٱَّللَخل
َ َل
َِ قَعلي ِهمََق
َُ شبهََٱۡلل
َ َّللَُِشَكءََخلق
َ ِ َوا
َ ﴿أمََجعل
ذ
]٥٥ :﴾ [الرعد١٦َٱلقه َٰ َُر
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«Ё шариконе, ки барои Худо қоил шудаанд, чизҳое
офаридаанд, монанди он чӣ Худо офаридааст ва онон дар
бораи офариниш ба иштибоҳ афтодаанд?» Бигӯ: «Аллоҳ
офаринандаи ҳар чизест ва Ӯ ягонаву қаҳҳор аст!».
Сураи Раъд 16
Ва ин чунин касе ки кофиронро ба ҷои мусулмонон дӯст
бигирад ва онҳоро дӯст бидорад ва нусрат бидиҳад.
Худованд мефармояд:

ذ
ذ
ُ
]٦٥ :﴾ [املائدة٥١ََ﴿ومنَيتول ُهمَمِنكمََفإِن ُهۥَمِن ُهم

«Ҳар кас аз шумо, ки онҳоро дӯст гирад, аз ҷумлаи
онҳост».
Сураи Моида 51
Ва ҳар ки имконияти шиносои бо исломро пайдо кунад
локин аз ин имконият бо ихтиёри худ руй гардонад, ин гуна
инсон кофир аст, агар чи ҳақиқатро надонад, чунки ӯ ҷоҳиле аст,
ки фурсат дошт ҷоҳилияшро бартараф намояду ҳақиқатро пайдо
кунад.
Ба ҳамин хотир Худованд дар бораи мушрикон фармуд:
ُ
ُُ
]٢٠ :﴾ [االنبياء٢٤ََق هَف ُهمَ ُّمع ِرضون
ََثهمَََلََيعل ُمونََٱۡل ذ
﴿بلََأك
«На, бештаринашон чизе аз ҳақ намедонанд ва аз он
рӯй мегардонанд».
Сураи Анбиё 24
Дар ин оят зикр намуд, ки онҳо ҷоҳиланд локин бо ихтиёри
худашон.
Ва боз мефармояд:

ذ
ُ ُ ْ ُ ُُٓ ْ ذ
]٣ :﴾ [االحقاف٣ََواَمع ِرضون
َ واَعمَاَأنذِر
َ ﴿وٱَّلِينََكفر

«Ва кофирон аз он чӣ онҳоро метарсонанд, рӯй
мегардонанд».
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Сураи Аҳқоф 3
Чун инсон имконият дошта бошад, ки ҳақро бо тамоми
тафсилоташ бишносад, локин ҳангоми шуниданаш аз он руй
бигардонад, узри ҷоҳилии ин гуна шахс мақбул нест, ва ин аз
ҷумлаи навъҳои гумроҳии аксари мардумон мебошад, чунки онҳо
аз як тарафи ҳақ бохабар мешаванд, локин аз шунидани дигар
тарафаш руй мегардонанд.
Ва аҳамият надодани аксари кофирони руи замин бар
махлуқоти кавни ва шаръӣ Худованд хислати бисёре аз онҳо
мебошад,
Худованд мефармояд:
ُ
ُ
فَ ذ
]٥٠٦ :﴾ [يوسف١٠٥ََۡرضَي ُم ُّرونََعليهاَوهمََعنهاَ ُمع ِرضون
َ ِ تَوٱۡل
َِ َٰ ٱلسمَٰو
َ ِ ََ﴿وكأيِنَمِنََءاية
«Чӣ бисёр нишонаҳое дар осмонҳову замин аст, ки бар
он мегузаранд ва аз он рӯй барметобанд!».
Сураи Юусуф 105
Ва боз мефармояд:
ُ
]١٥ :﴾ [املؤمنون٧١ََ﴿بلََأتينَٰ ُهمَبِذِكرِهِمََف ُهمََعنَذِكرِهِمَ ُّمعرِضون
«Вале мо пандашон фиристодем ва онҳо аз пандашон
рӯйгардон шуданд».
Сураи Муъминун 71
Ва руй гардонидан аз корҳое, ки баъзеаш маълум аст,
ҳуқуқҳои миёни инсонҳоро соқит намегардонад, пас чи расад бар
ҳуқуқи Худованд, чигуна ҳуқуқи Худованд соқит мегардад?!.
Чун ақл дар оятҳо таамулу тадаббур намекунад, пас
мувофиқи беаҳамиятияш мақсадҳои шариатро аз даст додааст.
Ва ақл чун аз чизҳое бисёр равшану намоён, ки далолат бар
ягонагии Худованд мекунад ва онро ҳар рӯз мебинаду мешунавад
ва онро паси сар мекунад чуноне Худованд мефармояд:
ٓ ذ
ُ
ُ ٗ ُ ٗ ذ
]٣٢ :﴾ [االنبياء٣٢ََٱلسماءََسقفاََّمفوظَاهَوهمََعنََءايَٰتِهاَ ُمع ِرضون
َ﴿وجعلنا
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«Ва осмонро сақфе нигоҳдошташуда кардем ва боз ҳам аз
ибратҳои он рӯ мегардонанд».
Сураи Анбиё 32
Чун инсон фикр кунад, ки аҳамият надоданаш ба тафсилоти
ҳақ ӯро маъзур гардонидааст, пас хатои бузурге кардааст.
Ва сабабҳои руй гардонидан аз ҳақ, ё аз такаббури мешавад,
ва ё аз пушти ҳавову ҳавас рафтан ва ихтиёр намудани кайфу
сафои доими мебошад, ба ҳамин хотир инсон ҳаргоҳ, ки кайфу
сафояшро аз даст медиҳад ва мусибатҳо бар сараш меояд ҳақро бо
чашмаш мебинаду ба сӯи ӯ бармегардад.
Гирифташуда аз китоби "Фаслҳо дар ақида" Абдулазиз ибни
Марзуқ Ат-Турайфӣ
Тарҷума: Дорул-ислом/ Тоҷикӣ
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