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Чигуна ба сӯи калимаи “Ло илоҳа илло Аллоҳ”
даъват намоем?
Вақтоки Худованд ва паёмбараш моро ба
даъват кардан ба сӯи Худованд амр намудаанд,
инчунин чигуна даъват карданро низ бароямон шарҳ
додаанд.
Худованд моро роҳнамои карда мефармояд:
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(Ба онҳо) «Бигӯ: ин роҳи ман аст. Ману
пайравонам ҳамагонро бо далелу ҳуҷҷат ба сӯи Худо
мехонем. Пок аст Худо ва ман аз мушрикон нестам!»
Сураи Юсуф 108
Паёмбари Худо (с) низ дар бисёри аз аҳодисаш
бароямон роҳи даъватро шарҳ додааст, ки яке аз
ҳадисҳои машҳураш дар ин мавзӯъ бо номи "Ҳадиси
Маъоз" машҳур аст.
 ن رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻤﻟﺎ ﺑﻌﺚ، ﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ
 ﻠﻴ�ﻦ أول ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮﻫﻢ إﻴﻟﻪ، ]ﻧﻚ ﺗﺄﻲﺗ ﻗﻮﻣﺎ ﻣﻦ أﻫﻞ الﻜﺘﺎب:ﺎذا إﻰﻟ اﻴﻟﻤﻦ ﻗﺎل
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 ﺈن ﻫﻢ أﻃﺎﻋﻮك ﺬﻟلﻚ،-  ﻰﻟ أن ﻳﻮﺣﺪوا اﷲ: و� رواﻳﺔ- ﺷﻬﺎدة أن ﻻ � اﻻ اﷲ
 ﺈن ﻫﻢ أﻃﺎﻋﻮك ﺬﻟلﻚ، ﻓﺄﻋﻠﻤﻬاﷲ اﻓﺮﺘض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻤﺧﺲ ﺻﻠﻮات ﻲﻓ ﻞﻛ ﻳﻮم وﻴﻟﻠﺔ
 ﻓﺈن ﻫﻢ،ﻠﻤﻬﻢ أن اﷲ اﻓﺮﺘض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺻﺪﻗﺔ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ أﻏﻨﻴﺎﺋﻬﻢ وﺗﺮد ﻰﻠﻋ ﻓﻘﺮاﺋﻬﻢ
 ﻓﺈﻧﻪ ﻟيﺲ ﺑيﻨﻬﺎ و�� اﷲ، اﺗﻖ دﻋﻮة اﻤﻟﻈﻠﻮم، ﺈﻳﺎك و�ﺮاﺋﻢ أمﻮاﻬﻟﻢ،ﻃﺎﻋﻮك ﺬﻟلﻚ
 واه اﺒﻟﺨﺎري و مﺴﻠﻢ.[ﺣﺠﺎب
Аз ибни Аббос (р.з) ривоят аст, ки вақте
Расули Худо (с) Маъоз ибни Ҷабалро ба ҳайси ҳоким
бар Яман фиристод, ба ӯ чунин фармуд: “Эй Маъоз!
Ту ба назди қавме мерави, ки аз аҳли китоб ҳастанд
(Аҳли китоб яҳудиҳо ва насрониҳоро мегуянд)
Аввалин чизе ки онҳоро даъват менамои, даъват ба
сӯи шаҳодат додан бар "Ло илоҳа илло Аллоҳ бошад”
(даъват бар инки Худоро ягона бишносанд) “Дар
ривояти дигар лафзи ҳадис ингуна аст:” Онҳоро
даъват кунед то бар ягонагии Худованд иқрор
варзанд. Агар онҳо дар иқрор бар ягонагии Худованд
аз шумо итоъат карданд, пас ба онҳо бигуед, ки
Худованд дар як шабонарӯз (24 соат) бар шумо панҷ
намоз фарз гардонидааст. Агар онҳо ин амрро низ
пазируфтанд, Сипас ба онҳо бигуед, ки Худованд бар
шумо садақаро (закотро) фарз гардонидааст, ки аз
ағниёи (бойҳо) онҳо гирифта шуда бар фақирони
онҳо (эҳтиёҷмандон) дода мешавад. Агар онҳо барои
4

додани закот омодагии худро эълон карданд , дар ин
ҳолат бар молҳои хубу беҳтарини онҳо дастдарози
накунед. Ва аз дуъои мазлумону ситамдидагон
битарсед, ки байни фарёди (дуъои) онҳо ва
парвардигорашон пардае нест.” (Яъне Худованд
дуъои мазлумро қабул мекунад)
Бухорӣ ва Муслим
 أن رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ:ﻬﻟﻤﺎ )ﺒﻟﺨﺎري و مﺴﻠﻢ( ﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ
 ]ﻋﻄ� الﺮاﻳﺔ ﻏﺪا رﺟﻼ �ﺐ اﷲ ورﺳﻮﻪﻟ و�ﺒﻪ اﷲ:ﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل ﻳﻮم ﺧﻴﺮﺒ
 ﻓﻠﻤﺎ أﺻﺒﺤﻮا، ﺎت اﻨﻟﺎس ﻳﺪو�ﻮن ﻴﻟﻠﺘﻬﻢ أﻳﻬﻢ ﻳﻌﻄﺎﻫﺎ،ﻮﻪﻟ ﻳﻔﺘﺢ اﷲ ﻰﻠﻋ ﻳﺪﻳﻪ
  ﻲﻠﻋ ﺑﻦ أﻲﺑ: ﻓﻘﺎل، ا ﻰﻠﻋ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻠﻛﻬﻢ ﻳﺮﺟﻮ أن ﻳﻌﻄﺎﻫﺎ
، ﺎﻋ ﻪﻟ، ﺒﺼﻖ ﻲﻓ ﻋﻴنﻴﻪ، ﺄﻲﺗ ﺑﻪ، ﺎل ﻓﺄرﺳﻠﻮا إﻴﻟﻪ، ﻮ �ﺸﺘﻲﻜ ﻋﻴنﻴﻪ:ﻃﺎﻟﺐ؟ ﻓﻘﻴﻞ
 ﺛﻢ،  ﺬ ﻰﻠﻋ رﺳﻠﻚ ﺣﻰﺘ ﺗ�ل �ﺴﺎﺣﺘﻬﻢ: ﻗﺎل،  ﻓﺄﻋﻄﺎه الﺮاﻳﺔ، ﺮﺒأ ﻛﺄن لﻢ ﻳ�ﻦ ﺑﻪ وﺟﻊ
 ﻓﻮ اﷲ ﻷن ﻳﻬﺪي،  ﺧﺮﺒﻫﻢ ﺑﻤﺎ �ﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻖ اﷲ ﺗﻌﺎﻰﻟ ﻓﻴﻪ، دﻋﻬﻢ إﻰﻟ اﻹﺳﻼم
 ﺒﻟﺨﺎري و مﺴﻠﻢ.[اﷲ ﺑﻚ رﺟﻼ وﺪا ﺧ� لﻚ ﻣﻦ ﻤﺣﺮ اﻨﻟﻌﻢ
Дар ҳадиси дигаре, ки имом Бухорӣ ва имом
Муслим аз Саҳл ибни Саъд (р.з) ривоят кардаанд, ки
Расули Худо (с) рӯзи ғазваи Хайбар (ҷанги Хайбар)
фармуданд: “Фардо парчамро ба шахсе хоҳам дод ки
Худо ва расулашро дӯст медорад ва Худо ва расулаш
ҳам ӯро дӯст медоранд. Ва Худованд ба дасти ӯ
Хайбарро фатҳ хоҳад кард. Тамоми шаб саҳобагони
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гироми (р.з) бар ин масъала ибрози назар мекарданд,
ки фардо парчам ба ки дода хоҳад шуд. Бомдоди
рӯзи дигар ҳама саҳобагон (р.з) ба назди Паёмбар (с)
ҳозир шуданд. Ҳар якеро орзуи он буд, ки парчам ба
ӯ дода шавад. Паёмбар (с) пурсиданд: Али ибни
Абутолиб (р.з) куҷост? Гуфта шуд, ки: Ӯ аз дарди
чашм шикоят дорад. Паёмбар (с) дунболи ӯ
нафареро фиристод то биёяд. Ҳангоме, ки Али (р.з)
ба назди Паёмбар (с) ҳозир шуд, Паёмбар (с) луъоби
даҳони муборакашро ба чашми Али (р.з) андохт ва
барояш дуъо кард. Али (р.з) онгуна шифо ёфт, ки гуё
аслан чашмаш дард намекард. Сипас Паёмбар (с)
парчамро ба Али (р.з) супурд ва ӯро иршод намуд, ки
бо ороми ва вақори комил ҳамроҳи муҷоҳидон
ҳаракат кун ва ҳарвақт ки ба назди соҳаи Хайбар
расиди таваққуф кун. Пеш аз ҳама онҳоро ба дини
ислом фаро хон ва ҳаққи Худоро, ки бар онҳо аст
барояшон баён кун. Қасам ба Худо агар шахсе ба
воситаи ту мусулмон шавад, ин бароят беҳтар аст аз
соҳиб шуданат бар шутурҳои сурхмуй (шутури
сурхмуй аз боарзиштарин молу матоъи арабҳо буд).
Бухорӣ ва Муслим
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Оят ва аҳодиси гузашта барои мо муҳимтарин
роҳҳои даъватро баён намудааст.
Азҷумлаи бардоштҳо ин аст, ки шахси
даъваткунанда дорои сифатҳои хоссе бошад. Ва аз
ҷумлаи он сифатҳо: илм дошта бошад, амалашро
холис барои Худованд анҷом диҳад, дар роҳи даъват
бо мушкилиҳо рубару мешавад, ки эҳтиёҷ ба сабру
шикебои дорад, зеро ҳастанд касоне ки бе илм даъват
мекунанд ва зарари онҳо бар дин мерасад. Ва касоне
ҳастанд, ки холисона барои Худованд даъват
намекунанд, балки барои шаъну шарафи худ даъват
мекунанд то инки мардум онҳоро олим ва доъиёни
роҳи Худо гӯянд, ва касоне ҳастанд, дар роҳи даъват
сабр карда наметавонанд.
Инчунин вақте ба даъват машғул мешавад
бояд аз ҳоли даъватшавандагон бохабар бошад: Оё
даъватшавандагон мусулмонанд, ё кофиранд, ё аҳли
китобанд, ё бутпарастанд, ё мулҳиданд, ё дар кадом
ҳолати дини қарор доранд? То инки мувофиқи
ҳолати онҳо даъваташро ба роҳ монад.
Чигунае ки дар ҳадис зикр шуд. Паёмбар (с) ба
сӯи Маъоз (р.з) хитоб намуда гуфт: Ту ба назди қавме
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мерави, ки аз аҳли китоб ҳастанд (Аҳли китоб
яҳудиҳо ва насрониҳоро мегуянд).
Баъд азон барояш баён кард, ки муҳимтарин
чизе ки онҳоро ба сӯяш даъват мекуни, ин аст ки
шоҳиди диҳанд, ки Худованд ягона аст.
Аз ин фаҳмида мешавад, ки агар шахс ба
ягонагии Худо имон надошта бошад, намоз хондану
закот додану дигар ибодатҳо фоидае надоранд.
Ва ҳамигуна бо тартиб амрҳои муҳимро
паёмбар (с) ки мувофиқи ҳолати аҳли Яман буд зикр
кард.
Баъд аз он мавзӯъи муҳимми дигареро зикр
кард, ки дуъои мазлум ва ситамдида мебошад.
Худованд дуъои мазлумро иҷобат мекунад ва
дер ё зуд ҷазои золимро медиҳад.
Аммо дар ҳадиси дувум Паёмбар (с) баъди
баён кардани тартиби даъват муҳимтарин чизеро
зикр намуд, ки алоқаманд ба даъваткунанда аст.
Ва он аҷру савобе аст ки даъваткунанда ба
сабаби даъваташ ба даст меорад.
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Бубинед Паёмбар (с) чи мегуяд: “Қасам ба
Худо агар шахсе ба воситаи ту мусулмон шавад, ин
бароят беҳтар аст аз соҳиб шуданат бар шутурҳои
сурхмуй” (шутури сурхмуй аз боарзиштарин молу
матоъи арабҳо буд)
Пас аҷру савобе ки даъваткунанда мегирад
беҳтару болотар аст аз беҳтарин молу матоъи дунё.
(дар он вақт беҳтарин молу матоъ шутури сурхмуй
буд, аммо ҳоло....).
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