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Муқаддимаи мутарҷим
ا
ّ ﺤﻟﻤﺪ ﷲ �ﻤﺪه و�ﺴﺘﻌﻴﻨﻪ و�ﺴﺘﻐﻔﺮه وﻧﻌﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺮﺷور أﻧﻔﺴﻨﺎ وﻣﻦ
ﺎت أﻋﻤﺎﻨﻟﺎ ﻣﻦ ﻳﻬﺪه اﷲ ﻓﻼ مﻀﻞ ﻪﻟ وﻣﻦ ﻳﻀﻠﻞ ﻓﻼ ﻫﺎدي ﻪﻟ وأﺷﻬﺪ أن ﻻ
ﺒ
اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺮﺷ�ﻚ ﻪﻟ وأﺷﻬﺪ أنَّ �ﻤﺪاً ﻋﺪه ورﺳﻮﻪﻟ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﻰﻠﻋ
ﻪﻟأﺻﺤﺎﺑﻪ وﻣﻦ ﺗﺒﻬﻌﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﻰﻟ ﻳﻮم اﺪﻟﻳﻦ.
أﻣﺎﺑﻌﺪ:
Худованд мефармояд:
َ ۡ ُُ ْ َّ ََ ُۡ ُ ْ
َ ۡٗ
��وا بِهِۦ ش�ٔاۖ ] «٣النساء[٣ :
»وٱ�بدوا ٱَ و� � ِ
«Ва Худовандро парастиш кунед ва чизеро ба
Ӯ шарик наоваред» (Сураи Нисо: ояти 36).
Расулуллоҳ (салаллоҳу алайҳи ва саллам) ба
Муъоз ибн Ҷабал (разиаллоҳу анҳу) мефармояд:
»ﺪري ﻣﺎ ﺣﻖ اﷲ ﻰﻠﻋ اﻟﻌﺒﺎد ﻗﺎل :ﷲ ورﺳﻮﻪﻟ أﻋﻠﻢ ،ﻗﺎل :أن ﻳﻌﺒﺪوه وﻻ
�ﻮا ﺑﻪ ﺷيﺌﺎً ،ﺛﻢ أﺗﺪري ﻣﺎ ﺣﻖ اﻟﻌﺒﺎد ﻰﻠﻋ اﷲ إذا ﻓﻌﻠﻮا ذلﻚ أن ﻻ ﻳﻌﺬﺑﻬﻢ«.
]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ[.
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«Оё медони ҳаққи Худо бар бандагонаш чист?
Гуфт: Худо ва Расули Худо беҳтар медонанд,
фармуд: ин ки Худоро ибодат кунанд ва ҳеҷ
чизеро шарики Ӯ қарор надиҳанд, сипас фармуд:
оё медони ҳаққи бандагон бар Худо чист агар ин
амалро (ҳаққи Худоро) анҷом доданд? Ин ки
онҳоро азоб надиҳад». (Муттафақ алайҳи)
Чизе, ки дар он ҳеҷ шак ва тардиде нест ин ки:
илм ва дониши худошиносӣ ва ақидаи исломӣ,
асос ва бунёди тамоми донишҳои башар
меравад, шоистаи он аст, ки мо тамоми
мусалмонон ба он инояти беҳтар ва бештаре
дошта бошем то ин ки ба мавҷиби он аъмол ва
кирдори мо саҳеҳ ва назди Борӣ Таъоло мавриди
қабул бошад, бахусус дар ин замоне, ки
ҷараёноти инҳирофӣ ва гумроҳкунандаи куфр ва
илҳод ва тасаввуф ва руҳбоният ва ҷараёни
қабрпарастӣ ва ширк ва бидъатҳо ва
мухолифатҳои пайравӣ аз Паёмбар (салаллоҳу
алайҳи ва саллам) ва суннати ӯ ҳама ҷо фаро
гирифта ва тамоми ин ҷараёнот хатарнок аст,
агар мусалмони муслеҳ ба салоҳи ақидаи саҳеҳ,
ки аз Қуръон ва суннат ва фаҳми салаф ва
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гузаштагони уммати Муҳаммадӣ набошад бими
он меравад, ки ин ҷараёноти мунҳариф ва
гумроҳкунанда ӯро ба тарафи худ мекашад.
Ба ҳамин далоил барои мусалмон ёдгирии
ақидаи саҳеҳи Ислом ва иноят ва таваҷҷӯҳи хос
ба он зарурӣ ва лозим аст, то дар чанголи ин
ҷараёноти инҳирофи ва гумроҳкунанда наяфтем.
Ба ин сабаб мо ин китобро, ки „Воҷиботе, ки бар
ҳар мусалмони мард ва зан, донистани он зарурӣ
аст“ ( )ﺒﺎت اﻤﻟﺘﺤﺘﻤﺎت اﻤﻟ ﻌﺮﻓﺔ ﻰﻠﻋ ﻞﻛ مﺴﻠﻢ ومﺴﻠﻤﺔном
дорад, ва аз суханони Шайх Муҳаммад бин
Сулаймони Тамимӣ ва наводаҳои ӯ, ва ҷамъ ва
тартиби Шайх Абдуллоҳ бин Иброҳими
Қаръовӣ аст, тарҷума карда ва ба мусалмонони
ҷаҳон, бузург ва кӯчак, ва пир ва ҷавон тақдим
медорем, Умед аст мавриди қабул қарор гирад ва
онро мутолиъа карда нуқоти муҳими онро дарк
кунанд, то дар зиндагии рӯзмарраи худ, дунё ва
охират комёб шаванд.
Ва дар поён аз Борӣ Таъоло хоҳонем, ки моро
бар ин амали мутавозеъ аҷр ва подоши нек ато
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фармуда, онро хосан мавриди ризо ва хушнудии
худ қарор диҳад.
ﻮاﻧﺎ أن اﺤﻟﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻤﻟ� ،وﺻ� اﷲ وﺳﻠﻢ ﻲﻠﻋ ﻧبﻴﻨﺎ �ﻤﺪ وﻲﻠﻋ آﻪﻟ
ﺻﺤﺒﻪ أﻤﺟﻌ�.
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Усули сегонае, ки ёдгирии он бар ҳар
мусалмони зан ва мард воҷиб аст
Ва онҳо ҳам иборатанд аз ин ки бандаи Худо
дини Паёмбараш Муҳаммад (салаллоҳу алайҳи
ва саллам)-ро бишносад.
Пас агар ба ту гуфта шуд: Парвардигори ту
кист?
Бигӯ: Парвардигори ман касе аст, ки тамоми
ҷаҳониёнро бо неъматҳои худ офарида ва
парвариш дода, ва Ӯст Маъбуд ва Парвардигори
ман, ва ғайр аз Ӯ ман маъбуди дигаре надорам.
Ва агар ба ту гуфта шуд: Дини ту чист?
Бигӯ: дини ман Ислом аст, ва он ҳам таслим
шудан ба Худои Якто ва итоат аз Ӯ, ва бароат аз
ширк ва мушрикон.
Ва агар ба ту гуфта шуд: Паёмбари ту чӣ касе
аст?
Бигӯ:
Муҳаммад
ибн
Абдуллоҳ
ибн
Абдулмутталиб ибн Ҳошим, ва Ҳошим аз қабила
ва тоифаи Қурайш аст, аз арабиҳост, ва араб аз
насли фарзандони Исмоил ибн Иброҳими Халил
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ҳастанд, беҳтарин саломҳо ва дурудҳо нисори
онон бод.

Усули дини мубини Ислом ва асоси
он ду чиз аст:
1. Амр ба ибодат ва парастиши Худои Якто
ва Беҳамто, водор кардан ба он, ва дӯстӣ ва
хайрхоҳӣ дар он, ва кофир донистани касе,
ки ин динро тарк ва мухолифати он кунад.
2. Барҳазар доштан аз ширк дар ибодати
Худо, ва шиддати накир ва мухолиифат
дар он, ва душман донистани касе, ки ин
амалро анҷом медиҳад, ва кофир
донистани касоне, ки ширк меварзанд.
Шурути «Ло илоҳа иллаллоҳ»
1. Донистани маънои он ба таври нафӣ ва
исбот. Яъне (ло илоҳа) нафии тамоми
анвоъи ибодат аз ғайри Худо, ва
8

2.

3.
4.
5.

6.

7.

(иллаллоҳ) исботи тамоми анвоъи ибодат
барои Худои Ягона.
Яқин: Ва он ҳам иборатаст аз ин ки илм ва
яқини комил ба он дошта бошем. Илме,
ки дар он шакк ва тардиде вуҷуд надошта
бошад.
Ихлос: Ҳамон ихлосе, ки мухолифи ширк
аст.
Ростӣ: Ҳамон ростие, ки бо дурӯғ мунофот
дорад ва монеъ аз нифоқ мешавад.
Дӯст доштани ин калима ва он чӣ бар он
далолат дорад, ва хушҳол будан ба Ислом
ва тавҳид.
Таслим шудан ба ҳуқуқи он, ва он ҳам
анҷоми амалҳои воҷиб ба таври холис
барои Худо ва талаби ризои Ӯ.
Қабуле, ки мунофӣ ва мухолиф ба рад
кардани он мебошад.

Далели ин шартҳо аз Қуръон ва суннати
пайғамбар (салаллоҳу алайҳи ва саллам).
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Далели аввал: он ҳам илм ва маърифат ба
маънои он:
 َٓ ّ
ُّ
َ ٰ»عۡلَم ۡ �َنَهُۥ  � إِ�َ ه
[١ :« ]�مد١َ� إِ�َّ ٱ

«Пас яқин бидон, ки маъбуде ба ҳақ ҷуз
Худои Якто нест» (Сураи Муҳаммад: ояти 19)
َ َ
ُ َۡ َ َ َ ّ
[٨ :« ]الزخرف٨ ٱ� ّ ِق َوه ۡم َ� ۡعل ُمون
ِ »ِ�َ من ش ِهد ب

«Балки касоне (чунин ҳаққе доранд), ки онон
дониста ба ҳақ гувоҳӣ дода бошанд» (Сураи
Зухруф: ояти 86)
َ َ
ُ
«» َوه ۡم َ� ۡعل ُمون

яъне медонанд бо дилҳояшон, он чӣ забонҳои
онҳо бо он нутқ карда аст.
Усмон бин Аффон (разиаллоҳу анҳу) ривояте
мекунад, ки Расули Акрам (салаллоҳу алайҳи ва
саллам) фармуданд:
ََّّ ﻻ � إﻻ
ّ
.[اﷲ دﺧﻞ ﺠﻟﻨﺔ« ]مﺴﻠﻢ
»ﻦ ﻣﺎت وﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ �ﻧ
«Ҳар касе, ки бимирад ва бидонад, ки маъбуде бар
ҳақ ғайр аз Худои Якто нест, ба биҳишт дохил
мешавад» (Ривояти Муслим).
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Далели яқин ва имон доштан ба он:
Худованд мефармояд:
َ ْ
ّ
َ ۦ �ُمَ ل َ ۡم يَ ۡرتَابُوا ْ َو
» مَا ٱلۡمُؤۡ مِنُونَ ٱ�َِّينَ ءَامَن
ّ ِ�ُو
ِ ُواْ بِٱ�َِ َو َر
� ٰ َه ُدوا بِأ ۡم َ�ٰل ِ ِه ۡم
َّ
َ ُ ٰ ّ ُ ُ َ ٰ ٓ �ْو
.[١ :« ]ا�جرات١ َأنفُسِهِمۡ �ِ سَبِ يلِ ٱ�َِّۚأُ َ�ِك هم ل�َدِقون
«Мӯъминон танҳо ононанд, ки ба Худо ва
расулаш имон овардаанд, онгоҳ шак ба дил
роҳ надодаанд ва бо амвол ва ҷонҳояшон дар
роҳи Худо ҷиҳод кардаанд, инонанд, ки
ростгӯянд» (Сураи Ҳуҷарот: ояти 15).
Худованд барои сидқ ва ростӣ имонашон ба Худо
ва Расул шарт карда, ки шак ба дили худ роҳ
надиҳанд, яъне шак накунанд, зеро касе, ки шак
кунад, аз мунофиқин шумор меравад.
Ва аз Абу Ҳурайра (разиаллоҳу анҳу) ривоят аст,
ки Расулаллоҳ (салаллоҳу алайҳи ва саллам)
фармудаанд:
 ﻻ ﻳﻠﻰﻘ اﷲ ﺑﻬﻤﺎ ﻋﺒﺪ ﻏ� ﺷﺎك ﻓﻴﻬﻤﺎ،»ﻬﺪ أن ﻻ � إﻻَّ اﷲ و أ�ّ رﺳﻮل اﷲ
ّ
 » ﻳﻠﻰﻘ اﷲ ﺑﻬﻤﺎ ﻋﺒﺪ ﻏ� ﺷﺎك ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻓﻴﺤﺠﺐ:َّ دﺧﻞ اﺠﻟﻨﺔ« و� رواﻳﺔ
ّ
.[ﻦ اﺠﻟﻨﺔ« ]مﺴﻠﻢ
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«Гувоҳи медиҳам, ки маъбуде бар ҳақ ҷуз Худои
Якто нест, ва ман Расули Худо ҳастам. Ҳар касе бо
ин ду гувоҳӣ Худоро мулоқот кунад, ва дар он шакке
дар дил наёварад, ба биҳишт дохил хоҳад шуд, ва дар
ривояте омадааст: ҳар касе бо ин ду гувоҳӣ Худоро
мулоқот кунад дар ҳоле, ки шакке дар дили ӯ
набошад, аз дохил шудан ба биҳишт ҷилавгирӣ
нахоҳад шуд» (Ривояти Муслим).
Ва дар ҷузъе аз ҳадисе, ки Абу Ҳурайра
(разиаллоҳу анҳу) аз Расулуллоҳ (салаллоҳу
алайҳи ва саллам) ривоят мекунад, омада аст, ки
фармуданд:
ّ
 ﻟﻘﻴﺖ وراء ﻫﺬا اﺤﻟﺎﺋﻂ �ﺸﻬﺪ أن ﻻ � إﻻَّ اﷲ مﺴتﻴﻘﻨﺎً ﺑﻬﺎ ﻗﻠﺒﻪ ﻓبﺮﺸه...»
َّﻻ � إﻻ
ً
اﷲ مﺴتﻴﻘﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻗﻠﺒﻪ
ﻟﻨّﺔﻣﻦ ﻟﻘﻴﺖ وراء ﻫﺬا اﺤﻟﺎﺋﻂ �ﺸﻬﺪ أن
ﺮﺸّه
ّ
.[ﺑﺎﺠﻟﻨﺔ« ]مﺴﻠﻢ
«Ҳар киро пушти ин девор мулоқот карди, ки
гувоҳӣ медиҳад, ки ҳеҷ маъбуде бар ҳақ ғайр аз Худои
Якто нест, дар ҳоле, ки дилаш мустайқин ба он
бошад, ба биҳишт мужда бидеҳ» (Ривояти Муслим).
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Ва далели ихлос дар он:
َ ۡ ِين
ّ ِ ّ َِ �َ �َ »
ّ ] «٣ٱ�ال ُِص
ُ �ٱ
[٣ :ِلزُ َمر
«Огоҳ бошед, ки дин холис (пок аз риё ва
нифоқ) барои Худои Якто аст» (Сураи Зумар:
ояти 3).
Худованди Мутаъол мефармояд:
َٓ
ُۡ َّ
َ �ل ِص
ّ �ُ َ �
َ �ٱ
[٥ :ِ« ]ا�َ ّي ِ َنة٥ ِين ُح َنفا َء
َ�» َمآ أُمِرُوٓاْ إِ�َّ �َِعۡبُدُواْ ٱ
ِ

«Ва фармон наёфтанд ҷуз онки Худоро, дар
ҳоле, ки парастишро барои Ӯ холис сохтаанд
бо покдилӣ (динварзӣ ба оини Иброҳим)
бипарастанд ва намоз бар по доранд ва закот
бипардозанд ва ин аст оини ростин» (Сураи
Баййина: ояти 5).
Ва далел аз суннати Паёмбар (салаллоҳу алайҳи
ва саллам) ҳадиси саҳеҳ ва собит, ки Абу Ҳурайра
аз Расулуллоҳ (салаллоҳу алайҳи ва саллам)
ривоят мекунад, ки фармуданд:
َّﻣﻦ ﻗﺎل ﻻ � إﻻ
ً
(اﷲ ﺧﺎلﺼﺎ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ أو ﻧﻔﺴﻪ
)ﺪ اﻨﻟﺎس � ﺸﻔﺎﻋﻲﺘ
.[]ﺑﺎري
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«Хушбахттарин ва саъодатмандтарин мардум ба
шафоъати ман Рӯзи Қиёмат касоне ҳастанд, ки
бигӯянд: маъбуде бар ҳақ ғайр аз Худои Якто нест,
ва ин гувоҳӣ холис аз қалб ва ҷонаш бошад» (Ривояти
Бухорӣ).
Ва дар „Саҳеҳ“ Утбон бин Молик (разиаллоҳу
анҳу) ривоят мекунад, ки Расулуллоҳ (салаллоҳу
алайҳи ва саллам) фармуданд:
ا
()ّ ﷲ ﺣﺮّم ﻰﻠﻋ ﻨﻟﺎر ﻣﻦ ﻗﺎل ﻻ إﻻَّ اﷲ ﻳبﺘﻲﻐ ﺑﺬلﻚ وﺟﻪ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ
.[]مﺴﻠﻢ
„Ҳар оина Худованд ҳаром карда бар оташ касеро, ки
бигӯяд: маъбуде бар ҳақ баҷуз Худои Якто нест, ва
бо ин сухани худ ризои Худовандро металабад“
(Ривояти Муслим).
Имом Насоӣ дар китоби „Амал аляума
валлайлата“ ( )عمل ا�وم و الليلةаз ду нафар саҳоба,

разияллоҳу анҳумо, ривоят мекутад, ки Расули
Акрам (салаллоҳу алайҳи ва саллам) фармуданд:
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 ﻪﻟ اﻤﻟﻠﻚ وﻪﻟ اﺤﻟﻤﺪ وﻫﻮ ﻰﻠﻋ  ﻲﺷء،ﻻ ﺮﺷ�ﻚ ﻪﻟ

اﷲ وﺣﺪه
ً

َّ»� إﻻ

 ﻳﺼﺪق ﺑﻬﺎ لﺴﺎ إﻻَّ ﻓﺘﻖ اﷲ ﻬﻟﺎ الﺴﻤﺎء ﻓﺘﻘﺎً ﺣﻰﺘ ﻳﻨﻈﺮ،ﻗﺪﻳﺮ �ﻠﺼﺎ ﺑﻬﺎ ﻗﻠﺒﻪ
 وﺣﻖ ﻟﺪ ﻧﻈﺮ اﷲ إﻴﻟﻪ أن ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺳﺆﻪﻟ« ]اﺑﻦ،ﻰﻟ ﻗﺎﺋﻠﻬﺎ ﻣـﻦ أﻫﻞ اﻷرض
.[رﺟﺐ
«Ҳар касе, ки гуфт: ҳеҷ маъбуде бар ҳақ ғайр аз
Худои Якто нест, ва Ӯ ҳеҷ шарике надорад, ва барои
Ӯст мулки ҷаҳониён ва ҳамд ва ситоиш, ва Ӯ бар
ҳама чиз қодир аст, дар ҳоле, ки гуфтааш ба он
холисона аз қалби ӯ бошад, ва забони ӯ бар он тасдиқ
кунад, Худованд осмонро шикофта то ба гӯяндаи ин
калимот, ки аз мардуми замин аст, бингарад, ва
хушо ба касе, ки Худо ба ӯ нигоҳ кунад, ки агар аз Ӯ
суол ва дуъое кунад, Худованд ба ӯ ато мефармояд»
(Ибни Раҷаб).
Ва далели сидқ ва ростгӯӣ:
Худованд мефармояд:
َ
َ َ َ
َ ۡ ّ
ا
َ �� ٰ ِذ
�
عۡلمَنّ ٱ�َُّ ٱ�َِّينَ صَدَقُواْ وَ�َعۡلَمَنَ ٱل
»دۡ �َتَنَّ ٱ�َِّينَ مِن �َبۡلِهِمۡۖ فَلَي
ِ
َ َ
[٣ :وت
ِ « ]العنك ُب٣
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„Алиф лом мим“ – ин ҳуруф ишора ба асмо ва ё
асрори байни Худо ва Расули Худост ва тақсири
зиёде дар ин калима омадааст. “Оё мардум
мепиндоранд, ки раҳо мешаванд ба (танҳо)
он ки мегӯянд: „Имон овардаем“, ва онон
озмуда намешаванд. Ва ба ростӣ касонеро, ки
пеш аз онон буданд, озмудем, пас албатта
Худованд ононро, ки рост гуфтанд маълум
медорад ва дурӯғгӯёнро (низ) маълум хоҳад
дошт“ (Сураи Анкабут: оёти 2 ва 3).
Ва дар ҳадиси саҳеҳ Муъоз ибн Ҷабал
(разиаллоҳу анҳу) аз Расулаллоҳ (салаллоҳу
алайҳи ва саллам) ривоят мекунад, ки
фармуданд:
ً
ً
ّ
» من أحد �شهد أن � إ� إ�َّ ا� وأنَ �مدا عبده ورسو� صدقا من قلبه
ّ
ّ َ�
.[حرمه ا� � ا�ار« ]متفق عليه
„Ҳар кас гувоҳӣ диҳад, ки маъбуде ба ҳақ ҷуз Худои
Якто нест ва Муҳаммад банда ва фиристодаи
Худост, ва ин гувоҳӣ содиқона ва аз қалби ӯ бошад,
Худованд оташи ҷаҳаннамро бар ӯ ҳаром
мегардонад“ (Муттафақ ъалайҳи).
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Ва далели дӯстӣ ва муҳаббат:
Худованд мефармояд:
ْٓ ُ َ َ َ ّ ّ ّ ُ َ ۡ ُ َ ّ ٗ َ َ ّ
َ ّخ
ِ َّ�»َمِنَ ٱ
ب ٱَِۖ َٱ�َِين ءامنوا
ِ اس ن �َت ِذُ مِن دُونِ ٱ�َِ أنداد �ُِبُو�هم كح
َ
ّ ٗ ّ
[١ :ِ « ]ا�َق َرة١ ِۗ َِّ َشَدُ ُح ّبا

«Ва аз мардум касоне ҳастанд, ки ба ҷои Худо
ҳамтоёнеро (барои Ӯ) бармегиранд, ки
онҳоро монанди дӯст доштани Худо дӯст
медоранд. Ва мӯъминон дар дӯстии Худо
қавитаранд» (Сураи Бақара: ояти 165).
Ва ҳамчунон Худованд мефармояд:

ّ ُ � ٱ�َ ب َق ۡو
ُ ّ ِ�َّۡهَا ٱ�َِّينَ ءَامَنُواْ مَن يَرۡتَدَّ مِن�ُمۡ عَن دِينِهِۦ فَسَوۡفَ يَأ
ُ� »
ِبُ ُه ۡم
ٖ ِ
َ ّ
َ ۡ ََ ّ
َ ّ �ُ ِبُّونَهُۥٓ أَذ
َ
َ ُ�ن ي
َ � ٰفِر
��ٰ ِه ُدون ِ�سَبِيلِ ٱ�َِ َو
ِلَ ٍة َ ٱلۡمُؤۡمِنِ�َ أَعِزَ ٍ� � ٱل
ح
ِ
َ
ٓ
َ
َ ُ ََ
َ ] «٥ ��� ون ل ۡو َم َة
[٥ :ِ المائِ َدة
�اف
�ٖ ِ

«Ай мӯъминон, ҳар касе аз шумо, ки аз динаш
баргардад (бидон, ки) Худованд гурӯҳеро дар
миён хоҳад овард, ки ононро дӯст медорад ва
(онон низ) Ӯро дӯст медоранд. (Қавме, ки) бар
мӯъминон фурӯтан ва бар кофирон
дуруштхӯянд, дар роҳи Худо ҷиҳод мекунанд
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ва аз сарзаниши ҳеҷ сарзанишкунандае
намеҳаросанд» (Сураи Моида: ояти 54).
Анас бин Молик (разияллоҳу анҳу) аз
Расулуллоҳ (салаллоҳу алайҳи ва саллам) ривоят
мекунад, ки фармуданд:
َ
  ﻳ�ﻮن اﷲ ورﺳﻮﻪﻟ أﺣﺐ إﻴﻟﻪ مﺎ:)ﻼثٌﻣﻦ �ﻦَّ ﻓﻴﻪ َو َﺟ َﺪ ﺣﻼوة اﻹﻳﻤﺎن
 وأن ﻳ�ﺮه أن ﻳﻌﻮد ﻲﻓ اﻟ�ﻔﺮ ﺑﻌﺪ أن،ﻫﻤﺎ وأن �ﺐ اﻤﻟﺮء ﻻ �ﺒﻪ إﻻَّ ﷲ
 َف
.[ﻘﺬه اﷲ ﻣﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻳ�ﺮه أن ﻳﻘْﺬ ﻲﻓ اﻨﻟﺎر( ]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
„Се чиз аст, ки агар дар инсон бошад, ширинии
имонро дарк мекунад: инки Худо ва Расули Ӯ
маҳбубтар аз ҳама чиз бошад, ва инки мардумро
фақат барои Худо ва ризо ва хушнудии Ӯ дӯст
бидорад, ва инки аз баргаштан ба куфр баъд аз онки
Худованд Ӯро аз он наҷот дода, нафрат дошта бошад,
ҳамчуноне, ки аз партоб шудан ва андохтани худаш
дар оташ нафрат дорад“ (Муттафақ ъалайҳи).
Далели наҷот ёфтан ва таслим шудан:
Худованд муфармояд:
ُ ّ َ َٰ ْ ٓ ُ َ َ
ّ ] «٥ ْ � ۡم َوأَ ۡسل ُِموا
[٥ :ِلزُ َمر
ِ �»وأن ِيبوا إِ� ر
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«Ва пеш аз он ки азоб ба шумо расад, он гоҳ
ёрӣ наёбед, ба сӯи Парвардигоратон бозоед
ва дар баробари Ӯ таслим шавед» (Сураи
Зумар: ояти 54).
Ва Худованд мефармояд:
ّ
ُۡ ََُ ّ َُ ۡ َ ََ َۡ ۡ ّ ٗ ُ َ ۡ َ ۡ ََ
ٞ �س
[١ :ِ« ]الن َِساء١ ِن
»ومن أحسن دِين مِّمَن أسلم وجههۥ َِ ِ وهو

«Ва чӣ касе некоинтар аст аз касе, ки
некӯкорона рӯи хештан ба сӯи Худо ниҳод
(яъне, роҳи фармонбарии Худо ва ихлос
барои Ӯ дар пеш гирифт)» (Сураи Нисо: ояти
125).
Ва Худованд мефармояд:
ۡ ۡ

ۡ

ُ

َ َ َۡ ۡ ََ ٞ ۡ ََُ ّ
ٰ َ �ك بِٱل ُع ۡر َوة ِ ٱل ُو
«٢ ��
»َمَن �ُسۡلِمۡ وَجۡهَهُۥٓ إِ�َ ٱ�َِ وهو �سِن �ق ِد ٱستمس

[٢ :]لقمان

«Ва ҳар кас некӯкорона рӯи (дили) хеш ба сӯи
Худованд оварад, бидон, ки ба дастовези
устувор чанг зада аст» (Сураи Луқмон: ояти
22).
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Ва ҳамчунин мефармояд:
ُ َ ٓ ْ ُ َ َ ّ
َ
ُ َ َ َّ َ ََ
� أنفسِ ِه ۡم
ِ �دوا
ِ � َ»ف� ور�ِك � يمِنُونَ حَ�ّٰ �َُكِّمُوكَ �ِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ �ُم
ٗ ت َو� ُ َس ّل ُِموا ْ � َ ۡسل
َ  مِّمَا قَ َض ۡي
ّ َح َر ٗج
[٦ :« ]النساء٦ ِيما

«Савганд ба Парвардигорат, (дар ҳақиқат)
имон наёваранд магар он ки дар ихтилофе,
ки байни онон даргирифт, туро довар
кунанд, онгоҳ аз он чӣ ҳукм карди дар худ ҳеҷ
дилтангӣ наёбанд ва комилан гардан ниҳанд»
(Сураи Нисо: ояти 65).
Ва дар ҳадиси Расулуллоҳ (салаллоҳу алайҳи ва
саллам) фармуданд:
.[)ﻳﺆﻣﻦ أﺣﺪ�ﻢ ﺣﻰﺘ ﻳ�ﻮن ﻫﻮاه ﺗﺒﻌﺎً ﻤﻟﺎ ﺟﺌﺖ ﺑﻪ( ]ﺷح الﺴﻨﺔ
„Ҳеҷ кас аз шумо мӯъмин намешавад, то он ки ҳаво
ва ҳавас ва дӯстии ӯ тобеъ ва мувофиқи он чӣ ман
овардаам набошад“ (Шарҳи суннат).
Ва ин мунтиҳои инқиёд ва таслим шудан
мебошад.
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Далели қабул кардан ва таслим шудан ба
ҳуқуқи он:
Худованд мефармояд:
َ ل
ۡ ُٓ ّ
َ ّ
ٓ
»ٰ َ أَو َلوۡ جِئۡ تُ�ُم بِأَهۡدَىٰ مِمَّا وَجَد�ُ ۡم َعل ۡيهِ َءابَاَ�ُمۡۖ قَالُوٓاْ إِنَا ب ِ َما أ ۡرسِل ُتم بِهِۦ
َ ُۡ َُ َ َ َ ََۡ ۡ ُ َ ۡ ُۡ َۡ ََ َ
َ ُ َ
َ �ك ّ ِذ
:« ]الزخرف٢ �
ِ  فٱنتقمنا مِنهمۖ فٱنظر كيف �ن �ٰقِبة ٱلم٢ � ٰفِرون
[٢ ٢

«Ва ҳамчунин пеш аз ту дар ҳеҷ шаҳре
ҳушдордиҳандае нафиристодаем, магар он
ки
неъматёфтагонаш
гуфтанд:
Мо
падаронамонро (пойбанд) ба оине ёфтаем ва
бе гумон бар рад ва нишони онон иқтидо
мекунем. Бигӯ: Оё (ба пайравӣ аз
падаронатон пойбанд мемонед) ҳар чанд
бароятон ҳидояткунандатар аз он чӣ
падаронатонро бар онон ёфтаед, оварда
бошем? Гуфтанд: Мо ба он чӣ ба он рисолат
ёфтаед, нобоварем. Онгоҳ аз онон интиқом
гирифтем.
Пас
бингар
саранҷоми
дурӯғангорон чӣ гуна буд?» (Сураи Зухруф:
оёти 23, 24, 25).
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Худованд мефармояд:
ْٓ ُ ََ ّ
لَهُمۡ �َٓ  إ ه
َ ُ ۡ َ َۡ ُّ
 َ�َقُولُونَ أَ�ِنَا �ارِ�وا٣ �ون
َ»َّهُمۡ �َنُوٓاْ إِذَا �ِيل
ِ ِ�ََٰ إِ�َّ ٱ�َ �ستك
ۡن
.[٣ ٣ :« ]الصافات٣ ۢون
ِ َُّ� ٖالِهَتِنَا لِشَاعِر
«Онон (чунон) буданд, ки чун ба онон гуфта
мешуд: маъбуди ҳаққе ҷуз Худованди (Якто) нест,
саркашӣ мекарданд. Ва мегуфтанд: оё мо
маъбудони хешро ба хотир (сухани) шоири
девона тарк гӯем?» (Сураи Саффот: ояти 35 ва 36)
Абумӯсои Ашъарӣ (раҳияллоҳу анҳу) ривоят
мекунад, ки Расули Акрам (салаллоҳу алайҳи ва
саллам) фармуданд:
ﺪ
ﻣﻦ الﻬُى واﻟﻌﻠﻢ ﻛﻤَﺜَﻞِاﻟﻐَﻴﺚِالﻜﺜ� أﺻﺎب أرﺿﺎً ﻓﺎﻜن
»َﺜَﻞُ ﻣﺎ ﺑﻌﺜ� اﷲُ ﺑﻪ
ْﻌُﺸ
َ
ُدب
َ
ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺔٌ ﻗَﺒِﻠَﺖ اﻤﻟﺎء ﻓﺄﻧبﺘﺖ الﻠﻜﺄ واﻟ ﺐ الﻜﺜ� و�ﻧﺖ ﻣﻨﻬﺎ أﺟﺎ أمﺴﻜﺖ
َّﻧ
 وأﺻﺎب ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺎﺋﻔﺔ أﺧﺮى ﻤﺎ،ﺎء ﻓﻨﻔﻊ اﷲ ﺑﻬﺎ اﻨﻟﺎس ﻓﺮﺸ�ﻮا وﺳﻘﻮا وزرﻋﻮا
ﻻ
ﻗﻴﻌﺎنٌ ﺗﻤﺴﻚ ﻣﺎءً وﻻ ﺗنﺒﺖُ ﻠﻛﺄً ؛ ﻓﺬلﻚ ﻣَﺜَﻞُ ﻣﻦ ﻓﻘﻪ ﻲﻓ دﻳﻦ اﷲ وﻧﻔﻌﻪ ﻣﺎ
ً
ْﻞ
َُ َ َ َ َّ َ َ َﻞ
 ولﻢ ﻳﻘْﺒَ ﻫﺪى اﷲ،وﻣﺜ ﻣﻦ لﻢ ﻳﺮﻓﻊ ﺑﺬلﻚ رأﺳﺎ
،ﺑﻌﺜ� اﷲ ﺑﻪ �ﻌ ِﻠﻢ وﻋ ﻢ
.[ﺬﻟي أرﺳﻠﺖُ ﺑﻪ« ]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

„Мисоли он чӣ Худованд маро бар он мабъус
фармуда аз ҳидоят ва илм ва дониш ҳаммонанди
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борони зиёде аст, ки бар замин борида, баъзеи аз он
замин пок ва қобили кишт буда, пас ах ин борон
истифода карда ва алаф ва гиёҳони зиёде мерӯянд, ва
баъзеи дигар хушк ва бе ҳосил вале обро нигаҳ
медорад, ки мардум нафъ бурда аз он барои
ошомидани инсонӣ ва ҳайвонӣ ва зироъат истифода
мешавад, ва баъзеи аз он замин шӯразор буда, ки на
обро нигаҳ медорад ва на алаф ва гиёҳ мерӯёнад, ва он
мисоли касе аст, ки илми шариъат омӯхта ва аз он
илм нафъ ва суд ёфта ва ба дигарон низ омӯхта, ва
мисоли касе, ки ба он илм беэътиноӣ карда ва дониш
ва роҳи мустақиме, ки Худованд маро бо он мабъус
фармуда, қабул накарда аст“ (Муттафақ ъалайҳи).

23

Навоқизи Ислом
Бидон, ки навоқизи Ислом даҳ чиз аст:
Аввал: Ширк овардан дар ибодати Худои Якто ва
барои Ӯ шарик қоил шудан.
Худованд мефармояд:
َ
ٓ َ
ۡ
َ َ َ ُ
َّ
َ ۡ ُ � نَّ ٱ�َ َ� َ� ۡغف ُِر أن
:« ]النساء١ ۚ � َك بِهِۦ َو َ�غف ُِر َما دون �ٰل ِك ل َِمن �َشا ُء
»
[١

«Худованд намебахшад, ки ба Ӯ ширк оварда
шавад, ва ҷуз онро барои ҳар кас, ки бихоҳад
меомурзад» (Сураи Нисо: ояти 116).
Ва мефармояд:
ّ
َ هُ ٱ�َّارُۖ وَمَا لِل�َٰلِم
ٰ» �ُ�ِۡكۡ بِٱ�َِّ �َقَدۡ حَرَّمَ ٱ�َُّ عَلَيۡهِ ٱ�ۡ َّنَ وَمَأۡوَٮ
� م ِۡن
ِ
َ َأ
[٧ :« ]المائدة٧ ٖنصار
«Ба гумон касе, ки ба Худованд шарик оварад,
Худованд биҳиштро бар ӯ ҳаром мегардонад
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ва ҷойгоҳаш оташ (дӯзах) аст, ва ситамкорон
ёвароне надоранд» (Сураи Моида: ояти 73).
Ва аз ҷумлаи ширк дар ибодати Худованди
Мутаъол дуъо кардани мурдагон ва талабу мадад
хостан аз онҳост ва ҳамчунин назр кардан ва забҳ
ва қурбонӣ барои онҳост 1.
Дуввум: Касе, ки байни худ ва байни Худо
васитае қарор диҳад ва аз он восита чизе бихоҳад
(яъне, дуъои худро мутаваҷҷиҳи ӯ созад) ва аз ӯ
шафоъат биталабад ва бар ӯ таваккал кунад,
чунин ашхосе иҷмоъи уламо ва донишмандони
Ислом бар куфри онон аст.
Саввум: Касе, ки мушриконро кофир надонад, ва
ё ин ки дар куфри он мушрикон шак ва тардид
дошта бошад, ва ё ин ки мазҳаби он
мушриконро саҳеҳ бидонад, кофир аст.

Монанди касе, ки бар сари
қабристонҳо қурбонӣ кунад.
1
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Чаҳорум: Касе, ки эътиқод дошта бошад, ки
ҳидоят ва дастурҳои ғайри Расули Акрам
(салаллоҳу алайҳи ва саллам) комилтар ва беҳтар
аст аз ҳидоят ва дастурҳои Расули Акрам
(салаллоҳу алайҳи ва саллам), ва ё ин ки бигӯяд
ҳукм ва қазовати ғайри Расулаллоҳ (салаллоҳу
алайҳи ва саллам) беҳтар аст аз ҳукм ва қазовати
паёмбар (салаллоҳу алайҳи ва саллам), монанди
касоне, ки ҳукм ва қазовати тавоғит (қавонини
расмии кишварӣ)-ро, ки ғайри шаръи бошад бар
қавонийни шаръи ва дини бартарӣ медиҳад ва
инҳо ҳама кофир мебошанд.
Панҷум: Касе, ки ба чизе аз он чи Расулуллоҳ
(салаллоҳу алайҳи ва саллам) барои уммати
исломӣ аз ҳидояти башарӣ ва қазоват ва ҳукм ба
Қуръон ва суннат оварда буғз варзад, агарчи ба
он ҳукм амал кунад, дар ҳоле, ки аз он нафрат
дорад, боз ҳам ҷузъи кофирон мебошад.
Худованди Мутаъол мефармояд:
َ َ ُ ّ َ ّهُمۡ كَرِهُواْ مَآ أَنزَل
َ ۡ َ
[٩ :« ]�مد٩  ٱ�َ فأ ۡح َب َط أع َ� ٰل ُه ۡم
َ
�َ�ِ»ٰلِكَ ب
«Ин аз он аст, ки онон ончиро, ки Худо нозил
карда аст, нохуш доштанд, дар натиҷа
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Худованд аъмолашонро табоҳ кард» (Сураи
Муҳаммад: ояти 9).
Шашум: Ҳар касе, ки ба чизе аз дини мубини
Ислом масхара ва ришханд кунад, ҳамон дине,
ки Расулуллоҳ (салаллоҳу алайҳи ва саллам)
онро аз тарафи Борӣ Таъоло оварда, ва ё аз савоб
ва некӣ ва подоши он, ва ё аз ҷазо ва иқоб ва
кайфури он, кофир шавад ва далелаш қавли
Таборак ва Таъоло аст, ки мефармояд:
َ ُ ُ
َ ْ
َ َ
َ
ُ ََ
َ
ّ
ِ ُلۡ أَبِٱ�َِ َو َءا� ٰتِهِۦ َو َر ُس
 � � ۡع َتذ ُِروا ق ۡد �ف ۡرتم َ� ۡع َد٦ نت ۡم � ۡس َت ۡهزِ ُءون
و�ِۦ ك
»
ُ َ
[٦ ٦ :« ]ا�و�ة٦ ي� ٰن ِ� ۡ ۚم
ِإ
«Бигӯ: Оё ба Худо ва оёти Ӯ ва расулаш
ришханд мекардед? Узр наёваред, ба ростӣ ки
пас аз имонатон куфр пеша кардед» (Сураи
Тавба: оятҳои 65 ва 66).
Ҳафтум: Сеҳр ва ҷодугарӣ ва он чи шомили он
мебошад аз қабили тирӯдастӣ байни дӯстон ва
ҷалби он барои дигарон ва касе, ки онро анҷом
диҳад ва ё аз он розӣ шавад, кофир гардад ва
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далел қавли Таборак
мефармояд:
َ

ْ

َ

ва

Таъоло
َ ْ

ّ

аст,

ки
َ

َٞ َُ َّۡ
َ ُ َۡ ُ ۡ َٞۡ ّ
«١ ون
و�ة ِّنۡ عِندِ ٱ�َِ خ�ۚ َو �نوا �علم
» َلوۡ �َ�ّهُمۡ ءَامَن ُواْ وَٱ�َقوا لمث

[١ :]ا�قرة

«Ва (он ду фаришта) ба ҳеҷ касе (ҷоду)
намеомӯхтанд, магар онки мегуфтанд: „Мо
танҳо (мояи) омӯзони ҳастем, пас (бо ба кор
гирии ҷоду) кофир машав» (Сураи Бақара:
ояти 102).
Ҳаштум: Пуштибонӣ кардан аз мушрикон ва
ёрӣ кардани онон бар зидди мусалмонон, ва
далели он қавли Борӣ Таъоло аст, ки мефармояд:
ِمۡ فَإ
ّ
ّ
«٥ �َ َّ �َ �َهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱل�َٰل ِ ِم
نَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَ ٱ
ُ�»َن �َتَوَلَّهُم  م ِّن

[٥ :]المائدة

«Ва ҳар кас аз шумо ононро (яҳуд ва
насороро) дӯст гирад, баростӣ, ки худ аз онон
аст, ба гумон Худованд гурӯҳи ситамкоронро
ҳидоят намекунад» (Сураи Моида: 51).
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Нӯҳум: Касе, ки мӯътақид бошад, ки баъзе аз
мардум метавонанд аз шариъат ва дини
Муҳаммад (салаллоҳу алайҳи ва саллам) хориҷ
шаванд, кофир мебошад.
Худованди Таборак ва Таъоло мефармояд:
ۡ

َ

َ

ۡ

َ

َ ۡ
َ
َ َ َ
ُ
َۡ ََۡ ََ
َ �ِ ٰ�
«٨ �ن
ٱ� ۡس� ٰ ِم د ِٗينا فلن ُ�ق َبل م ِۡن ُه َوه َو ِ� ٱ�خِرة ِ مِن ٱل
ِ �� ِ»ومن يبتغ
ِ

[٨ :]آل عمران

«Ва ҳар кас дине ҷуз Ислом биҷӯяд, ҳар гиз аз ӯ
пазируфта намешавад ва ӯ дар Охират аз
зиёнкорон аст» (Оли Имрон: ояти 85)
Даҳум: Рӯйгардонӣ ва иъроз намудан аз дини
Худо ва наомӯхтани Ислом ва амад накардан ба
он, Ва далели он Худованд мефармояд:
َمَنۡ أَظ
ّ ُ ّ
َ
َ ِ� ُم
َ َٰتِ رَ�ِّهِۦ �ُمَ أَ ۡع َر َض َ� ۡن َهٓۚإِنَّا م َِن ٱل ۡ ُم ۡجرم
ّ
نتق ُِمون
� لَمُ مِمَن ذك َِر
ۡ
»
ِ
[٢ :« ]السجدة٢

«Ва кист ситамкортар аз касе, ки ба оёти
Парвардигораш панд ёбад онгоҳе аз он рӯй
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бигардонад, бе гумон Мо аз Гуноҳкорон интиқом
хоҳем гирифт» (Сураи Саҷда: ояти 22).
Ва дар тамоми ин навоқиз ва мухолифатҳо байни
ин ки инсон ҷиддӣ бошад ва ё ин ки шӯхӣ кунад
ва ё аз анҷоми он битарсад, ҳеҷ фарқе вуҷуд
надорад, магар касе, ки маҷбур шуд ба анҷоми
он амал кард дар ҳоле, ки ӯ розӣ нест.
Ва ҳамаи инҳо умури хатарноке аст, ки мумкин
аст мардум дар он воқеъ гарданд. Пас бар
мусалмон лозим аст аз онҳо барҳазар бошад ва
битарсад аз ин ки дар ин гуноҳон биафтад ва
бояд аз он иҷтаноб ва дурӣ варзад.
Парвардигоро! Мо аз хашм ва ғазаб ва иқоби
дардноки Ту ба Ту паноҳ мебарем.

30

Тавҳид бар се навъ аст:
Навъи аввал:
Тавҳиди Рубубият: Ва он ҳам тавҳиде аст, ки
куффори Қурайш дар замони Паёмбар
(салаллоҳу алайҳи ва саллам) ба он иқрор ва
эътироф доштанд, вале бо ин ҳол иқрорашон
онҳоро ба Ислом дохил накард, балки
Расулуллоҳ (салаллоҳу алайҳи ва саллам) бо онон
дар роҳи Худо ба ҷанг пардохтанд, ва ҷон ва
моли ононро ҳалол фармуданд.
Ва ин тавҳиди Борӣ Таъоло дар афъол ва аъмоли
Ӯст.
Худованд мефармояд:
َ
ۡ مَن يَرۡزُق �ُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱ�َۡ�ض
ُۡ
َ َۡ
ّ
ّن �َمۡلِكُ ٱلسَ ۡم َع َوٱ�بۡ� ٰ َر َو َمن � ِر ُج
ِ أَم
ُ
»
�ۡۡ�َ ّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَ�ُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱل
َُۡ ُّ
َِّۚ وَمَن يُدَبِّرُ ٱ�َۡمۡر
فَسَيَقُولُونَ ٱ�َۚ �قل
َ
َ
َ ُّ
[٣ :«]يو�س٣ َفَ�َ �َتَقون
«Бигӯ: чӣ касе аз осмон ва замин ба шумо рӯзӣ
медиҳад? Ё кист, ки Ҳоким бар гӯш ва дидагон
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аст? Ва кист, ки зиндаро аз мурда берун
меоварад ва мурдаро аз зинда берун меоварад?
Ва кист, ки корро (ҳастиро) тадбир мекунад?
Хоҳанд гуфт: Худо. Пас бигӯ: Оё парво
намекунед?» (Сураи Юнус: ояти 31).
Навъи дуввум:
Тавҳиди Улуҳият: Ва он ҳам тавҳиде аст, ки дар
он дар замони қадим ва дар ҳоли ҳозир ихтилоф
шуда аст, ва он тавҳиди Худованд аст, ки афъол
ва аъмоли бандагонро баён мекунад. Монанди:
Дуъо ва намоз ва қурбонӣ ва умед ва орзу ва
ваҳшат ва таваккал ва шавқ ва майл ва тарс ва
бим ва руҷӯъ ва инобат, ва ҳар кадом аз ин
ибодатҳои боло далелҳое аз Қуръон бар он ворид
шуда аст.
Навъи саввум:
Тавҳиди Зот ва Сифот ва Номи Худо.
Худованд мефармояд:
َ ُّ
ُ ُ ُّ
ّ
ۡ َ ُ� َول َ ۡم ي
�َ َلَمۡ ي٣ �و
ۡ ِ َ ل َ ۡم ي٢ َُّ ٱلصَ َم ُد
ُن �َۥ كف ًوا
١ ُلۡ هُوَ ٱ�َ أ َح ٌد
»
َ
.[« ]ا�خ�ص٤ ۢ أ َح ُد
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«Бигӯ: Худованд Ягона аст. Худованд Бениёз аст.
На (фарзанд) зода, ва на зодашуда аст. Ва ҳеҷ кас
ҳамтои Ӯ (набуда ва) нест» (Сураи Ихлос).
Ва ҳамчунин мефармояд:
ّ
َ
َ َ�ٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ وَذَرُواْ ٱ
ٰ ٓ �ِۡين يُۡحِدُونَ �ِٓ أَس
َ�ِهِۚۦ َس ُي ۡج َز ۡون
َ �ۡ»�َِِّ ٱ�َۡسۡمَآءُ ٱ�ُۡس
ْ ُ َ
َ ُ
.[١ :« ]ا�عراف١ َما �نوا َ� ۡع َملون
«Ва Худованд номҳои нек дорад. Пас ба он
(номҳо) Ӯро (ба дуъо) бихонед, ва ононро, ки
дар номҳояш каҷравӣ мекунанд, раҳо кунед,
сазои он чиро мекарданд, хоҳанд дид» (Сураи
Аъроф: ояти 180).
Ва мефармояд:
ّ
ُ يع ۡٱ�َ ِص
ُ ۖ وَهُوَ ٱلسَ ِمٞۡء
.[١ :« ]الشورى١ �
َ� »َيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ
«Чизе монанди Ӯ нест. Ва Ӯ Шунаво ва
Биност» (Сураи Шуро: ояти 11)
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Зидди тавҳид ширк аст
Ва он ҳам бар се навъ тақсим мешавад:
1. Ширки акбар.
2. Ширки асғар.
3. Ширки хуфӣ ва пинҳонӣ.
Ширки акбар: Худованд гуноҳи ӯро намебахшад
ва ҳеҷ амали солеҳ ва некро бо он қабул
намекунад.
Худованд мефармояд:
َ
ۡ ُ َ َ ُ ٓ َ َ َ َ َٰ َ ُ َ ُ ۡ َ َ
ّ
َ�
َّ
َ ۡ ُ � نَّ ٱ�َ َ� َ� ۡغف ُِر أن
�
ن
م
و
ء
ا
ش
�
ن
ِم
ل
ِك
ل
�
ون
د
ا
م
ِر
ف
غ
�
و
ِۦ
ه
ب
ك
»
َِ��ۡ بِٱ
ۚ
ِ
ِ
َ
َ
ّ
ۢ
ً َقَدۡ ضَلَ َض�ٰ� بَع
.[١ :« ]النساء١ ِيدا
«Худованд намебахшад, ки ба Ӯ шарик оварда
шавад ва ҷуз онро барои ҳар кас, ки бихоҳад,
меомурзад, ва ҳар кас ба Худованд шарик
оварад, ба гумроҳии дур ва дарозе гирифтор
омада аст» (Сураи Нисо: ояти 116).
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Ва мефармояд:
ۡ ُ َّ
ُ ِيح ۡٱ� ُن َم ۡر َ� َمۖ َوقَ َال ٱل ۡ َمس
ُ س
ٓ ِ يح َ� ٰ َب
�
»
ِ َدۡ �َفَرَ ٱ�َِّينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱ�َ ه َو ٱل َم
ََّ� ٱ�ۡبُدُواْ ٱ
َۡ َ ُ ّ
َ
ۡ
َ
رَ�ِّ و َرَ�َّ�ُمۡۖ إِنَّهُۥ مَن �ُ�ِۡك بِٱ�َِّ �َق
ٰءِي َل
ِدۡ حَرّمَ ٱ�َ عليه
ّ
َ َ� م ِۡن أ
َ هُ ٱ�َّارُۖ وَمَا لِل�َٰلِم
َٰنَّةَ وَمَأۡوَٮ
[٧ :« ]المائدة٧ ٖنصار
ِ
«Ба ростӣ касоне, ки гуфтанд: Худованд
ҳамон Масеҳ фарзанди Марям аст, кофир
шуданд, ҳол он ки (худи) Масеҳ гуфта буд: Ай
Бани Исроил, Худоро, ки Парвардигори ман
ва Парвардигори шумост, бипарастед. Бе
гумон касе, ки ба Худованд шарик оварад,
Худованд биҳиштро бар ӯ ҳаром мегардонад
ва ҷойгоҳаш оташ (дӯзах) аст. Ва ситамгорон
ёвароне надоранд» (Сураи Моида: ояти 72).
Ва ҳамчунин мефармояд:
ُ ّ ٗ ٓ َ َ ُ ٰ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ْ ُ َ َ َٰ ٓ َ ۡ َ َ
ً نث
[٢ :« ]الفرقان٢ ورا
َ »وقدِمنا إِ� ما ع ِملوا مِن �م ٖل فجعل�ه هباء
«Ва ба ҳар гуна коре, ки коридаанд, мепардозем,
сипас онро (чун) ғубор барбодрафта гардонем»
(Сураи Фурқон: ояти 23).
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Ва мефармояд:
�ََ�ِنۡ أ
َ َ ُ َ ّ َ حۡبَط
َ ۡ َ ّ
َ �ِ ٰ�
.[٦ :« ]الزمر٦ �ن
نَ � َملك َو�َُو�َنَ مِن ٱل
َ َ� ََ�ۡت
ۡ »
ِ

«Агар шарик овардӣ, бе гумон амалкардат нобуд
шуд. Ва ба яқин аз зиёнкорон шавӣ» (Сураи
Зумар: ояти 65).
Ва ҳамчунин мефармояд:
�ََلَوۡ أ
َ
ْ ُ َ ّ
َ ُ
.[٨ :« ]ا�نعام٨ بِطَ �َنۡهُم مَا �نوا َ� ۡع َملون
َ� َْ�ُوا
ۡ »
«Ва агар ширк меварзиданд, он чиро, ки
карда буданд, аз (номаи аъмоли) онон задуда
мешуд» (Сураи Анъом: ояти 88).
Ширки акбар бар чаҳор навъ тақсим мешавад:
1. Ширки дуъо ва талаб ғайр аз Худо, яъне
барои ҳалли мушкилот ва қазои ҳоҷат.
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Худованд мефармояд:
َ َّْ َ ْ ُ َّ ََ
� إِذا
ِ »ِذَا رَ�ِبُوا �ِ الْفُلْكِ دَعَوُا ا�ََّ �ُْلِص ِ�َ �َُ ا�ِّينَ فَلمّا �َاهم إِ� ال
َ ُ ُْ ْ ُ
.[٦ :« ]العنكبوت٦ ��ون
ِ � هم
«Пас чун дар киштиҳо савор шаванд,
Худовандро дар ҳоле, ки дин(и худ)-ро барои
Ӯ холис медоранд, ба дуъо хонанд, пас чун
ононро (бо овардан) ба хушкӣ раҳоӣ бахшид,
он ҳангом аст, ки онон ширк меоваранд»
(Сураи Анкабут: ояти 65).
2. Ширк дар ният ва иродат ва қасд ва
мақсуд.
Худованд мефармояд:
َ َ ْ ُ َ َ ْ َُ َ ْ َ ْ َْ ّ َُ َ ََ َ َْ ّ
� »َن �َنَ يُرِ�دُ ا�َْيَاةَ ا�ُ�يا وزِ�نتها نو ِف إِ� ِهم أ�مالهم �ِيها وهم �ِيها
ْ َُ َ َ َ َ َ ُ ّ
َ
 ْلَ�ِكَ ا�َِّينَ لَيْسَ لَهُمْ �ِ ا�خِرَةِ إِ�َّ ا�َار وحبِط ما صنعوا١ ُ�بْخ ُسون
ْ ُ َ ّ
َ ُ
.[١ ١ :« ]هود١ ِيهَا وَ�َاطِلٌ مَا �نوا َ� ْع َملون
«Ҳар кас, ки зиндагонии дунё ва
таҷаммули онро хоста бошад, (подоши)
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корҳояшонро дар он ҷо барояшон ба
тамом ва камол мерасонем ва онон дар он
ҷо костӣ набинанд. Инон касоне ҳастанд,
ки дар Охират ҷуз оташ (ҷаҳаннам)
надоранд ва ончӣ дар он ҷо (дунё) карда
буданд, барбод рафта ва он чиро, ки
анҷом медиҳанд ботил аст» (Сураи Ҳуд:
ояти 16).
3. Ширк дар итоат.
Худованд мефармояд:
ْ ّ
ُ ّ ً ََْ ْ َُ َْ ُ َ ْ ُ َ َْ َ ْ ُ َّ
َ س
يح ا�ْ َن َم ْر َ� َم َو َما
ِ ون ا� ِ َوال َم
ِ »�َذوا أحبارهم ورهبا�هم أر�ابا مِن د
ّ َ
َ ُ ُْ ّ
ُ
«٣ ��ون
ِ � ِرُواْ إِ�َّ �َِعْبُدواْ إِلَهًا وَاحِدًا �َّ إِ�َ إِ�َ ُوَ سُبْحَانَهُ �َمَا

.[٣ :]ا�و�ة

«Аҳбор (донишмандон) ва руҳбонашонро
(зоҳидонашонро) ба ҷои Худованд ба
маъбуди гирифтаанд, ва (низ) Масеҳ ибн
Марям(ро ба худоӣ гирифтаанд), ҳол он
ки фармон наёфтаанд магар он ки Худои
Ягонаро бандагӣ кунанд. Маъбуде (ҳаққе)
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ҷуз Ӯ нест. Ӯ аз он чӣ шарик меоваранд,
(бас) пок (ва муназзаҳ) аст» (Сураи Тавба:
ояти 31).
Тафсири ин оят, ки дар он ягон ишколе нест,
чунин
мебошад:
адами
(нобудии,
беэътибории) итоъати уламо ва зоҳидон ва
обидон дар маъсияти Худо, ва адами дуъои
онҳо, чунон, ки Расулуллоҳ (салаллоҳу алайҳи
ва саллам) онро барои Ъадӣ бин Ҳотам
(разиаллоҳу анҳу) тафсир намуданд вақте, ки
аз он ҳазрат суол кард, ки: мо ононро
намепарастем! Он ҳазрат дар ҷавоб
фармуданд: Итоати онон дар маъсияти
Худованд ибодат гуфта мешавад.
4. Ширк дар муҳаббат ва дӯстӣ.
Худованд мефармояд:
ّ
 ا�ّاسِ مَن �َتَّخِذُ مِن دُونِ ا�ِّ أَندَاد
َ َ�اً �ُِبُّو�َهُمْ كَحُبِّ ا�ِّ وَا
َ » َن
ِين
.[١ :« ]ا�قرة١
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«Ва аз мардум касоне ҳастанд, ки ба ҷои
Худо ҳамтоёнеро (барои Ӯ) бармегиранд,
ки онҳоро монанди дӯст доштани Худо
дӯст медоранд. Ва мӯъминон дар дӯстии
Худо қавитаранд» (Сураи Бақара: ояти
165).
Навъи дуввум, ширки асғар (хурд), ки онро
риё мегӯянд:
Худованд мефармояд:
َ
ْ ُْ َ َ ً َ ً َ َ ْ َ ْ َْ َ ّ َ َ ُ َْ َ َ َ َ
َ
ِ »�من �ن يرجو ل ِقاء ر� ِهِ فليعمل �م� ص
�ك بِع َِبادة ِ َر ّ�ِهِ أ َح ًدا
ِ � �ا�ا و
.[١ :« ]الكهف١

«Пас касе, ки ба лиқои Парвардигораш
умедвор аст, бояд ки кори писандидае анҷом
диҳад ва дар парстиши Парвардигораш
касеро шарик наёварад» (Сураи Каҳф: ояти
119).
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Навъи саввуми аз анвоъи ширк, ширки
хуфӣ аст.
Ва онҳам ширки пинҳон ва ғайри ошкоро гуфта
мешавад.
Расулуллоҳ (салаллоҳу алайҳи ва саллам)
мефармояд:
»ﻓ ﻫﺬه اﻷﻣﺔ أﺧﻰﻔ ﻣﻦ دﺑﻴﺐ اﻨﻟﻤﻠﺔ الﺴﻮداء ﻰﻠﻋ ﺻﻔﺎة ﺳﻮداء ﻲﻓ ﻇﻠﻤﺔ
.[٥٧/١ �الﻠﻴﻞ« ]اﺑﻦ ﻛﺜ� در ﺗﻔﺴ
„Ширк дар ин Уммати Муҳаммадӣ махфитар аз
роҳ рафтани мӯрчаи сиёҳранг, ки бар тахтаи санги
сиёҳе дар торикии шаб баҳаракат меафтад,
мебошад“ (Ибни Касир дар тафсир 57/1).
Ва кафораҳ ва ҷуброни ин ширк, яъне ширки
махфӣ ва пинҳонӣ, ҳадиси Расулуллоҳ
(салаллоҳу алайҳи ва саллам) аст, ки мефармояд:
ّ
ً
»اللهم إ� أعوذ بك أن أ�ك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من ا�نب ا�ي
.[� أعلم« ]أ�د

Парвардигоро! Ман ба Ту паноҳ мебарам агар ба Ту
ширк варзам дар ҳоле ки медонам, ва аз Ту талаби
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бахшиш металабам аз гуноҳе, ки надониста анҷом
медиҳам“ (Ривояти Аҳмад).
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Куфр бар ду навъ тақсим мешавад:
Аввалан, куфре, ки инсонро аз дин ва доираи
Ислом хориҷ мекунад, ва он панҷ навъ аст:
1. Куфри такзиби Худо ва Расули Ӯ.
Худованд муфармояд:
ََ
ْ ّ
َ ّب
ّ
َ َ �ا
�ِ  بِا�َْقِّ لَمَا َجاءهُ �لي ْ َس
َ �ََ ا�َِّ كَذِبًا أَوْ كَذ
»َمَنْ أَظْلَمُ مِمَ ِن
ّ
َ َهَنَ َم َمثْ ًوى ّل ِلْ َ�ف ِر
.[٦ :« ]العنكبوت٦ �ن
ِ
«Ва кист ситамкортар аз касе, ки бар
Худованд дурӯғ бандад, ё ҳақро чун ба сӯи
ӯ ояд дурӯғ ангорад, оё ҷойшоҳи кофирон
дар Ҷаҳаннам нест?» (Сураи Ъанкабут:
ояти 68).
2. Куфри адами (напазируфтани) қабули
ҳақ ва такаббур ва ғурур кардан, бо
донистан ва маърифати он.
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Худованд мефармояд:
َ َ ََْ َ ْ َ ََ َ ْ ّ
� َو�ن
»ذْ قُلْنَا لِلْمَ�َ�ِكَةِ اسْجُدُواْ �دَمَ فَسَجَدُواْ إِ�َ إِبل ِيس �� واستك
َ م َِن الْ َ�ف ِر
.[٣ :« ]ا�قرة٣ �ن
ِ
«Ва чун ба фариштагон гуфтем: барои
Одам саҷда кунед, пас (ҳама) саҷда
карданд магар Иблис, ки напазируфт ва
кибр варзид ва аз кофирон шуд» (Сураи
Бақара: ояти 34)
3. Куфри шакк ва тардид ва гумон.
Худованд мефармояд:
َ َ َ َ َ ّ
َ َ ََ
ّ
َُمَا أَظُن
٣ يد ه ِذه ِ �بَ ًدا
ِ »دخل جَنّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ �َِّفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُ أن تب
َ َ َ
َ َ
َ
ْ ًْ َ ّ
�ُ  قال٣ �ا ّمِن َها ُمنقل ًبا
ّاعَةَ ق ا�ِمَةً وَلَ�ِن رُّدِ دتُّ إِ�َ رَ�ِّ �َجِدَنَ خ
ُ ُ
َ َ
ّ
َ بِا�َِّي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ �ُمَّ مِن �ُّطْفَةٍ �ُم
َصاح ُِب ُه َوه َو �َاوِ ُرَ�َفرْت
َ ّ
ً ُ َ َ ّ
ْ ُ َ َ َّ ُّ
٣ :« ]الكهف٣ � ُك ب ِ َر ِ� أ َح ًدا
ِ  كِنَّا هُوَ ا�َ ر ِ� و� أ٣ �َوَاك رج
.[٣
«Ва дар ҳоле, ки ба хештан ситамкор буд
ба боғаш даромад. Гуфт: гумон намекунам,
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ки ин (боғ) ҳеҷгоҳ нобуд шавад. Ва гумон
намекунам, ки Қиёмат барпо шавад, ва
агар
(ҳам) ба сӯи Парвардигорам
бозгардонида шавам, ба гумон бозгашти
беҳтар аз онҳо хоҳам ёфт. Ҳамнишинаш
дар ҳоле, ки бо ӯ гуфтугӯ мекард, ба ӯ
гуфт: Оё ба Касе куфр меварзӣ, ки туро аз
хок, онгоҳ аз нутфа офарид, сипас туро
инсоне (комил) сохт. Вале ман (бовар
дорам) ки Ӯ Худованд, Парвардигори ман
аст ва касеро бо Парвардигорам шарик
намесозам» (Сураи Каҳф: оёти 35 то 38)
4. Куфри рӯйгардонӣ (ибо) аз дин.
Худованд мефармояд:
ُ ّ
َ ُ
.[٣ :« ]ا�حقاف٣ ِينَ �َفَرُوا �َمَا أنذ ُِروا ُم ْع ِرضون
َّ�»ا
«Ва кофирон аз ончӣ ҳушдор ёфтанд, рӯй
гардониданд» (Сураи Аҳқоф: ояти 3).
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5. Куфри нифоқ.
Худованд мефармояд:
َ
ُُ ََ
َ
َ
ََ ّ
َ َْ َ
لِكَ بِ�َ�ّهُمْ آمَن
«٣ ُوا �ُمَ �ف ُروا � ُطب ِ َع � قلو� ِ ِه ْم � ُه ْم � َ�فق ُهون
»

.[٣ :]المنافقون

«Ин аз он аст, ки онон имон оварданд,
сипас куфр варзиданд, ва бар дилҳояшон
мӯҳр ниҳода шуд, пас онон дар
намеёбанд» (Сураи Мунофиқун: ояти 3)
Яъне имон ба забон оварданд ва бо дили худ
кофир шуданд.
Сониян: Куфре, ки инсонро аз дини
Ислом хориҷ намекунад ва онҳам куфри
неъмат аст.
Худованд мефармояд:
ُّ ّ ً َ َ َ ُْ َ َْ ًّ
َ
َ َ
َ
�
ِ »َب ا�ُّ مَث�ً قَرْ�َةً �َنتْ آمِنَةً مُّطْمَ�ِنَة يأ�ِيها رِز�ها رغدا مِن
ْ ُ َ َ
ّ
َ َ ِ� ُ�َ�َنٍ فَ�َفَرَتْ بِ�َ�ْعُمِ ا�ِّ فَأَذَا�َهَا ا
َ ْ وع َو
ُ ْ اس
ِ �ا
ا� ْو ِف بِما �نوا
َ
.[١ :« ]ا�حل١ يَ ْص َن ُعون
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«Ва Худованд (дар бораи) шаҳре мисоле
баён намуд, ки эмин ва осуда буд, рӯзиаш
ба фарохӣ аз ҳар ҷо мерасид он гоҳ
(аҳлаш) ба неъматҳои Худованд носипосӣ
карданд, пас Худованд ба (сазои) кор ва
кидорашон балои фарогири гуруснагӣ ва
тарсро ба (аҳли) он чашонид» (Сурфи
Наҳл: ояти 112).
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Нифоқ бар ду навъ тақсим мешавад
Аввал - нифоқи эътиқодӣ.
Дуввум - нифоқи амалӣ.
Нифоқи эътиқодӣ шаш қисмат аст, ва соҳиби
ин нифоқҳо дар поинтарин нуқтаи Ҷаҳаннам
хоҳад буд.
1. Касе, ки Расулуллоҳ, салаллоҳу алайҳи ва
салламро, такзиб кунад.
2. Касе, ки баъзе аз он чӣ Расулуллоҳ,
салаллоҳу алайҳи ва саллам, овардааст,
такзиб (бовар накунад) намояд.
3. Касе, ки аз Расулуллоҳ, салаллоҳу алайҳи
ва саллам, нафрат дошта бошад.
4. Касе, ки аз баъзе чизҳое, ки Расулуллоҳ
(салаллоҳу алайҳи ва саллам) аз назди
Худованд оварда аст, нафрат дошта
бошад.
5. Хушҳолӣ ба коста шудани дини мубини
Ислом ва тарафдорони он.
6. Нафрат доштан аз пирӯзиҳои Ислом бар
куфр.
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Нифоқи амалӣ панҷ қисмат аст. Расулуллоҳ
(салаллоҳу алаҳи ва саллам) мефармояд:
ّ
 إذا ﺣﺪث ﻛﺬب و إذا وﻋﺪ أﺧﻠﻒ و�ذا أؤﺗﻤﻦ ﺧﺎن« ]ﻣﺘﻔﻖ:»ﻳﺔ اﻤﻟﻨﺎﻓﻖ ﺛﻼث
.[ و� رواﻳﺔ »ذا ﺧﺎﺻﻢ ﻓﺠﺮ و�ذا ﺎﻋﻫﺪ ﻏﺪر« ]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.[ﻋﻠﻴﻪ
«Аломатҳои мунофиқ се чиз аст: ҳангоми сухан
гуфтан дурӯғ мегӯяд, ва агар ваъда диҳад,
ваъдахилофӣ мекунад ва ба ваъдааш амал намекунад,
ва агар ба ӯ амонат супурда шавад, хиёнат мекунад –
ва дар ривояти дигар – агар хусумат намояд, фуҷур
(бад ва бероҳ) мегӯяд, ва агар аҳд ва паймоне бо касе
бибандад, аҳдшиканӣ ва хиёнат мекунад»
(Муттафақ алайҳи).

Маънои тоғут ва анвоъи аслии он.
Ай бародар бидон, ки аввалин чизе, ки Худованд
бар бани Одам фарз намуд, куфр ба тоғут ва
имон ба Худои Якто аст.
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Худованд мефармояд:
ُ ّ
ْ َ ً ّ
َ اغ
َ َ» َلق
:« ]ا�حل٣ وت
َ�ُِّ أُمَّةٍ رَ ُسو� أ ِن ا� ُدواْ ا�َّ وَاجْتَنِبُواْ الط
ِ� دْ �َعثْنَا
.[٣

«Ба яқин дар (миёни) ҳар уммате расулеро
барангехтем, (бо ин даъват) ки: Худовандро
бандагӣ кунед ва аз тоғут бипарҳезед» (Сураи
Наҳл: ояти 36).

Аммо сифат ва кайфияти куфр ба тоғут:
Ботил донистани ибодати ғайр аз Худо ва тарки
он ибодат, ва нафрат доштан аз он ва кофир
донистани касе, ки чунин кореро анҷом медиҳад,
ва душманӣ кардан бо ӯ -ин маънои куфр ба
тоғут аст-.
Ва имон ба Худо: мӯътақид будан ба Худои
Яктое, ки ҳеҷ шарике надорад, ва тамоми
ибодатҳоро хосан барои ризои Ӯ анҷом додан, ва
ғайр аз Ӯ ҳеҷ маъбуди дигареро напарастидан, ва
яктопарастонро дӯст доштан ва аз онон
пуштибонӣ кардан, ва аз мушрикон нафрат
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доштан ва бо онон душманӣ кардан, ва ин ҳамон
дини Иброҳим (алайҳи салом) аст ва касе, ки аз
дини Иброҳим (алайҳи салом) рӯй гардонад
нодон ва девона ва аҳмақ аст. Ва пайрави аз дини
Иброҳим (алайҳи салом) ҳамон усва ва қудваи
ҳасана ва нек аст.
Худованд мефармояд:
ّ
�ََدْ �َنَتْ ل
ّ
مْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ �ِ إِبْرَاهِيمَ وَا�َنَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَا بُ َراء
ُ
»
ِ
ْ
َ ََ ّ
ُ
ُ
ن�ُمْ وَمِ مَّا �َعْبُدُونَ مِن دُونِ ا�َِ �ف ْرنا بِ� ْم َو َ� َدا بَيْ َن َنا َو َ�يْ َن� ُم ال َع َد َاو ُة
َ
ّ
ْ  تُؤْمِنُوا بِا�َ َو
َ
.[٤ :« ]الممتحنة٤ ُح َده
ّ�َدًا ح
ا�َْغْضَاء �َب
ِ

«Ба ростӣ, ки бароятон дар Иброҳим ва онон,
ки бо ӯ ҳамроҳ буданд, сармашқи накӯст –
чун ба қавми худ гуфтанд: мо аз шумо ва аз он
чӣ шумо ба ҷои Худо мепарастед безорем. Ба
шумо нобовар шудаем, ва байни мо ва шумо
барои ҳамеша душманӣ ва кийна падид
омада аст. То ин ки танҳо ба Худованд имон
оваред» (Сураи Мумтаҳина: ояти 4).
Ва тоғут исми ом аст, ки ҳар он чиро, ки ғайр аз
Худованд ибодат шуд, ва ӯ ба ин ибодат розӣ
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бошад, ва дар ҷиҳати итоати Худо ва Расули
Худо (салаллоҳу алайҳи ва саллам) набошад,
шомил мешавад.

Тоғутҳо анвоъи зиёдеанд ва сарони
тоғут панҷ чизанд:
Аввал: Шайтон, ки ба сӯи ибодани ғайр аз Худои
Якто даъват мекунад. Худованд мефармояд:
َ آد
ّ
ٌ مُب
َْ
َ
«٦ �
ِ ٌّ»ْ أ�هَدْ إِ�َْ�ُمْ يَا بَ�ِ َمَ أن �َّ �َعْبُدُوا الشَّيْطَان إِنَّهُ لَ�ُمْ عَدُو

.[٦ :]�س

«Ай фарзандони Одам, оё ба ҳукм накарда
будам, ки шайтонро напарастед. Ки ӯ
бароятон душмани ошкор аст» (Сураи Ёсин:
ояти 60).
Дуввум: Ҳоким ва подшоҳи золим ва ситамкор,
ки ҳукми Худоро тағир медиҳад.

52

Худованд мефармояд:
ّ
ْ َ ْ ُّ
َ ُ
َ َ
َ َ َ ُ
َ َ�َلَمْ تَرَ إِ�َ ا
آم ُنوا ب ِ َما أنزِل إِ�ْك َو َما أنزِل مِن �بْل ِك
ِين َزْ�ُمُونَ �َ�َهم
»
ُ َْ ّ
َ
رِ�دُونَ أَن �َت َحاكَمُواْ إِ�َ الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَ�ْفُرُواْ بِهِ وَ�ُرِ�دُ الشَيطان
ً َ َ ْ ُّ
ً � بَع
.[٦ :« ]النساء٦ ِيدا
�َن يُضِلَهم ض
«Оё ба касоне, ки гумон мебаранд, ки онон ба
он чӣ ба сӯи ту фурӯ фиристода шуда, ва он
чӣ пеш аз ту фурӯ фиристода шуда аст, имон
овардаанд, нангаристаӣ? Мехоҳанд, ки ба
тоғут ҳукм баранд, ҳол он ки фармон
ёфтаанд, ки ба ӯ куфр варзанд, ва шайтон
мехоҳад, ки онҳоро ба гумроҳии дур ва дароз
афканад» (Сураи Нисо: ояти 60).
Саввум: Касе, ки ба ғайр аз ҳукми Худо қазоват
намояд.
Худованд мефармояд:
َْ ُ َ َ َُ ّ
َ
�َْ� َْ ن لَّم
.[٤ :« ]المائدة٤ ُم بِمَا أَنزَل َ ا�ُ فأ ْول�ِك ه ُم ال�ف ُِرون
»م
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«Ҳар кас, ки ба он чӣ Худованд нозил карда
аст, ҳукм накунад, ононанд, ки кофиранд»
(Сураи Моида: ояти 44).
Чаҳорум: Касе, ки иддаъои илми ғайб мекунад.
Худованд мефармояд:
َ
َ ََ
ْ َ
ّ
َ
َْْ ُ َ
 ّ مَنِ ارْتَ� مِن رَّسُولٍ فَإِنَ ُه٢ ب ف� ُ�ظ ِه ُر � �يْبِهِ أ َح ًدا
ِ »�ل ِم الغي
ْ َ
َْ
ُ ُ َْ
.[٢ ٢ :« ]ا�ن٢ � يَ َديْهِ َوم ِْن خلفِهِ َر َص ًدا
ِ � �سلك مِن
«(Парвардигорам) Донои ғайб аст. Ва касеро
бар ғайби Хеш огоҳ намесозад. Магар касоне
аз расулонеро, ки Худ биписандад. Ки Ӯ
пешопеш ва пушти сари ӯ нигаҳбонеро
раҳсипор мекунад» (Сураи Ҷин: ояти 26 ва
27).
Ва ҳамчунин мефармояд:
ُ َ
ْ َ�� َو ْا
َ َََُْ َُ ّ
َّْ
ح ِر َو َما � ْسق ُط مِن
ِ »َعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ �َ �َعْلَمُهَا إِ�َ هو و�علم ما ِ� ال
ّ
َ
َ َ
اب
ٍ َقَةٍ إِ�َّ �َعْلَمُهَا وَ� حَبّةٍ �ِ ظُلُمَاتِ ا�َرْضِ وَ�َ رَطْبٍ وَ�َ يَا�ِ سٍ إِ�َ ِ� كِت
ّ
.[٥ :« ]ا�نعام٥ �
ٍ ِ ُب
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«Ва калидҳои ғайб ба назди Ӯст. Ҷуз Ӯ (касе) аз
он огоҳ нест ва медонад он чиро, ки дар
биёбон ва дарёст, ва ҳеҷ барге (аз дарахт)
намеафтад магар он ки онро медонад ва ҳеҷ
донае дар торикиҳои замин (намеафтад) ва на
ҳеҷ тар ва хушке магар он ки дар китоби
равшан (навишта) аст» (Сураи Анъом: ояти
59).
Панҷум: Касе, ки ӯро бағайр аз Худо ибодат
мекунанд ва ӯ ба он ибодат розӣ аст.
Худованд мефармояд:
َ ّ
ّ
َْ َ َ َ
ُ
ْ ْ ُ
َ ْزِي الظَالِم
َ
�
َ� َ�هِ جَه َنّمَ كَذَلِك
� » َو َمن َ�قل مِن ُه ْم إ ِ ِ� إ ِ ٌ� ّمِن دون ِـهِ فذل ِك
ِ
.[٢ :« ]ا�نبياء٢

«Ва ҳар кас аз онон бигӯяд: ман ба ҷои Худо
ҳастам, Ҷаҳаннамро сазои Ӯ мегардонем.
Бадинсон (яъне ин тавр) ба ситамкорон сазо
медиҳем» (Сураи Анбиё: ояти 29).
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Ва бидон, ки инсон наметавонад мӯъмин ба Худо
шавад то замоне, ки ба тоғут куфр меварзад.
Худованд мефармояд:
َ َ ْ ُْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ّ
ُ ّ
َ � انف َِص
َ �وت َو ُ� ْؤمِن بِا�ِ �ق ِد استمسك بِالعروة ِ الو
ام
�
»
ِ َمَنْ يَ�ْفُرْ بِالطَاغ
ّ
ٌ َهَا وَا�ُ َس ِم
ٌ يع َعل
.[٢ :« ]ا�قرة٢ ِيم
«Пас ҳар кас, ки ба тоғут куфр варзад ва ба
Худо имон оварад, (бидонад) ки ба дастовези
(бас) маҳкаме чанг задааст, (ки) он гусастанӣ
надорад. Ва Худованд Шунаво ва Доност»
(Сураи Бақара: ояти 256).
Бидон, ки рушд ва ҳидояти дин Муҳаммад
(салаллоҳу алайҳи ва саллам) аст, ва гумроҳии
дин Абуҷаҳл аст, ва риштаи устувор ва маҳкам
шаҳодати „ло илоҳа илаллоҳ“ аст. Яъне: Гувоҳӣ
додан, ки маъбуде ба ҳақ ҷуз Худои Якто нест, ки
мутазимни нафӣ ва исбот мебошад, тамоми
анвоъи ибодати ғайр аз Худоро нафӣ (инкор)
мекунад, ва тамоми анвоъи ибодатро фақат
барои Худои Якто исбот мекунад.
.ﻟﻤﺪ ﷲ اﺬﻟى ﺑﻨﻌﻤﺘﻪ ﺗﺘﻢ الﺼﺎﺤﻟﺎت
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