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Ба номи Худованди бахшандаи мењрубон

Сарсухани тарљумон
Библия дар бораи Хотам-ул-анбиё Муњаммад (с) оё
чизе гуфтааст? Шайх Ањмади Дидот яке аз маъруфтарин
чењрањои
илми
исломшиносии
муосир
миёни
тадќиќотњои сершумору хеле арзанда ва пурарзиши худ
яке аз онњоро мањз ба њамин мавзўъ бахшида, ба ин
саволи нињоят душворе, ки беш аз њазору чањорсад сол
на танњо олимону муњаќќиќин, балки њар як инсони
соњибаќлро дар рўи замин маљбур месозад сар ба зонуи
тафаккур гузорад, посухи мантиќї гуфт. Ин тадќиќоти
шайх Дидот зери унвони «Библия дар бораи Муњаммад
(с) чї мегўяд?» ќариб ба тамоми забонњои халќхои дунё
ба чоп расида, бањои арзандаро низ сазовор гардид.
Инак, ин рисола бори аввал ба забони тољикї њам
тарљума шуд. Он аз забони русї ба тољикї гардонда
шудааст. Ин рисолаи Ањмад Дидот дар маљмўањои
гуногун ду маротиба ба забони русї низ ба табъ расида
буд. Бори аввал онро нашриёти Академияи Даъваи
Донишгоњи байналмилалии Исломии мустаќар дар
Покистон соли 1998 дар маљмўаи маќолањо ва рисолањои
ин адиб бо номи «Выбор» («Интихоб») ба табъ расонид.
Бори дуввум ин рисола ба забони русї дар китоби
«Сборник» («Маљмўа»), ки онро соли 2001 матбааи
интишороти «Бадр» дар Маскав мунташир сохтааст,
нашр гардид. Агарчї иттилоъ дар бораи зиндагиномаи
худи шайх Дидот аз китоби аввал гирифта шуда бошад
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њам, мутарљим њини тарљумаи ин рисола бештар ба
китоби дуввум такя кардааст.
Ба хотири он, ки ба хонандаи гиромї дарки мазмуну
мундариљаи ин рисола осонтар шавад, мо дар ин
сарсухан мехоњем чанд тавзењоте дар бораи худи китоби
Библия бидињем. Зеро баъзан вомехўрем, ки дар бархе аз
адабиёти тарљумашудаи динї Библияро Инљил гўён
тарљума кардаанд, ки ин чандон дуруст нест.
Худи истилоњи Библия аз калимаи юнонии biblia
гирифта шуда маънояш китоб аст. Дар урфият ва илми
диншиносї бошад, Библия гуфта, маљмўи китобњои
муќаддаси дини яњудї ва дини насрониро мегўянд, ки
дар як љилд чоп шудаанд.
Пайравони дини яњудї танњо ќисми якуми БиблияАњди Ќадимро, ки онро Таврот низ мегўянд, эътироф
мекунанд. Ањди Ќадим аз панљ чор ќисми Библияро
ташкил медињад.
Масењиён бошанд дар ќатори Ањди Ќадим боз Ањди
Љадидро, ки онро – Инљил низ мегўянд, эътироф
мекунанд.
Таврот -як ќисми Библия, маљмўи навиштаљоти
муќаддаси дини яњудиро меноманд, ки дар масењият низ
муќаддас дониста мешавад.
Таврот ба забони яњудии ќадима ва ќисман оромї
дар байни асрњои 12- 2-и пеш аз мелод таълиф шудааст.
Солњои 90-100-и мелодї њамчун маљмўи ягона тањия
гардидааст.
Мувофиќи дастхатњои мањфузмонда Таврот ё худ
Ањди Ќадим аз 39 китоб иборат буда, ба се таќсим
мешавад: 1.Панљ китоби Мўсо (а), яъне Њастї, Хурўљ,
Ибодат, Ададњо ва Такрори Шариат. 2. Мактуботи
Пайѓамбарон. 3. Мактуботи таърихї ва ё ривоёт (китоби
Забур, ки ба пайѓамбар Довуд (а) нозил шудааст, низ дар
њамин ќисмат омадааст).
Инљил маљмўи навиштаљоти муќаддаси масењиён,
ќисми масењии Библия мебошад.
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Он бо забони ќадимаи юнонї навишта шудааст.
Инљил аз 27 китоб иборат буда ба чор ќисм таќсим
мешавад:
- Чањор Инљил-(Инљили Матто, Инљили Марќўс,
Инљили Луко, Инљили Юњанно).
-Афъоли њаввориюн
- Бисту як пайём
- Апокалипсис (Вањйи Юњаннои Фаќењ)
Азбаски шайх Ањмад Дидот њангоми пажўњиши хеш
њам ба Ањди Ќадим ва њам ба Ањди Љадид мурољиат
кардааст ва дар тадќиќоти худ мисолњоро њам аз Таврот
ва њам аз Инљил овардааст, мо низ ба њамон тарзе, ки
рисолаашро худи ў номгузорї кардааст, яъне «Библия
дар бораи Муњаммад (с) чї мегўяд?» ба њамон тарз
тарљумаи онро номгузорї кардем.
Њангоми тарљумаи оёте, ки дар рисола аз Ќуръони
маљид оварда шудаанд, мо аз тарљумаи форсии Ќуръони
Маљид, ки аз Муљтамаъи Малик Фањд дар Арабистони
Саъудї соли 1425-и њ.ќ. чоп удааст, бе ягон таѓйирот
истифода бурдем. Айнан њамин корро низ мо дар ваќти
тарљумаи иќтибосњои аз Библия дар рисола
истифодашуда анљом додем. Тарљумаи тољикии ин
иќтибосњо бошад, мо аз «Китоби Муќаддас», ки онро
соли 1999 дар Стокголм Институти тарљумаи Китоби
Муќаддас ба табъ расондааст, гирифтем.
Ќаблан барои сањву хатоњои эњтимолї, аз шумо
хонандагонї гиромї, маъзарат мехоњем.
Бо эњтиром Орифи Њаќљў.
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Сухане чанд дар бораи муаллиф
Ањмад Њусейн Дидот соли 1918 дар вилояти Сурати
Њиндустон чашм ба дунё кушода, то соли 1926
падарашро надидааст. Падари ў як дўзандаи нодор буда,
баъди таваллуди Ањмад Дидот дар љустуљўи кор ба
Африќои Љанубї муњољират мекунад.
Ањмад Дидот, ки дар фаќру нодорї умр ба сар
мебурд ва дар њељ куљо тањсил намекард, соли 1927 ба
суроѓи падараш ба Африќои Љанубї рафт. Баъди якчанд
моњи сафари Ањмад Дидот модараш аз дунё чашм
пўшид.
Кўдаки нўњсолаи бесавод, ки забони англисиро
намедонист дар як кишвари бегона ќадамњои аввалини
худро дар роњи пурпечу тоби зиндагї, ки таќдир барояш
муайян карда буд, гузошт.
Тањсили пурзањмат ба ин кўдаки хурдсол имконият
дод, ки на танњо забони англисиро зуд аз бар кунад,
балки яке аз толибилмони бењтарини мактаб гардад.
Њирсу њаваси беандозаи ў ба илму дониш, ба вай
имконият дод, ки синфи шашуми мактаби тањсилоти
њамагониро бомуваффаќият тамом кунад. Вале камбуди
маблаѓ риштаи тањсилашро канда кард ва ў дар сини 16солагї ба яке аз корњое, ки минбаъд идомааш дод,
машѓул шуд.
Яке аз муњимтарин корњояш ин фурўшандагї буд,
ки дар дўкони назди мадрасаи масењиён, анљом медод.
Ин мадраса дар соњилњои љанубии Натале љойгир буд.
Соњиби он нафаре буд мусалмон. Соли 1936 њамлањои
пай дар пайи мубаллиѓони таълимдидаи масењї бар
зидди дини мубини ислом, ки дар лањзањои кўтоњи
воридшуданашон ба дўкон рух медод, дар ќалби ин
љавон хоњишеро маъво дод, ки бо ин таблиѓоти дурўѓин
муборизаи беамон барад.
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Бо хости таќдир Ањмад Дидот аз ќазо китоберо
тањти унвони «Изњор-ул-Њаќ» («Ошкор сохтани
њаќиќат») дучор омад. Дар ин китоб сухан дар бораи он
мерафт, ки чї гуна мусалмонњо дар Њиндустон, замони
дар тањти тасаллути Бритониё буданашон, бо як
муваффаќият ба чунин њамлањои мубаллиѓони масењї,
љавоб дода буданд. Махсусан, фикри бо онњо бањсу
мунозира кардан барои Ањмад Дидот хеле љолиб буд.
Ањмад Дидот баъди омўхтани ин китоб ва љамъ кардани
таљрибаи зарурї барои худ аввалин китоби Инљилро
харид ва бо толибилмони мадраса ба мубоњиса пардохт.
Пас аз он ки толибилмони мадрасаи масењї дар
мубоњиса бо ў яке паи дигаре маѓлуб шуданд, Ањмад
Дидот устодони онњо ва њатто рўњониёни мањаллиро ба
бањс даъват кард. Мањз њамин комёбиаш дар мубоњиса
бо ин масењиён љидду љањди ўро дар роњи даъват устувор
гардонид. Њатто издивољ, таваллуди писар ва сафари
сесолааш ба Покистони навакак истиќлолият ба
дастоварда дар ў хоњишу майл ва раѓбати њифз кардани
Исломи азизро аз тўњмат ва дурўѓпардозињои
мубаллиѓини масењї кам накард. Бо як кўшишу ѓайрати
беандоза зиёд пуштибонї кардан аз арзишњои волои
ислом боиси он гардид, ки Ањмад Дидот дар се дањсолаи
дигар ба масири як муборизаи хеле душвору сангин
ворид гардид. Вай дар он синфњое, ки Инљилро
меомўхтанд, дарс медод ва маърўзањо мекард.
Ў «Ас-Салом» - институти таълиму тарбияи
мубаллиѓони исломро таъсис дод. Вай бо њамроњии ањли
хонаводаи худ, бе кўмаки ѓайр, як сохтмонеро бо
шумули масљид бунёд кард, ки он то ба имрўз пойбарљо
ва дар хизмати мусалмонон аст.
Вай яке аз бунёдгузорони Маркази Байналмилалии
Интишороти Ислом ва аввалин Президенти он буд. Ин
Марказ то ба ин рўз фаъолият дорад. Ањмад Дидот беш
аз 20 китоб навишта, миллионњо адади онро бепул
таќсим кардааст. Ў дар тамоми гўшаву канори олам
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њазорњо маърўза хонда, бо мубаллиѓини Инљил
мубоњисањои муваффаќона кардааст. Дар натиљаи ин
фаъолияти ў њазорњо нафар ба дини Ислом гаравиданд.
Барои комёбињои бунёдиаш ў соли 1986 сазовори љоизаи
байналмилалии Шоњ Файсал гардид, ки он дар олами
ислом љоизаи олї њисобида мешавад. Ва аммо на ин
љоизањо ва на ќадрдонињои дигар наметавонанд љањду
кўшишњои ин бузургмардро ба хотири Ислом он тавре,
ки дар асл буд, инъикос намоянд.
Хонандаи азиз, ин китобе, ки дар даст доред,
намунае аз хидмати ин марди худо дар роњи Исломи азиз
аст.
Дуруду сипоси Худованд ба ў бод барои ин китоб ва
китобњои баъдинааш ва барои он муборизањое, ки бањри
Ислом анљом додаву анљом медињад. Иншоаллоњ!
Эби Локхат
20-уми шавволи соли 1413
ё худ 13-уми апрели 1983
Дурбан, Африќои Љанубї
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Шоњигарии Худованд дар рўи заминро, ки ба он
њазрати Исо (а) даъват мекард, бунёд кунед!
Конститутсияи љањони оянда дар бораи пайдоиши
инсон чї мегўяд:

«Ай мардумон, њар ойина шуморо аз як марду як зан
офаридем ва шуморо љамоъатњову ќабилањо гардонидем
то бо як дигар ошно шавед. Њар ойина гиромитарини
шумо назди Худо парњезгортарини шумост. Њар ойина
Худо донои хабардор аст» (сураи Њуљурот, ояи 13).

Ин китоб њалли тамоми мушкилоти инсониятро дар
худ љо додаст. Ин китоб моро ба Њаќ мерасонад. (Исо (а).
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Нахустин дидори муњими ман

«Бигў: Оё дидед агар Ќуръон аз назди Худо бошад ва
ба он мункар шудед ва гувоње аз бани Исроил1 бар
Ќуръон гувоњї дода бошад, пас вай эмон овард ва шумо
саркашї кардед (албатта ситамкор бошед). Њар ойина
Худо гурўњи ситамкоронро њидоят наменамояд. (сураи
Ањќоф, ояи 10).
Љаноби раис, хонумон ва љанобон!
Мавзўи сўњбати мо дар ин шом (ин маърўза аз сўи
муаллиф аввали солњои 70-ум хонда шудааст) ин аст, ки
Библия дар бораи Муњаммад (с) чї мегўяд? Албатта, ин
маърўза барои аксарияти шумо «тўњфаи ногањонї»
нахоњад буд, чунки маърўзаро як мусалмон мехонад. Чї
иттифоќ афтод, ки ман, яъне як мусалмон дар бораи
пешгўињои китобњои муќаддаси яњудиён ва масењиён ба
шумо њарф мезанам.
Њангоме, ки љавон будаму сї сол доштам, ман як
силсила маърўзањои динии яке аз олимони масењї,
мўњтарам Хайтенро, ки дар театри «Роял Сиэте»-и
Дурбан (Љумњурии Африќои Љанубї) эрод мегардиданд,
гўш кардам.
1. 1 Мўсо (а) дар назар дошта шудааст. Нигаред ба шарњи
Юсуфи Алї, ки барои њамин оят кардааст (47 83-4).
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Поп ва ё Киссинљер
Љаноби мўњтарам Хайтен пешгўињорое, ки Библия
кардааст, шарњу маънидод мекард. Ў собит карданї
мешуд, ки Библияи насрониён таъсиси Русияи Шўравї
ва рўзи ќиёматро пешгўї кардааст. Ва њатто кор ба
дараљае расид, ки дар як љои суханрониаш ў гуфт, ки
навиштаљоти муќаддас зуњури Папаро низ пешгўї
кардааст. Вай бо як фишоре мехост ба ањли толор исбот
кунад, ки зуњури даррандаи 666», ки аз он дар китоби
Вањйи Юњанно, охирин китоби Ањди љадид ёд шудааст,
мањз њамин Папа -љойгузини Исои Масењ дар замин
мебошад. Мо мусалмонњоро хуб нест ба ин мухолифати
байни котоликњову протестантњо дахолат кунем. Дар
омади гап бояд бигўем, ки ахирин уламои насронї
ташрењ додаанд, ки даррандаи «666»-и тибќи китоби
муќаддаси масењиён ин Генри Киссенљер2 аст. Уламои
дини насронї дар «кори њаќќи худ» устувортару
собитќадамтар ба назар мерасанд.
Ин маърўзаи мўњтарам Хайтен маро маљбур сохт, то
сари он андеша ронам, ки агар Библия ин ќадар
тањаввулоти љањон, яъне аз зуњури Папа то таъсиси
Исроилро пешгўї карда бошад, пас бояд њатман чизеро
дар бораи бузургтарин накўкори инсоният3, пайѓамбари
гиромї Муњаммад (с), низ пешгўї карда бошад.
Шорењони масењии Библия ба њар як њарфи алифбои англисї
раќамеро нисбат медињанд, ки яке аз дигаре шаш адад зиёд аст.
Ваќте њамаи ин ададњоро љамъ мекунанд, дар љамъбаст раќами 666
пайдо мешавад. Масалан ба ин тарз, ки њарфи А-6, В-12, С-18, Д-24
ва мисли њамин њосили љамъи арќоми њарфњое, ки бо онњо калимаи
дарранда дар Инљил навишта мешавад, 666 мебошад. Ибораи «Др»
«Kissinger»-ро шумо бо њамин њисоб санљида бинед.
3 Муаллиф 10-уми декабри соли 1975 бо маърўзае тањти унвони
«Муњаммад бузургтарини инсонњо» дар бинои «Сити Холл» (ќасри
њукумати шањр) – и Дурбан суханронї кардааст. Ин љузва
(брошюра)-ро шумо аз идораи нашриёти «Бадр» бепул дарёфт карда
метавонед.
2
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Бо он ѓайрати љавониям ба љустуљўи ёфтани посухи
ин суол шурўъ кардам. Ман яке паси дигаре бо
рўњониёни масењї вохўрї ва мулоќот мекардам. Ваъзу
маърўзањои онњоро гўш мекардам ва тамоми он
матолиберо, ки бо пешгўињои Библия иртибот доштанд,
мехондам. Имрўз ман мехоњам ба шумо дар бораи як
сўњбатам бо як мубаллиѓи4 калисои Ислоњталаби
голландї ќисса кунам.

Сездањ шумораи батолеъ аст
Боре маро ба Трансвааль5 барои хондани маърўзае
ба муносибати мавлуди Расули акрам Муњаммади
Пайѓамбар (с) даъват карданд. Ман медонистам, ки дар
ин вилояти кишвари Африќои Љанубї њама, њатто
бародарони мусалмон њам, бо забони африкаанс њарф
мезананд. Аз ин рў лозим донистам, ки барои осонтар
шудани кор ин забонро каме њам бошад аз худ кунам.
Ман маълумотномаи телефониро гирифтаму аз як сар ба
ходимони калисову ибодатгоњњо занг задам ва изњор
доштам, ки мехоњам бо онњо дар њамин мавзўъ сўњбат
намоям. Вале онњо бо бањонањои «узрнок» ин хоњиши
маро рад карданд. Ваќте ки маротибаи сездањум занг
задам, корам омад кард. Занги сездањум бароям
ќаноатмандиву сабукї пеш овард. Ван Хеерден кашиши яке аз ибодатгоњњои мањаллї розигї дод, ки
рўзи шанбе пеш аз ба Трансваал рафтанам, бо ў дар
хонааш мулоќот кунам.
Ў маро дўстонаву самимона дар назди долони
хонааш пешвоз гирифт. Аз ман пурсон шуд, ки оё розї
њастам, ки дар сўњбати мо хусури њафтодупанљ солааш,
4 Дар асли бо забони африкаанс «dominee» номида мешавад, ки
ба калимањои «Рўњонї», «Мубаллиѓ», «Коњин», «Кашиш» њаммаъно
мебошад.
5 Яке аз вилоятњои Љумњурии Африќои Љанубї.
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ки сокини вилояти Озоди Африќои Љанубї будааст,
ширкат варзад. Ман хоњиши ўро рад накардам. Мо се
нафар ба китобхонаи кашиш даромадем.

Барои чї њељ чиз?
Ман суол додам: «Библия дар бораи Муњаммад (с)
чї мегўяд?». Бе ягон истињола кашиш гуфт, ки «Њељ
чиз!». Ман пурсидам: «Барои чї њељ чиз? Охир, аз рўи
ташрењи шумо дар Библия ин ќадар зиёд дар бораи
сууди Русия, фарорасии рўзи ќиёмат ва њатто дар бораи
Папаи католикњо пешгўињое иброз шудааст». Рўњонї
гуфт: «Бале, вале дар он љо дар бораи Муњаммад чизе
нест». Ман боз пурсидам: «Барои чї њељ чиз нест?» Ва
идома додам: «Бо эњтимоли зиёд њаст! Бо баракати
Муњаммад (с), ин шахсияти бузург дар рўи љањон як
љомеъаи бузурги мўъминон пайдо шуд, ки онњо мањз ба
шарофати ў аз таваллуди пурэъљози њазрати Исо (а), аз
Исои Масењ6 будани ў ва аз мурдањоро зинда, кўрњоро
бино ва махавњоро бо хости Худо табобат карданаш
бохабар шуданд.
Бо эњтимоли зиёд дар ин китоб (Библия) дар бораи
ин доњии бузурге, ки оиди њазрати Исо ва модари ў
Марям суханњои бењтаринро гуфтааст, чизе бояд
навишта шуда бошад».

6 Калимаи «Масењ» аз калимаи арабї ва забони ќадимаи ибрї
«масања» гирифта шуда, маънояш масњ кардан, молидан мебошад.
Маънои динии ин калима «шахсе, ки бо равѓани муќаддас масњ ё
молида шудааст, мебошад. Маросими рутба додан ба коњинон ва ё
ба тахт нишастани подшоњон бо молидан ва ё масњ кардани равѓани
муќаддас ба бадани онњо сурат мегирифтааст. Калимаи Христос, ки
калимаи юнонии ќадим аст ва Масењ тарљима мешавад, маънои
Худоро надорад. Њатто Курушро дар Библия Христос номидаанд.
(Ишаъё, 15:1).
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Мўйсафеди аз вилояти Озод омада низ ба сухан
њамроњ шуд ва гуфт: «Ман Библияро инак панљоњ сол
боз мехонам ва агар дар он аз Муњаммад боре њам ёд
мешуд, ман инро њатман медонистам».

Бо зикри ном ёд нашудааст!
Ман аз ў пурсидам: « Пас аз рўи гуфтаи шумо мо дар
китоби Ањди Ќадим дар бораи зуњури њазрати Исо (А)
садњо пешгўињоро пайдо карда наметавонем?» Кашиш
љавоб дод:
«Чаро? Садњо не, њазорњо пешгўињоро мо пайдо
мекунем». Ман ба ў гуфтам: «Ман ин «њазорњо»
пешгўињои китоби Ањди Ќадимро дар бораи зуњури
Исои Масењ зери шубња ќарор намедињам, зеро ки
тамоми љањони Ислом зуњури Исои Масењро бе њамин
далелњои навиштаљоти Муќаддас њам ќабул дорад. Мо,
мусулмонњо Исои Масењро, он чуноне ки њаст, ба
шарофати њазрати Муњаммад (с) ќабул кардаем ва имрўз
дар љањони Ислом беш аз як миллиард инсоне, ки худро
уммати њазрати Муњаммад (с) медонанд, њазрати Исои
Масењро њамчун пайѓамбари Худо мешиносанд ва ба он
зарурат надоранд, ки онњоро бо овардани далелњое аз
китоби Муќаддас ба ин њаќиќат мутаќоид созанд. Вале
оё шумо метавонед аз њамин «њазор» далели пешгўињо
якеашро мисол биёред, ки дар он љо њазрати Исо (а) бо
номаш зикр шуда бошад? Калимаи «Христос», ки
њамчун Масењ (Мессия) тарљума мешавад, ин ном нест,
ин унвон (рутба) аст. Оё аќаллан як пешгўї мављуд њаст,
ки дар он омада бошад, ки номи Масењ Исо њаст, номи
модари ў Марям аст ва падари эњтимолии ў Юсуфи
наљљор њаст ва дар замони подшоњии Ирод таваллуд
шудааст ва ѓайра ва њоказо? Нест! Чунин нуктањои
муайянкунандаи ин шахсият дар китоби муќаддас вуљуд
надоранд. Пас, шумо чї гуна метавонед исрор биварзед,
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ки њамаи њамин «њазорњо» пешгўињо мањз ба зуњури
њазрати Исо (а) мутааллиќанд?

Пешгўї чист?
Рўњонї љавоб дод: «Бубинед, пешгўї ин моњиятан
суханњое њастанд, ки мазмуну мундариљаи онњо дар
оянда ба вуќўъ мепайвандад. Ваќте он пешгўињо дар
њаёт ба амал меоянд, мо ба ёд меорем, ки онњо дар
гузашта пешгўї шуда буданд.
Ман ќайд кардам: «Ана њозир шумо, хеле хуб фикр
карда, муњокима меронед ва баъд ба хулосае меоед.
Њамин тавр не? Ў розї шуд: «Бале». Ман пешнињод
кардам: «Биёед, ба њамин шакле, ки нисбати њамон
«њазорњо» пешгўињо муносибат мекунем, то њаќ будани
њазрати Исоро асоснок бисозем, мо бо њамин тарз ва ё
усул дар ќиболи зикр шудан ва ё нашудани шахсияти
Муњаммад (с) 7 амал бикунем ва ё худ њамин усулро дар
нисбати ў истифода бубарем?»
Рўњонї розї шуд, ки ин пешнињоди одилона ва роњи
њалли оќилонаи ин масъала њаст. Ман аз ў хоњиш
Муњаммад (с) бо номи худаш дар Библия дар китоби Суруди
сурудњои Сулаймон дар боби панљум, сураи шонздањум зикр
гардидааст. Дар он љо тарзи навишти калимаи Муњаммад (с) ба
забони ибрии ќадимї Муњаммуддим омадааст. Суффикси «им»
тобиши маъноии эњтиром дар шумораи љамъро дорад. Ин
суффиксро он ваќт истифода мебурданд, ки агар ба шахс эњтиром
ќоил бошанд. Бидуни суффикси «им» калимаи Муњаммуд маънои
комилан аълоро медињад. (Дар варианти ќонунии англисии соли
1611 – ин калима ба маънои ягона шахсе, ки лоиќи њамд аст,
тарљума гардидааст, ки он њамон калимаи Муњаммад (с) аст. (Ќайди
тарљумони тољикї: Бояд гуфт, ки дар Китоби Муќаддас, ки ба
забони тољикї соли 1999 дар Стокголм ба табъ расидааст ва
тарљимаи тољикии оёти аз Библия дар китоби Ањмад Дидот
истифодашуда аз њамин манбаъ гирифта шудааст, дар њамон бобу
ояти ишорашудаи китоби Суруди сурудњои Сулаймон мо номи
Муњаммад (с)-ро пайдо накардем).
7
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кардам, ки ояти 18-уми боби 18-уми китоби панљуми
Ањди Ќадим- «Такрори шариат»-ро кушояд. Ў ин корро
кард. Азбаски њадафи ман каме њам бошад омўхтани
таљрибаи гап задан бо забони ќавми њукмрони Африќои
Љанубї8 буд, ман азёд ин оятро бо забони африкаанс ба
онњо гуфта додам:
«ЭН ПРОФЕЕТ САЛ ЭК ВИР ХУЛЛЕ ВЕРВЕК
УИТ ДИЭ МИДДЕ ВАН ХУЛЛЕ БРОЭРС, СООС ЙИ
ИС, ЭН ЭК САЛ МИ ВООРДЕ ИН СИМОНД ЛЭ, ЭН
ХИ САЛ ААН ХУЛЛЕ СЕ АЛЛЕС ВАТ ЭК ХОМ
БЕВЕЕЛ (Такрори шариат, 18:18),
Тарљумааш ба ин тарз аст:
«Набие, мисли Ту, ман барои онњо аз миёни
бародарони онњо ба майдон хоњам овард ва суханони
худро ба дањони Вай хоњам гузошт ва њар он чи ба вай
амр фармоям, ба онњо хоњад гуфт; (Китоби Муќаддас,
Ањди Ќадим, китоби панљуми Мўсо, Такрори Шариат
сањ.302, Стокголм, соли 1999. Минбаъд дар ваќти
тарљимаи ин љузва (брошюраи) Ањмад Дидот тамоми
иќтибосњо аз Библия аз њамин китоб гирифта мешаванд.
Ќайди тарљумони тољикї).

Пайѓамбаре, ки мисли Мўсо њаст
Оятро бо забони африкаанс хонда ман аз кашиш
барои талаффузи ноњамвор ва бељуръатонаам бахшиш
пурсидам. Рўњонї маро бовар кунонд, ки тарзи
Дар ваќти тарљумаи ин китобча ба дигар забонњо, хоњиш
мекунам, њамон лањзањоеро, ки ба забони африкаанс иќтибос
шудаанд, шумо ба шеваи мањаллї биёред. Кўшиш накунед, ки
иќтибосњо аз Навиштаљоти Муќаддасро худатон тарљима кунед. Аз
тарљумаи Китоби Муќаддас ба њамон забоне, ки ин китобча
тарљума мешавад, аз њамон истифода баред ва иќтибосро аз Библия
бе ягон таѓйирот ба тарљумаатон ворид созед.
8
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талаффузам хуб баромад. Ман аз ў пурсидам: «Ин
пешгўї киро дар назар дорад?» Беягон истињола ў љавоб
дод: «Исоро!». Ман изњори шубња кардам. «Барои чї
Исоро? Номи ў он љо ёд намешавад». Мубаллиѓ посух
дод: «Азбаски пешгўї ин тасвири лафзии тањаввулотест,
ки дар оянда ба вуќўъ мепайвандад, мо боварї дорем, ки
мазмуни ин оят тасвири даќиќ ва комили симои њазрати
Исо њаст. Шумо медонед, ки аз њама калимањои муњими
ин пешгўї СООС ЙИ ИС (набие, мисли Ту) ба монанди
Ту, яъне ба монанди Мўсо мебошад. Мўсо бошад мисли
Исо њаст». Ман аз ў пурсидам: «Исо чї гуна монанди
Мўсо њаст?». Мубаллиѓ ин гуна посух дод: «Нахуст,
Мўсо яњудї буд, Исо низ яњудї буд. Дуввум Мўсо
пайѓамбар буд, Исо низ пайѓамбар буд. Аз ин рў Исо ба
мисли Мўсо буд ва мањз њамин чизро Худованд ба Мўсо
пешгўї карда буд: «СООС ЙИ ИС».
«Оё шумо метавонед, ки боз дигар хусусиятњои ба
њам монанди Мўсо ва Исоро баён бисозед» - пурсидам аз
ў. Рўњонї эътироф кард, ки дигар чунин монандињоро ў
гуфта наметавонад. Ман гуфтам: «Агар танњо бо ду
хусусияте, ки шумо номбар кардед, довталабон барои
гирифтани номи мухотаби ояти 18-уми боби 18-уми
китоби Такрори Шариат муайян шаванд, пас ин меъёрњо
ба дигар симоњое, ки дар Библия баъди њазрати Мўсо
омадаанд, яъне Сулаймон, Ишаъё, Њизќиёл, Дониёл,
Њуша, Иоилю, Малоки, Яњёи Таъмиддињанда ва ѓайра
рост меоянд, чунки њамаи онњо њам яњудї буданд ва њам
пайѓамбар. Барои чї мо наметавонем ин пешгўињоро ба
њар кадоми онњо нисбат дињем, на танњо ба њазрати Исо?
Барои чї муѓризона ба ин чиз муносибат мекунед?
Мубаллиѓ хамўш буд. Ман идома додам: «Бубинед, ман
фикр мекунам, ки Исо бо Мўсо хеле њам кам монандї
дорад ва дар ин маврид агар ман хато мекунам, хоњиш
мекунам маро ислоњ кунед».
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Се тафовут
Ман ба ин тарз андеша рондам: «Нахуст, Исо мисли
њазрати Мўсо нест, чунки тибќи љањонбинии (тафаккури)
шумо Исо-Худо њаст, вале Мўсо Худо нест, оё њамин
тавр не?» Рўњонї тасдиќ кард: «Бале». Ман гуфтам: «Аз
њамин рў Исо монанди Мўсо нест. Дуввум, тибќи
тафаккури шумо «Исо барои гуноњи содиркардаи ин
љањониён вафот кард», вале Мўсоро зарурат набуд, ки
барои гуноњи содирнамудаи ин љањониён бимирад.
Њамин тавр не?» Вай боз розї шуд: «Бале». Ман гуфтам:
«Аз ин рў Исо монанди Мўсо нест! Саввум аз рўи
гуфтањои шумо Исо серўза вориди дўзах шудааст, барои
Мўсо бошад зарурат набуд, ки ин корро кунад. Њамин
тавр не?» Мубаллиѓ итоаткорона тасдиќ кард: «Бале».
Ман хулоса кардам: «Барои њамин Исо монанди Мўсо
нест!».
«Дар њамин њол, падар, - афзудам ман, - инњо
далоили ќотеъ, боэътимод, њаќиќї нестанд». Ин як
нуќтаи назаре њаст, ки кўдакон ваќте ба он дучор
мешаванд, пешпо мехўранд. Биёед, як чизи оддї, осон ва
соддаеро муњокима кунем, ки ваќте њатто кўдакони
шумо онро гўш кунанд, фањмидани он барояшон душвор
набошад. Розї њастед? Кашишро ин пешнињоди ман хеле
хуш омад.

Падар ва модар
1.Мўсо (а) падар ва модар дошт. Муњаммад (с)
њамчунин падар ва модар доштанд. Вале Исо (а) фаќат
модар дошт. Падари вай аз љумлаи башар набуд. Њамин
тавр не? Вай гуфт: «Бале». Хулоса кардам:
«ДААРОМ ИС ЙЕСУС НИЭ СООС МОЗЕС НИЭ,
МААР МУХАММАД ИС СООС МОЗЕС!», ки маънои
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«Аз њамин сабаб Исо ба мисли Мўсо нест, вале Мўсо ба
мисли Муњаммад (с) аст. (То ин љо, фикр мекунам,
хонандаам фањмид, ки ман бо забони африкаанс танњо
ба хотири машќ кардан гап мезадам. Баъд аз ин дигар
дар маърўзаи худ ман ин забонро истифода намебарам).

Мўъљизаи таваллуд
2.Мўсо ва Муњаммад (с) табиї, дар натиљаи алоќаи
љинсии марду зан таваллуд шудаанд. Валекин пайдоиши
Исо ба таври мўъљиза рух додааст. Шумо ба осонї ба ёд
меоред, ки дар Инљили Матто, дар боби 1 ояти 18 гуфта
шудааст: «Пеш аз он ки њамбистар шаванд, (наљљор
Юсуф ва Марям) маълум гардид, ки вай аз Рўњулќуддус
њомиладор аст». Ва Лукои Муќаддас мегўяд, ки ваќте ки
муждаи таваллуди фарзанди муќаддас ба вай (ба Марям)
мерасад, Марям бо тањайюр мегўяд: «Ин чї гуна
мешавад, дар сурате, ки ман бокира њастам?» Фаришта
дар љавоби вай гуфт: «Рўњилќуддус бар ту хоњад омад ва
ќуввати Њаќќ Таъоло бар ту соя хоњад афканд. (Инљили
Луко, 1: 34-35).
Ќуръони муќаддас низ таваллуди пурэъљози Исои
Масењро бо каломи пур аз эњтиром тасдиќ мекунад. Дар
посух бар суоли ќонунии Марям:

«…Эй Парвардигори ман, чї гуна маро фарзанд
шавад ва даст нарасонидааст ба ман њељ одаме? Фармуд,
њамчунин Худо њарчї мехоњад, пайдо мекунад, чун
кореро саранљом мекунад пас љуз ин нест, ки мегўяд ўро,
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«Бишав, пас мешавад».9 (Сураи Оли Имрон, ояти 47).
Худовандро эњтиёљ ба он нест, ки тухмеро ба дохили
одам ва ё њайвон ворид созад. Њамин ки вай кореро хост,
њамон замон он иљро мешавад. Њамин аст фикру аќидаи
мусулмонњо дар бораи таваллуди њазрати Исо.
Ваќте ман бо ин рўњонии бузургтарин љомеаи
масењиёни шањрамон гуфтањои њам Ќуръони маљид ва
њам Инљилро мисол овардам ва аз ў пурсидам, ки акнун
гуфтањои кадоме аз ин китобњоро ў тарљењ медињад, ки
ба духтараш хонда дињанд, ў бо сари хам гуфт
«Ќуръон»-ро. Хулоса, ман аз ў рўњонї пурсидам: «Оё
њазрати Исо (а) дар тафовут аз таваллуди табиии
њазрати Мўсо (а) ва њазарати Муњаммад (с) ба таври
мўъљиза таваллуд шуда буд ё на?» Ў бо як виќор гуфт:
«Оре». Ман гуфтам: «Аз њамин рў њазрати Исо мисли
њазрати Мўсо нест, вале Мўсо (а) монанд аст ба њазрати
Муњаммад (с). Ва Худованд ба Мўсо (а) (дар Такрори
шариат 18:18) Ба мисли ту (ба монанди ту, шабењи Мўсо
(а) гуфта њазрати Муњаммад (с)-ро дар назар дорад. Зеро
Муњаммад монанди њазрати Мўсо њаст».

Пайванди хонаводагї
3.Сипас ман ба рўњонї гуфтам: «Мўсо ва Муњаммад
(с) издивољ карданд ва соњиби фарзанд шуданд, вале
њазрати Исо (а) тамоми умр муљаррад монд. Њамин тавр
не?» Мубаллиѓ гуфт: «Бале». Он гањ ман гуфтам: «Барои
њамин њам њазрати Исо монанди њазрати Мўсо нест.
Вале њазрати Мўсо монанди њазрати Муњаммад (с) аст.

9 Хоњишмандам сураи 3-и ояти 42-юм ва сураи 19-и ояти 16-уми
Ќуръони Маљидро, ки дар онљо дар бораи таваллуд шудани Исо (а)
сухан меравад, кушоед ва шарњу эзоњро доир ба онњо хонед. Ва
таваљљўњи дўстони масењии худро ба он мавќеи баланде, ки Исои
Масењ дар дини мубини Ислом дорад, љалб созед.
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Исо аз сўи мардумаш рад шуда буд
4.Мўсо (а) ва Муњаммад (с) аз сўи мардумонашон
њанўз дар замони дар ќайди њаёт буданашон њамчун
пайѓамбар эътироф шуда буданд. Албатта, яњудиён, ба
Мўсо (а) азиятњои зиёде додаанд. Вале чун як халќи том
Мўсоро њамчун пайѓамбар эътироф карданд. Арабњо низ
њаёти Муњаммад (с)-ро пур аз азобу пур аз хатар
карданд. Ў низ аз дасти мардумаш азиятњо кашидааст.
Бо вуљуди фаъолияти таблиѓотиаш дар Макка ў маљбур
шуд ба муддати 13 сол зодгоњашро тарк карда, дар
њиљрат умр ба сар барад. Вале њанўз ќабл аз маргаш
арабњо њамчун як миллати том ўро ба њайси расули Худо
ќабул карданд. Вале бино ба гуфтаи «Инљил» Ў (Исо (а)
«Назди мансубони Худо омад ва мансубонаш ўро ќабул
накарданд. (Инљили Юњанно 1:11). Њатто имрўз ду њазор
сол баъд њам мардумаш, яъне яњудиён ўро рад мекунанд.
Њамин тавр не?» Рўњонї гуфт: «Бале». Ман гуфтам:
«Барои њамин Исо мисли Мўсо нест, вале Муњаммад (с)
ба мисли Мўсо (а) њаст.

«Подшоњии ман аз ин љањон нест»
5.Мўсо (а) ва Муњаммад (с) њам пайѓамбар буданд ва
њам шоњ. Зери мафњуми «пайѓамбар» ман шахсеро дар
назар дорам, ки вай вањйи Илоњира ќабул карда онро ба
хотири роњ нишон додан бе ягон каму костї ва таѓйирот
њамон лањза ба мардум мерасонад. Шоњ бошад ин
шахсест, ки њаёту мамоти мардуми хешро дар даст
дорад. Муњим нест, ки вай тољ дорад ё не, ба вай њамчун
ба шоњ мурољиат мекунанд ё не. Муњим он аст, ки вай
салоњияти ба ќатли инсонњо њукм карданро дошта
бошад. Агар чунин салоњиятро ў дошта бошад, пас ў
подшоњ аст. Мўсо чунин салоњиятро дошт. Оё шумо дар
ёд меоред њамон исроилии дар рўзи саббат (шанбе)
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љамъкунандаи њезумро? Мўсо амр дод, ки ўро то
мурданаш сангсор кунанд. (Китоби Ададњо, 15: 35-36).
Дар «Библия» инчунин аз дигар љиноятњое ном бурда
шудааст, ки барои муљримонашон Мўсо (а) њукми ќатл
содир мекард. Њазрати Муњаммад (с) низ бо њаёт ва
мамоти њамќавмњои худаш ба њамин тарз муносибат
дошт. Дар «Библия» аз шахсиятњои зиёде ном бурда
шудааст, ки сифатњои пайѓамбариро доштанд, вале аз
ўњдаи ба њаёт татбиќ намудани гуфтањои Худовандї
набаромаданд: Дар байни ин афроди муќаддасе, ки
аксарияти
одамон
намехостанд
рисолати
пайѓамбариашонро ќабул кунанд, Лот, Юњано, Дониёл,
Узро, Яњёи Таъмиддињанда буданд. Онњо фаќат аз ўњдаи
ба одамон расондани он вањй мебаромаданд, вале дар
роњи дар њаёт татбиќ кардани он коре аз дасташон
намеомад. Мутаассифона, пайѓамбар Исо алайњиссалом
низ аз љумлаи онњо буд. Инљили насрониён бо эњтимоли
зиёд ин чизро тасдиќ мекунад. Њангоме, ки Исо (а)-ро бо
иттињоми барњам задани сохти давлатдорї, даъват ба
исён ба назди намояндаи Рум дар мањали Понтии
Пилати оварданд, Исо (а) љавоб дод: «Подшоњии ман аз
ин љањон нест, агар подшоњии ман аз ин љањон мебуд,
мулозимони ман мељангиданд, то ки ман ба яњудиён
таслим карда нашавам, лекин акнун подшоњии ман аз ин
љо нест». (Инљили Юњано, 18:36). Ин суханон Пилати
(беимон)-ро бовар кунонд. Њарчанд суханони Исо (а)
метавонист суханони одами аз аќл бегонашударо
монанд бошад, вале худи ў ба њељ ваљњ таассуротеро
намегузошт, ки битавонад ба њукуматаш тањдид кунад.
Исо (а) довталаби њокимияти рўњонї буд. Ба ибораи
дигар бигўем вай худашро танњо пайѓамбар медонист.
Њамин тавр не?» Мубаллиѓи масењї гуфт: «Оре». Ман
гуфтам: «Аз ин рў Исо (а) ба монанди Мўсо (а) нест.
Вале Мўсо (а) ба монанди Муњаммад (с) аст.
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Бидуни ќонунњои нав
6.Мўсо (а) ва Муњаммад (с) барои аќвоми худ ќонун
ва шароити навро оварданд. Мўсо (а) ба яњудиён на
танњо дањ васият додаст, балки дастурњои зиёдро ба
хотири иљрои урфу одатњо боќї гузоштааст. Муњаммад
(с) ба мардуме рисолати пайѓамбарии хешро оѓоз кард,
ки дар сатњи пасти барбарият ва љоњилият ќарор
доштанд. Ин одамон моиндарњои худро ба занї
мегирифтанд, духтарони худро зинда ба зинда гўр
мекарданд ва майнўшиву зинокорї, бутпарастиву
ќиморбозї барои онњо ба як чизи муќаррарї табдил
шуда буд. Гиббон арабњои ќабл аз замони исломиро дар
китоби худ «Таърихи суќут ва барњам хўрдани
Империяи Рум» чунин тасвир кардааст: «Вањшиёни
бидуни хирад, онњо аз њайвонњо аранге фарќ доштанд.
Онњо њайвонњое буданд дар симо ва сурати инсон». Ба
гуфтаи Томас Карлайл Муњаммад (с) онњоро аз сатњи
вањшоният ба дараљаи «барандагони нуру зиё ва илму
дониш» расонид. Барои мардуми араб ин (зуњури
Муњаммад (с)) таваллуде дар зулмот ба сўи рўшної буд.
Арабњо мањз ба њамин корашон дар назди дигар аќвом
эњё шуданд. Бечора мардуми чўпон, ки аз рўзи бино
шудани дунё ноайён дар биёбонњои худ овораву
саргашта буд, бубинед, ки дар як дам чи гуна машњури
олам шуд! Дар муддати њамагї сад сол арабњо дар Ѓарб
ба Гренада расиданду дар Шарќ ба Дењлї. Арабистон бо
нуру зиёи худ дар он замон ба манотиќи пањноваре
шаъшаъапошї мекард». Њама гап дар сари он аст, ки
Муњаммад (с) ба мардумаш ќонун ва шариъатеро дод, ки
аз ин пеш ин чизњоро онњо надоштанд.
Ва он чї вобастааст ба Исо (а) ваќте дар яњудиён
шубњае пайдо мешавад, ки мумкин ў пайѓамбари сохта
бошад, ки мехоњад таълимоти онњоро хароб созад, Исо
(а) бисёр мекўшад ба онњо бифањмонад, ки ў бо дини нав
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наомадааст ва ягон ќонуну шариъати нав наовардааст.
Ман суханони худи ўро иќтибос меорам: «Гумон
накунед, ки барои вайрон кардани Таврот ё суњуфи анбиё
омадаам, наомадаам, ки вайрон кунам, балки ба љо
оварам. Зеро, ки ба ростї ба шумо мегўям: то осмон ва
замин фано нашавад, њељ як њарфе ва ё нуќтае аз Таврот
ба фано нахоњад рафт, то даме, ки њамааш иљро шавад.
(Инљили Матто. 5:17-18).
Бо ибораи дигар бигўем, Исо (а) бо кадом як ќонун
ва шариати нав наомада буд. Ў омада буд, ки ќонунњои
ќаблиро амалї созад. Њамин чизро ў ба яњудиён
фањмонданї шуд. Фикр намекунам, ки ў кўшиш кард,
њамчун махлуќи Худо ба боварии яњудиён сазовор шуда,
онњоро ба дини нав даъват намояд. На, ин пайѓамбари
Худо ин тавр нест, ки бо ин аъмоли ношоям ба хотири
ба дини нав љалб кардани одамон даст зада бошад. Ў
худаш ќонунро риоя мекард. Васият ва насињатњои
Мўсоро ба љо меовард. Саббатро риоя мекард. Њељ гоњ
ягон яњудї бо ангушти иттињом ба сўи њазрати Исо (а)
ишора накарда буд, ки «чаро ту рўза намедорї?», «барои
чї пеш аз хўрок хўрдан дастатро намешўї?». Бо ин
иттињом яњудиён шогирдони ўро муттањам месохтанд, на
худи Исо (а)-ро. ў њамчун як яњудии бонизом ќонунњоро
риоя мекард. Хулоса, ў ба мисли Мўсо (а) ва Муњаммад
(с) дини нав насохт ва ќонуну шариати навро эљод
накард. Њамин тавр не? – гўён аз он рўњонї пурсидам ва
ў љавоб дод: «Оре». Ман гуфтам: «Аз ин рў Исо (а) ба
монанди Мўсо (а) нест, вале њазрати Муњаммад (с) ба
монанди Мўсо (а) аст.

Онњо чї тавр вафот карданд?
7. «Њам Мўсо (а) ва њам Муњаммад (с) бо марги
табиї вафот карданд. Вале бино бар аќидаи динии
насрониён Исо (а) зўран дар салибе ба ќатл расонда шуд,
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яъне таслиб шуд.10 Њамин тавре не?» Рўњонии насронї
тасдиќ намуд: «Бале». Ва ман гуфтањоямро тањким
бахшидам: «Аз ин рў Исо (а) монанди Мўсо (а) нест,
вале Мўсо (а) монанди Муњаммад (с) аст.

Оромгоњи ў дар Арши Аъло аст
8. «Њам Мўсо (а) ва њам Муњаммад (с) дар замин
дафн шудаанд. Вале аз нуќтаи назари дини насронї
оромгоњи њазрати Исо (а) дар Арши Аъло њаст. Њамин
тавр не?» Рўњонї розї шуд ва ман хулоса кардам:
«Барои њамин њам Исо (а) монанди Мўсо (а) нест. Ба
мисли Мўсо (а) Муњаммад (с) аст.

Таваллуди Исмоил
Азбаски мубаллиѓи масењї ба њар як далели ман
ноилољ розї мешуд, ман ба ў бо чунин суханњо мурољиат
кардам: «Падар, ман то ин лањза фаќат як ќисми
пешгўињо - ибораи «ба мисли ту»-ро шарњу исбот
кардам. Тамоми пешгўињо аз он чи то њол гуфтем, яъне
шарњи он ибора, хеле васеътар аст. Идомаи он пешгўињо
чунин аст: «Набие, ба мисли ту, ман барои онњо аз миёни
бародарони онњо ба майдон хоњам овард…» Дар ин љо
ба Мўсо (а) ва ќавми ў яњудиён њамчун ба як нирўи
миллї - этникї мурољиат шудааст. Дар њамин њол
«бародарони онњо» гуфта бешакку шубња арабњо дар
назар дошта мешаванд. Бубинед, Китоби Муќаддас
њазрати Иброњим (а)-ро њамчун дўсти Худо нишон
додаст. Иброњим (а) ду зан дошт. Соро ва Њољар. «Ва
Њољар ба Абром писар зоид. Ва Абром11 писари худро, ки
10 Китобчаи «Таслиби Исо: ќатл ва ё дурўѓ»-и њамин муаллифро
дархост кунед (ройгон тавзеъ мешавад).
11 Тибќи китоби Библия, Иброњим (а) пеш аз ин ки Худованд номи
ўро таѓйир дињад, Абром ном дошт.
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Њољар зоид, Исмоил ном нињод». (Њастї, 16:15). «Ва
Иброњим писари худ Исмоилро гирифта… (Њастї, 17:23).
«Ва писараш Исмоил сенздањсола буд, ваќте ки
ѓилофакаш хатна шуд. (Њастї, 17:25). Исмоил то он
даме, ки Худованд ба Иброњим (а) ањд набаст, то
сенздањсолагї писари ягона ва авлоди ягонаи Иброњим
(а) буд. Баъд Худованд ба Иброњим аз Соро бо номи
Исњоќ, фарзанде њадя намуд, ки аз бародараш Исмоил
хеле љавонтар буд.

Арабњо ва яњудиён
«Агар Исмоил ва Исњоќ писарони як падар њастанд,
пас онњо бародаранд. Ва њамчунон фарзандони онњо
бародаранд. Яњудиён фарзандони Исњоќ ва арабњо
фарзандони Исмоиланд, аз ин рў онњо бо њамдигар
бародаранд. Библия баён доштааст: «…(Исмоил) пеши
њамаи бародарони худ маскан хоњад гирифт» (Њастї,
16:12). «…Ва ё вафот ёфт ва аз дунё чашм пўшид ва ба
ќавми худ пайваст…» «…Онњо људо аз њамон бародарони
худ маскан гирифта буданд». (Њастї, 25:17-18).
Фарзандони Исњоќ барои фарзандони Исмоил
бародарзода њастанд. Чуноне ки Муњаммад (с) њаст.
Айнан чизе, ки дар пешгўињо омадааст: «Аз байни
бародарони ту» (Такрори шариат, 18:18). Дар ин ибора
пешгўї рўшан ба он ишора мекунад, ки пайѓамбари
оянда мисли Мўсо (а) буда, бояд на дар байни бани
Исроил, балки аз миёни бародарони онњо ба дунё зуњур
кунад. Барои њамин њам Муњаммад (с) аз байни
бародарони онњо, яъне арабњо зуњур кард.

Сухан дар дањон
Дар идомаи пешгўињо омадааст: «… ва суханони
худро ба дањони Вай хоњам гузошт…» Чї маъно дорад
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ин ибораи «…ва суханони худро ба дањони вай хоњам
гузошт…?» Бубинед, падар, ман дар аввал аз шумо
хоњиш кардам китоби Такрори шариатро кушоеду сураи
18-уми боби 18-умро хонед. Ва агар шумо онро
мехондед, оё ман гуфта метавонистам, ки ман суханони
худро ба дањони шумо гузоштам? Рўњонї љавоб дод:
«На». «Вале, - идома додам ман, агар маро зарур мебуд
забони арабиро ба шумо ёд дињам, ки дар борааш чизе
намедонед, ман аз шумо хоњиш мекардам, ки аз паси ман
хонед ва ё такрор кунед он чиро ки ман мегўям. Барои
мисол:

«Бигў Ў Худои ягона аст. Худои бениёз аст. На
(фарзанд) зода ва на зодашудааст. Ва њељ кас њам њамтои
Ў (набуда) ва нест (Сураи Ихлос, оёти 1-4), оё он
калимаву љумлањои бароятон ношиносро, ки талаффуз
мекардем, «ман дар дањони шумо намегузоштам?»
Рўњонї розї шуда, ки оре, њамин тавр аст. Сипас ман ба
ў гуфтам ки айнан ана њамин тавр китоби Ќуръони
маљид аз сўи Худованди бузургу тавоно ба пайѓамбар
Муњаммад (с) нозил шуд.
Аз таърих медонем, ки дар он замон њазрати
Муњаммад (с) 40-сола буданд. Шаби 27-уми моњи
Рамазонро дар ѓори Њиро, ки дар се мил дуртар аз
Макка,
дар
шимоли
он
воќеъ
гардидааст,
мегузарониданд. Мањз дар њамон ѓор малоика Љабраил
(а) пайдо шуда, ба њазрати Муњаммад (с) бо забони
арабї мегўяд: «Бихон». Муњаммад (с) аз тарсу њаросу
саросемагї: «Ман дарс нахондам, ман омиям» - мегўяд.
Малоика Љабраил (а) бори дигар њамон гапро фармон
медињад. Натиља боз њамон аст. Ваќте њазрати Љабраил
(а) дафъаи сеюм фармон медињад, Муњаммад (с) дарк
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мекунад, ки малоикаи Худованд такрор кардани
суханони Худоро талаб карда истодааст. Баъдан, ў
њамаи он калимањоро айнан њамон тавре, ки ба дањони ў
гузошта буданд, такрор кард:

«Бихон ба номи Парвардигори худ, ки офарид.
Инсонро аз хуни баста офарид. Бихон ва Парвардигори
ту бузургвор турост. Он ки ба василаи ќалам12 илм омўхт.
Инсонро он чи намедонист омўхт. (Сураи Алаќ, оёти 1-5).
Инњо аввалин панљ оёте буданд, ки ба њазрати
Муњаммад (с) нозил шуданд ва инак сураи «Алаќ»-и
Ќуръони маљид бо оёти мазкур оѓоз мешавад.

Далоили мўътамад
Баъди он ки малоика Љабраил (а) аз ѓори Њиро
хориљ гардид, Муњаммад (с) ба хонаи худ шитофт.
Азбаски аз тарсу дањшат дар обу араќ тар шуда буд, аз
зављаи дўстдораш бибї Хадича (р) хоњиш кард, ки ўро
бо рўпўше печонад. Муњаммад (с) лањзае ба хоб рафту
бибї Хадича (р) бошад ўро нигоњбонї кард. Баъди ба
њолати муќаррарї баргаштан њазрати Муњаммад (с)
тамоми он чизеро дида буду шунида буд, ба Хадича (р)
њикоя кард. Бибї Хадича (р) ба њазрати Муњаммад (с)
гуфт, ки ба њамаи гапњояш бовар мекунад. Дар њаќиќат,
оё ягон найрангбозу фиребгар эътироф мекард, ки
њангоми бо ў дучор омадани малоика Љабраил (а), ки
барояш аз Худо вањй оварда буд, аз тарсу вањшат ба обу
араќ тар шуда, шитобон ба хона ба назди зављааш рафт.
«Ќалам» дар забони арабї олатеро мегўянд, ки бо он хат
менависанд.
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Ба њар як шахси соњибаќл бояд аён шуда бошад, ки
вокуниш ва эътирофи Муњаммад (с) ин вокуниш ва
эътирофи инсони амин – инсони ростќавлу ростгў ва
њаќиќатљў њаст.
Њамин тариќ, дар давоми 23-соли оянда, ки он
њазрат(с) ба њайси пайѓамбар зиндагонї кардааст,
Худованд борњо ба дањони ў суханњоеро гузошта, ки
баъдан ў онњоро ба дигарон гуфтаву таблиѓ кардааст.
Ин суханон дар дилу аќли ў асари амиќе гузоштанд.
Тадриљан, бо комил шудани каломи шариф ин суханон
ба умќи дилу аќли шогирдону пайравонаш ворид
мегаштанд. Ќабл аз вафоти Муњаммад (с) ин суханон ба
он тартибе, ки феълан дар Ќуръони маљид вуљуд доранд,
дар шакли китоб љамъ шуданд. Ин суханон (вањй) чи
тавре, ки дар пешгўињо омадааст: «…ва суханони худро
дар дањони вай хоњам гузошт…» (Такрори шариат,
18:18), айнан њамон тавр ба дањони Муњаммад (с) аз сўи
Худованд гузошта шуданд.

Пайѓамбаре, ки омї буд
Њодисае, ки бо Муњаммад (с) дар ѓори Њиро, ки
баъдан њамчун Љабалу-н-Нур (Кўњи Нур) машњур шуд ва
вокуниши вай ба ин кушоиши аввал, ин айнан иљро
шудани яке аз пешгўињои дигари китоби Библия аст.
Дар китоби Ишаъё, дар сураи 12-уми боби 29-ум мо
мехонем: «Ва он номаро (китобро, Ќуръонро, ки –
маънояш хондан аст) ба касе, ки хонданро намедонад
(«ба набии умї», Ќуръон сураи Аъроф, ояти 158) дода
мегўянд: «Инро бихон». (Туро даъват мекунам).
(Суханони «туро даъват мекунам» дар дастхатњо ба
забони яњудии ќадим навишта нашудааст. Онро бо
варианти Библияи римиї-католикї ва ё нашри
ислоњшудаи ќонунї (каноническое) муќоиса кунед. (Ин
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суханон дар тарљумаи Библияи русї њам нестанд. Ќайди
тарљумони русї).
Ва ў мегўяд: «Хонданро намедонам». (Хондан
наметавонам ва ё хонданро намедонам ин тарљумаи
дурусти суханоне мебошанд, ки Муњаммад (с) ба
малоика Љабраил (а) дар љавоб ба амри ў «Бихон» гуфта
буд.
Иљозат фармоед ман тамоми ин оятро бе ягон шарњу
эзоњ, чуноне ки дар нашри англикании соли 1611-уми
мелодї, нашри дар љањон маъмул чоп шудааст, биёрам.
(Ќайди тарљумони русї: нашри русии Библия низ пурра
бо ин гуфтањо мувофиќат мекунад):
« Ва он номаро ба касе, ки хонданро намедонад, дода
мегўянд: «Инро бихон», ва ў мегўяд: «Хонданро
намедонам» (Ишаъё, 29:12).
Дар омади гап бояд бигўем, ки дар асри њафтуми
мелодї, ки њазрати Муњаммад (с) зиндагї ва нубувват
кардааст, њанўз Библия ба забони арабї13 тарљума
нашуда буд. Ба замми он њазрати Муњаммад (с) шахси
дар мактаб нахонда ва омї буд. Аз бани башар касе
њатто як калимаро ба ў ёд надодааст. Муаллими ў
Парвардигор буд…

«Ва аз рўи хоњиши нафс сухан намегўяд. Нест
Ќуръон магар вањй, ки ба сўи ў фиристода мешавад. Ўро
фариштаи бисёр боќувват омўхта аст». (сураи Наљм, оёти
3-5). Касе аз љумлаи инсонњо ўро дарс надодааст, вале ў
худ ба њикмат «масъалаомўзи сад мударрис шуд».
То имрўз махсус барои арабњо 14 варианти Библияро бо лањљањои
гуногуни забони арабї тарљума ва пањн кардаанд. Нигоњ кунед ба
китоби «Библия ба забони халќњои дигар», ки љамъияти дўстони
Библия пањн кардаанд.
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Огањии љиддї
«Ана дидед!», - гуфтам ба рўњонии масењї, ин
пешгўињо ба Муњаммад (с) рост меоянд. Онњоро лозим
нест, ки каме њам бошад таѓйир дињем ё тарзе шарњ
дињем, ки натиљааш њамин гуна бошад, ки он шахс мањз
Муњаммад (с) бошад.
Мубаллиѓ гуфт: «Дар њамаи гуфтањо ва шарњу эзоњи
шумо як мантиќе, як маъние вуљуд дорад, вале дар асл
онњо моњиятан муњим нестанд. Зеро барои мо насрониён
Исои Масењ ин – Худованд аст. Дар тасаввури мо
њамчун Худо наќш бастааст, зеро ў моёнро аз азобњо
барои гуноњњои содирнамудаамон наљот медињад!» Ман
аз ў пурсидам: «Чї гуна муњим нест? Худованд ин тавр
фикр намекунад. Худованд кўшишњои зиёде ба харљ
додаст, то ин, ки таъкидот ва гуфтањояш ба эътибор
гирифта шаванд. Худованд медонист, ки инсонњое ба
монанди шумо пайдо мешаванд, ки бо ин суханони Ў
беэътиборона ва сањлангорона муносибат мекунанд.
Барои њамин њам худи њамон лањза аз паси пешгўињои
Такрори шариат 18:18, огоњии хеле љиддї ва ќоњирона
кардааст: «Ва ин тавр хоњад шуд (ин воќеа хоњад рўй дод
– дар тарљумаи русии Такрори шариат 18:18 – ин
суханон вуљуд надоранд – ќайди тарљумони русї). «…ва
касе, ки ба суханони ман, ки вай (пайѓамбар) ба исми ман
гўяд, гўш наандозад, ман ўро танбењ хоњам дод». (Дар
Библияи католикњо ин танбењдињї бо суханони «Ман аз
ў ќасос мегирам, таваљљўњ кунед, – «ќасос мегирам!»
поён меёбад). Оё шумо аз ин наметарсед? Парвардигори
тавоно тањдид мекунад, ки ќасос мегирад! Мо аз тарс
меларзем, агар ягон авбоше ба мо тањдид кунад. Наход,
ки шумо аз тањдиди Худованди тавоно наметарсед?».
Мўъљизатарин мўъљиза! Ояти 19-уми боби 18-уми
Такрори шариат ин боз як тасдиќи он аст, ки дар Библия
оиди зуњури нубувати Муњаммад (с) пешакї хабар дода
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шудааст. Ба ин суханон диќќат дињед: «ба суханони ман,
ки «Вай (пайѓамбар) бо исми ман ман гўяд…». Ба исми
кї, ба номи кї Муњаммад (с) сухан мегўяд? Ман
Ќуръони Маљидро дар тарљумаи Юсуф Алї ба забони
англисї кушодам ва сураи охирини он, сураи 114-ум,
яъне сураи «Ан-нос» ё худ «Одамон»-ро ёфта љумлаи
нахустинро хондам. «Ба номи Худои бахшандаи
мењрубон», анна њамин тавр аввали тамоми сурањо бо ин
ибора оѓоз мешаванд. Чунин шарњу эзоњро мо ќариб дар
њар сањифа, махсусан сањифањои охир, ки сурањо хеле
кўтоњанд, мебинем.
«Пешгўињои Библия кадом меъёрњои бањодињиро
муайян карда буданд? «…Вай (пайѓамбар) ба исми ман
гўяд». (баробар аст «бо номи ман». – Ќайди тарљумони
русї). Ба номи кї Муњаммад (с) сухан мегўяд? «Ба номи
Худои бахшандаи мењрабон». Бубинед, ин пешгўї бо
Муњаммад (с) айнан мувофиќ меояд!»
Њама сурањои Ќуръони маљид, ба љуз сураи 9-ум, бо
ибораи «Ба номи Худои бахшандаи мењрубон» оѓоз
мешаванд. Њар як кори шариатии худро бандаи
мусулмон бо изњори њамин ибора оѓоз мекунад. Насронї
бошад агар ба коре сар кунад, ин суханонро иброз
менамояд: «Ба номи Падари фарзанд ва Рўњулќудс»14.
Ман беш аз понздањ далел пеш овардам, ки дар
пешгўињои сураи 18-уми боби 18-уми китоби Такрори
шариат ба њайси пайѓамбари оянда Муњаммад (с) дар
назар дошта шудааст, на Исо (а).

14 Уламои масењї дар хусуси «номи Худо» чизе гуфта наметавонанд.
Чунки Худо ин ном нест. Падар низ ном нест. Пас номи ў чист? Ба
китобчаи дигари њамин муаллиф «Номи ў чист?» мурољиат кунед.
Ин китобча њам бепул пањн карда мешавад.
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Яњёи Таъмиддињанда бо
Исои Масењ мухолифат мекунад
Китоби Ањди Љадидро хонда мо мебинем, ки дар он
замонњо яњудиён интизори иљро шудани пешгўињо дар
бораи зуњури «пайѓамбаре монанди Мўсо буданд.
(Нигоњ кунед ба Инљили Юњанно, 1:19-25). Ваќте, ки Исо
(а) худро пайѓамбари яњудиён эълон кард, онњо дар
њайрат шуданд, ки пас Илёс куљост. Яњудиён њамзамон
як пешгўии дигаре низ доштанд, ки тибќи он пеш аз
зуњури Исои Масењ бояд Илёс маротибаи дуввум зуњур
мекард. Исо (а) ин боварии яњудиёнро таъйид мекунад:
«Дуруст аст, ки Илёс бояд аввал биёяд ва њама чизро соз
кунад. Лекин ба шумо мегўям, ки Илёс аллакай омад ва
онњо вайро нашинохтанд… Он гоњ шогирдон фањмиданд,
ки ў дар бораи Яњёи Таъмиддињанда ба онњо сухан
мегуфт. (Инљили Матто, 17:11-13).
Бино бар навиштаи китоби Ањди Љадид, яњудиён на
аз он тоифаи одамоне буданд, ки њар касе мегуфт, ки ман
Масењам ба ў бо осонї бовар мекарданд. Ба хотири
муайян кардани њамон шахсе, ки дар њаќиќат Исои
Масењ аст, онон душворї ва монеањои зиёдеро аз сар
гузарониданд. Ва Инљили Юњанно инро тасдиќ мекунад:
«Ва ин аст шањодати Яњё (Таъмиддињанда) дар ваќте, ки
яњудиён аз Ерусалим коњинон ва левизодагонро
фиристоданд, то аз вай пурсанд, ки «Ту кистї?» Вай
иќрор кард ва инкор накард, балки эътироф намуда,
гуфт: «Ман Масењ нестам». (Инљили Юњанно, 1:13-20).
(Ва ин табиї аст, чунки дар як ваќт ду Масењ15
наметавонист бошад. Агар Масењ Исо (а) бошад. Яњё
наметавонист он бошад. «Ва аз вай пурсиданд: «Пас
кистї? Оё Илёс њастї?» гуфт: «Не». (Инљили Юњанно,
1:21).
15

Яњудиён танњо як Масењро интизор буданд, на ин ки ду Масењро.
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Дар њамин лањза Яњёи Таъмиддињанда ба Исо
мухолифат мекунад. Исо (а) мегўяд, ки Яњё мањз њамин
Илёс њаст, вале Яњё инкор мекунад, ки ин њамоне њаст,
ки Исо (а) эъломаш кардааст. Яке аз ин ду нафар (Исо
(а) ва ё Яњё (а), наузанбиллоњ, аён, ки гапи ростро
намегўянд. Бо шоњидии худи Исо (а) Яњёи
Таъмиддињанда яке аз бузургтарин пайѓамбари яњудиён
буд: «Ба ростї ба шумо мегўям: аз миёни онњое, ки аз зан
таваллуд ёфтаанд, бузургтар аз Яњёи Таъмиддињанда
барнахост… (Инљили Матто, 11:11).
Барои мо, мусулмонњо Яњёи Таъмиддињанда њамчун
пайѓамбар Яњё (а) маълум аст. Мо ўро њамчун
пайѓамбари барњаќи Аллоњ Таъоло эътироф мекунем.
Пайѓамбари муќаддас Исо низ барои мо мусулмонон
њамчун пайѓамбари барњаќ маълуму машњур аст. Пас,
мо, мусулмонњо чи гуна метавонем, ки яке аз онњоро,
наузанбиллоњ, дуруѓгў биномем. Њалли ин масъалаи
душворро дар иртибот бо Исо (а) ва Яњё (а) мо бо худи
насрониён вогузор мекунем, ба ин хотир, ки дар китоби
муќаддаси онњо чунин фикрњои таззод хеле зиёданд. Ин
гуна ихтилофњоро масењиён ба истилоњ «маърўзањои
торики Масењ»16 номидаанд. Вале барои мо мусулмонњо
он чи муњим ва љолиб аст, ки ба саволи намояндагони
яњудиён ба Яњёи Таъмиддињанда ки ту пайѓамбарї, ў
љавоб додаст, ки «Не». (Инљили Юњанно, 1:21). (Ќайди
тарљумони китоби русї: Китоби русии Библия њамеша
ба варианти англисї дуруст меояд. Дар китоби англисї
савол ба ин тавр аст: «Ту он пайѓамбарї?»).

16 Ба маќолаи «То чї андоза Библия њаќиќат аст?», ки дар маљаллаи
«Тайм» 30-уми декабри соли 1974 ба табъ расидааст, таваљљўњ
кунед. Ва дархост кунед, ки ба шумо ройгон китобчаи «50000 сањв
дар Библия?»-ро, ки ба як журнали дигари масењї «Эвейк!» («Бедор
шав!») аз 8-уми сентябри соли 1957 истинод меорад, бидињанд.
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Се савол
Хоњиш мекунам, таваљљўњ кунед, ки ба Яњёи
Таъмиддињанда се саволи мухталиф, вале аниќ додаанд,
ки ба њар кадоми онњо ў мушаххасан «Не гуфта» љавоб
гардондааст. Саволњоро номбар мекунам:
1.Ту Масењ њастї?
2.Ту Илёс њастї?
3.Ту њамон пайѓамбарї?
Вале, мутаассифона, уламои масењї намедонам
барои чї, фикр мекунанд, ки дар ин љо танњо ду савол
дар назар дошта шудааст. Барои он ки тамоми
шубњањоеро дар бораи он, ки яњудиён дар ин љо мањз се
номгўи алоњидаро дар назар доштанд, бартараф кунем,
бояд ба ояти баъдї таваљљўњ намоем: «Ва онњо аз вай
пурсиданд: «Агар ту на Масењ њастї, на Илёс ва на он
набї, пас барои чї таъмид медињї?» (Инљили Юњанно,
1:25).
Яњудиён интизори иљрои се пешгўї буданд: Якум
зуњури Масењ, дуввум зуњури Илёс ва саввум зуњури он
набї».

Он набї
Мо агар ба дилхоњ Библияе, ки дорои фењрасти
номњо буда, истилоњот ба тартиби алифбо ва манбаъи
иќтибосњо нишон дода шуда бошад, назар афканем, мо
мебинем, ки дар сураи 25-уми боби аввали Инљили
Юњанно калимаи «набї» ва ё «он набї» вомехўрад ва мо
таносуби онро бо пешгўињои китоби Такрори шариат
боби 18, сураи 25 ва боби 18 сураи 18 дарк мекунем. Ва
мебинем, ки он набї ва ё набие, ки ба монанди Мўсо (а)
њаст, яъне «ба монанди ту» Муњаммад (с) њаст, на Исо
(а). Ва мо инро бо далоили раднашаванда исбот кардем.
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Мо, мусулмонњо инкор намекунем, ки Исо (а) Масењ
набуд, ки бо забони дигар он маънои њамон «Христос»ро17 дорад. Мо як ќатор пешгўињоро, ки аз зуњури Масењ
хабар медињанд ва он пешгўињоеро, ки дар китоби Ањди
Ќадим зиёданд, зери шубња ќарор намедињем. Мо фаќат
њаминро мегўем, ки он чизе, ки дар сураи 18-уми боби
18-уми китоби Такрори шариат омадааст, дар бораи
Исои Масењ набуда, балки пешгўии аниќ дар бораи
зуњури Расули Акрам Муњаммад (с) мебошад.
Мубаллиѓи насронї бо изњори он, ки сўњбат хело
шавќовар буд ва ў бисёр мехоњад, ки боре дар ин бора
ман дар назди ќавми ў суханронї кунам, хеле
эњтиромона ба ман хайру хуш кард.
Аз он лањзаи мулоќоти мо беш аз 15-сол гузашт,
вале њељ не ки ў маро барои сўњбат кардан бо ќавмаш
даъват намояд. Ман боварї дорам, ки рўњонї ин
пешнињодро он замон самимона карда буд, вале њайњот,
аз як сў таассуб ва аз сўи дигар хатари аз даст додани
ќавмаш сади роњи даъват кардани ман шуд.

Санљиши љиддї
Ман ба ќавми масењиён мурољиат карда чунин
пешнињод мекунам: «Барои чї дар ин масъала санљиши
љиддиеро, худи Исо (а) шуморо ба он даъват кардааст,
ки нисбати њар он кас, ки худро набї мегўяд,
намегузаронед. Вай таъкид кардааст: «Онњоро аз
мевањошон хоњед шинохт, оё аз бутаи олуча ангур ва аз
машхор анљир мечинанд? Њамчунин њар дарахти нек
меваи нек меоварад, лекин њар дарахти бад меваи бад
меоварад. Наметавонад дарахти нек меваи бад оварад ва
дарахти бад – меваи нек. Њар дарахте, ки меваи нек
Чї гуна калимаи «Масењ» ба калимаи «Христос» табдил ёфтааст?
Китобчаеро, ки дар эзоњи тањти шумораи 14 номбар шудааст,
дархост намоед.
17
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намеоварад, бурида ва дар оташ андохта мешавад. пас
онњоро аз мевањошон хоњед шинохт». (Инљили Матто,
7:16-20).
Барои чї шумо љуръат намекунед, ки таълимоти
Муњаммад (с)-ро аз чунин санљиши љиддї гузаронед?
Дар охирин вањйи Худовандї, яъне Ќуръони маљид,
шумо барњаќ бањам омадану пайваст шудани таълимоти
њам Мўсо (а) ва њам Исо (а)-ро, ки аз татбиќи он љањони
пурошўби имрўза метавонад саъодату суботи худро
биёбад, пайдо карда метавонед.
Агар ба чунин инсоне ба мисли Муњаммад (с) таќдир
идораи љањонро месупорид, ў бешубња дар њалли тамоми
масоили он, ба хусус, эњтиёљоти он ба сулњу субот ва
бахту саодат ба комёбї рў ба рў мешуд. (Бернад Шоу).

Бузургтарин!
Дар шумораи рўзи 15-уми июли соли 1974-уми худ
њафтаномаи «Тайм» афкори шахсиятњои гуногун:
таърихшиносон, нависандагон, низомиён, корчалонњо,
намояндагони дигар касбу корро дар мавзўи
«Бузургтарин доњиёни таърих» дарљ намудааст. Баъзењо
бузургтарин доњии таърих Гитлерро њисоб кардаанд,
баъзењо Мањатма Гандї, бархе Буддо, иддае Линколн ва
дигарон монанди инњоро. Дар ин байн Жюл Массер,
тањлилгари соњаи рўњшиносї меъёрњои ба ин шахсиятњо
бањодињиро аниќ ва дуруст ба ин тарз муайян кардааст:
Ба ќавли ў пешвоњои њаќиќї бояд дар давоми
зиндагиашон аз ўњдаи иљрои се масъалаи асосї бароянд:
1. Ба он мардуме, ки роњбарї мекунанд, бояд њаёти
муфаррањона ва хушбахтонаро таъмин карда тавонанд.
2. Љомеаро чунон бояд бунёд кунанд, ки ањли он
худро то андозае дар амнияту субот эњсос карда тавонад.
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3. Ба онњо як системаи эътиќод ва эътимодро, ки
ќобили ќабули аксарият бошад, сохта таќдим карда
тавонанд.
Бо истифода аз ин се меъёри бањодињї Массерман ба
тањќиќи таърихи љањон машѓул шуда, њаёти Гитлер,
Пастер, Сезар, Мўсо, Конфусий барин шахсиятњоро
мавриди арзёбї ќарор медињад ва дар охир ба чунин
хулоса меояд: «Одамоне ба мисли Пастер ва Сальк ба
меъёрњои гурўњи якум љавобгў њастанд. Инсонњое ба
мисли Гандї, Конфусий аз як тараф, Искандари
Маќдунї, Сезар, Гитлер аз тарафи дигар пешвоёни
гурўњи дуввум ва имкон дорад гурўњи саввум низ
бошанд. Исо (а) ва Буддо танњо ба гурўњи саввум дохил
мешаванд. Эњтимолан, бузургтарин пешвои њамаи давру
замонњо Муњаммад (с) бошад, ки тавонистааст њар се
масъалаи мазкурро њаллу фасл намояд. Чунин корро
Мўсо (а) низ кардааст, вале дар сатњи пасттар.
Њамин тариќ аз рўи ин меъёрњои њаќќонии
бањодињї, ки аз сўи профессори Донишгоњи Чикаго, ки
фикр мекунам, худаш њам яњудї њаст, пешнињод
шудааст, номи Исо (а) ва Буддо дар байни бузургтарин
пешвоёни таърих зикр нагардидаанд.
Дар њамин њол бо тасодуфи «аљиб» Массерман номи
Мўсоро дар пањлўи Муњаммад (с) мегузорад ва ба ин
кашфиёти худ гўё тасдиќ карданї мешавад, ки Исо (а) ба
мисли Мўсо (а) набуда, Мўсо (а) ба монанди Муњаммад
(с) аст. (Китоби Такрори шариат, 18:18). «Ба монанди
ту» - мисли Мўсо).
Дар хотима ман суханони як масењии њаќиќї ва
баъдан Пешво ва Рањнамои ўро иќтибос меорам:
«Меъёри њалкунандаи муайян кардани барњаќ
будани пайѓамбар пеш аз њама ин љанбањои ахлоќии
таълимоти ў мебошад». (Профессор Думмероу)
«Онњоро шумо аз рўи самараи корашон
мешиносед». (Исои Масењ (а).
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Биёед, муттањид мешавем!

«Бигўй (эй Муњаммад) ањли китоб ба сўи сухани
баробар (мусаллам) миёни мо ва шумо, биёед, ки љуз
Худоро напарастем ва ба Ў чизи дигареро шарик насозем
ва баъзе аз мо баъзеи дигарро ба љои Худо Парвардигор
нагирад. Пас агар рўй гардониданд, пас бигўед, ки гувоњ
бошед, ба он ки мо мусалмонем». (Сураи Оли Имрон,
ояти 64).
Дар китоби муќаддаси Ќуръон яњудиён ва масењиён
бо як эњтироми баланд «ањли китоб» гуфта ном бурда
мешаванд: «Ин ояти карима ба мусалмонњо таълим
медињад, ки ба онњо бо даъвати «эй ањли китоб»
мурољиат кунанд. Олимон, ашхоси босавод ва билохира
инсонњое, ки худро пойбанди суханони Худованд,
китоби муќаддас медонанд, биёед, якљо шавем то ин ки
ба худои дигар ба љузъ Аллоњ Таъоло ибодат накунем,
зеро ба љуз ў касе лоиќи ибодат нест ва чунки: «…Худои
ту њастам, Худои ѓаюре њастам, ки барои гуноњи падарон
ва писарон, то насли сеюм ва чорум, аз онњое, ки аз ман
нафрат дошта бошанд, интиќом мегирам. (Китоби Хурўљ,
20:5).
Аз баски ў Худои мост, њифзкунандаи мост,
такягоњу њидояткунандаи роњи рости мост, лоиќи њамду
сано, ибодат ва он аст, ки љонсупораш бошем. Яњудиён
ва масењиён дар назария метавонистанд, ки ба ин се
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пешнињоди дар ояти дар боло овардашуда розї шаванд.
Вале дар амал ин кор нашуда истодааст. Ба љуз аз
мављудияти баъзе ихтилофњо дар вањдонияти Худованди
бузург Аллоњ субњонању ва Таъоло инчунин масъалаи
рўњонияти босавод, табаќаи коњинон низ матрањ њаст.
Дар ќавми яњудиён бошад, рутбаи рўњонї аз авлод ба
авлод дода мешавад. Ваќте, ки як инсони хокї, бигузор ў
Хоќон бошад ё Папа, коњин бошад ва ё барањман,
даъвои ба љуз аз донишу покдомониаш боз дар чизе
даъвои аз дигарон бартарї доштанро мекунад ва ё даъво
мекунад, ки ў бо як роњи ба худ хос байни Худо ва
одамон меистад, албатта, муттањидшавї хеле мушкил
аст.

Ислом коњиниятро эътироф намекунад.
Нуќтаи назари дини мубини Ислом мушаххассан
дар њамин чанд калима ифода шудааст: «Бигўед, имон
овардам ба Худо ва ба он чи фуруд овардашуда ба сўи
Иброњим ва Исмоил ва Исњоќ ва Яъќуб ва наберагони
Яъќуб ва ба он чї Мўсо ва Исо дода шуд ва он чї
паёмбарон аз Парвардигорашон дода шуданд, дар миёни
њељ кас аз эшон тафриќ намекунем ва мо барои Њаќ
Таъоло фармонбардорем. (Сураи Баќара, ояти 136).
Мавќеи мусулмон равшану возењ аст. Мусулмон њељ
гоњ даъвои доштани динеро надорад, ки танњо ба ў
мансуб бошад. Ислом як мазњаби алоњида ва ё дини як
ќавми алоњида нест. Аз нуќтаи назари Ислом тамоми
дин як аст, зеро Њаќ якто аст. Ин њамон дине њаст, ки
онро тамоми пайѓамбарони мутаќаддим таблиѓ
намудаанд.
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«Муќаррар кард барои шумо аз ойин он чи ба
иќомати он Нўњро амр карда буд ва он чи ба сўи ту вањй
фиристодем ва он чи ба иќоматони Иброњим ва Мўсо ва
Исоро ба ин мазмун амр кардем, ки динро ќойим кунед ва
дар он мутафарриќ нашавед…» (Сураи Шўро, ояти 13).
Њамин дастуроти Худовандро дигар китобњои
Илоњї низ таълим медињанд. Њаќиќат ин дарёфти
розигии Худо ва итоат ба фармудањои он мебошад.
Касе, ки дар љустуљўи дини дигаре аст, вай ба асли худ
хиёнат мекунад, чунки ба ирода ва фармудањои
Худовандї мухолифат мекунад. Ў набояд ба рањнамои
худ умед бандад, чунки рањнамоияш рўирост ин
њаќиќатро инкор мекунад.
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