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ТАВЗЕЊОТИ УМУМЇ

Њамду сано Худованди љањониёнро, дуруду салом бар
бузургтарини паёмбарон њазрати Муњаммад (с) ва бар хонадон
ва ёрони ў.

Аммо баъд: Ин китоб дарбаргирандаи фанни тавњид буда,
барои шогирдони мадориси ибтидої муќаррар шудааст. Дар он
муњимтарин мавзўъњои тавњид бо услуби кутоњ ва равшан баён
гардидааст. Китоби мазкур муњимтарин масоили тавњидро фаро
гирифта, дорои фавоиди гаронбањои тарбиявї ва ахлоќист.

Ин љо сараввал мехоњам баъзе дастурот ва ишороти муњиме
барои омузгори ин китоб арз намоям:

1. – Омузгор муваззаф аст, ки шогирдонашро њамеша аз
сари сидќу ихлос дарс бидињад.

2. – Бояд, ки ў бо услуби зебои дарсдињї барои шогирдони
худ дарси тавњидро як фанни зинда ва таъсирбахш бигардонад,
то асараш дар сулуку ахлоќи онњо мушоњада карда шавад.

3. – Амонати бузургеро, ки бар дўши ў барои тарбияи насли
наврас гузошта шуда, эњсос намояд.

4. – Мазмуни њадиси паёмбарро,ки “бењтарини шумо касест,
ки ба мардум илми нек биёмузад”-ро њамеша дар хотираш
дошта бошад ва хусусан фазилати фанни тавњидро, ки бењтарин
илмњост, фаромўш накунад.

5. – Барои осон ва мањбуб сохтани фанни тавњид аз љумлањои
фањмо ва мисолњову ќиссањои дилкаш истифода намояд.

6. – Бояд худи муъаллим дар сулуку рафтораш барои
толибон намуна ва мисоли хубе бошад.

Дар поён аз Худованд масалат менамоям, то дар амал ва
саъйи хидматгузорони дини Ислом баракат ато фармояд ва
њамаи моро пайрави њаќ ва некхоњи Ислом бигардонад ва
дуруди фаровон бар рўњи поки пайѓамбарамон Муњаммад(с)
ва хонадони ў бод.
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Бисмиллоњир-рањмонир-рањим
ТАВЊИД БАРОИ СИНФИ АВВАЛ

–Нест Худое ѓайр аз Аллоњ таъоло ва Муњаммад(с)
фиристодаи ўст.

–Ман фаќат Парвардигорамро парастиш менамоям.
–Ман фаќат Парвардигорамро дуст медорам.
–Парвардигори ман аллоњ аст.
1. Савол.-Парвардигори ту кист?
Љавоб. – Парвардигори ман Аллоњ аст.
С. – Кї туро офаридааст?
Ч. – Маро ва њамаи мардумро Аллоњ таъоло

офаридааст.
С. – Шабу рўз ва офтобу моњтобро кї офаридааст?
Љ. – Шабу рўз ва офтобу моњтобро Аллоњ таъоло

офаридааст.
С. – Ин заминеро, ки болои он сайру гашт менамем, кї

офаридааст?
Љ. – Онро Аллоњ таъоло офаридааст.
С. – Бањрњо ва дарёњоро кї офарида ва љорї сохтааст?
Љ. – Худованд аст офаранда ва љорисозандаи бањрњо

ва дарёњо.
С. – Аз осмон кї боронро фурў мефиристад?
Љ. – Аллоњ таъоло.
С. – Кї дарахтњоро офарида ва аз онњо бароямон мева

медињад?
Љ. – Худованд тамоми дарахтонро офарида ва аз онњо

бароямон мева медињад.
–Ман фаќат Худовандро мепарастам.
–  Ман фаќат Худовандро дуст медорам.
–Худованд инсониятро барои ибодат ва парастиш

офаридааст.
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–Парастидани Худованд ва итоъат карданаш бар њамаи
мардум вољиб ва зарур мебошад.

С. – Дини ту чист?
Љ. – Дини ман Ислом аст?
С. – Ислом чист?
Љ.– Ислом – эътиќод ба ягонагии Худованд ва итоъат

намудан ба фармонњои ў мебошад.
С – Асос ва пояи Ислом чист?
Љ – Асоси Ислом гувоњї додан ба ин аст, ки’’ нест Худое

љуз Аллоњ таъоло ва Муњаммад (с) банда ва фиристодаи
(пайѓамбари) ўст’’.

С – Чаро ваќти шунидани азон њамаи мо барои анљом
додани намоз тайёр мешавем?

Љ – Зеро ки намоз рукне аз аркони Ислом буда, инсон
ваќте мусалмон њисобида мешавад, ки намозро адо кунад.

С – Паёмбаре, ки Худованд ўро ба сўямон фиристода,
кист?

Љ – Њазрати Муњаммад(с) мебошад, ки Худованд ўро ба
сўи мо фиристодааст?

С – Чаро Худованд Муњаммад (с) ро ба суи њамаи мардум
фиристодааст?

Љ – Худованд он њазрат (с) ро ба суи њамаи мардум
фиристода, то Исломро барояшон таълим бидињад!

С – Њазрати Муњаммад (с) мардумро ба чї даъват
менамуд?

Љ – Он њазрат(с) мардумро ба парастидани Худованди
якто даъват карда, аз парастиши ѓайри Худо манъ
менамуданд.

Машќ ва супоришњо:
Муъаллими мўњтарам бояд аз тамринот ва супоришњои зайл
тайравї кунад:
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1. Навиштани љумлаи "ло илоња иллаллоњ"-ро бо хати
арабї ба шогирдонаш супориш дода, риъоя кардани
ќавоъиди имлоро барояшон таъкид намояд, то онњо ба
навиштани ин гуна љумлањо одат бикунанд.

2. Њамроњи шогирдонаш матни дарсњоро такрор
намояд, то азёд намудани дарс барои онњо осон гардад.

Огоњї:
Бояд ки муъаллими гиромї аз баъзе манзарањои осмонї

ва заминї: чун ситорањо, дарахтњо ва дарёњо барои
шогирдон мисол биёрад, то таваљљуњи онњоро ба ќудрат ва
азамати Худо љалб намояд. Инчунин барои дар дили
шогирдон љой додани муњаббат ва эњтироми паёмбарамон
Муњаммад (с) бояд њамеша вољиб ва зарур будани муњаббат
ва пайрав паёмбарро барояшон гўшзад намояд.
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ТАВЊИД БАРОИ СИНФИ ДУВВУМ

Рубубияти Худованд ва диёнати Ислом ва рисолати
Муњаммад(с) ро пазируфтаам.

Шинохтани се асл бароямон зарур мебошад:
1. Шинохтани Худованди таъоло.
2. Шинохтани дин.
3. Шинохтани паёмбар.
Асли аввал – шинохтани Худост, ки ба тариќи зайл баён

мегардад:
1.  Парвардигори ман Аллоњ таъолост, ки офаранда,

молик ва идоракунандаи њамаи мављудот мебошад.
Худованд дар Ќуръон фармуда:

[Худованд офаринандаи тамоми чиз аст.]("Зумар"62)

2. Парвардигорамро  ба воситаи нишонањо  ва
махлуќоташ мешиносам. Худованд мефармояд:

 [Ва аз аломатњои далолаткунанда бар вуљуди Худо, шаб
ва рўз, офтоб ва моњтоб мебошад.] ("Фусилат"37)

3. Аллоњ таъоло маъбуди якто ва бе мислу монанд аст,
ки ў сазовори ибодат ва парастиш мебошад. Худованд
фармуда: [Эй Мардум! Он зотеро бипарастед, ки шумо ва
мардуми пеш аз шумо бударо офарида аст, шояд ки шумо
растагор шавед.]
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С. Барои чї Худованд туро офаридааст?
Љ. Худованд маро барои ибодат ва парастиданаш

офарида аст. Чи тавре ки Аллоњ таъоло фармуда:

[Наофаридам инсон ва љинро, магар ки ибодат кунанд
маро.] ("Зориёт"56)

С. Ибодати Худованд чист?
Ч.Ибодати Худованди якто ва бењамто эътиќод ва

итоъат кардани ба Аллоњ таъоло мебошад.
С. Маънои “Ло илоња иллал-лоњ” чист?
Ч. Нест маъбуди барњаќ ѓайр аз Худованди пок.
Асли дуввум: шинохтани дин мебошад, ки он иборат аз

маълумоти зерин аст?
1. Ислом ин аст, ки Худои ягонаро эътиќод ва итоъат

карда, аз мамнуъоти ў парњез намої. Худованд фармуда:

[Ва кист некутар дар диндори аз касе, ки барои Худо сар
хам намуда ва корњои накў намояд.] ("Нисо"125)

2. Ислом динест, ки Худованд онро барои тамоми
мадрум баргузида аст. Худованд мефармояд:

 

[Ва Исломро ба унвони дини писандида барои шумо
баргузидам.] ("Моида"3)

3. Ислом дини эњсон ва некї ва хушбахтиву шодмонист,
Аллоњ таъоло фармуда:

[Бале њар касе, ки сари худро барои Худо хам намуда,
дар њоле, ки ў накукор бошад, пас барои ўст дар назди
Парвардигораш музду подош ва нест тарсе барояшон ва эшон
андуњгин намешаванд.]  ("Баќара"112)
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С. Асосњои Ислом чанд аст ва кадомњост?
Ч. Асосњои Ислом панљ аст:
1. Гувоњї додан ба ин ки: "Нест Аллоње ѓайр аз

Худованди бузург ва Муњаммад(с) паёмбари Худост".
2. Гузоридани панљ ваќт намоз.
3 . Додани закот.
4. Рўза гирифтан дар моњи Рамазон.
5 . Зиёрати хонаи Худо, агар тавоної дошта бошад.
Асли саввум: Шинохтани паёмбар(с) аст, ки он ба таври

зерин арз мегардад:
1. Паёмбари мо њазрати Муњаммад писари Абдуллоњ(с)

мебошад.
2. Худованд паёмбарамон Муњаммад(с) ро ба сўи њамаи

мардум фиристода, то барояшон Исломро бифањмонад.
3. Итоъат ва фармонбардории ман аз паёмарамон вољиб

ва лозим мебошад. Худованд мефармояд: [Њар чиро, ки
паёмбар бароятон фармон бидињад, аз он пайравї намоед ва
аз њар чизе, ки шуморо манъ кунад, пас бозистед аз он.]
("Њашр"7)

Тамрин ва супориш:  Бояд муъаллими гиромї ба
шогирдон супориш дињад:

– Дарсро бо далелњояш азёд намоянд.
– Навиштани сархати дарсро тамрин ва машќ намоянд.
Инчунин муъаллим гиромї бояд баъзе падидањои

осмонї ва заминиро, ки бар рубубияти Аллоњ таъоло
далолат менамояд, барои шогирдонаш бозгў намояд.

– Бояд ў њамеша дар зењни шогирдон ин нуктаро љой
бидињад, ки онњо барои ѓояи бузург, ки ибодат кардани
Худост, офарида шудаанд.

– Њамчунин барои шогирдон дар сояи ќавонини Ислом
некбахтона зистанро баён карда, онњоро бар асоси муњаббат
ва дўстддории паёмбар (с) тарбия намояд.
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ТАВЊИД БАРОИ СИНФИ САВВУМ
Аќидаи исломии мо бар се асл устувор аст:
1. Шинохтани Парвардигорамон.
2. Шинохтани динамон.
3. Шинохтани паёмбарамон.
Асли аввал:
1. Парвардигорамон Аллоњ таъоло буда, ки ў холиќи

осмонњо ва замин аст:

[Њамоно Парвардигори шумо алоњест, ки осмонњо ва
заминро офарид.] ("Аъроф"54)

2. Парвардигорамон Аллоњест, ки инсонро офарида,
сураташро зебо гардонидааст:

[Њаќиќатан мо инсонро дар бењтарин шакл ва сурат
офаридем.] ("Тин"4)

3. Парвардигори мо  Худовандест , ки  тамоми
корњоро тадбир ва идора менамояд:

 [Худованд тамоми корро аз осмон то замин тадбир
мекунад.]  ("Саљда"5)

4. Худованд инсон ва љиннро барои ибодат ва
парастиш карданаш офаридааст:

[Наофаридам инсон ва љинннро магар барои ибодат
кардани ман.]  ("Зориёт"56)
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5. Худованд моро амр намуда, то ба бутњо кофир
шуда, фаќат ба Аллоњ таъоло имон биёрем:

 [Њар касе, ки ба бут кофир шуда ва ба Худо имон меорад,
дар њаќиќат ў ба урватул-вусќо чанг зада аст.]  ("Баќара"256)

6 – Урватул – вусќо ин њамон “Ло илоња илаллоњ” буда,
маънояш нест маъбуди барњаќ љуз аллоњи пок, мебошад.

Асли дуввум – Шинохтани динамон аст, ки он Ислом
мебошад:

1. Дини мо ислом буда, Худованд аз банда ѓайр аз ислом
њељ дини дигарро намепазирад:

[Њар касе талаб кунад ѓайри ислом дини дигарро, пас
њаргиз аз ў ќабул карда намешавад ва ў дар охират аз љумлаи
зиёнкорон аст.]  ("Оли Имрон"85)

2. Дини Ислом се мартаба ва маќом дорад: Ислом, Имон,
Ињсон.

3. Ислом ин аст ки барои итоъати Худованди якто
гардан нињода, аз тамоми анвоъи ширк дурї биљуї.

4. Имон ин аст ки ба Худову фариштагонаш ва ба
китобњову паёмбаронаш ва ба рўзи ќиёмат ва таќдири некї
ва бадї бовар намої.

5. Ињсон ин аст, ки Худоро ба гунае ибодат кунї, ки ўро
мебинї ва агар бо ин маќом нарасидї, пас яќин дошта бошї
ки ў туро мебинад.

Асли саввум – Шинохтани паёмбарамон Муњаммад(с)
мебошад, ки он ба тариќи зайл арз мешавад.

1. Паёмбарамон Муњаммад (с) писари Абдуллоњ, Абдуллоњ
писари Абдулмуталиби Њошимї ва Ќурайшї мебошад. Ў
охирин ва бењтарини паёмбарон ба шумор меравад.
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2. Паёмбарамон(с) дини исломро ба мо расонда, моро
ба корњои нек амр намуда ва аз корњои бад боздоштааст.

 

3. Пайравии он љаноб (с)бар души мо вољиб мебошад:
[Њароина барои шумо шахсияти паёмбар(с) намуна ва

пешвои хубе њаст].  ("Ањзоб"21)

4. Вољиб аст бар мо, ки муњаббати љаноби паёмбарро
аз муњаббати падару модар ва дигар ашхос муќаддам
шуморем. Паёмбар(с) дар яке аз суханњояш фармуда:

"Имони њељ касе аз шумо комил намегардад, то ин ки
ман дар назди ў аз падару модар ва фарзандаш ва њамаи
мардум мањбубтар бошам." (Ин њадисро Бухорї ривоят кардааст.)

Маќсад аз муњаббат ва дўстдории паёмбар, пайравї ва
итоъат кардан ба он љаноб мебошад.

Машќ ва супоришњо:
– Бояд ки аз толиб ва донишљў дарсњоро бо тамоми

далелњояш азёд пурсида шавад.
– Аз толиб ва шогирд баъзе саволњои муносиб ба

мавзўъи дарс пурсида шавад.
– Шогирдонро ба навиштани баъзе дарсњо водор карда

шавад.
Инчунин муъаллими гиромї ба супоришњои “Тавњиди

синфи дуввум” мурољиъат намояд.
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ТАВЊИД БАРОИ СИНФИ ЧАЊОРУМ
1. Маънои Ло илоња иллал-лоњ… Гувоњї медињам ки

нест маъбуди барњаќ љуз Худованди пок.
2. Ибодат: њар ќавлу амалеро, ки Худованд биписандад

ва дўст дорад, ибодат номида мешавад.
3. Ибодат чанд навъ мебошад: монанди дуъо, тарс аз

Худо, таваккал кардан, намоз, зикр ва ёди Худо, ба падару
модар накўї намудан ва ѓайра.

Далели ин ки дуъо ибодат аст, ояти зерин мебошад:

 [ Ва гуфт парваардигори шумо дуъо кунед маро, то ќабул
кунам дуъои шуморо, њароина касоне ки аз ибодати ман
саркашї мекунанд, зуд аст ки онњо хору залилона дохили
дўзах мешаванд.]  ("Ѓофир"60)

Далели ин, ки хавфу тарс аз Худо ибодат аст, ояти зайл
мебошад:

 [Пас матарсед аз кофирон, агар шумо мўъмини њаќиќї
њастед.]  ("Оли Имрон"175)

Инчунин далели ин ки таваккал ва эътимод намудан бар
Худо ибодат аст, ояти карима мебошад:

 [Ва  бар  Худо таваккал намоед, агар мўъмин
њастед.] ("Моида"23)

Далели ибодат будани намоз ояти зайл аст:
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[Ва  барпо доред  намозро  ва аз мушрикон
набошед.]  ("Рум"31)

Ва далели ибодат будани зикри Худо ин ояти карима аст,
ки:

 [Эй касоне, ки ба Худо имон овардаед, Худоро бисёр зикр
(ёд) намоед.]  ("Ањзоб"41)

Далели ин, ки ињсону накуї кардан ба падару модар
ибодат аст, ин гуфтаи Худост:

[Ва васият кардем мо инсонро, ки ба падару модараш
накуї кунад.] ("Ањќоф"15)

4. Анљом додани тамоми анвоъи ибодатњои мазкура
(дуъо, зикр, таваккал, ва ѓайра) фаќат барои Худованди якто
мебошад, бино бар ин агар касе яке аз ин амалњои мазкурро
барои ѓайри Худо анљом бидињад, шахси мазкур кофир
мегардад. Худованд мефармояд:

 [Ва њаркї бихонад њамроњи Худо маъбуди дигарро, ки
њељ њуљљате барои маъбудияти он надорад, њаќко, ки њисоби
ў дар назди Парвардигораш аст, њароина кофирон растагор
намешаванд.]  ("Мўъминун"117)

5. Худованд инсон ва љинро фаќат барои ибодати худаш
офаридааст, Худованд мефармояд: [Ва наофаридам љинн ва
инсонро магар барои ин, ки ибодат кунанд маро.]

6. – Њар касе ки воќиъан Худоро парастиш мекунад,
бегумон некбахтї, шодмонї ва њаёти гувороро ба даст
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меорад. Аллоњ тоъоло мефармояд:

 [Њар касе аз марду зани шумо амали нек намояд дар
њоле,ки ў мўъмин аст, албатта ўро зиндагии гуворо
мебахшем.]  ("Нањл"97)

1. Маънои “Ашњаду анна Муњаммадар расулул-лоњ” ин
аст, ки гуфтањои паёмбар(с)-ро тасдиќ ва итоъат намуда, аз
корњои манъ кардааш парњез карда, ибодати Худоро тибќи
нишондоди он њазрат(с) ба љо меорам.

2. Номи  пайѓамбарамон Муњаммад писари
Абдуллоњ,Абдуллоњ писари Абдулмуталиб Њошимї ва
Ќурайшї мебошанд, яъне он љаноб(с) аз бењтарин насаби
араб ба шумор мераванд.

3. Худованд њазрати Муњаммад(с) -ро ба сўи њамаи
мардум фиристода, итоъаташро бар њама фарз гардондааст,
Худованд мефармояд:

 [Бигў паёмбар (Муњаммад),  Эй мардум, њамоно
ман паёмбари Худо ба сўи њамаи шумо
мебошам.]  ("Аъроф"158)

4. Паёмбари Худо дар шањри Макка зиндагї карда,
мардумро ба сўи тавњид  (яктопарастї) ва ибодати
Худованди ягона даъват кардаанд, сипас он љаноб(с) ба
шањри Мадина њиљрат намуда, баќияи ањкоми исломиро дар
он љо барои мусалмонон таълим доданд. Љаноби паёмбар(с)
дар Мадина дар синни шастусесолагї вафот намудаанд.

5. Њар касе, ки аз фармони паёмбар(с) сар печад, рўзи
ќиёмат гирифтори азоби дарднок мешавад Худованди
бузург фармуда:
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[Пас бояд касоне ки хилофи њукми паёмбар амал
мекунанд,битарсанд ки мабодо ба балои бузург ё азоби
дардноки дигар гирифтор шаванд.]  ("Нўр"63)

6. Њар касе, ки паёмбар(с) ро итоъат кунад, ба саъодат
ва комёбии бузург ноил мегардад. Худованд мефармояд:

[Ва аз Худо ва паёмбараш итоъат кунед шояд, ки шумо
рањм карда шавед.]  ("Оли Имрон"132)

Дар љои дигар мефармояд:

[Ва агар аз паёмбар пайравї намоед њароина њидоят хоњед
ёфт.]  ("Нўр"54)

Машќ ва супоришњо: Лозим аст, бар муъаллим, ки
мафњуми васеъи ибодатро барои шогирдон равшан ва фањмо
созад, то онњо, гумон накунанд, ки ибодат фаќат панљ ваќт
намоз гузоридан аст.

– Барои анвоъи ибодат мисолњои амалї биёрад,
монанди дуъо, зикр ва ѓайра.

– Њамеша барои донишљўён ањамияти ибодат ва
самарањои онро бозгў намояд, ки он некбахтї ва шодмониро
ба бор меорад.

– Инчунин бо истифода аз ањодиси набавї муњаббати
паёмбар(с) ро дар дили толибњояш афзун намояд.

– Њамзамон барояшон таъкид кунад, ки саркаши аз
гуфтаи паёмбар(с) сабабгори бадбахтї ва азоби инсон дар
дунё ва охират мегардад.



17

ТАВЊИД БАРОИ СИНФИ ПАНЉУМ
АНВОЪИ ТАВЊИД

Тавњид ин эътиќод кардан ба ягонагии Худованд дар
рубубият, улуњият ва дар тамоми номњо ва сифоташ
мебошад.

Тавхид се навъ аст:
1. Тавњиди рубубият.
2. Тавњиди улуњият.
3. Тавњиди асмо ва сифот.
1. Тавњиди рубубият ин аст, ки ту Худоро дар њамаи

корњояш яка ва бе шарику њамто эътиќод намої, корњои
Худованд чун офаридан, рўзї додан, тадбир ва идораи умур,
зинда гардондан, мирондан ва ѓайра. Пас нест њељ холиќе
ба љуз Аллоњ таъоло. Чи тавре, ки Худованд фармуда:
[Худованд офаранда ва холиќи њама чиз аст.] ("Зумар"62)

Ва нест рўзидињанда ѓайр аз Аллоњ таъоло њамчуноне,
ки ў мегўяд:

[Ва нест њељ љунбандае дар рўи замин магар, ки ризќу
рўзии ў бар Худованд аст.] ("Њуд"6)

Ва нест тадбиркунандаи корњои олам ба љуз Аллоњ
таъоло, чи тавре, ки дар Ќуръон омада:

 

 [Худованд умури оламро аз осмон то замин тадбир
мекунад.] ("Саљда"5)

Ба љуз Худованд њељ зиндакунанда ва миронандае нест,
њамчунон, ки Аллоњ таъоло фармуда:
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 [Худованд зинда мекунад ва мемиронад ва ба сўи ў
бозгардонида мешавед.]  ("Юнус"56)

Ин навъ тавњид (рубубият)-ро кофирони Макка иќрор
мекарданд, вале ин эътироф онњоро дар дини ислом дохил
насохт, (зеро ки танњо эътирофи тавњиди рубубият барои
мусалмон шудан кофї нест.) Чи тавре ки Аллоњ таъоло дар
ин маврид мегўяд:

 [Ва агар пурсї, эи паёмбар, аз мушрикон, кї офаридааст
осмонњо ва заминро њароина хоњанд гуфт: Аллоњтаоъоло.]
("Луќмон"25)

2. Тавњиди улуњият ин аст, ки тамоми амалњои шаръиро
фаќат барои Худо анљом бидињї, яъне њамаи анвоъи ибодат
(монанди дуъо, хавфу тарс, таваккал намудан, мадад ва паноњ
талабидан) фаќат барои Худованди якто анљом дода
мешавад.

Бинобар ин ба ѓайри Худо касеро дуъо намекунем, чи
тавре ки Аллоњ таъоло мефармояд:

 [Ва Парвардигоратон фармуда аст, ки дуъо кунед маро,
то ќабул намоям дуъои шуморо.]  ("Ѓофир"60)

Ва бояд ки мо ба љуз аз Худованд аз каси дигар натарсем,
чуноне ки ў таъоло гуфта:

 [Аз кофирон натарсед ва фаќат аз ман хавф дошта бошед,
агар шумо мўъмини њаќикї њастед!] ("Оли Имрон"175)

Инчунин лозим аст бар мо, бар касе ѓайр аз Худо
таваккал накунем, чи тавре ки Худованд мефармояд:
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 [Ва бар Аллоњ таъоло таваккул намоед, агар шумо имони
њаќиќї доред.] ("Моида"23)

Ва низ аз њељ кас ѓайр аз Худо мадад намехоњем, чунон
чи њаќтаъоло мегўяд:

 [Фаќат туро парастиш мекунем ва фаќат аз ту мадад
мехоњем.] ("Фотиња"5)

Ва њамин тавр, ба ѓайри Худо ба каси дигар паноњ
намебарем, Аллоњи пок мефармояд:

 [Бигў, эй паёмбар! “Ба Парвардигори мардум паноњ
мебарам.”]  ("Нос"1)

Тамоми паёмбарон аз аввал то ба охир тавњиди
улуњиятро ба мардум таблиѓ намуда мефањмонданд зеро
Худованд дар ин маврид чунин мефармояд:

 [Ва албатта, дар њар ќавме паёмбар фиристодем, то ба
мардум бигўянд, ки Худоро ибодат намоед ва аз бут дурї
биљўед.]  ("Нањл"63)

Ин навъи тавњидро (тавњиди улуњият) кофирон чи дар
гузашта ва чи имрўза инкор менамоянд. Худованд аз забони
худи кофирон ин нуктаро бозгў менамояд:

 [Оё (ин Муњаммад) њамаи Худоёнро як Худо гардонда
аст, воќиъан ин кори таъаљљубангез мебошад.] ("Сод"5)

3. Тавњиди асмо ва сифот ин аст, ки ба тамоми номњо ва
сифатњои Худованд, ки дар Ќуръон ва ањодиси паёмбар
омада, бовар намуда имон биёрї.
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Номњои Худо бисёр аст, баъзе аз онњо бамонанди 

(Ар-рањмон) мењрубон  (Ас-самиъ) Шунаванда 

(Ал-басир) Бинанда  (Ал-ъазиз) Тавоно,  (Ал-
Њаким) доно.

Худованд мефармояд:

[Нест монанди Худованд чизе  ва ў шунавову
биност.]  ("Шўро"11)

НИШОНАИ ШАХСОНИ КОМЁБ
Худованди бузург мефармояд:

[Савганд ба аср (замон) ки албатта, инсон дар зиён ва
њалокат мебошад, магар касоне ки дар онњо чањор сифати
зерин вуљуд дошта бошад:

1. Ба Худо ва паёмбару дини Ислом имон дошта бошанд.
2. Амали солињ (наку) чун намозу рўза, њаљљу закот,

садоќат ва эњсону некўи ба падару модар карда бошанд.
3. Мардумро васияти ба њаќ кунанд, яъне онњоро ба

имон овардан ва амалњои накў даъват ва тарѓиб намоянд.
4. Якдигарро ба сабр ва шакебої, хоњ дар анљоми тоъат

бошад, ё дар ваќти омадани мусибат, васият намоянд.]
 ("Аср"1-3)

Машќ ва супориш:
Бояд муъаллими гиромї азамат ва бузургии Худоро

барои шогирдон равшан сохта бигўяд, ки тамоми корњо ва
ризќу рўзї ба дасти Худост.
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–  Инчунин дар дили толибонаш ин аќидаро росих ва
устувор бисозад, ки ибодат ва бандагї фаќат барои
Худованди якто буда, дар њама њолат банда бояд ба Худо рў
биёварад.

–  Тавњиди асмо ва сифот ва самарањои имон овардан
ба онро барои талабањояш бо услуби осон шарњ дода
фањмонад.

–  Инчунин, њамеша онњоро ба касб намудани сифоти
ашхоси комёб ва растагор, ки дар сураи мазкур омада,
тарѓиб ва ташвиќ намояд, чи тавре ки насињат кардани онњо
ба кўмаку ёрї намудани њамдигар дар корњои хайр низ бар
души ўст.
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ТАВЊИД БАРОИ СИНФИ ШАШУМ
АМАЛЊОИ МУХОЛИФИ ТАВЊИД

1. Аввалин кореро, ки Худо бар мардум фарз гардонда
ин аст, ки онњо ба Худованд имон оварда, ба бутњо кофир
бишаванд, чи тавре ки Аллоњ таъоло мефармояд: [Ва њаќќо
ки фиристодем дар њар ќавм паёмбареро, ки барояшон мегуфт,
ки Худои ягонаро парастида, аз бут дурї биљўед.] ("Нањл"63)

2. Маънои тоѓут – Њар чизе ѓайр аз Худо, ки инсон онро
писандида ибодат ва парастиш намояд.

3. Тарзи кофир шудан ба тоѓут ин аст, ки ибодат ва
парастиши ѓайри Худоро ботил шумурда, тарк намояд ва
низ ашхосеро, ки тоѓутро мепарастанд, кофир шумурда, бад
бинад.

4. Ширк зидди тавњид мебошад, яъне агар тавњид фаќат
ибодат ва парастиши Худои якто бошад, ширк анљом додани
яке аз ибодатњо барои ѓайри Худо мебошад, монанди дуъо
намудан ва саљда кардани ѓайри Худо.

5. Ширк бузургтарин гуноњњо ба шумор меравад, зеро
ки Худованд фармуда:

[Њароина Аллоњ таъоло ширк варзидан ба ўро нахоњад
бахшид ва њар гуноње камтар аз ширкро барои касе ки
бихоњад маѓфират менамояд.]  ("Нисо"116)

Ширк варзидан њамаи амалњои хубро бекор сохта,
сабаби њамеша дар дўзах мондани соњибаш мегардад.
Њамчуноне, ки Худои бузург мегўяд:

[Ва агар барои Худо шарик ва анбоз ќоил шаванд,
албатта, амалњояшон (корњои некашон) нобуд ва мањв
мешаванд.]  ("Анъом"88)
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Ва дар љои дигар њам фармуда:

 [Албатта касе, ки барои Худо шарик ва њамто ќарор
медињад, Аллоњ таъало бињиштро бар он шахс њаром
мегардонад ва љойгоњи ў оташи дўзах мебошад.]

("Моида"72)

6 – Куфр њам муќобили тавњид мебошад, зеро ки куфр
иборат аз ќавлу амалњоест, ки соњибашро аз тавњид ва имон
хориљ месозад, монанди истењзо ва масхара кардан ба
Худованди бузург, ба оёти Ќуръон ва ба паёмбари ў.
Худованд дар ин маврид мефармояд:

 [Бигў, эи паёмбар, ба кофирон оё шумо ба Худову оёти
Ў ва ба паёмбараш тамасхур менамоед, узру пузиш пеш
наоред, ки дар њаќиќат шумо баъди имон овардан дубора
кофир гаштед.]  ("Тавба"65-66)

7. Нифоќ муќобили тавњид буда маънояш зоњиран
нишон додани имон ва мусулмонї ба мардум ва дар дил
пинњон доштани куфру нифоќ мебошад, монанди ин ки касе
калимаи имонро (ло илоња иллаллоњ) ба забон гуфта, аммо
дар дилаш куфрро махфї ва пинњон медорад, чи тавре ки
Худо мегўяд:

 [Ва баъзе аз мардум ба забонашон мегўянд, ки ба Худо
ва ба рўзи ќиёмат имон овардем вале дар њаќиќат онњо
мўъмин нестанд.] ("Баќара"8)



24

ИМОН ОВАРДАН БА РЎЗИ ЌИЁМАТ

Маънои имон овардан ба рўзи ќиёмат ин аст, ки ба
омадани ќиёмат тасдиќи ќатъї намуда, ба њаќиќатњои зерин
имон меорем:

– Худованд дар ин рўз мардумро аз ќабрњояшон
мебарорад.

– Сипас, онњоро њисоб ва бозпурсї карда љазо ва подоши
амалњояшонро медињад, ки бињиштиёнро ба бињишт ва
дўзахиёнро ба дўзах дохил менамояд.

Имон овардан ба рўзи ќиёмат яке аз рукнњои њафтгонаи
имон ба шумор рафта, бидуни он имони инсон сањењ ва
дуруст намешавад.

Имон овардан ба рўзи растохез се амри муњимро дарбар
мегирад:

Аввалан. Имон овардан ба баъс ва њашр, яъне Худованд
дар ин рўз тамоми мурдагонро бо даровардани рўњњо да
љисмашон зинда сохта, онњоро барањна, пойлуч ва хатна
ношуда дар як љо љамъ менамояд. Далели баъс (дубора зинда
кардани мардум) ин ояти зайл мебошад:

 [Сипас, њароина шумо пас аз ин мурда хоњед шуд, боз
шумо рўзи ќиёмат барангехта (зинда) мешавед].   ("Мўъминун"15-

16)

Далели њашр њам дар њадиси паёмбар  (с) омада аст, ки
он љаноб(с) мегўяд:

  "Рўзи ќиёмат њамаи мардум љамъ карда мешавад, дар
њоле ки онњо урён, пойлуч ва ба сурати модарзод (хатна
карда) мебошанд"

2 – Имон овардан ба њисоб ва мизон,яъне ба ин ки
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Худованд тамоми мардумро барои корњояшон њисоб ва
бозпурсї менамояд,бовар намоем. Њар касе ки пайрави
аќидаи тавњид (яктопарастї) буда, аз Худову паёмбар итоъат
карда бошад, албатта њисобу бозпурсїаш осон мебошад ва
њар касе ки барои Худо шарик ва њамто ќоил шуда, аз
фармудањои ў саркашї намояд, бегумон њисобу бозпурсїаш
гарон ва душвор аст.

Дар рўзи ќиёмат њамаи амалњои бандаро дар як тарозуи
бузург баркашида мешавад, бад ин тариќа, ки амалњои неки
ўро дар як паллаи тарозу ва амалњои бадашро дар паллаи
дигар гузошта мешавад. Агар паллаи амалњои нек аз паллаи
амалњои бад вазнинтар башад он шахс дохили љаннат
мешавад ва агар паллаи амалњои бад аз паллаи амалњои нек
вазнинтар бошад, он шахс ба дўзах андохта мешавад.

Далели њисоб ва бозпурсї шудани банда дар рўзи ќиёмат
оёти зерин мебошад:

 [Њар касеро ки номаи аъмолаш ба дасти рости ў дода
шавад, бисёр ба осонї ўро њисоб кунанд ва он шахс ба сўи
хешовандонаш хурсанду шодмон бозмегардад ва аммо
касеро, ки номаи аъмол аз пушти сараш дода шавад, пас ў
фарёди, њасратомез мекунад ва дохили оташи сўзони дўзах
мешавад.]  ("Иншиќоќ"7-12)

Далели вуљуд доштани тарозу ва мизон ин ояти карима
мебошад:
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 [Ва дар миён мегузорем тарозуњои адлро рўзи ќиёмат пас
ситам карда нашавад њељ касе ба њељ чизе ва агар бошад он
амал њамвазни донаи испанд онро њисоб хоњем кард ва мо
њисобкунандагони кофием.] ("Анбиё"47)

3 – Имон овардан ба љаннат ва дўзах ин аст, ки мо бовар
менамоем ба ин ки Худованд барои бандагони мўъминаш,
ки аз Худо ва паёмбар фармонбардорї кардаанд, љойгоњеро
бо неъматњои љовидонї омода кардааст, ки он бињишт
мебошад. Дар он љо њама навъ неъматњои гуногун: чун
хўрданї, нўшиданї, ва пўшидани ёфт мешавад. Ва инчунин,
ба ин бовар менамоем, ки Худованд барои кофироне ки
Худоро инкор намуда, аз паёмбараш саркашї кардаанд,
чойгоњи азоби абадиро тайёр намудааст, ки он дўзах номида
мешавад. Дар он љо чунин навъи азобу шиканља вуљуд дорад,
ки он њатто дар фикри одамї нагузаштааст.

Далели вуљуд доштани љаннат оёти зерин мебошад:

 [Бишитобед ба сўи маѓфирати Парвардигори худ ва ба
сўи бињиште ки пањнои он њама осмонњо ва заминро фаро
гирифта, ки онро барои парњезкорон муњайё намудаанд.]

("ОлиИмрон"133)

[Њељ кас намедонад, ки подоши некукорияш чи неъмату
лазатњои фаровон, ки рўшанибахши чашму дидааст, дар
олами ѓайб барои ў захира шудааст.] ("Саљда"17)

Ва аммо далели вуљуд доштани дўзах оятњои зерин
мебошад:

 [Пас битарсед аз оташе ки њезумаш мардумони бадкор
ва харсангњо мебошад, ки онро барои кофирон муњайё карда
шуд.]  ("Баќара"24)
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 [Њароина њаст дар назди мо занљирњои вазнин ва оташи
афрўњта ва таъоми гулугир ва азоби дарддињанда.]

("Музаммил"12-13)

Худоё! Мо аз ту бињиштро масъалат менамоем ва он
ќавлу амале, ки моро ба бињишт наздик созад насиби мо
бигардон. Парвардигоро! моро аз дўзах паноњ дењ ва аз њар
ќавлу амале ки сабаби даромадамон ба дўзах мегардад, моро
нигоњ дор!

Машќ ва супоришњо:
– Бояд толибњо њама дарсњоро бо далелњояшон азёд кунанд.
– Бояд ба шогирдон саволњои мувофиќ ба марњалаи

дарсиашон дода, аз онњо низ љавобњои талќинношуда гирифта
шавад.

– Лозим аст бар муъаллим, ки бо овардани мисолњо ва
воќеъањо ќабоњату хатари ширк ва куфру нифоќро барои
донишљўёнаш равшан намояд.

– Бояд, ки ў фикру зењни шогирдонашро мутаваљљењ ва
саргарм ба рўзи ќиёмат бисозад.

– Инчунин дар аснои баён кардани рўзи ќиёмат бояд аз
ќудрати Худо барои дубора занда кардани мардум, адли илоњї
дар бозпурсї ва љазо, ва низ аз рањмати бузурги Худо бар ањли
бихшит эшонро хабардор созад.

– Дар дилашон тарси Худо, дустдории ибодат ва бадбинии
маъсияту гуноњро афзун намояд, то онњо барои рўзи ќиёмат
омодагї бигиранд.
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Ба номи Худованди бахшандаи мењрубон
ТАВСИЯЊОИ УМУМЇ

Њамду сано Худовандеро, ки Парвардигори љањониён аст
ва дуруду салом бод бар паёмбарамон Муњаммад(с) ва бар
хонадон ва ёрони ў.

Ин китоби тавњид барои синфњои марњалаи миёнаи
дарсї мебошад. Дар он баъзе аркони имонро бо тафсил баён
кардем, то донишљўёни марњалаи мазкур ба маълумоти тоза
ва нав ошно шаванд. Њамчунин дар тартиб додани
мавзўъоти китоби мазкур ва бозгў кардани таъсироти
ахлоќї ва иљтимоъии аркони имон ањамияти зиёде додаем.

Барои омўзгори ин китоб баъзе тавсияњои муњимро ба
тариќи зайл баён менамоем:

1 – Бояд ки муъаллими азиз дар пањлўи дарсњояш њамаи
шогирдонашро ба корњои хайр насињат ва даъват намояд.

2 – Бояд, ки ў њамеша он амонати бузургеро, ки ба дўши
вай барои тарбия ва омўзиши насли наврас гузошта шуда,
хуб эњсос намояд ва инчунин фазилати муъаллимро дар
Ислом, хусусан муъаллими фанни тавњидро, ки бењтарини
илмњост, ба хотир дошта бошад.

3 – Кўшиш намояд, ки бо услуби хуби омўзгорї ва бо
овардани мисолу ќиссањо мавзўъоти китоби тавњидро барои
шогирдонаш осону дилкаш намояд.

4 – Барои донишљўёнаш намуна  бошад, то онњо ўро ба
манзалаи падари худ тасаввур намоянд.

5 – Авзоъи равонї, мушкилоти рўзмараи наврасонро ба
назар гирифта,  аз худи  фанни мазкур барои  њалли
мушкилоти онњо истифода намояд.

6 – Њамеша саволњои шогирдонро бо диќќат гўш карда,
барояшон љавобњои осон ва ќаноъятбахш бидињад.

Дар поёни сухан аз Худованди бузург масалат мекунам,
то ин амали бандаро муфиду судманд гардонда, њамаи
мусалмононро ба корњои нек њидоят фармояд ва дуруди
бепоён бар равони поки паёмбарамон Муњаммад ва
хонадону асњоби ў бод.
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ТАВЊИДИ СИНФИ ЯКУМ БАРОИ
МАРЊАЛАИ ОМЎЗИШИ МИЁНА

МУЌАДДИМАЕ БАРОИ ШИНОХТИ АЌИДАИ
ИСЛОМЇ ВА АЊАМИЯТИ ОН ДАР ЊАЁТ.

Дини Ислом иборат аз аќида ва шариъат мебошад:
Аќида як силсила масоили маънавие мебошад, ки инсон

онро чунон тасдиќ ва якин менамояд, ки нисбати он дар
дилаш љои шакку шубња намемонад.

Аммо шариъат як силсила фармудањои амалие
мебошад, ки ислом онро барои пайравонаш муќаррар
намудааст, монанди намоз, рўза, закот, ињсону накўи ба
падару модар ва ѓайра.

Асосњои аќидаи исломи ба Худову фариштагон ва
китобњову паёмбаронаш ва ба рўзи ќиёмат ва таќдири некї
ва бадї имон овардан аст.

Далели асосњои аќидаи исломї ин ояи карима мебошад:

 [Некўи ва тоъат ин нест, ки бигардонед рўи худро ба
тарафи машриќ ва маѓриб, вале накукор онаст, ки ба Худои
олам ва рўзи ќиёмат ва ба фариштагон ва китоби осмонї ва
ба паёмбаронамон биёрад.] ("Баќара"177)

Ва дар мавриди таќдир Худованд фармуда:

[Мо њарчи офаридем ба таќдир (андоза) офаридем ва нест
фармони мо дар суръат, магар як калима, монанди ба њам
задани чашм.]  ("Ќамар"49-50)
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 Ва низ Паёмбари Худо мегўяд:

“Имон ин аст, ки ту ба Худо ва фариштагони ў, ва ба
китобњову паёмбаронаш ва ба рўзи ќиёмат ва таќдири некї
ва бадї имон биёварї!’’

АЊАМИЯТИ АЌИДАИ ИСЛОМЇ
Далелњои зиёде њастанд, ки ањаммияти аќидаи исломиро

исбот менамояд, ки мо баъзе аз онро ба тариќи зайл меорем:
1. Дар њаќиќат мо ба њамин аќида (аќидаи исломї) эњтиёљ

ва зарурати фавќулода дорем, зеро ки дили инсон њамон ваќт
эњсоси некбахтї ва шодмонї мекунад, ки Парвардигорашро
парастиш намояд.

2. Бузургтарин масъулият аз тарафи Худо бар гардани
банда аќидаи исломї мебошад, аз њамин љињат аввалин чизе
ки аз мардум дархост карда мешавад, аќидаи исломї аст, чи
тавре ки паёмбари Худо мефармояд:

 "Аз сўи Худо бароям чунин фармоне дода шуда, ки бо
мардум пайкор намоям то ин ки онњо гувоњї дињанд, ки “нест
Худое магар Аллоњ таъоло ва Муњаммад фиристодаи ўст”.

3. Аќидаи исломї ягона аќидаест, ки амну оромї,
саъодату хурсандиро таъмин месозад, чи тавре ки Аллоњ
таъоло мефармояд:

[Оре, касе ки зери фармони Худо сарашро хам намуда, дар
њоле ки он шахс накўкор аст, пас аљру музди ў дар назди
Парвардигораш буда ва онњо ѓамгин намешаванд.]("Баќара"112)

Њамчунин аќидаи исломї ба пайравони худ тандурустї
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ва ризќу рўзии фаровон мебахшад. Худованд дар ин маврид
мефармояд:

[Ва агар ањли дењањо ба Худо имон оварда, парњезкорї
мекарданд, албатта мекушодем бар онњо баракатњо аз љониби
осмон ва замин.] ("Аъроф"96)

4 – Аќидаи исломї кафили оромї ва ќиёми давлати
исломї дар замин мебошад. Худованд фармуда:

 [Ва њамоно навиштем дар Забур баъд аз Таврот, ки
бандагони шоистаи мо(мўъминони њаќиќї) вориси замин
мешаванд.] ("Анбиё"105)

ИМОН БА ХУДОВАНДИ БУЗУРГ
Маънои имон овардан ба Худои азза ва љалла ин аст, ки

ба вуљуди Худо тасдиќи ќатъї карда, ба рубубияту улуњият
ва ба номњову сифоташ иќрор намоем.

Аз ин љо бар меояд, ки имон овардан ба Худо чањор чизи
зеринро дар бар мегирад:

1 – Ба њастии Худо имон овардан.
2 – Ба рубубияти Аллоњ таъоло имон овардан.
3 – Ба улуњияти Њаќ таъоло имон овардан.
4 – Ба номњо ва сифатњояш имон овардан.
Дар ин љо аз ин чањор чиз ба тафсил сухан мегўем:

1 - ИМОН БА ЊАСТИИ ХУДОВАНД.
(А) Албатта, ба њастии Худованд иќрор намудан як амри

фитрї дар инсон мебошад ва ба љуз андак мулњидон дигар
њамаи мардум мављудияти Худоро эътироф менамоянд.

Дар њаќиќат њар махлуќ бо ин фитрат ва сиришт офарида
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шудааст, ки ба офаридгори хеш бидуни таълим ва гуфтан
имон меорад.

Њангоме, ки мо мешунавем ва бо чашми худ мебинем,
ки чи тавр дуъои бандагон ќабул ва дархостњояшон дода
мешавад, бегумон ин амр далолати ќатъї бар вуљуди
Худованд дорад.

Чи тавре, ки Аллоњ таъоло мефармояд:
[Ваќте, ки аз Парвардигоратон мадад металабед,

Худованд дуъои шуморо ќабул хоњад кард.] ("Анфол"9)

(Б) Њар шахс медонад, ки барои њар коре анљомдињандае
лозим аст, пас барои ин махлуќоти зиёде ки њамаваќт онњоро
мушоњида менамоем, як офаридгоре зарур аст, ки онњоро
офарида ва ў Худованди бузург мебошад, зеро мањол аст,
ки махлуќоти мазкур бидуни офаридгор халќ шуда ё
худашон офарандаи нафси хеш бошанд. Чи тавре Аллоњ
таъоло мефармояд:

[Оё кофирон бе офаридгор халќ шудаанд ё ин ки эшон
офарананда њастанд?] ("Тур"35)

Маънои ояти мазкур ин аст, ки албатта, кофирон бе
офаридгор ба вуљуд наомаданд ва ё онњо хештанро худ халќ
накардаанд, пас маълум мегардад, ки холиќи онњо Аллоњ
таъоло мебошад.

(В) Албатта, ин низоми даќиќе, ки дар осмону замин ва
тамоми табиъат њукмфармост, далолати ќатъї бар он дорад,
ки барои ин љањони бузург холиќи яктое аст ва ў Аллоњ
таъоло мебошад:

 [Дасткорї ва санъати он Худоест, ки устувор сохт њар
чизро.]  ("Намл"88)
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Инчунин тамоми ситорањо, сайёрањое ки њар як тибќи
низоми муайян дар майдони худ сайр мекунанд бар
офаридгори бузург далолат менамояд:

 [На (аз гардиши муназзами олам) офтобро месазад, ки ба
моњ фарорасад ва на шаб сабќаткунандаи рўз аст ва њар яке
аз офтоб ва моњу ситорагон бар мадори муъайяне сайр
мекунанд.]  ("Ёсин"40)

2 - ИМОН ОВАРДАН БА РУБУБИЯТИ АЛЛОЊТАЪОЛО
(А) Маънои имон овардан ба рубубияти Аллоњ таъоло:

Ба ин ки Аллоњ таъоло Парвардигор, молику офаридгор ва
рўзидињи њама буда, њаёту марг, суду зиён, њамаи корњо ба
дасти ўст ва ба ин ки ў шарику анбозе надошта, бар њама
чиз ќодиру тавоност,иќрор намудан имони ба рубубият
мебошад.

Инчунин иќрор кардан ба ин, ки Аллоњ таъоло
Парвардигори бе мислу монанд буда, њељ касе корњои ўро
карда наметавонад ва ў офаридгори њама ашёи олам аст,
имони ба рубубият мебошад. Чи тавре ки Худованд
мефармояд:

 [Аллоњ таъоло офаридгори њама чиз аст.]  ("Зумар"62)

Ва инчунин Худованд рўзидињандаи њамаи махлуќот
мебошад, чи тавре ки Худованд фармуда:

 [Ва нест њељ љунбандае дар замин магар ин, ки ризќу
рўзии вай дар дасти Худост.] ("Њуд"6)
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Ва низ Аллоњ таъоло малик ва подшоњи њама мебошад,
чи тавре ки Ў мефармояд:

 [Эй ањли олам, бидонед, ки осмонњо ва замин ва ончи
дар онаст, њама мулки Худост.]  ("Моида"120)

(Б) Худованд рубубиятро барои худаш хос гардондааст,
чуноне ки ў мегўяд:

[Ситоиш мар Худоеро, ки Парвардигори љањониён аст.]
("Фотиња"2)

Маънои рабулоламин ин аст, ки Худованд холиќу
подшоњи љањониён буда, онњоро бо тамоми неъматњо
мепарварад.

Воќеъан, Худованд мардумро ба ин фитрат ва сиришт
офарида, ки онњо беихтиёр ба рубубияти Аллоњ таъоло имон
меоранд, њатто мушрикони араб дар замони паёмбар ба
рубубияти Худо бовар доштанд, чи тавре ки Худованд
мефармояд:

 [Боз, эй паёмбар, ба онњо бигў, Парвардигори осмонњои
њафтгона ва Худованди арши бузург кист? Албатта, боз чавоб
дињанд, Парвардигорашон Худост. Пас бигў ба онњо: Чаро аз ў
наметарсед? Боз эй паёмбар, бигў кїст он зоте ки подшоњии
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њамаи олам ба дасти ўст ва ў ба њама паноњ медињад ва њељ
касеро аз ў њимоят карда намешавад? Бигўед инро агар медонед.
Албатта хоњанд гўфт: ин њама Худойрост. Бигў ба онњо: Пас аз
куљо фиреб дода мешавед?] ("Мўъминун"86-89)

Албатта, имон ба рубубияти Аллоњ таъоло барои
мусалмон шудани банда кифоят намекунад, балки зарур аст,
ки ў ба улуњияти Аллоњ таъоло низ имон биёрад, зеро
паёмбари Худо(с) бар зиди мушрикони араб, ки онњо ба
рубубияти Аллоњ таъоло иќрор доштанд, чандин солњо
мубориза бурдааст.

(В) Дар њаќиќат њар чизе ки дар љањон њаст, ба монанди
осмону замин сайёрањо, ситорањо, дарахтон ва инсону љин
њама мутеъу фармонбардори Худо мебошанд. Худованд
мефармояд:

 

[Ва њар чизе ки дар осмонњо ва замин аст, хоњу нохоњ
њама барои Худо сар фурўд меоранд.]  ("Оли Имрон"83)

Пас њељ махлуќе аз хукми Худо берун баромада
наметавонад, зеро ки Ў подшоњ ва офаридгори тамоми
махлуќот буда, тибќи њикмати хеш онњоро ба њар тарафе ки
хоњад сафарбар месозад ва њар он чизе ки ѓайр аз Худост
мўњтољу ниёзманд ба Аллоњ таъоло мебошад.

(Г) Ваќте ки бароямон маълум ва њувайдо гардад, ки
танњо Худо холиќу розиќ ва идоракунандаи љањон буда, њељ
чиз бе иљозаи ў аз љой намељунбад, яќинан ин њаќиќат моро
водор месозад, ба ин ки дилњои хешро саргарми Худои якто
сохта, фаќат бар ў такя намуда, аз ў њољат бипурсем, зеро
ки ў холиќу розиќ ва подшоњи мост.

3 - ИМОН ОВАРДАН БА УЛУЊИЯТИ ХУДО
(А). Маънои имон овардан ба улуњияти Худованд: Бояд

њар инсон тасдиќи ќатъї намояд ба ин ки танњо Аллоњ таъоло
сазовори ибодат ва парастиши зоњирї ва ботини мебошад,
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монанди дуъо, хавфу тарс аз Худо, таваккал намудан, мадад
хостан, намоз, закот ва рўза. Бино бар ин банда яќин
менамояд, ба ин ки фаќат Аллоњ таъоло маъбуди барњаќ ва
бе мислу монанд мебошад, чуноне ки Худои бузург фармуда:

[Ва Худои шумо якест, нест аллоње љуз Худованди
бахшанда ва мењрубон.] ("Баќара"163)

Худованд дар ин оят хабар медињад, ки ў маъбуди якто
буда, парастидани ѓайри Худо барои банда дуруст нест.

(Б) Имон овардан ба улуњияти Худованд иборат аз ин
аст, ки банда чунин эътироф ва иќрор менамояд, ки фаќат
Худованд сазовори парастиш ва бандагї буда, тамоми
анвоъи ибодату бандагиро барояш анљом медињад, бино бар
ин ба касе ѓайр аз Ў дуъо намекунад ва ба љуз аз ў аз њељ кас
наметарсад ва фаќат бар Ў таваккал менамояд ва танњо дар
назди ў сар фурўд оварда, ўро саљда мекунад, зеро ки ба љуз
Аллоњи пок касе сазовори ибодат ва парастиш нест. Чи тавре
ки Худованд мефармояд:

[Фаќат Ўро ибодат мекунем ва аз ў мададу ёрї мехоњем.]
("Фотиња"5)

(В) Ањаммияти имон овардан ба улуњияти Худованд аз
гуфтањои зайл маълум мегардад:

1. Дар њаќиќат њадаф аз офариниши љинну инсон
парастидани Худованди якто мебошад, зеро ки ў фармуда:

[Ва на офаридам љиннн ва инсонро магар барои ибодат
карданашон маро.] ("Зориёт"56)

2. Дар њаќиќат њадаф аз фиристодани паёмбарон ва
китобњои осмонї иќрор намудани бандагон аст, ба ин ки
танњо Худованд сазовори парастиш ва ибодат кардан
мебошад.

3. Албатта, аввалин масъулият аз тарафи Худо барои
банда имон овардан ба улуњияти Худо мебошад, чи тавре
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ки дар васияти паёмбари Худо(с) ба Муъоз писари Љабал
чунин омадааст:

“Эй Муъоз! њароина ту ба тарафи мардуми ањли китоб
(насрониён) меравї, пас аввалин чизе ки онњоро ба он даъват
мекунї, ин аст, ки эшон гувоњи дињанд ба ин ки нест Худое
сазовори ибодат љуз Аллоњи пок.” Яъне онњоро ба ин даъват
кун, ки тамоми анвоъи ибодатро барои Худои якто анљом
дињанд. (Ба ривояти Бухорї ва Муслим.)

(Г) Маънои "ло илоња иллал-лоњ":
Ин калимаи бузург аввалин ва охирин вољибот бар њар

шахс мебошад, бино бар ин агар касе баъди иќрор намудани
ин калима бимирад, бегумон дохили љаннат хоњад шуд. Чи
тавре ки паёмбари Худо(с) мефармояд:

 “Њар касе, ки бимирад дар њоле, ки ў ба ин бовар аст, ки
нест Худое ѓайри Аллоњ таъоло њароина шахси мазкур ба
бињишт медарояд.”  (Ба ривояти Муслим.)

Аз њамин љињат иќрор намудан ба “ло илоња иллаллоњ”
бузургтарин ва муњимтарин масъўлиятњо бар души њар
инсон ба шумор меравад.

Маънои "ло илоња иллаллоњ" инкор кардани улуњияти
ѓайри Худо ва собит сохтани тамоми улуњият барои
Худованди якто мебошад.

Аз ин љо бар меояд, ки маънои "илоњ" маъбуд
(парастидашуда) мебошад,бино бар ин касе ки ѓайри Худо
чизи дигарро парастиш намояд, дар њаќиќат онро "илоњ"
баргузидааст. Ба љуз Худованди якто тамоми илоњон ва
Худоёни сохта ботил ва дурўѓ мебошанд.

Аллоњ таъоло њамон илоњест, ки дилњои бандагон бо
муњаббату таъзим, тарсу фармонбардорї ва бо таваккал
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кардану дуъо намуданаш машѓули ибодати Ў мебошанд ва
шодмониву хушбахти фаќат ба татбиќ намудани маънои ло
илоњаиллал-лоњ дар њаёт ба даст меояд, зеро ки хурсандї ва
зиндагїи гуворо танњо дар сояи улуњият (хос гардондани
њамаи ибодат барои Худо) мебошад.

(Д) Аркони ло илоња иллаллоњ: Ин калимаи бузург ду
рукн дорад, ки рукни аввали он нафи (инкор) ва рукни
дувумаш исбот мебошад.

Рукни (ќисми) аввали он, "ло илоња буда", инкор кардани
парастиши ѓайри Худо ва кофир шудан ба Худоёни сохтаро
ифода менамояд ва рукни дуввуми он "иллаллоњ" буда,
собит намудани ибодату парастиши Худоро ва хос
гардондани тамоми ибодатњоро барои Њаќтаъоло ифода
менамояд.

Далели гуфтаи боло ояњои мубораки зайл мебошад:

 [Њар касе ки ба тоѓут (бут) кофир шуда (ин маънои рукни
аввали ло "илоња" аст) ба Худо имон меорад (ин маънои рукни
дуввуми "иллаллоњ" мебошад) њаќќо, ки ў ба дастовези
устувор чанг задааст.] ("Баќара"256)

(Ё) Шартњои "ло илоња иллаллоњ": Њар касе ки мехоњад
калимаи "ло илоња иллаллоњ"-ро бар забон биёрад, барои
ў њафт шарти зерин зарур аст, ки бидуни ин шартњо гуфтани
ин калима фоидае надорад:

1. Донистани маънои "ло илоња иллаллоњ" мебошад, чи
тавре ки Худованд мефармояд:

[Пас, яќин кун, ки нест илоње љуз Худованд.] ("Муњаммад"19)

2. Яќин кардани гўянда ба маънои калимаи мазкур, пас
агар дар маънои он шакку гумон дошта бошад, ба забон
овардани ин калима ба гўяндаш њељ фоидае намебахшад.
Худованд мефармояд:
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[Албатта, мўъминони њаќикї касонеанд, ки ба Худо ва
расулаш имон оварда, сипас дар имонашон њељ шакку гумон
накарданд.] ("Њуљурот"15)

3. Ќабул кардани мазмуни њамин калима дар зиндагї аст,
ки он танњо ибодат кардани Худо ва тарк намудани
парастиши ѓайри Ў мебошад пас агар касе ки ин калимаро
гуфта, ибодати Худои якторо напазирад, аз љумлаи касоне
мебошад, ки Худо дар васфашон чунин гуфта:

 [Чун барои кофирон гуфта шавад, ки нест њељ маъбуде
љуз Аллоњ таъоло саркашї карда мегўянд, ки оё мо ба сухани
шоъири девона маъбудони хешро рањо менамоем?]

("Соффот"35-36)

4. Таслим шудан ва итоат кардан ба мазмуни ин калима,
ки Худованд мефармояд:

 [Ва њар касе ки ба сўи Худо рўй оварда ўро итоат намояд,
дар њоле, ки ў накукор аст, њароина чанг зада аст ў ба
дастовези мањкам ва устувор.]  ("Луќмон"22)

Ва он дастовез "ло илоња иллаллоњ" мебошад.
5. Садоќат кардан ба ин калима, яъне калимаи мазкурро

содиќона аз таги дил бигўяд. Чуноне ки паёмбари Худо(с)
фармуда:
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“Касе ки сидќан аз таги дил бигўяд, ки нест Худое љуз
Аллоњ таъоло ва Муњаммад банда ва расули ўст, Худованд
љасади ўро бар оташи дўзах њаром мегардонад.” (Ба ривояти

Бухорї ва Муслим.)

6. Ихлос намудан ба калимаи мазкур, яъне тамоми
аъмоли худро аз доѓњои ширк тоза намояд ба ин тариќ, ки
бо гуфтани ин калима кадом манофиъи дунявиро ќасд
накунад. Паёмбари Худо(с) гуфта:

 “Худованд љасади њамон шахсеро бар оташи дўзах њаром
гардондааст, ки ло илоња иллаллоњро ба забон оварда, ризои
Худоро меўяд.” (Ба ривояти Бухорї ва Муслим.)

7. Дўст доштани муњтавои калимаи мазкур ва низ
муњаббат варзидан нисбати бо касоне, ки ба ин калима
иќрор намуда ва тибќи он амал менамоянд:

[Баъзе мардум барои Худо шарику њамтоњо ќоил шуда,
онњоро мисли Худо дўст медоранд ва касоне ки имон
овардаанд Худоро бештар дўст медоранд.]  ("Баќара"165)

Бино бар ин иќроркунандагони ба ло илоња иллаллоњ
Худоро холисона (бешарику њамто) дўст медоранд ва аммо
мушрикон ба Худо шарик ва њамто ќарор дода, њамроњи
Худо дигар маъбудони сохтаро низ дуст медоранд ва ин
амал мухолифи маънои "ло илоња иллаллоњ" мебошад.

(Ё) Маънои ибодат:
Њар ќавлу амали зоњирї ва ботиниеро, ки Худо

писандида ќабул намояд, ибодат номида мешавад, монанди
дўст доштани Худо ва паёмбар, тарси Худо, таваккал
намудан бар Худо, пурсидани њољат аз Худо, намоз, закот,
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эњсону некўи ба падару модар, зикри Худованд, љињоду
пайкор намудан алайњи куффор ва мунофиќин ва ѓайра.

Бино бар ин анвоъи ибодат зиёд буда, њар гуна тоъатњо
ва кори хубро дар бар мегирад, монанди тиловат кардани
Ќуръон, дасти ёри дароз кардан ба фаќирон ва мўњтољон,
садоќат ва ростї, амонатдорї ва сухани хуш.

Ибодат тамоми корњои мўъминонро дарбар мегирад ба
шарте ки ў дар анљом додани корњои мазкур наздик шудан ба
ризои Худоро ќасд карда бошад. Аз ин рў, агар яке аз мо бо
нияти ќувват ва неру гирифтан барои ибодати Худо бихўрад
ё бинўшад ва ё бихобад бегумон аз тарафи Худо дар хўрдану
нўшидан, ва хобиданаш аљру савоб дода мешавад.

Њамин одатњои рўзмара (хўрдан, ошомидан, хобидан)
агар бо нияти нек бошанд дар назди Худованд онњо ибодат
њисобида мешавад, ки анљомдињандаш аљру савоб њосил
менамояд, бино бар ин мафњуми ибодат ба намоз хондану
рўза гирифтан ва амсоли он мањдуд намебошад.

(Ж) Дар њаќиќат њамин ибодат буд, ки Худованд њамаи
мардумро барои он халќ кардааст.

Аллоњ таъоло мефармояд: [Ва на офаридам инс ва
љиннро, магар ин ки маро парастиш кунанд, аз онњо ризќу
рўзие намехоњам ва низ аз эшон намехоњам, ки дигаронро
таъом бидињанд њамоно рўзидињанда танњо Худоест, ки ў
соњиби ќувват ва иќтидори абадист.] ("Зориёт"56-58)

Худованд дар ин оят њикмати офариниши љинн ва
инсонро баён карда мегўяд, ки онњо барои паристиши
холиќашон (Аллоњ) офарида шуданд, дар њоле, ки Худованд
аз ибодат кардани эшон бениёз буда, худи онњо аз љињати
мўњтољ буданашон ба Худованд ниёзманди парастиш ва
ибодати ў мебошанд.

Дар њаќиќат эњтиёљи банда ба ибодати Худо аз мўњтољ
буданаш ба обу нон зиёдтар њис мешавад, дили инсон агар
лаззати ибодати Худоро бичашад њаргиз дар назди ў чизи
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аз ибодат ва бандагї ширинтар ва мањбубтар намебошад
ва њељ касе аз ранљу, мушкилоти дунё наљот намеёбад, магар
ваќте ки Худоро ба яктої ибодат намояд.

(З) Аркони ибодат:
Ибодате ки Худо онро супориш дода, бар ду поя устувор

мебошад:
Аввал: тарс ва фурўтанї дар баробари Худо.
Дуввум: Муњаббати комил ва гироиши том ба Аллоњ

таъоло.
Бино бар ин, барои ибодати Худо фарз намуда лозим ва

зарур аст, ки дар он фурўтанї ва тарси том, муњаббат ва
умеди комил вуљуд дошта бошад.

Муњаббати сирф, ки дар он тарсу фурўтанї нест, ибодат
њисобида намешавад, монанди муњаббати инсон нисбат ба
таъом ва молу сарват, инчунин тарсу хавфи бе муњаббат њам
ибодат шуморида намешавад, монанди тарсидани инсон аз
њайвони даранда, вале ваќте тарсу муњаббат дар амали банда
љамъ шавад, ибодати маќсуд ба даст меояд. Бояд бидонем,ки
ибодату бандагї танњо барои Худованди якто мебошад.

(И) Тавњид сабаби ќабули ибодат аст:
Ба дурустие ки агар дар ибодати Худо тавњиду

яктопарастии ў риъоя шавад, амали мазкурро ибодату бандагї
номида мешавад,зеро ибодате ки дар он ширк вуљуд дошта
бошад (барои Худо шарик ва њамто ќарор додани чизе),
ибодати мазкур нодуруст буда, Аллоњ таъоло онро ќабул
нахоњад кард.

Њамон шахсеро метавон бандаи Худо гуфт, ки у Худоро
воќеъан бо тавњидаш ибодат карда бошад, вале њар касе дар
ибодати Худо чизеро шарик ва њамто ќарор дињад, шахси
мазкур бандаи Худо намебошад.

Аз ин љо фањмида мешавад, ки ба якаву ягонагии Аллоњ
таъоло эътиќод кардан ва дар баробари ў шарику њамто
ќоил нашудан, шарти ќабули ибодатњо дар назди Худо
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мебошад. Илова бар ин анљом додани ибодат бояд мувофиќи
шариъат (ќавонини ислом) ва суннати паёмбари Худо(с)
сурат гирад.

Барои ќабул шудан њар амал дар назди Худо ду шарти
зерин лозим аст: Аввал ин ки банда фаќат Худои якторо
ибодат намояд. Дувум ин ки тибќи фармудаи Худо ва
паёмбар ибодат намояд, чи тавре ки Худованд мегўяд: [Оре
њар касе ки сари таслим барои Худо фурўд овард (дар ибодати
Худо тавњид ва ихлос намояд) ва ў накўкор бошад, (пайрави
расули Худо(с) бошад) пас аљру подоши ў дар назди
Парвардигораш буда, онњоро њељ хавфу тарс ва ѓамгиние фаро
намегирад .] ("Баќара"112)

(К) Ширк:
Ширк муќобили имон овардан ба улуњияти Худованд

мебошад, ваќте, ки имон овардан ба улуњияти Худованд ва
парастидани ягонагии ў аз бузургтарин вољибот бошад, пас
барои Худованд шарику њамто ќарор додан бузургтарин
гуноњ ба шумор меравад, ки Худованд онро намеомурзад.
Аллоњ таъоло мегўяд:

[Њароина Худованд касеро, ки ба  Ў ширк орад,
намеомурзад ва ѓайри ширк дигар гуноњонро барои касе ки
хоњад маѓфират менамояд.] ("Нисо"48)

Инчунин дар љои дигар фармуда:

 [Њамоно ширк гуноњи бузург аст.] ("Луќмон"13)

Ва ваќте, ки паёмбари Худоро пурсиданд, кадом гуноњ
дар  назди Худо бузургтар аст? Паёмбар(с) гуфт:
“Бузургтарин гуноњ ин аст, ки барои Худо шарик ва њамто
ќарор бадињї дар њоле, ки ў туро офаридааст.”
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Ширк њама тоъатњои инсонро фосиду вайрон намуда,
сабабгори ин мешавад, ки соњибаш дар оташи дўзах
љовидона месўзад, Худованд мефармояд:

 [Ва агар ба Худо шарику анбоз биёваранд њароина мањв
хохад шуд подошу савоби аъмолашон.] ("Анъом"88)

[Њамоно касе ки ба Худо ширк меорад, яќинан Худованд
бињиштро бар ў њаром гардонда, љойгоњи ў дўзах мебошад.]

 ("Моида"72)

Ширк ду ќисм аст:
Яке ширки акбар (бузург). Дуввумї ширки асѓар (хурд).
Ширки акбар ин аст, ки банда яке аз ибодатњоро барои

ѓайри Худо анљом дињад бино бар ин њар ќавлу амали
писандидае ки барои Худо карда шавад, тавњид ва имон
номида мешавад ва агар он амали мазкурро барои ѓайри
Худо анљом дода шавад, пас он ќавлу амал ширку куфр ба
њисоб меравад, монанди ин ки банда аз ѓайри Аллоњ таъоло
ризќу рўзи, саломатї ва тандурустї бипурсад ва ё барои
ѓайри Худо саљда кунад.  Худованд дар ин  маврид
мефармояд: [Ва гуфтааст Парвардигоратон, дуъо кунед маро,
то ќабул намоям дуъоятонро.] ("Ѓофир"60)

[Ва бар Худо таваккул намоед, агар мўъмини воќеи
њастед.] ("Моида"23)

[Баъд аз ин барои Худо саљда ва ибодат намоед.] ("Наљм"62)

Чун дуъо кардан, таваккул намудан, саљда кардан аз
ибодатњои фармудаи Худост, аз ин рў касе, ки ин амалњоро
фаќат барои Худо анљом дињад, мўъмини мувањњид
(яктопараст) буда ва касе ки ибодатњои мазкурро барои
ѓайри Худо иљро намояд, мушрик ва кофир мебошад.
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Ширки асѓар: њар ќавлу амале ки сабаби расидан ба
ширки акбар бошад, ширки асѓар номида мешавад, монанди
ихтиёр кардани масљид дар ќабристон. Ба ин тариќа, ки
намозро дар ќабристон гузорад ё дар дохили ќабристон
масљиде бино кунад, тамоми ин корњо дар ислом њаром буда,
кунандааш аз рањмати Худо ронда шуда, мавриди лаънати
Аллоњ таъоло ќарор мегирад, зеро ки расули Худо(с) гуфта аст:

“Лаънати Худо бар яњудон ва насрониён, ки ќабри
паёмбаронашонро масљид ќарор доданд.” (Ба ривояти Бухорї ва

Муслим.)

Бино бар ин ихтиёр намудани ќабрњо барои саљда
кардану намоз хондан њаром буда, гуноњи бузург мебошад,
зеро ки амали мазкур сабаби дуъо намудану пурсидани
њољат аз мурдагон мешавад,ки ин амал(аз мурдагон њољат
пурсидан) ширки акбар мебошад.
4 - ИМОН ОВАРДАН БА НОМЊО  ВА СИФОТИ
АЛЛОЊТАЪОЛО

(А). Имони ба асмо ва сифоти Худо ин аст, ки ту ба номњои
Худованд, ки онњо дар Ќуръон ва њадиси паёмбар(с) омадааст
ва низ ба сифатњои лоиќ ба зоти Парвардигор бовар намуда,
иќрор намої, ки Худованди пок дар номњо ва сифоти хеш
мислу монанде надорад, чи тавре, ки ў мефармояд:

[Ў таъоло офаринандаи осмонњо ва замин аст, барои шумо
аз љиннсатон занонро пайдо кард ва аз љиннси чорпоён
барояшон љуфт - љуфт пайдо сохт. Шуморо дар њамин шакли
офариниш мунташир месозад ва чизе монанди ў нест ва ў
шунаво ва биност.] ("Шуро"11)
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Бинобар ин Худованди таъоло аз шабоњат доштан ба
яке аз бандагонаш муназзањ ва пок мебошад. Номњои Худо
бисёр буда, баъзе аз онњо Аррањмон-Бахшоянда, Албасир-
Бино, Алазиз-Ѓолибу чирадаст мебошанд. Аллоњ таъоло
мефармояд:

 [Аллоњ таъоло бахшояндаву мењрубон аст.]  ("Фотиња"3)

 [ Њаќтаъоло шунавову биност.] ("Шуро"11)

 [Ва ў ѓолибу доност.]  ("Луќмон"9)

(Б) таъсирот ва натоиљи имон ба асмо ва сифоти
Худованд

Баъзе аз натоиљ ва осори имон овардан ба номњову
сифоти худовандро ба тариќи зайл баён мекунем:

1. Њар касе ба номњо ва сифоти Худо имон биёрад
Худошиносиаш зиёд гашта ва боиси афзудани имон ва
якапарастии Худо мегардад.

2. Сипос ва ситоиш намудани Худованд ба номњои некаш
аст, ки ин бењтарин навъи зикр мебошад. Худованд
меформояд:

 [Эй касоне ки имон овардаед, зикр кунед Худорозикри
бисёр.]  ("Ањзоб"41)

3. Дуъо кардан ва пурсидани њољат аз Худо ба номњо ва
сифоташ чунон, ки ў мефармояд:

[Ва барои Худо номњои нек аст пас дуъо кунед Худоро бо
он номњо.]  ("Аъроф"180)
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Монанди ин ки бигўяд банда: Бор Худоё! Аз ту масъалат
менамоем, ки ту раззоќї, пас маро рўзї бидењ …

4. Некбахтї, њаёти хуш дар дунё ва неъматњои бињишт
дар охират.

ОСОРИ ИМОН БА ХУДОИ ТАЪОЛО
Албатта имон овардан ба Худои таъоло дар дунё ва

охирати инсон таъсироти хуб дошта,ўро аз тамоми фасод
ва бадїњо нигоњ медорад. Дар поён баъзе осори имонро арз
менамоем:

1. Худованд мўъминонро аз тамоми мушкилот ва
мусибатњо наљот дода, аз тамоми найранги душман онњоро
нигоњ медорад, чи тавре ки Худованд фармуда:

 [Њароина Худованд дифоъ мекунад аз касоне ки имон
овардаанд.]  ("Њаљ"38)

2. Имон овардан ба Худо сабаби њаёти гуворо, саъодат
ва хурсандї мегардад. Худованд мегўяд:

[Касе ки аз марду зани шумо амали нек намояд ва ў
мўъмин бошад, пас њароина ўро зиндагонии пок мебахшем.]

("Нањл"97)

3. Имони ба Худо дилњоро аз хурофот (чизњои беасос)
пок месозад. Њар касе ки воќеъан ба Худо имон оварда бошад,
тамоми корњои худро ба Худованди якто, ки Парвардигори
оламиён аст, вогузор мекунад, аз њамин љињат ў аз њељ махлуќ
натарсида, ба њељ касе њам дил намебандад, ки дар натиља
шахси мазкур аз хурофот ва вањму тарс наљот меёбад.

4. Комёбї, растагорї ва аз тамоми хавфу дањшат дар
амон мондани бандаи мўъмин аз натоиљ ва таъсири имонаш
мебошад, чи тавре ки Худованд дар васфи мўъминон
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мефармояд:

 [Эшон (мўъминон) бар њидояти Худованд њастанд ва
онњоянд растагорон.]  ("Баќара"5)

5. Бузургтарин осор ва натоиљи имон ба даст овардани
ризои Худованд, даромадани бињишт ва комёб шудан ба
неъматњои љовидонаи он ва низ рањмати Худованд мебошад.

ПУРСИШЊО АЗ МУЌАДДИМАИ КИТОБ ВА АЗ МАВЗЎЪЊОИ
ИМОН ОВАРДАН БА ВУЉУДИ ХУДО ВА БА РУБУБИЯТИ ХУДО
С 1. Аќида ва шариъат чист?
С 2. Асосњои аќидаи исломиро бо далел зикр намоед?
С 3. Барои ин ки аќидаи исломї муњимтарин вољибот ва

ќарзи банда аст, як далел биёред.
С 4. Барои њар яке аз љумлањои зерин далел ва бурњон

биёред:
–Аќидаи исломи оромї ва некбахтиро ба вуљуд меорад.
–Аќидаи исломї фаровонии ризќро ба вуљуд меорад.
–Аќидаи исломї сабаби ќувват ва тамкин дар рўи замин

мебошад.
С. 5. Имони ба Худо чї маъно дошта? Ва чиро дар бар

мегирад?
С. 6. Оё иќрор намудани инсон ба вуљуди Худои таъоло

амри фитрист? Барои исботи ин як далел биёред.
С. 7. Маънои ояти зерин чист:

С. 8. Љањон ва мављудоташ бо як назми даќиќ пеш
меравад, барои ин гуфта як далел биёред.

С. 9. Маънои имон овардан ба рубубияти Аллоњ таъоло
чист?

С. 10. Маънои рабулоламин чист?
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С 11. Оё мушрикони араб ба рубубияти Худо иќрор
даштанд? Далелашро бигўед!

С 12. Барои ин ки љањон аз Худованд итоъат ва
фармонбардорї мекунад далеле бигўед!

С 13. Имон овардан ба рубубияти Худованд бар дўши
мо чї масъулиятеро мегузорад?

ПУРСИШЊО ДАР МАВЗЎЪИ ИМОН
ОВАРДАН БА УЛУЊИЯТИ ХУДОВАНДИ ТАЪОЛО

С 1. Маънои имон овардан ба улуњияти Худои таъоло
чист?

С 2. Аз ањамияти имон овардан ба улуњияти Худои
таъоло сухан гуфта, далелњо биёред!

С 3. Маънои ло илоња иллаллоњ чист?
С 4 . Аркони ло илоња иллаллоњро бо маънояшон баён

кунед.
С 5. Маънои нафй (инкор) ва исботро дар оятњои зерин

равшан созед:

 [Ва парастиш кунед Худовандро ва чизеро ба Худованд
шарик (анбоз) ќарор надињед.] ("Нисо"36)

[Ва њукм кард Парвардигорат, ки љуз худаш касеро ибодат
накунед.]  ("Исро"23)

[Њароина ман безор њастам аз он чи, ки шумо парастиш
мекунед, магар зотеро, ки офарид маро.] ("Зухруф"26-27)

С. 6. Яке аз шартњои ло илоња иллаллоњ илм аст, далели
инро зикр кунед.
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С.  7. Баќияи шартњои ло илоња  иллаллоњро бо
далелњояшон зикр кунед.

С. 8. Ибодатро шарњ намуда, барои он мисол биёред! Ва
оё маънои ибодат дар намозу рўза мањдуд аст? Љавоби
ботафсил дињед.

С. 9. Аз мўњтољ будани мо ба ибодати Худо ва низ аз
шодмониву неъмате ки дар ибодат аст, њарф бизанед.

С. 10. Аркони ибодат чист? Бо шарњу тафсил љавоб гуед.
С. 11. Љумлањои зеринро пурра бисозед:
Ибодати Худо фармуда, ибодат шуморида намешавад,

магар ваќте ки……
С. 12. Шумї ва бадбахтии ширкро дар охират бо далелњо

баён намоед.
С. 13. Ширки акбарро (бузург) бо мисолаш зикр намоед.
С. 14. Ширки асѓарро (хурд) бо мисолаш баён кунед.

ПУРСИШЊО ДАР МАВЗЎЪИ ИМОН
ОВАРДАН БА НОМЊО ВА СИФОТИ ХУДОВАНД
ВА ТАЪСИРОТИ ИМОН ОВАРДАН БА ХУДО

С. 1. Маънои имон овардан ба номњо ва сифоти Худованд
чист? Барои њар чизе ки мегўед далел биёред!
С. 2. Ду самарае аз самарањои имон ба номњо ва сифоти
Худовандро бозгў намоед!
С. 3. Љумлањои зеринро пурра намоед:
– Нигоњдоштани Худованд мўъминонро аз тамоми фасод

ва бадїњо яке аз асор ва натоиљи имон овардан ба Худо
мебошад. Далелаш……

– Зиндагии пок ва гуворо њам аз осору натоиљи имон
овардан ба Худо ба шумор меравад. Далелаш……

С. 4. Чигуна имон овардан дилњоро аз хурофот пок месозад?
С. 5. Имон овардан сабаби комёбї дар дунё ва растагори
дар охират аст. Барои ин гуфта як далел биёред.
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ТАВЊИДИ СИНФИ ДУВУМ

1. ИМОН ОВАРДАН БА ФАРИШТАГОН

(А) МАЪНОИ ИМОН ОВАРДАН БА ФАРИШТАГОН:

– Ба њастии фариштагон ва ба ин ки онњо махлуќоти
фармонбардори Худо њастанд, тасдиќи ќатъї намуда, бовар
менамоем. Худованд мефармояд:

[Балки бандагони гиромианд (фариштагон) пешдастї
намекунанд бар Худо њељ суханро ва онњо тибќи фармони
Худованд кор мекунанд.] ("Анбиё"26-27)

–Имон овардан ба фариштањо умури зайлро дарбар
мегирад:

1 – Имон овардан ба њастии фариштагон.
2 – Имон овардан ба  тамоми фариштањо, хоњ

номашонро донем, (мисли Љабраил алайњиссалом) ё
надонем.

3 – Имон овардан ба корњои фариштагон, ки онро тибќи
фармони Худо анљом медињанд, монанди тасбињ ва ибодат
кардани онњо Худоро шабу рўз бидуни хастагї ва сустї.

Имон овардан ба фариштањо як рукне аз аркону пояњои
имон ба шумор меравад. Худованд мегўяд:

 [Имон овардааст пайѓамбар ба он чи фурў оварда шуда
ба сўи ў аз тарафи Худо ва низ њамаи мўъминон имон
оварданд ба Худо ва фариштагон ва китобњои ў.]  ("Баќара"285)

Пайѓамбари Худо(с) имонро баён карда мегўяд: “Имон
ин аст, ки ту бовар намої ба Худо ва фариштањои Ў ва
китобњову пайѓамбарони Ў ва ба рўзи ќиёмат ва инчунин
имон биёрї ба таќдири неку бад.”
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(Б) СИФАТЊОИ ФАРИШТАГОН:

Яке аз сифоти фариштагон ин аст, ки онњо аз нур
офарида шудаанд ва Худованди бузург хабар додааст, ки
барои фариштагон болњои гуногунадад офаридааст. Чунон
чи њаќ таъоло мефармояд:

[Сипосу ситоиш Худойрост, ки офаринандаи осмонњо ва
замин аст ва фариштагонро расулони паёмбарони худ
гардонид ва дорои ду ва се ва чањор болу пар ќарор дод. Њар
чи бихоњад дар санъати офариниш меафзояд,њамоно
Худованд бар њар чиз ќодиру тавоност.]  ("Фотир"1)

Гоњо фаришта ба ќудрати Худованд ба шакли марде
табдил меёбад,чунон чи Љабраил алайњиссаломро Худованд
ба назди њазрати Марям ба сурати инсоне фиристода буд.
Инчунин тамоми фариштагоне ки Худо онњоро ба сўи
њазрати Иброњим ва Лут алайњимуссалом фиристод ба
сурати мард буданд. Албатта, фариштагон як љањони ѓайбї
буда, махлуќони ибодаткунанда ва фармонбардори Аллоњ
таъоло мебошанд, ки дар онњо њељ яке аз сифатњои рубубият
ва улуњият намебошад,балки онњо фаќат бандагони мутеъ
ва фармонбардори Худованд њастанд, чи тавре ки Эзиди пок
дар бораи онњо гуфта:

 [Аз фармони Худованд саркашї намекунанд ва њар коре
ки фармон дода шаванд, онро анљом медињанд.]  ("Тањрим"6)

(В) – АНВОЪИ ФАРИШТАГОН ВА КОРЊОЯШОН:

Албатта, барои фариштагон корњоест, ки онро дар ин
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дунё анљом медињанд ва фариштањо чанд ќисм буда, њар яке
ба кору амале муваззаф аст. Дар поён ба баъзе фариштагони
муваззаф аз тарафи Худо (вазифадор) ишора менамоем:

1. Фариштаи муваззаф ба овардани вањї (пайѓом) аз
тарафи Худо ба сўи паёмбаронаш, ки Љабраил алайњиссалом
мебошад.

2. Фариштаи муваззаф ба борон ва гардондани он ба
њар самт.

3. Фариштаи муваззаф ба сур (шайпур, ки дар он
бидамад) Исрофил алайњиссалом мебошад.

4. Фариштаи муваззаф ба гирифтани љонњо, ки ў
Малакулмавт Азроил алайњиссалом мебошад.

5. Фариштагони муваззаф  ба њифз  намудан  ва
навиштани амали банда, хоњ нек бошад ё бад, ки онњо
Киромалкотибин мебошанд.

6 – Фариштагони муваззаф ба муњофизат ва
нигоњдорї,ки бандаро дар ваќти истиќомат кардан, сафар
намудан, хоб рафтан, бедор будан, умуман дар тамоми
њолатњо муњофизату нигањбони менамоянд, ки онњо
фариштагони дунболгиранда мебошанд.

Баъзе аз фариштањо посбонони бињишт ва баъзе дигар
посбонони дўзах мебошанд. Баъзе фариштагон дар
маљлисњои хайру зикр гашту гард намуда ва баъзе дигар
муваззаф ба кўњњо мебошанд. Баъзе аз фариштагон њамеша
дар боргоњи Худо саф кашида, ибодати Худоро бидуни
хастагї ва сустї ба љо меоранд ва адади лашкари Худоро
љуз ў каси дигар намедонад.

Д. ОСОРУ НАТОИЉИ ИМОН ОВАРДАН БА ФАРИШТАГОН.

Имон овардан ба фариштањо дар њаёти бандаи мўъмин
таъсироти бузург дошта, баъзе аз онро ба тариќи зайл баён
мекунем:

1. Шинохтани азамату бузургї ва ќуввату ќудрати
Худованд аст, зеро ки бузургии махлуќ бар бузург будани
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холиќ (офаридгор) далолат менамояд.
Ваќте бандаи мўъмин мефањмад, ки Худованд аз нур

фариштагони болдор офарида, имон ва таъзими Ў барои
Худо зиёд мегардад.

2. Пойбандї дар тоъату фармонбардории Худо. Аз ин
рў њар касе имон биёрад ба ин ки фариштагон тамоми
аъмолу корњои ўро менависанд, албатта, ин имон ва бовар
барояш хавфу тарси Худоро мебахшад ва ў на пинњон, на
ошкор ба маъсият ва гуноњ даст нахоњад зад.

3. Сабр кардан дар итоъати Худо ва эњсоси оромї ва
улфату шодмонї. Зеро ваќте ки бандаи мўъмин яќин
мекунад, ки дар ин љањони пањновар њазорон фариштагоне
њастанд, ки Худоро хуб ибодат ва парастиш мекунанд.

4. Шукргузорї намудан ба Худованди таъоло бино бар
ањамият доданаш ба фарзандони одам, зеро ки Аллоњ таъоло
баъзе фариштагонро муваззаф кардааст, то инсонро њимоят
ва нигоњбонї кунанд.

5. Ваќте инсон Малакулмавтро ба ёд меорад, ки ў љони
мардумро кашида мегирад, бегумон ба ин њаќиќат пай
мебарад, ки дунё бебаќо ва нестшавандааст, аз њамин љињат
ў барои рўзи ќиёмат бо имон овардан ва амалњои накў
тайёрї мебинад.

ИМОН ОВАРДАН БА КИТОБЊО
А - МАЪНОИ ИМОН ОВАРДАН БА КИТОБЊО.

Ба ин ки Худованд бар паёмбаранаш китобњо фиристода
ва ба ин ки он китобњо калому гуфтаи Худо аст ва ба ин ки
дар он китобњо њаќиќат, рўшної ва њидояти мардум
мебошад, тасдиќи ќатъї намуда имон меорем. Имон
овардан ба китобњо се амри зеринро дар бар мегирад:

1. Имон овардан ба ин ки њаќиќатан ин китобњо аз
тарафи Худо фиристода шудааст.

2. Имон овардан ба китобњое ки Худо аз онњо ном
бурдааст, монанди Ќуръони карим, ки бар паёмбари мо
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њазрати Муњаммад(с) ва Тавроте ки бар њазрати Мусо
алайњиссалом ва Инљил, ки бар њазрати Исо алайњиссалом
фурў фиристода шудааст.

3 – Тасдиќ намудани хабарњои соњењи китобњои мазкур,
монанди хабарњои Ќуръон. Имон овардан ба китобњо яке
аз аркони имон мебошад, чи тавре ки Худованди пок
мефармояд:

 [Эй мўъминон! имон биёред ба Худо ва паёмбари ў ва ба
китобе ки фурў фиристод, онро бар паёмбараш ва имон биёред
ба китобе ки фурў фиристод пеш аз ин.]  ("Нисо"136)

Биноан Худованди бузург моро амр карда, ки ба ў ва
паёмбараш ва низ ба китобе  ки ба Муњаммад(с)
фиристодааст, имон биёрем, чи тавре ки моро ба имон
овардан ба китобњое ки пеш аз Ќуръон фиристода шудааст,
низ амр менамояд.

Паёмбари Худо(с) имонро чунин баён кардааст: (Имон
ин аст, ки ту бовар намої ба Худо ва фариштањои ў ва
китобњову пайѓамбарони ў ва ба рўзи ќиёмат ва инчунин
имон биёрї ба таќдири некї ва бадї.)

Б – ФАЗИЛАТЊОИ ЌУРЪОНИ КАРИМ.

Њаќиќатан Ќуръони карим каломи Худованд буда, бар
паёмбар ва пешвоямон фиристода шудааст, аз њамин љињат
бандаи мўъмин ин китобро эњтиром карда, аз ањкоми он
пайравї намуда, бо андеша ва тафаккур онро тиловат
менамояд.

Барои мо њамин кофист, ки Ќуръон моро дар дунё
њидоят намуда, сабаби сарфарозии мо дар охират мегардад.

Ќуръони карим фазилатњо ва хусусиятњои зиёде дорад,
ки дар китобњои осмонии дигар хусусиятњои мазкур мављуд
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нест. Мо дар ин љо баъзе аз онњоро ба тариќи зерин бозгў
менамоем:

1. Ќуръони карим хулосаи ањкоми илоњиро дар бар
гирифта, тамоми фармонњои яктопарастї ва ибодат
кардани Худоро,ки дар китобњои осмонии гузашта низ
омада, тасдиќ ва таъкид менамояд. Худованд фармуда:

[Ва мо ин китоб (Ќуръон)-ро ба њаќќу ростї бар ту
фиристодем, ки он тасдиќкунанда ва гувоњїдињандаи бар
њаќиќати китобњои осмониест, ки пеш аз он нозил шудааст.]

 ("Моида"48)

Маънои ин аст ки Ќуръон он
ахбору гуфтањои дурустеро ки дар ин китобњост,тасдиќ
мекунад ва ин маъноро ифода менамояд, ки Ќуръони
азим бар њаќиќати он чи ки дар китобњои осмонии гузашта
омадааст,гувоњї медињад.

2. Бар њамаи мардум лозим аст, ки ба Ќуръони карим
чанг зада, тибќи гуфтаи он амал намоянд. Бар хилофи
китобњои осмонии гузашта, ки онњо барои ќавмиятњои
муъайян фиристода шудааст. Худованд фармуда:

[Бигў, эй паёмбар, вањй карда шуд ба сўи ман ин Ќуръонро
то бим дињам ба воситаи он шуморо ва низ касеро, ки ба ў
Ќуръон расида бошад.] ("Анъом"19)

3. Њаќиќатан Худованди  таъоло муњофизату
нигоњдории Ќуръони азимро аз њар гуна  тањрифот
(дигаргусозии душманон) кафолат додааст, чї тавре ки
Худованди пок мефармояд:

 [Њароина мо фурў фиристодем Ќуръонро ва албатта мо
нигањбони ў њастем.]  ("Њиљр"9)
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В – МАСУЛИЯТИ МО ДАР БАРОБАРИ ЌУРЪОНИ КАРИМ:

Ваќте мо ба баъзе фазилатњо ва хусусиятњои бузурги
Ќуръон ошної пайдо намудем, пас бояд бидонем, ки
масъулияту уњдадории мо дар баробари Ќуръон чист?

–Лозим аст бар мо дўст доштану эњтиром кардани
Ќуръони карим, зеро ки он сухани Худованди бузург
мебошад, ки сухани Худо росттарин ва бењтарин суханњост.

–Лозим аст бар мо пайравии ањкоми Ќуръон ва итоъат
намудани фармонњояш.

Ваќте аз њазрати Оиша (р) ахлоќу рафтори паёмбарро
пурсиданд, гуфт: Ахлоќи паёмбари Худо(с) Ќуръон буд, яъне
он њазрат(с) тамоми ањком ва фармонњои Ќуръонро дар
њаёташон амалї намуда, воќеъан аз тамоми нишондодњои
Ќуръон комилан пайравї кардаанд. Аз њамин љињат вољиб
аст бар мо пайравии он љаноб(с), зеро ки ў намунаи нек
барои њар яке аз мост. Чунон чи Худованд мефармояд:

 

[Њароина њаст барои шумо дар шахсияти паёмбари
Худо(с) намуна ва улгуи хуб барои касе ки умед дорад савоби
Худо ва рўзи охиратро ва ёд кунад Худоро бисёр.] ("Ањзоб"21)

В – ТАЊРИФ КАРДАНИ (ДИГАРГУН НАМУДАН) КИТОБЊОИ
ОСМОНИИ ГУЗАШТА:

Худованди таъоло дар Ќуръони карим хабар додааст,
ки ањли китоб (яъне яњудиён ва насрониён) китобњои
илоњиро (Таврот ва Инљилро) таѓйир додаанд. Аз њамин
љињат китобњои мазкур дар он шакле ки Худо фиристодааст,
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боќї намонданд, зеро ки яњудиён Тавротро тањрифу табдил
намуда, ба ањкоми он бозї намуданд. Худованд фармуда:

[Баъзе аз яњудиён таѓир медињанд суханњои Худоро аз
љойњояшон.] ("Нисо"46)

Инчунин насрониён Инљилро тањриф намуда, њукмњои
онро дигаргун сохтаанд. Худованд аз ин амали насрониён
њикоят карда мегўяд:

[Њамоно бархе аз ањли китоб (яњудиён ва насрониён)
ќироъати китоби осмонїро таѓйир ва табдил медињанд,то он
чи аз пеши худ хонданд,аз китоби Худо њисоб намоянд ва
њаргиз он тањрифшуда аз китоби Худо нахоњад буд ва гўянд
ин оятњо аз љониби Худо нозил шуда,дар сурате ки њагиз он
аз љониби Худо нест ва бо вуљуди он ки медонанд(тањрифи
худи онњост), ба Худо дуруѓ мебанданд.] ("Оли Имрон"78)

Бино бар ин Тавроте, ки алъон вуљуд дорад, он Тавроти
аслї намебошад, ки ба Мўсо(ъ) нозил шудааст ва (инчунин)
Инљиле ки алъон дар дасти мардум ќарор дорад, њамон
Инљили аслї намебошад, ки ба Исо(ъ) фиристода шудааст.
Албатта, Тавроту Инљиле ки дар дасти яњудиён ва насрониён
аст, аќидањои фосид, хабарњои гизоф ва њикояњои дуруѓинро
дарбар мегирад. Аз ин рў он чизеро, ки Ќуръони карим ё
ањодиси паёмбар(с) дар китобњои мазкур тасдиќ намудааст,
рост мепиндорем ва он чизеро, ки Ќуръон ва аходиси
паёмбар(с) такзиб намуда (дуруѓ шумурда) аст, дуруѓ
мепиндорем.

Г – ОСОР ВА НАТОИЉИ ИМОН БА КИТОБЊО
Имон овардан ба китобњои Худо таъсирот ва натоиљи

фаровоне дорад, ки баъзе аз онњоро баён мекунем:
1 Пай бурдан ба эњтимом ва рањмати Худованд нисбати

бандагонаш, ки Аллоњ таъоло барои њар ќавме китоб
фиристодааст, то ба воситаи он китоб эшонро ба роњи рост
њидоят намуда, дар дунё ва дар охират некбахташон созад.
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2 – Фањмидани њикмату асбоби илоњї дар ќонунгузорї
барои њар ќавме ки Худованд муносиби њол ва мизољашон
шариъату дастур фиристодааст, чи тавре ки Аллоњ таъоло
мефармояд:

[Барои њар ќавме шариъат ва роње муќаррар намудем.]
 ("Моида"48)

3 – Шукргузорї кардан аз Худованд барои китобњои
мазкур, зеро ки китобњояш сар то сар рўшної ва њидоят дар
дунё ва охират мебошад. Аз ин рў вољиб аст бар мо, ки
Худовандро бар ин неъматњои бузургаш сипосу ситоиш
кунем.

ИМОН ОВАРДАН БА ПАЁМБАРОН
А) ЊОЉАТ ВА НИЁЗИ МАРДУМ БА ПАЁМИ ИЛОЊЇ:

Паёми илоњї барои бандагон чизи муњим буда, мардум
ба он њамеша ниёзманд мебошанд. Инчунин паёми илоњї
рўњи олам ва рўшноиву њаёти он мебошад, пас чи тавр барои
љањоне, ки аз рўњ ва њаёту рўшнои холист, ободї ва
бењбудиро тасаввур карда мешавад.

Дунё саросар торик буд,то ин ки хуршеди рисолат (паёми
илоњї) бар он тулўъ намуд. Ноил шудан ба саъодат ва
растагори дар дунё ва охират низ ба воситаи паёмбарон
мебошад, чи тавре ки шинохтани хубу зишт њам ба василаи
даъваташон ба даст меояд. Аз њамин љињат Худованд рисолат
(паёмаш) ро рўњ номидааст, ки ваќте рўњ аз бадан барояд,
њаёт ва зиндагонї несту нобуд мешавад. Худованд фармуда:

[Ва њамин гуна мо рўњ (Љабраил)ро ба фармони хеш барои
вањї ба сўи ту фиристодем, ки пеш аз ин намедонистї китоби
Худо чист ва намефањмидї, ки роњи имон ва шаръ кадом аст,
валекин мо он китоб ва шаръро нур гардондем, ки њар касе
аз бандагони худро бихоњем ба он њидоят мекунем.]
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Имон овардан ба паёмбарон яке аз аркони имон
мебошад, Худованди пок фармуда:

[Паёмбар ба он чи ки фурў фиристода шуд ба сўи Ў аз
љониби Парвардигор имон овардааст ва њамаи мўъминњо ба
Худо ва фариштагони ў ва ба китобњо ва паёмбарони Худо
низ имон овардаанд.]

Ин ояти карима далолат бар ин мекунад, ки имон
овардан ба њамаи паёмбарон (ъ) вољиб аст, аз ин рў набояд,
ки мисли яњудиён ва насрониён ба баъзе паёмбарон имон
оварда ва ба баъзеяшон кофир шавем. Паёмбари Худо (с)
имонро ба тариќи зайл баён кардааст: “Имон ин аст ки ту
ба Худо ва фариштагон ва ба китобњову паёмбаронаш бовар
намої ва инчунин ба рўзи растохез ва таќдири нек ва бад
низ имон биёварї.”

Њаќиќатан, ранљ бурдани давлатњои бузурги пешрафта
аз изтироб, нооромї, бадбахтї, парокандагї ба сабаби рўй
гардондани онњо аз паёми илоњї мебошад.

Б – МАЪНОИ ИМОН ОВАРДАН БА ПАЁМБАРОН:

Ба ин ки Худованд дар њар миллат аз љинси онон паёмбар
мефиристад, то онњоро ба паристиши Худои ягона даъват
намояд ва ба ин ки тамоми паёмбарон ростгў, тасдиќшуда,
парњезгор, амин ва њидоятгару роњёфтагон буда ва ба ин ки
паёмбарон тамоми паёмњои илоњиро бе каму кост, пинњон
нокарда ба мардум расондаанд, тасдиќи ќатъї намуда,
бовар менамоем, чи тавре ки Аллоњи пок фармуда:

 

[Пас бар паёмбарон љуз паём расонидани ошкоро чизи
дигар вољиб нест.]  ("Нањл"35)

Ва инчунин имон меорем ба ин ки тамоми паёмбарон
барњаќ буда ва њамаи онњо мардумро ба сўи аќидаи тавњид
фаро мехонданд. Чунон чи Худованд мегўяд:
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[Ва њамоно дар миёни њар ќавме паёмбареро фиристодем,
то ба халќ бирасонад,ки Худои якторо парастед ва аз бутон
парњез намоед.] ("Нањл"36)

Ва гоњо дар масоили љузъие, ки марбути њарому њалол
аст, миёни шариъатњои паёмбарон баъзе тафовут ва
фарќиятњо дида мешавад. Чи тавре ки Худованди бузург
фармуда:

[Њароина барои њар гурўње, аз шумо шариъат ва роње
муќаррар намудем.] ("Моида"48)

ИМОН ОВАРДАН БА ПАЁМБАРОН ЧАЊОР
АМРИ ЗЕРИНРО ДАР БАР МЕГИРАД:

1. Имон овардан ба ин ки паёми онњо њаќ буда, аз љониби
Худованди бузург аст. Бино бар ин касе ки ба рисолати яке
аз паёмбарон кофир шавад, њароина ба тамоми паёмбарон
кофир шудааст.

2. Имон овардан ба њамаи паёмбароне, ки номњояшон
дар Ќуръон омада, чун њазрати Муњаммад(с), Иброњим,
Мусо, Исо, Нўњ алайњимуссалом ё номашон наомада бошад,
монанди он паёмбароне, ки Худованд дар Ќуръон бидуни
номбар карданашон ба онњо ишора кардааст, ки мо ба
њамаи онон ба тариќи умум имон меорем.

3. Тасдиќ намудани ахбору гуфтањои сањењ ва дурусти
паёмбарон.

4. Амал намудан ба шариъати охирин ва бењтарин
паёмбарон, ки ў њазрати Муњаммад(с) мебошад ва Худованд
ўро ба сўи мо фиристодааст.

В – ШАРЊИ КАЛИМАИ НАБЇ ВА РАСУЛ:
Набї аз решаи набаъ (хабар) гирифта шуда, зеро ки

паёмбар аз тарафи Худо хабар медињад ё аз решаи нубувват,
(ки ба маънои чизи баланд аст), гирифта шудааст, зеро ки
паёмбар баландтарин ва бењтарин махлуќот мебошад. Аммо
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дар истиъмоли араб набї њар марди озодро мегўянд, ки
Худованд ўро барои расонидани паёмаш баргузидааст.

Расул дар луѓат шахси пайгиркунандааст, ки ахбору
ањволи касеро таъќиб ва пайгирї менамояд, ки шахси мазкур
ўро ба тарафе фиристодааст. Аммо дар истеъмоли араб,
расул марди озодро мегўянд, ки Худованди таъоло аввалан
ўро бо шариъате ошно сохта, сипас ба ў супориш додааст,
то он шариъатро ба мардуме ки аз пайравии шариъати
мазкур мухолифат меварзанд, бирасонад. Вале фарќ миёни
ду калимаи мазкур дар ин мебошад, ки расул хос аст ва набї
ом, яъне њар расулро метавон набї гуфт, валекин њар набиро
наметавон расул гуфт. Бино бар ин расул касест, ки аз тарафи
Худо барояш шариъат ва дине муќаррар шуда, то онро ба
мардум бирасонад. Аммо набї касест, ки ў аз тарафи Худо
фиристода шуда, то шариъат ва дини паёмбари гузаштаро
ба мардум бирасонад.

Г. СИФАТЊО ВА НИШОНАЊОИ ПАЁМБАРОН

Яке аз сифоти паёмбарон ин аст, ки онњо башар буда,
ба он таъом ва обе ки мардум эњтиёч доранд, ниёзманд
мебошанд. Худованд фармуда:

 [Ва нафиристодем, пеш аз ту магар мардоне ки барояшон
вањї мефиристодем.] ("Анбиё"7)

Ба паёмбарон низ монанди мардум олому амроз
(беморињо) расида, чун дигар махлуќони Худо ба сари онњо
марг меояд. Аз ин рў эшон чизе аз хусусиятњои рубубият ва
улуњият  надоранд, балки  онњо башар буда, дорои
офариниши зебо ва ахлоќи олї, насаби машњур, аќли расо
ва забони бурро мебошанд, ки њамаи ин сифатњо онњоро
барои тањаммули масъўлиятњои паёмбарї омода ва тайёр
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месозад. Аз гуфтањои боло њикмат ва сабаби башар
фиристодани паёмбарон бароямон зоњир ва ошкор гардид,
зеро ваќте, ки паёмбарон аз љинси башар фиристода шаванд,
дар ин сурат онњо метавонанд барои мардум намуна ва улгу
бошанд. Аз њамин љињат пайравї ва итоъат кардани
паёмбар(с) аз доираи ќудрат ва тавонои мардум хориљ нест.

Сифати дигари паёмбарон ин аст, ки Худованд онњоро
аз миёни мардум барои вањї (паёми иллоњї) баргузида аст,
чи тавре ки Худованди пок мефармояд:

[Бигў, эй паёмбар, љуз ин нест, ки ман инсонам монанди
шумо, вањї фиристода мешавад ба сўи ман, ки маъбуди шумо
њамон маъбуди яктост.]  ("Кањф"110)

Дар њаќиќат Худованд эшонро аз миёни мардум ихтиёр
карда, барои рисолати хеш баргузида аст, чи тавре ки Аллоњ
таъоло мефармояд:

 [Худо донотар аст ба љое, ки рисолати худро (паёми худро)
дар он бинињад.] ("Анъом"124)

Сифати дигари паёмбарон ин аст, ки онњо маъсум (аз
маъсият ва гуноњ пок) мебошанд. Бино бар ин њељ гоњ эшон
дар ваќти расондани паёми илоњї ё иљро намудани
фармонњои Аллоњ таъоло хато ва иштибоњ намекунанд.
Сифати дигари паёмбарон садоќат ва ростї мебошад, зеро
ки паёмбарон дар гуфтору кирдорашон содиќ њастанд.
Худованд мегўяд:

 [Ин њамон ваъдаи Худои мењрубон аст ва паёмбарон њама
рост гуфтанд.] ("Ёсин"52)
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Ва сифати дигари паёмбарон сабру шикебої мебошад,
зеро ки паёмбарон муждадиханда ва бимдињанда буда, њамаи
мардумро ба сўи дини Худои бузург даъват мекарданд ва
эшон њангоми даъват намудан тамоми анвоъи машаќќат ва
шиканљаву азиятњоро тањаммул мекарданд. Худованд
мефармояд:

[Пас, сабр кун, эй паёмбар (с), чунончи паёмбарони
олињиммат пеш аз ту сабр карда буданд.]  ("Ањќоф"35)

Ва аммо аломат ва нишонњои паёмбарон ин аст, ки
Худованди бузург паёмбарони худро бо муъљизањои ошкор
ва хуљатњои ќотеъ, ки ба садоќат ва ростии рисолаташон
далолат мекунад, таъйид намудааст. Аз ин рў онњо бо кумак
ва таъйиди илоњї барои исботи садоќат ва рисолаташон
муъљизањои фавќул одаеро нишон медињанд, ки дигарон аз
овардани он ољиз мебошанд.

ШАРЊИ МЎЪЉИЗАЊОИ ПАЁМБАРОН:
Њар кори фавќулъодае, ки Худованд онро ба воситаи

паёмбаронаш амалї намояд ва дигарон аз овардан он ољиз
бошанд, муъљиза номида мешавад. Монанди хабар додани
Исо(ъ) ќавмашро ба он чизе ки эшон мехурданд ва дар
хонањояшон захира мекарданд ва монанди гардидани асои
њазрати Мусо(ъ) мори љунбанда ва монанди ду ќисм шудани
мањтоб бо ишораи паёмбарамон њазрати Муњаммад (с).

Д - ЊИКМАТ ВА САБАБИ ФИРИСТОДАНИ ПАЁМБАРОН

–Худованд паёмбаронро фиристода, то барои мардум
маъбуди њаќикї-ро фањмонда, онњоро ба парастиши Худои
ягона даъват намоянд.

–Инчунин Аллоњ таъоло онњоро фиристода, то дини
Худоро бар по карда ва мардумро аз тафриќа намудан дар
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оини хеш манъ намоянд. Худованд фармуда:

[Худованд барои шумо он шаръу оинеро муќаррар кард,
ки њазрати Нўњро ба он супориш карда буд ва низ бар ту он
чизеро вањї кардем, ки ба он Иброњим, Мўсо ва Исоро
суфориш намудем, ки дини Худоро барпо намоед ва дар он
ихтилоф ва тафриќа накунед.] ("Шуро"13)

– Худованд паёмбаронашро барои мужда додан ва бим
додан фир истодааст, зеро ки Худованди пок мефармояд:

[Ва намефиристем паёмбаронро, магар башоратдињанда
ва бимдињанда.] ("Кањф"56)

Муждадињї ва бимдињии паёмбарон шомили корњои
дунявї ва ухравии мардум мебошад, зеро ки онњо бандагони
фармонбардорро ба зиндагонии  пок дар дунё башорат дода,
аз азобу кайфари куфру исён варзидан бим медињанд.
Худованд мефармояд:

[Касе, ки аз марду зани шумо амали нек намояд ва ў
мўъмин аст њароина барояш зиндагонии пок мебахшем.]
("Нањл"97)

[Пас агар рўй гардонданд, бигў ба онњо тарсонидам
шуморо аз уќубате, чун уќубат ва сазои ќавми Од ва Самуд.]

("Фусилат"13)
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Инчунин  паёмбарон дар охират бандагони
итоъаткунандаро ба комёбї ва ба љаннат мужда медињанд.
Худованд мегўяд:

 [Ва њаркї фармонбардорї кунад Худо ва расулашро,
яќинан Худованд ўро ба бињиштњое медарорад, ки аз зери он
боѓњо нањрњое љорист, ки ў дар онљо љовидон хоњад зист ва
ин комёбии бузург аст.]  ("Нисо"13)

Онњо њамчунин бандагони гунањкор ва саркашро аз
азоби Худо дар охират бим медињанд.

[Ва њар, ки нофармонї кунад Худо ва расулашро ва таљовуз
кунад марзњои муќаррарнамудаи Худоро, Аллоњ таъоло ўро ба
оташи дўзах медарорад, дар њоле, ки дар онљо љовид хоњад зист
ва барояш азоби расвокунанда мебошад.] ("Нисо"14)

Худованд паёмбаронро ба сўи мардум фиристода, то
онњо дар одоб ва ахлоќ ва низ дар сањењу дуруст ибодат
карданашон Худоро барои мардум намуна бошанд.
Худованд дар васфи паёмбарамон мефармояд:

[Њароина њаст барои шумо дар шахси Паёмбари Худо(с)
намунаи хуб барои касе ки умед дорад савоби Худо ва рўзи
охиратро ва ёд кунад Худоро бисёр.] ("Ањзоб"21)

Е - ИМОН ОВАРДАН БА НУБУВАТ ВА РИСОЛАТИ ЊАЗРАТИ
МУЊАММАД:

Имон меорем ба ин ки Муњаммад(с) бандаи Худо ва
паёмбараш буда, охирин ва бењтарини паёмбарон мебошад.
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Ва низ имон меорем ба ин ки воќеъан расули Худо(с) паёми
илоњиро ба мардум расонда, амонати осмониро аз души хеш
сабук намуданд. Инчунин он љаноб(с) уматашро панду
насињат карда, худашон низ дар роњи Худо љињод (пайкор)
намуданд.

Вољиб аст бар мо, ки муњаббати паёмбарро бар
муњаббати падар модар, фарзанд ва тамоми мардум таќдим
намоем, яъне, аввал пеш аз њама бояд паёмбарамонро дўст
бидорем, чи тавре ки паёмбари Худо(с) мефармояд:

“Имони њељ яке аз шумо комил намегардад, то ин ки ман
дар назди шумо аз падару модар, зану фарзанд ва њамаи
мардум мањбубтар бошам”  (Ин њадисро Бухорї ва Муслим

ривояткардаанд.)

Мањаббати содиќонаи паёмбар(с) пайравї намудан аз
гуфтањову кардањояш мебошад.

Саъодати њаќикї ва њидояти комил фаќат ба пайравии
он љаноб (с) ба даст меояд, чуноне чи Худованди пок
мефармояд:

[Ва агар аз паёмбар (с) фармонбардорї кунед, њидоят
меёбед ва нест бар паёмбар магар пайёом расондани ошкоро.]
("Нур"55)

Вољиб аст бар мо ќабул кардани тамоми шариъати
паёмбар(с) ва пайравї намудан ва эњтиром кардани роњу
равиши ў, чи тавре ки Худованди бузург фармуда:
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[Пас ќасам ба Парвардигори ту, ки онњо мусулмон
намешаванд, то ин ки довар созанд туро дар ихтилофе, ки
рух додааст дар байнашон, баъд аз он наёбанд дар дилашон
тангие аз он чизе, ки њукм фармудї ва ќабул кунанд хукми
туро бо камоли фармон бардорї.] ("Нисо"65)

Лозим аст бар мо, ки аз мухолафат ва саркашии фармони
паёмбар(с) парњез намоем, зеро ки мухолифати фармони
паёмбар(с) моро ба фитна, гумроњї ва азоби дарднок дучор
месозад, чи тавре ки Аллоњ таъоло мегўяд:

[Пас битарсанд онон, ки хилофи њукми паёмбар(с) амал
мекунанд,ки мабодо ба фитнаи бузург ё азоби дарднок дигар
гирифтор шаванд.] ("Нур"64)

Ё - ВИЖАГИЊОИ РИСОЛАТИ МУЊАММАД+ (С).

Рисолати Муњаммадї аз рисолатњои гузашта бо чанд
хусусият фарќ дорад, ки баъзе аз он хусусиятњоро бозгў
менамоем:

– Рисолати (паёми) Муњаммадї охирин паёмњои илоњї
буда, баъди он дигар аз тарафи Худо ба сўи мардум њељ паёме
фиристода намешавад. Худованд мегўяд:

 [Нест Муњаммад падари њељ касе аз мардони шумо ва
лекин ў паёмбари Худост ва мўњри паёмбарон аст.] ("Ањзоб"40)

– Рисолоти Муњаммадї паёмњои осмонии гузаштаро
лаѓв (бекор) намудааст, аз ин рў, Худованд аз њељ кас ба љуз
пайравии паёмбар Муњаммад(с) дигар динро ќабул нахоњад
кард. Ноил шудан ба неъматњои љаннат фаќат тавассути
паймудани роњи он њазрат(с) ба даст оварда мешавад, бино
бар ин паёмбар(с) бењтарин паёмбарон ва умматаш
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бењтарин уматњо ва шариъати ў комилтарин шариъатњо ба
шумор меравад. Худованди бузург мефармояд:

[Ва њар касе талаб кунад ѓайри ислом дини дигарро, пас
њаргиз аз ў ќабул карда намешавад амалашро ва ў дар охират
аз љумлаи зиёнкорон аст.]  ("Оли Имрон"85)

Ва низ паёмбари Худо(с) мегўяд:

 

“Савганд ба зоте, ки љони Муњаммад ба дасти ўст, њар
касе аз ин уммат (ањли китоб) хоњ яњудї бошад ё насронї
маро шунида, ба дини ман нагаравида аз дунё даргузарад,
њамоно шахси мазкур вориди дўзах мегардад.”  (Ин њадисро

Муслим ривоят кардааст.)

– Рисолати Муњаммадї ом буда, саќалайн (инсон ва
љинро) дар бар мегирад. Худованд аз љинњо њикоят карда
мегўяд:

[Эй ќавми мо (љинњо) иљобат кунед даъвати Худоро.]
("Ањќоф"31)

Ва инчунин дар љои дигар мефармояд:

[Ва нафиристодем туро, эй паёмбар, магар барои тамоми
мардум, муждадињанда ва тарсдињанда.]  ("Сабаъ"28)

Ва низ паёмбари Худо(с) гуфтааст:
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“Ман бар дигар паёмбарон бо шаш чизи зерин бартарї
ва имтиёз дорам: Аввал ин, ки бароям љавомиъи калом
(суханњои фишурдае ки маънои зиёдро дарбар мегирад) дода
шуд. Дуввум ин ки, пирўз гардидам бар душмани худ ба
сабаби хавфу тарсе, ки Худо дар дили онњо андохт. Саввум
ин ки, ѓаниматњои љанг бароям њалол гардонда шуд. Чахорум
ин ки, барои ман њамаи замин пок ва масљид гардонда шуд.
Панљум ин ки, банда ба сўи њамаи мардум фиристода шудам,
Шашум ин ки, ман хатмкунандаи нубувват (охирин паёмбари
иллоњї) мебошам.”(Ба ривояти Муслим.)

Ж - ТАЪСИРОТИ ИМОН ОВАРДАН БА ПАЁМБАРОН.

Имон овардан ба паёмбарон таъсироти ва натоиљи
бузург дошта, баъзеяшро ба тариќи зайл баён мекунем:

1. Дарк намудани рањмат ва эњтимоми Худованд нисбат
ба бандагонаш, зеро, ки Ў барояшон паёмбарон фиристода,
то онњоро ба роњи рост њидоят карда, чи гуна паристидани
Худоро барои онњо низ баён намоянд, зеро, ки аќли одамї
ба танњои њамаи инро намефањмад. Худованди бузург дар
мавриди паёмбарашон њазрати Муњаммад(с) мефармояд:

[Ва нафиристодем туро магар аз руи мењрубонии мо бар
љањониён.] ("Анбиё"107)

2. Шукру сипос намудан аз Худованд бар ин неъмати
бузургаш, ки дар боло зикр шуд.

3. Дўст доштан ва эњтиром намудани паёмбарон ва васф
кардани эшон ба дин тариќа, ки онњо ибодати Худоро ба љо
оварда, паёми ўро ба мардум расонда, њамеша
бандагонашро насињат менамуданд.

4. Пайравї намудан ва итоъат кардани паёме ки
Худованд онро барояшон фиристода ва амал намудан тибќи
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он ки дар натиља паёми мазкур барои мўъминон дар
њаёташон хайру некбахтї ва њидоятро ба бор меорад, чи
тавре ки Аллоњ таъоло мефармояд:

[Пас њар касе аз њидояти ман пайравї кунад гумроњ
намешавад ва ранљ намекашад ва њар касе аз ёд кардани ман
ð ¢ è  ã à ð ä î í à ä  œ à ì î í î  á à ð î è  ¢ ñ ò  ç è í ä à ã î í è è  ò à í ã . ]  ("Тоњо"123-124)

ПУРСИШЊО АЗ МАВЗЎЪИ ИМОН ОВАРДАН БА
ФАРИШТАГОН

С. 1 Имон овардан ба фариштагон чї маъно дорад?
С. 2 Имон овардан ба фариштагон кадом чизро дарбар

мегирад?
С. 3 Имон овардан ба фариштањо яке аз аркони имон

мебошад. Барои ин гуфта далел биёред!
С. 4 Љумлањои зеринро пурра намоед: Худованд

фариштагонро аз… офарида аст. Далелаш…
–Худованд барои фариштагон болњо  сохтааст.

Далелаш…
– Гоњо фаришта ба сурати марде табдил меёбад.

Далелаш…
С. 5 Фариштаи муваззаф барои расондани вањй (паёми

илоњї) кист? Ва фариштаи муваззаф барои дамидан дар сур
чї ном дорад?

С. 6 Киромулкотибин кињо њастанд? Ва фариштагони
дунболкунанда чи навъ фаршитагоне њастанд?

С. 7 Имон овардан ба фариштагон таъсирот ва натоиљи
зиёд дорад. Чањор осоре аз онро бозгў намоед!

ПУРСИШЊО АЗ МАВЗЎЪИ ИМОН ОВАРДАН БА КИТОБЊО
С. 1 Маънои имон овардан ба китобњо чист?
С. 2 Имон овардан ба китобњо кадом чизро дарбар

мегирад?
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С. 3 Имон овардан ба китобњо яке аз аркони имон
мебошад. Барои ин матлаб як далел биёред!

С. 4 Яке аз фазилату бартарихои Ќуръон инаст, ки ў
фишурдаи ањкоми илоњиро дарбар гирифтааст. Бо овардани
далел дар ин мавзўъ равшанї андозед!

С. 5 Љумлањои зеринро пурра созед:
–Пайравї намудан аз Ќуръон бар њама мардум вољиб

мебошад. Далелаш…
–Худованд барои нигоњ доштани Ќуръон аз сўи ќасди

душманон кафолат додааст. Далелаш…
С. 6 Масъўлияти мо дар баробари Ќуръони карим чист?
С. 7 Маънои ин њадис, ки: “Ахлоќи Муњаммад(с) Ќуръон

буд” чист?
С 8 - Оё яњудиён ва насрониён китобњои осмониашонро

таѓйир доданд? Барои њар посухе ки мегўед далел биёред.
С 9 – Таъсирот ва натоиљи имон овардан ба китобњоро

баён намоед.

ПУРСИШЊО ДАР МАВЗЎЪИ ИМОН ОВАРДАН БА
ПАЁМБАРОН

С 1 – Аз мўњтољ будани мардум ба паёми илоњї сухан
гуед.

С 2 – Ин Љумлањоро пурра созед: Худованд паёмашро
рўњ номидааст. Ваќте ки рўњ (љон) набошад … ва далели ин
…

С 3 – Маънои имон овардан ба паёмбарон чист?
С 4 – Имон овардан ба паёмбарон кадом чизро дарбар

мегирад?
С 5 – Барои ин ки имон овардан ба паёмбарон яке аз

аркони имон мебошад, далеле биёред.
С 6 – Љумлањои зеринро пурра намоед: Набї дар луѓат

… мебошад ва дар истеъмоли араб набї … ва расул дар луѓат
… мебошад ва дар истеъмоли араб…
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С 7 – Фарк миёни набї ва расул дар чист?
С 8 – Барои ин ки паёмбарон башар (инсон) мебошанд,

далеле биёред. Ва аз љинси башар фиристодани паёмбарон
чї њикмате дорад?

С 9 – Се сифати паёмбаронро бо далелашон зикр намоед?
С 10 – Муъљизаи паёмбарро шарњ дода, ду намунае

барои муъљизањои онон биёред.
С 11 – Худованд паёмбаронро барои барпо намудани

дин фиристодааст. Барои ин гуфта далеле бигўед.
С 12 – Ин ибораро бо мисолњо шарх дињед: Худованд

паёмбаронро барои бишорат (мужда) додан ва бим додан
фиристодааст.

С 13 – Барои њар яке аз љумлањои зерин далел биёред.
– Вољиб аст бар мо, ки аз њазрати Муњаммад(с) пайравї

намоем.
– Вољиб аст бар мо, ки муњаббати њазрати Муњаммад(с)

ро бар њамаи чиз муќаддам бидорем.
–Њидояти комил (ёфтани роњи рост) фаќат бо итоъат

кардани паёмбари Худо(с) ба даст меояд. Хилофи фармони
паёмбар(с) амал намудан инсонро ба гумроњї ва азоби
дарднок мубтало месозад.

С 14 – Рисолати Муњаммадї охирин паёмњои илоњї
мебошад. Барои ин гуфта як далел биёред.

С 15 – Оё аз яњудиён ё насрониён дар охират динашон
пазируфта мешавад?

С 16 – Љумлањои зеринро пурра созед:
Рисолати њазрати Муњамад(с) умумї буда, барои

саќалайн … мебошад. Дилили ин…
– Паёмбари Худо њазрати Муњаммад(с) мефармояд:

“Худованд маро бар дигар паёмбаронаш бо шаш чиз
бартарї ва имтиёз бахшидааст…”.

С 17 – Аз таъсирот ва натоиљи имон овардан ба
паёмбарон њарф бизанед.
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ТАВЊИДИ СИНФИ САВУМ
ИМОН ОВАРДАН БА РЎЗИ ЌИЁМАТ

А – МАЪНОИ ИМОН ОВАРДАН БА РўЗИ ЌИЁМАТ:
Ба ин ки омадани рўзи ќиёмат хатмї буда, ба аломатњои

он ва ба њаќиќатњои зерин: монанди марг, озмоиши дар ќабр,
азобу роњати он, дамидан дар сур ва баромадани тамоми
махлуќот аз гур, љазаъуфазаъи (дањшату воњимаи) рўзи
растохез, кушодани номањои аъмол, гузоштани тарозуњо,
пули сирот, њавзи кавсар ва шафоъати паёмбар(с), бињишт
бо неъматњояш, ки бењтарини онњо дидани рўи њазрати
Парвардигор мебошад, дўзах ва азобњои он ки сахттарин
азобњояш мањрум шудан аз дидори Худованд мебошад, ба
њамаи ашёи фавќуззикр тасдиќи ќатъї намуда, имон меорем.

Б - АЊАММИЯТ ДОДАНИ ЌУРЪОН БА ИН РУКН ВА САБАБИ
АЊАММИЯТ ДОДАНАШ

Воќеъан Ќуръони карим ба рўзи ќиёмат эњтимоми
бузург додааст, зеро ки ў дар њар муносибат ва маврид ба
ќиёмат ишора намуда, омаданашро бо услубхои мухталифи
забони арабї таъкид кардааст ва низ ў аксари ваќтњо имон
овардан ба рўзи ќиёматро дар пањлўи имони ба Худо зикр
намудааст, ки ин амр баёнгари ањаммият дињии Ќуръон
нисбати ин рўзи бузург мебошад. Монанди ин ояти карима:

[Ба ин сухан панд гирад њар кас ки ба Худо ва рўзи
бозпасин имон оварда бошад.]  ("Баќара"232)

Яке аз услубњои гуногуни таъкид намудани Худованд
ќиёматро ин аст, ки Аллоњ таъоло ин рўзро дар Ќуръон
бисёр зикр намудааст, ба андозае ки ту њељ яке аз сањифањои
онро (Ќуръон) намебинї, ки аз ёдовар намудани ќиёмат ва
баёни ањволу њодисањои он рўз холї бошад.
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Инчунин, яке аз эњтимомњои Ќуръонї нисбат ба ин рўз
ин аст, ки Худованд барои он номњои зиёде гузошта аст, ки
ин амр њам бе шакку шубња бар омадани рўзи мазкур
далолат мекунад, монанди алњокка, алвоќиъа, алќиёма. Баъзе
аз номњои гузоштаи Худованд баёнгари њавлу дањшати он
рўз мебошад, чун ал-ѓошия, ат-томма, ас-соњња, ал-ќориъа.

Баќияи номњои рўзи ќиёмат дар Ќуръон ба тариќи зайл
баён мегардад: явмуд-дин, явмул-њисоб, явмул-љамъ, явмул-
хулуд, явмул-хуруљ, явмул-њасра, явмут-танод.

Аммо њикмат ва сабаби бештар ањаммият доданаш ин
мебошад, ки имон овардан ба рўзи ќиёмат дар њидоятёбї ва
рўйоварии инсон ба рафтору кирдори нек таъсири калон
дорад.

Ќуръони карим имон доштан ба рўзи ќиёматро дар
пањлуи амали нек зикр намуда, њикмату сабаби мазкурро
равшан сохтааст, чунон чи ин матлаб дар оятњои зайл
мулоњаза карда мешавад:

 [Њароина хонањои Худоро касе обод мекунад, ки ў ба
Худо ва рўзи охират имон овардааст.] ("Тавба"18)

[Албатта, касоне ки ба рўзи ќиёмат имон доранд, ба
Ќуръон њам имон меоранд ва эшон дар адои намозњояшон
мудовамат меварзанд.] ("Анъом"92)

Ва шояд њикмат ва сабаби бисёр ањаммият додани
Ќуръон ва пайи њам гўшзад карданаш ба рўзи мазкур ин
бошад, ки мардум ба сабаби майлу њирси зиёд ба дунё ва
дўст доштани манофиъи дунявї бисёртар ќиёматро
фаромўш карда, аз он ѓафлат меварзанд, аз ин рў имон
овардан ба рўзи ќиёмат ва азобу роњати он боиси коста
шудани њирси дунё гардида, инсонро ба анљом додани
корњои хуб тањрик медињад. Худованд фармуда:
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 [Эй мусалмонон, шуморо чї расида, ки ваќте бароятон
гуфта шавад, ки бароед дар роњи Худо, гарон шуда ба сўи
замин майл мекунед, оё розї шудед ба зиндагонии дунё дар
ивази охират, ки яќинан матоъи зиндагонии дунё дар
баробари охират магар андакест.] ("Тавба"38)

Њаќиќатан инсонро аз дода шудан ба дунё чизе ѓайр аз
имон овардан ба Худо ва ба рўзи ќиёмат боздошта
наметавонад, яъне имон овардан ба ин ки, агар Худоро
итоъат карда, аз њирси зиёди дунё чашмпўшї намояд,
албатта рўзи растохез дар ивази он чашмпўшї неъматњои
абадии бињиштро (ба) даст хоњад овард ва ў дар айни ваќт
низ бар ин имон ва бовар аст, ки саркашї намудан аз
фармонњои илоњї аз љињати чоњу моли ночизи дунё, бе гумон
уќубат ва азоби дардноке рўзи растохез дар пай дорад.

Ваќте инсон ба рўзи ќиёмат имон меорад ба ин њаќиќат
бовар хоњад кард, ки неъматњои дунё бо неъматњои охират
ќиёснашаванда аст ва аз тарафи дигар њам њамаи неъматњои
фонии дунё арзиши онро надорад, ки инсон аз љињати он
якмартаба дар дўзах сузонда шавад, чи расад ба ин ки ба
сабаби дунёи дурўза њамеша ва љовидона ўро дар дўзах азобу
кайфар дода шавад, њамчунин ў яќин ва имон дорад ба ин
ки он азоберо, ки инсони мусалмон дар дунё дар роњи дини
Худо тањаммул менамояд, бо азоби охират њељ ќиёс карда
намешавад ва аз тарафи дигар њам азоби мазкур ба як ѓута
задан дар неъматњои бињишт баробар ва мусови намешавад.

В - ОЗМОИШИ ДАР ГУР:
Аввалан: имон меорем ба ин ки марг њаќ мебошад,

Худованд фармуда:
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[Бигў, эй паёмбар барои кофирон он малакулмавте ки
гумошта шуда бар шумо рўњи шумо ќабз хохад кард баъд азон
боз ба сўи Парвардигори хеш гардонда мешавед.] ("Саљда"11)

Марг як амри мулоњиза ва эътирофшудааст, ки касе дар
он њељ шакку шубњае надорад.

Сониян: имон меорем ба ин ки њар касе хоњ ба марги
табиъї ё кушта шудан ё ба навъи дигар бимирад, њамаи ин
маргумуришхо сад дар сад тибќи аљал (мўњлати) муќаррар
намудаи Худо мебошад, ки ваќташ буд шавад, мемурад.
Худованд мефармояд:

[Пас вакте биёяд меъодашон (ваќти маргашон) як соъате
њам таъхир накунанд ва на таќдим.] ("Аъроф"34)

Солисан: имон меорем, ба озмоиш ва имтињони дар ќабр,
ки он пурсидани банда аст аз се чиз: аввал аз Парвардигор,
дуввум аз дину ойинаш, саввум аз паёмбараш. Бино бар ин
Худованд дар ин њолат бандагони мўъминашро бо сухани
сањењ устувор месозад, ки бандаи мўъмин дар посухи
фариштагони пурсанда мегўяд, ки Парвардигори ман Аллоњ
аст ва дину оини ман Ислом, ва паёмбарам Муњаммад(с)
мебошад, вале Худованд бандагони ситамгорашро (кофирон
ва мунофиќон) чунон гумроњ месозад, ки шахси кофир дар
љавоби он фаришта мегўяд, намедонам ва низ шахси
мунофиќ ё шаккок (шубњакунанда) мегўянд, ки намедонам,
мардумро шунидам, ки чизе мегўянд, ман њам онро гуфтам.

Робиъан: Имон меорем ба азоб ва роњати гўр, аммо азобу
кайфари он насиби кофирон ва мунофиќон мебошад.
Худованд мегўяд:
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[Ваќте золимонро дар сахтињои љон кандан бингарї,
таъаљљуб ва шигифт хоњї кард ва фариштагон дастони хешро
дароз карда, мегўянд: рўњњои худро берун оред, имрўз бо азобу
кайфари расвокунанда љазо дода мешавад, аз љињати он ки
шумо (дар дунё) алайњи Худованд сухани ноњаќ мегуфтед ва
ба сабаби он ки шумо аз тасдиќи оёти илоњї саркашї
мекардед.]  ("Анъом"93)

Худованди бузург дар бораи хонадон ва ќавми Фиръавн
гуфтааст:

 [Онњоро оташе даргирифт, ки бар он оташ пагоњї ва шом
њозир карда мешаванд ва рўзе, ки ќиёмат барпо шавад, гўем
хешони Фиръавнро, ки ба сахттарин азоб дароед.] ("Ѓофир"46)

Дар “Сањињи Муслим” Зайд писари Собит аз паёмбари
Худо ривоят карда, ки он љаноб(с) фармудаанд:

“Агар њамин дафн карданатон намебуд, њароина дуъо
мекардам Худоро, ки бароятон овози азоби гурро бишнавонад,
ки ман онро мешунавам, сипас паёмбар ба мардум рўи оварда
гуфт: аз азоби дўзах ба Худо паноњ баред! Гуфтем, ки мо ба
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Худо аз азоби дўзах паноњ мељўем. Боз он њазрат(с) гуфт: аз
азоби гур ба Худованд паноњ биљўед! Гуфтем, ки мо аз азоби
ќабр ба Худо паноњ мебарем.”

Ва аммо неъматњои гур, ки он барои мўъминони ростин
мебошад, Худованд дар мавридаш чунин мефармояд:

[Њароина он касоне ки гуфтанд Паравардигори мо Худост,
баъд аз он дар гуфтаи хеш устувор монданд, бар онњо
фариштагоне фурўд меоянд, ки барояшон мегўяд, натарсед
ва андуњ нахўред ва ба бињиште хушњол шавед, ки дар дунё
ба он ваъда дода мешудед.]  ("Фусилат"30)

 Ва дар љои дигар низ мегўяд:

[Пас, чигуна хоњад буд љони инсон ба гулўяш расад, он
гоњ шумо бар болини он мурда њозиред ва менигаред ва мо
ба ў аз шумо наздиктарем ва лекин шумо маърифат ва
басират надоред, агар шумо ба њукми илоњї тан дар надињед,
пас рўњро ба бадани мурда дубора бозгардонед, агар рост
мегўед. Аммо агар он мурда аз муќаррабони боргоњи илоњї
бошад, пас барои ў роњату осоиш ва гули хушбўву неъмати
бињиштї абадист.] ("Воќиъа"83-89)

Бароъ бини Озиб ривоят мекунад, ки паёмбари Худо (с)
фармудааст:
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“Ваќте ки бандаи мўъмин дар гур ба саволњои он ду
фаришта посух гўяд, нидокунандае аз осмон нидо хоњад кард,
ки бандаи ман рост гуфт, пас барои ў аз бињишт бисот ва
фарш андозед ва ўро аз бињишт либос пўшонед ва барояш
дарвозае ба сўи бињишт бикушоед. Он њазрат (с) боз илова
карда гуфтанд, ки сипас ба бандаи мазкур шамол ва буї
бињишт хоњад расид ва кабраш то охирин мавзиъе ки чашмаш
ба он мерасад, тавсиъа ва пањн карда мешавад.”

Дар њаќиќат аз паёмбари Худо дар мавриди азоби гур
ва неъматњои он, инчунин дар бораи пурсида шудани мурда
аз љониби ду фаришта, ривоятњои мутавотир (даќиќ ва аниќ)
омадааст, аз ин рў лозим аст бар мо, ки ба воќеъияти гур ва
неъматњояш эътиќод намуда, бидуни пурсидани кайфияти
он имон биорем, зеро ки аќли башарї аз кайфияти азоби
ќабр хабар надорад, чунки ў дар ин дунё азоби гурро
надидааст читавре ки ањволи ќабр аз љумлаи ашёи ѓайбї
буда, њиссиёти инсон онро дарк карда наметавонад ва агар
онро бо њиссиёт дарк намуда мешуд, њароина њикмат ва
фоидаи имон овардан ба ѓайб боќї намонда, инчунин
њикмати таклифи банда (масъул будани банда ба анљоми
вазифањои шаръї чун намоз, рўза, њаљ ва закот) аз байн хоњад
рафт ва мардум њељ гоњ якдигарро дафн намекарданд, чи
тавре ки паёмбар(с) фармуда:
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“Агар аз дафн кардан даст намекашидед, њароина Худоро
дуъо мекардам, ки барои шумо азоби гурро бишнавонад, ки
ман онро мешунавам.”

Азбаски дар чорпоён њикмати таклиф вуљуд надорад, аз
ин рў онњо азоби ќабрро шунида, эњсос менамоянд.

Г - НИШОНАЊОИ ЌИЁМАТ:
Вољиб аст бар мо имон биёрем ба ин, ки ќиёмат бешакку

гумон омаданист ва ваќти омаданашро љуз Худованд,  касе
намедонад. Худованд мегўяд:

 [Эй Расули мо, аз ту ањвол ва соъати рўзи ќиёматро суол
хоњанд кард, ки чи ваќт он фаро хоњад расид? Бигў, ки илми
он дар назди Парвардигори ман аст, касе ба љуз ў он соъатро
зоњир ва равшан карда натавонад. Он соъат (шаънаш) дар
осмонњо ва замин басе сангин ва азим аст, наёяд шуморо
магар ногањонї. Аз ту мепурсанд, ки гўё ту аз он комилан
огоњї. Бигў, илми он соъат њаќиќатан дар назди Худост,
лекин аксари мардум инро намедонанд.] ("Аъроф"187)

Аз паёмбари Худо дар бораи аломатњо ва шартњои рўзи
растохез ривоятњои фаровоне омадааст, ки он њазрат (с)
барои рўзи ќиёмат нишонањои кўчакеро номбар карда, ки
аксари онњо бар фосид шудани мардум, сар задани фитнањо
дар миёнашон ва гумроњ шудани онњо аз роњи рости
Худованд далолат мекунад. Аз чумлаи нишонањои кўчаки
рўзи ќиёмат он нишонаву аломатњое, ки дар њадиси
Љабраил(ъ) омадааст ваќте Љабраил паёмбар(с)-ро дар
мавриди ќиёмат пурон намуд, он њазрат(с) гуфтанд, ман њам
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мисли ту чизе намедонам. Сипас Љабраил(ъ) гуфтанд: Маро
аз нишонањои он хабар дињед! Паёмбари Худо фармуд:
“Нишонањои ќиёмат инаст, ки модар фармонравои худро
мезояд, (духтаре мезояд, ки нисбати модараш тањќир намуда,
ўро фармон медињад), инчунин  одамони фаќир ва пойлуч,
њукмфармо ва сарвари мардум мешаванд.”

Ва низ яке аз нишонањои хурди рўзи ќиёмат дар њадиси
зерин баён шудааст, ки марде аз расули Худо(с) пурсид: Рўзи
ќиёмат кадом ваќт меояд? Сипас, паёмбари Худо(с) дар
посухаш фармуданд: “њар ваќте, ки амонат аз байн биравад,
дар интизори ќиёмат бош.” Боз он мард пурсид, чигуна
амонат аз байн меравад? Паёмбар фармуд: “Њар ваќте, ки
корњои муњим ба шахсони нолоиќ вогузор карда шавад, пас
мунтазири ќиёмат бошед.”  (Ин њадисро Бухорї ривоят
кардааст.)

Аммо нишонањои бузурги ќиёмат он нишонањои
мустаќимест, ки ба дунболи онњо ќиёмат меояд ва он
нишонањо чун донањои мўњраи кандашуда, пайињам меоянд.
Дар њаќиќат дањ нишонае аз нишонањои мазкур дар ахбори
сањењи аз паёмбари Худо(с) омадааст, чун њадиси Њузайфа
писари Усайд Ал-ѓифорї, ки ў ривоят мекунад: рўзе
паёмбар(с) ба маљлиси мо даромад, ки мо саргарми гуфтугў
будем, он њазрат(с) фармуданд: дар чї мавзўъе гуфтугў ва
сўњбат доред? Гуфтем, ки мо дар мавриди рўзи ќиёмат
гуфтугў дорем. Он њазрат фармуданд: “њароина ќиёмат
намеояд, то ин ки пеш аз он дањ нишона ва аломатро
бубинед, сипас он њазрат(с) онњоро якояк номбар карданд:
дуд, Даљљол, њайвони чорпо, баромадани офтоб аз маѓриб,
фаромадани Исо писари Марям аз осмон, баромадани
Яъљуљу Маъљуљ, се хусуф  яке, дар самти шарќи дунё,
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дуввумї, дар самти ѓарби дунё, саввумї, дар љазираи Араб
ва охирин аломатњои мазкур оташест, ки аз Яман забона
кашида, мардумро ба мањшаргоњ меронад.”

Ба тариќи мисол яке аз ин аломатњои бузургро бозгў
менамоем, ки он баромадани Даљљол аст, ки ў манбаъи куфру
гумроњї ва сарчашмаи фитнањо ва хавфу тарс мебошад.
Воќеъан, тамоми паёмбарон умматони худро аз он тарсонда,
барњазар доштаанд. Чи тавре ки онњо Даљљолро барои
умматонашон бо васфњои зоњирї ва дањшатангезаш баён
кардаанд, њамин тавр паёмбарамон Муњаммад(с) онро
барои умматонашон тавсиф намудааст.

Аз Анас ривоят шудааст, ки  гуфт: Он њазрат(с)
фармуданд: “Њељ паёмбаре нест магар, ки ў умматашро аз
ин кури дуруѓгў (Даљљол) тарсонда аст, огоњ бошед ки ў
якчашма мебошад ва њамоно Парвардигоратон якчашма
нест, дар пешонии Даљљол дар миёни чашмонаш навишта
шуда, кафара (кофир шудааст).”  (Ба ривояти Бухорї ва Муслим.)

Ва низ аз Абуњурайра ривоят шуда, ки он њазрат(с)
фармуданд: “Оё барои шумо дар мавриди Даљљол сўњбате
накунам, ки њељ паёмбаре ба ќавмашон он сўњбатро накарда.
Њамоно Даљљол якчашма аст ва ў монанди бињишт ва дўзах
чизеро меорад, пас он чизеро, ки бињишт мегўяд, дар воќеъ он
дўзах аст ва албатта ман шуморо аз ў бим медињам, чи тавре, ки
њазрати Нўњ ќавми худро бим додааст.” (Ба ривояти Бухорї ва
Муслим.)
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Аз фитнаи Даљљол наљоту рањої ёфтан фаќат ба ду
тариќа муяссар мешавад: Илм ва амал.Маќсуд аз илм ин аст,
ки бояд банда ба таври яќин бидонад ки Даљљол љасадест,
ки чун дигар махлуќот мехўрад ва менўшад, бо вуљуди ин ў
кўри якчашма мебошад, ки ин амр пастї ва нотавониашро
нишон медињад ва дар пешонии вай кофир навишта шудааст.
Аммо тариќаи дуввум,яъне амал кардан ба ин маъност, ки
бояд банда дар ташањњуди охири њар намоз(баъд аз "Ат-
тањиёт" хондан) аз фитнаи Даљљол ба Худои хеш паноњ
биљўяд ва инчунин дањ ояте аз аввали сураи "Кањф"-ро азёд
намояд, зеро ки он њазрат (с) фармуда:

“Касе, ки дањ ояте аз аввали сураи Кањфро њифз намояд,
аз фитнаи Даљљол дар амон мебошад.” (Ба ривояти Муслим.)

Д – ЗИНДА КАРДАН БАЪД АЗ МАРГ:
Албатта, Ќуръон, хадисхои паёмбар, аќлу фитрати

солим бар имон овардан ба баъс (зинда намудан пас аз марг)
далолат мекунанд. Аз ин рў, мо ќатъан, имон меорем ба ин,
ки Худованд мурдагонро аз гўрњояшон бармеангезад ва
дубора рўњашонро ба љасади онњо боз мегардонад ва мардум
барои њузур дар пешгоњи Парвардигори љањониён аз љои худ
бармехезанд. Худои муттаъол мефармояд:

[Њароина шумо пас аз ин њаёти дунё мемиред, сипас,
яќинан  дар  рўзи ќиёмат боз  зинда карда  мешавед .]
("Мўъминун"15-16)

Ва низ паёмбари Худо мегўяд:
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«Рўзи Растохез њамаи мардум дубора зинда карда
мешавад, дар њоле ки онњо урён, пойлуч ва хатнанокарда
мебошанд».

Воќеъан, њамаи муслимин бар рух додани баъс иттифоќ
кардаанд, зеро ки муќтазои њикмати илоњї ин мебошад, ки
Ў таъоло барои махлуќоти хеш ваќту замонеро муќаррар
намояд, то онњоро барои корњо ва аъмолашон љазо ва
подош дињад. Аллоњ таъоло мефармояд:

 [Оё пиндоштед, эй кофирон, ки мо шуморо бењуда
офаридем ва шумо ба сўи мо боз гардонида намешавед.]
("Мўъминун"115)

Ва аммо кофирону мушрикон (бутпарастон) зинда
шудани пас аз маргро инкор намуда, чунин гумон карданд,
ки ин амр имконпазир нест, вале беасос будани фикру
гумони онњоро, њам шариъат ва њам мантиќу аќл исбот
менамояд. Инак, аз нигоњи шаръ бубинем, ки Худованд дар
ин маврид чи фармуда:

[Кофирон пиндоштанд, ки эшон барангехта нахоњанд
шуд, бигў оре, ќасам ба Парвардигори ман, албатта шумо
дубора зинда карда мешавед, сипас, аз кирдорњои дар дунё
кардаатон, хабар дода мешавед ва ин амр дар назди иќтидори
илоњї сањлу осон мебошад.] ("Таѓобун"7)

 Ва низ дар љои дигар мефармояд:

 [Ва кофирон гуфтанд, ки ќиёмат назди мо нахоњад омад,
бигў, ба эшон, савганд ба номи Парвардигорам, албатта он
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Худованде, ки донандаи илми ѓайб аст, бар шумо хоњад омад.]
("Сабаъ"3)

Дар њаќиќат тамоми китобњои осмонии дигар ба
тањаќкуќ ёфтани баъс (зинда кардани Худо мардумро пас аз
марг) иттифоќ доранд.

Вале далелњои аќлї ва њисси баёнгарї ин аст, ки
њаќиќатан Худованд дар њамин дунё барои бандагонаш
чандин бор зинда кардани мурдањоро нишон додааст. Барои
исботи ин гуфта дар сураи "Баќара" панљ намунае омадааст:
мисоли нахусташ ин аст, ки ќавми Мўсо(ъ) њангоме, ки ба ў
гўфтанд, ки мо њаргиз ба ту имон намеорем, то ин ки Худоро
ошкоро бубинем. Ин њангом Худованди бузург онњоро
бимиронд, сипас боз эшонро зинда кард. Ва дар мавриди
њамин мавзўъ Худованд бани Исроил (ќавми Мўсоро) хитоб
карда, мегўяд:

 

[Ва ба хотир оред, ваќтеро, ки гуфтед: эй Мўсо, мо њаргиз
ба ту имон намеорем, то ин ки Худоро ошкоро бубинем, пас
шуморо соъиќаи оташ даргирифт ва шумо ин њолатро
мушоњада мекардед, сипас шуморо пас аз марг дубора зинда
намудем, шояд, ки шумо Худоро шукргузорї кунед.]

("Баќара"55-56)

Намуна ва мисоли дувумаш достони марди кушташудае
мебошад, ки бани Исроил (яњудиён) дар бораи ќотили ў бо
њам љанљол ва хархаша намуданд. Сипас, Худованд онњоро
амр кард, то говеро бикушанд ва сипас он мурдаро ба он
гов бизананд, то эшонро аз ќотили хеш хабар дињад.
Инчунин, мисоли саввумаш достони ќавме мебошад, ки онњо
аз хонањояшон баромада аз марг мегурехтанд, сипас
Худованд эшонро дар љояшон миронда, баъд аз он онњоро
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дубора зинда намуд. Мисоли чањорум ќиссаи мардест, ки аз
дењаи харобае гузар карда, зинда намудани дењаи мазкурро
аз љониби Худо мустањил ва имконнопазир шуморид, бино
бар ин Худованд он мардро бимиронд, сипас баъд аз сад
сол ўро зинда кард ва аммо намунаи панљумаш достони
паррандагони Иброњим (а) мебошад, ки Худованд онњоро
дар пеши чашми Иброњим (а) дубора зинда сохт.

Аммо аќлу мантик аз ду љињат бар баъс далолат
мекунанд:

1. Дар њаќиќат Худованди бузург офарандаи осмонњо
ва замин ва тамоми он чи ки дар онњост мебошад Аллоњ
таъол дар оѓози офариниш осмону заминро халќ карда ва
низ ба дубора офаридани олисёимазкура ќодиру тавоно
мебошад, Худованд мегўяд:

[Ва Ў Худоеост, ки нахуст халоиќро биёфаринад, сипас
дубора эшонро ба олами њасти бозгардонад.] ("Рум"27)

Худованд иддаъои касонеро , ки  зинда кардани
устухонњои кўњнаро инкор карданд, рад намуда мегўяд:

[Бигў эй расули мо! Зинда месозад устухонњои куњнаро
он зоте, ки аввалин бор офарид онро ва ў бар њар навъ
офариниш доност.] ("Ёсин"79)

2. Дар асл замин хушку мурда буда, ваќте ки борон фурўд
ояд, зиндаву сарсабз гашта, дар он њар гуна гиёњи зебо
мерўяд. Бино бар ин њамон зоте, ки бар зинда ва сарсабз
кардани замини хушку бењосил ќудрат дорад, бе шакку
гумон ў бар зинда кардани мурдагон низ ќодир ва тавоност.
Худованди пок дар ин маврид фармуда:
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[Ва аз осмон оби бо баракатро фурўд овардем, ки ба сабаби
он боѓњо ва ѓаладонањоеро руёндем, ки онро дарав мекунанд
ва низ дарахтони хурмои баландро ба бор овардем, ки меваи
он рўи њам чида шудааст, ки тамоми инњоро ризќу рўзии
бандагон ќарор додем ва ба воситаи об замини мурдаро зинда
сохтем, то мардум бидонанд, ки њамин тавр пас аз марг аз
замин мебароянд.] ("Ќоф"9-11)

Албатта, њар шахси оќил медонад, ки касе ки ба кори
бузурге ќодир аст, пас ў бешакку шубња ба корњои дигар
низ, ќудрат ва тавоноиии бештар дорад. Ваќте Худованд
осмонњо ва заминро бо ин вусъат ва азаматашон офарида
бошад, пас яќинан ў бар дубора офаридани устухонњои
пўсида, ќодир мебошад. Худованд мефармояд:

[Оё он зоте, ки осмонњо  ва заминро офарид , бар
офаридани амсолашон ќодир нест? Бале, ўст офарандаи
доно.] ("Ёсин"81)

Е - ЊОЗИР НАМУДАН, ЊИСОБ КАРДАН, КУШОДАНИ
НОМАИ АЪМОЛ

Ва низ ба њозир намудан имон меорем. Ваќте мардум
ба назди Парвардигорашон њозир карда мешаванд, Худои
бузург мефармояд:

[Он гоњ рўзи мавъуд, он воќеъаи бузурги ќиёмат воќе
шавад ва осмон шикофта, суст шавад ва фариштагон дар



89

атрофи осмон (мунтазири фармони њаќ) бошанд ва он рўз
тањти Парвардигоратро њашт малак дар болои хеш
мебардоранд, он рўз шуморо ба пешгоњи Худо њозир кунанд
ва аз њоли шумо њељ сирре пинњон намонад.]  ("Алњоќќа"15-18)

Ва инчунин Худованди тавоно дар љои дигар мегўяд:

[Ва њамаи мардум ба назди Парвардигорат рў ба рў оварда
шаванд, дар њоле ки онњо саф кашидаанд, пас барояшон
бигўем дар њаќиќат омадед ба пеши мо, њамчуноне, ки
офарида будем шуморо авваллин бор.] ("Кањф"48)

Ва ба њисобу бозпурсї њам, имон меорем, зеро ки
Худованд мардумро аз корњо ва аъмолашон њисобу
бозпурсї менамояд, чи тавре ки дар Ќуръон ва њадисњои
паёмбар (с) омада, ки Худованд бо бандаи мўъминаш дар
хилват ва танњої истода, бозпурсиаш менамояд, ки банда
ба гуноњони худ иќрор менамояд, аммо кофиронро бо вазн
кардани некињо ва бадињояшон њисобу бозпурсї карда
намешаванд, балки тамоми амалњояшонро ба тариќи умум
њисоб карда, барояшон хабари даќиќ дода мешавад, сипас
онњо ба кирдорњои хеш иътироф менамоянд. Худованди
бузург фармуда:

[Эй одамї њароина ту бо кўшиши тамом то дидани
Парвардигорат кор мекуни, ки бо Парвардигори хеш мулоќот
хоњї кард, аммо касеро, ки номаи аъмоли ў ба дасти росташ
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дода шавад, пас ўро њисоби осон карда мешавад ва хурсанду
шодмон ба сўи ањлу аќрабои худ бар мегардад ва аммо касеро,
ки номаи аъмоли ў аз паси пушташ дода шавад, пас ба њалоку
марги худ фарёд кашида, дўзах медарояд, албатта ў дар дунё
дар миёни ањлу аќрабои худ шодмону масрур буд ва низ ў гумон
карда, ки ба сўи Парвардигор руљуъ нахоњад кард, њароина
Парвардигори ў ба ањволаш биност.] ("Иншиќоќ"6-15)

Имом Бухорї дар китоби «Сањењ»-и худ аз њазрати
Ойиша ривоят карда мегўяд, ки паёмбари Худо(с) фармуда:
“Њељ касе нест, ки дар рўзи растохез мавриди муњосаба ва
бозпурсии Худо ќарор  гирад, магар он шахс њалок
гардидааст, пас пурсидам (мегўяд Ойиша) эй расули Худо,
магар Худованди бузург дар Ќуръон нагуфта:  [Аммо он касе,
ки номаи аъмолаш ба дасти рости ў дода шавад, пас бо ў
њисоби осон карда мешавад]? Паёмбар дар посухи Оиша
фармуданд: "Њамоно ин мавќеъ арз (њозир намудани мардум
дар назди Худо) мебошад ва њељ касе нест ки он рўз њисобу
бозпурсї карда шавад, магар ин ки шахси мазкур гирифтори
азоб ва кайфар мегардад.”

Инчунин имон меорем ба ин ки барои њар инсон номаи
аъмолаш дода мешавад, чун бандаи мўъмин ба аќидаи
тавњид ва амалњои неке ки дар номаи аъмолаш навишта
шуда, бингарад, хушњолу шодмон гардад. Худованд мегўяд:
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 [Аммо он касе, ки номаи аъмоли ў ба дасти росташ дода
шавад, гўяд ки, бингаред номаи аъмоламро ва бихонед онро,
њароина ман эътиќод кардам, ки ба њисоби худ бањам хоњем
расид, пас он шахс дар бињишти баланде бошад, ки меваи он
ќарибулњусул аст (ончунон шохањои дарахтони љаннат њам
аст, ки инсон бидуни зањмат меваашро мечинад). Гуфта шавад
ба онњо: бихўред ва биёшомед гуворо, ин њама подошу неъмат
ба сабаби он амалњоест, пеш аз худ фиристода будед.]

 ("Иншиќоќ"7-8)

Аммо ба кофиру мунофиќ ва шахси гумроњ номаи
аъмолашон аз паси пушт, ба дасти чапи онњо дода мешавад,
ки он ваќт эшон орзуи марг ва њалокат мекунанд. Чи тавре,
ки Худованди муттаъол мефармояд:

[Аммо касе, ки номаи аъмоли ў ба дасти чапаш дода
шавад, мегўяд: эй, кош дода намешуд барои ман номаи аъмол,
эй  кош , намедонистам њисоби худро, эй  кош , марг
поёндињандаи кор мебуд, молу дорої дар ин рўз барои ман
нафъе накард, подшоњї ва њукмравої аз дасти ман рафт. Ба
фариштагон гуфта мешавад, ки бигиредаш ва ба гардани ў
тавќ занед ва боз ўро ба оташи дўзах дароред.] ("Алњоќќа"19-24)

Ё - ТАРОЗУ ВА ПУЛИ СИРОТ:
Ва низ ба мизон (тарозу) имон меорем. Худованди

бузург мефармояд: [Ва дар рўзи ќиёмат тарозуњои адлро дар
миён гузорем, пас ба њељ кас њељ ситаме карда намешавед. Ва
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агар бошад он амал њамвазни донаи испанд, онро њисоб хоњем
кард ва мо њисобкунандаи кофием.] Аз њадисњои паёмбар бар
меояд, ки тарозуи аъмол ду каффа ва пала дорад, ки онњоро
дида мешавад ва вазн кардани амалњо баъди њисобу бозпурсї
сурат мегирад, зеро ки њисобу бозпурсї мањияти аъмоли
бандагон муъаян намуда, вазн кардан баркашидан камият
ва ашонро маълум месозад, то ин ки љазову подош мутобиќи
аъмол ва кирдор бошад.

Ва низ имон меорем ба сирот, яъне пуле ки гузошта шудааст
дар пушти дўзах, то он пул роње ба сўи бињишт бошад, њамаи
мардум бар ин пул мувофиќи аъмолашон мегузаранд. Баъзе аз
онњо ба суръати муйжа задан ва баъзеи дигар, чун барќ ва гурўњи
дигар гўё, шутурсавор. Идде аз мардум шитобон – шитобон
гузашта, баъзеи дигар оњиста – оњиста ва баъзе низ хазида –
хазида мегузаранд ва баъзењо ваќти гузаштан лаѓжида, дар дўзах
меафтанд зеро, ки дар он пул чангакњоест, ки мардумро аз љињати
аъмоли бадашон ќапида мегирад, њар касе ки пули мазкурро
гузарад, бегумон дохили бињишт мегардад ва зарур аст бар
банда, ки бидонад, њар кї дар роњи Худованд ки дини Ислом
пайдор аст, рўзи ќиёмат бар пули мазкур низ устувор ва побарљо
мебошад ва касе ки аз роњи рост (Ислом) дур бошад, њаргиз
бар он пул устувор ва собитќадам намебошад. Рўзи ќиёмат дар
назди пули мазкур мунофиќон аз мўъминњо људо шуда,
мўъминон аз мунофиќон пешдастї карда, ба тарафи бињишт
њаракат мекунанд, ки мунофиќон аз онњо аќиб монда, байни
мўъминон ва мунофиќон деворе гузошта мешавад, то
мунофиќонро аз расидан ба сўи мўъминњо манъ намояд.

Ж - БИЊИШТ ВА ДЎЗАХ.
Имон меорем ба бињиште, ки Худованд онро барои

мўъминон омода кардааст ва имон меорем ба дўзахе, ки
Худованд онро барои кофирон тайёр кардааст, бино бар ин
бињишту дўзах њарду бешакку шубња њаќ мебошанд дўзах
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љои душманони Худо буда, бињишт љои дўстони ўст.
Худованд мегўяд:

 

[Пас агар ин амалро накардед, ки њароина онро натавонед
кард, аз он оташе, ки оташангезаш мардумони бад ва сангњо
мебошад, парњез намоед, ки онро барои кофирон муњайё
кардем ва барои касоне, ки имон оварда, корњои шоиста
намудаанд, мужда дењ ба ин ки яќинан барои онњост боѓњое,
ки аз зерашон нањрњо љорист. Ва рўзї дињанд онњоро аз
мевањои бињишт мегўянд, ки ин монанди он мевањоест, ки
пеш аз ин (дар дунё) ба мо додаанд ва барояшон ризќу рўзии
шабењ ба якдигар оварда мешавад ва барои онњост дар
бињишт занони пок ва покиза ва эшон дар он љо љовид хоњанд
зист.]  ("Баќара"24-25)

Њаќиќатан тавсифи бињишту дўзах ва васфи неъматњои
аввалї ва азобњои дуввумї, дар љойњои зиёди Ќуръон пањлў
ба пањлуи њам омадааст, њар ваќт, ки Худо бињиштро зикр
кунад, њамин тавр дар пањлуи он аз дўзах ёде хоњад кард ва
аксари ваќтњо бандагонашро ба даромадан ба бињишт
(тавассути аъмоли некашон) тарѓиб намуда, онњоро ба сўи
бињишт фаро мехонад. Ва низ Аллоњ таъоло бандагонашро
аз дўзах тарсонда, онњоро аз уфтодан дар он барњазар
медорад. Инчунин Худованди бузург аз неъматњои бињишт,
ки онро барои дўстонаш мухайё сохтааст, хабар дода,
азобњои дардноки дўзахро, ки онро барои душманонаш
тайёр намудааст, низ баён мекунад.

Ва мо эътиќоди ќатъї дорем ба ин ки бињишту дўзах
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офарида шуда, феълан њарду мављуд мебошанд. Худованд
дар бораи бињишт хабар дода, мегўяд: [Омода карда шуд
бињиштро барои бандагони Худотарс.] ("Оли Имрон"133)

Инчунин у Худованд дар мавриди дўзах хабар дода,
мегўяд: [Омода карда шуд дўзахро барои кофирон.] ("Баќара"24)

Ва низ паёмбари акрам (с) мефармояд: “Њар ваќте ки
яке аз шумо бимирад, њароина барои ў њар пагоњу бегоњ
нишастгоњаш нишон дода мешавад, ки агар ў аз ањли бињишт
бошад, албатта нишастгоњаш дар љаннат мебошад ва агар ў
аз ањли дўзах бошад, пас бегумон нишастгоњаш дар дўзах
мебошад.”

Оятњои Ќуръон ва њадисњои паёмбар дар исботи мавзўъи
мазкур нињоят бисёр мебошад, аз њамин љињат ањли суннат
ва чамоъат бар ин иттифоќ кардаанд, ки бињишту дўзах
махлуќ (офаридашуда) буда, ал-он вуљуд доранд.

Ва низ имон меорем ба ин ки бињишту дўзах њељ гоњ несту
нобуд намешаванд. Оятњои Ќуръонї ва њадисњои набавї
воќеъан бар ин њаќиќат далолат менамоянд. Худованди
бузург дар васфи бињишт фармуда:

[Мевањо ва сояњои он љовид ва абадист.] ("Раъд"35)

Ва низ паёмбар(с) мегўяд:

"Њар кас, ки ба бињишт даромада, аз неъмат њояш
бархурдор шавад, њаргиз сахтї ва фаќрро намебинад ва ў дар
он љо љовидона зиста, њаргиз нахоњад мурд." (Ин њадисро Муслим

ривоят кардааст.)

Ва њамин тавр Худованд дар бораи абади будани дўзах
ва завол наёфтани он мефармояд:
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[Ва барои кофирон аст азоби доимї.] ("Моида"37)

Њамчунин дар љои дигар мефармояд:

[На оташи дўзах ба поён расад то онњо бимиранд ва на
чизе барояшон аз азобаш тахфиф (сабук) карда шавад, то
осуда шаванд.] ("Фотир"36)

Худоё! Мо аз ту бињишт ва хушнудиатро масъалат
менамоем ва ќавлу амалеро насибамон бигардон, ки он
сабаби наздик шудан ба љаннат ва хушнудии ту бошад ва аз
хашму ѓазаб ва дўзахат ба рањматат паноњ бурда, аз
даргоњат масъалати онро дорем, ки моро аз њар гуфтор ва
кирдоре, ки он боиси хашму ѓазаби эзадї ва даромадани
дўзах гардад, нигоњ дор!

ИМОН ОВАРДАН БА ЌАДАР (ТАЌДИР)
А - МАЪНОИ ИМОН ОВАРДАН БА ЌАДАР
Ба ин ки тамоми некї ва бадї ба њукм ва таќдири Худост

ва ба ин, ки Худованд њар чизеро хоњад мекунад ва њељ чиз
бе ирода ва хости Ў сар намезанад ва дар љањон чизе аз
таќдир ва тадбири Худованд берун нест ва ба ин ки њељ кас
аз таќдиру ќисмати муъайян намудаи Аллоњ таъоло ва
инчунин аз хати навишташуда дар Лавњулмастур берун
намеравад,  тасдиќи  ќатъї карда, бовар  менамоем.
Њамчунин, тасдиќи ќалбї мекунем ба ин ки Худованд халќ
кунандаи њама корњо ба шумули тоъат ва маъсияти бандагон
аст, бо вуљуди ин Худованд бандагонашро ба корњои
писандида амр карда ва низ аз аъмоли бад эшонро боздошта
аст, дар њоле ки Худованд онњоро дар амал кардан озод ва
соњибихтиёр гардондааст, бидуни ин ки онњо ба кадом
корњое маљбур карда шаванд, балки амалњои мазкур тибќи
ќудрат ва иродаи бандагон сурат мегирад, вале Худованд
њам холиќи онњо ва њам холиќи ќудрат ва иродаташон
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мебошад, њар касеро, ки хоњад ба њикмати хеш њидоят карда
ва касеро, ки хоњад ба њикмати хеш гумроњ месозад.
Худованд аз корњои мекардагиаш пурсида намешавад, ба
хилофи бандагон, ки онњо аз амалњо ва корњояшон пурсида
хоњанд шуд.

Имон овардан ба таќдири Худованд яке аз аркони имон
мебошад, чи тавре, ки дар посухи Муњаммад (с) ваќте, ки
Љабраил(ъ) аз ў имонро пурсид, чунин омада: “Имон ин аст,
ки ту ба Худо ва фариштагон ба китобњову паёмбаронаш ва
низ ба рўзи растохез ва ба таќдири некїву бадї бигравї.”

Ва низ паёмбари Худо (с) фармудааст:

 “Агар Худованд ањли осмонњо ва заминро азоб дињад,
албатта, ба онњо зулму ситаме накардааст ва агар бар онњо
рањмат намояд, бегумон рањмати илоњї барояшон аз
амалњояшон бењтар аст. Ва агар ту ба андозаи кўњи Уњуд
тилло дошта бошї ва онро дар роњи Худо сарф намої,
Худованд онро ќабул нахоњад кард то ин ки ту ба таќдир
имон биёрї ва яќин дошта бошї ба ин ки њар чизе, ки туро
расидааст, њељ гоњ он чиз аз ту њато намехўрд ва њар чизе, ки
ба ту нарасида њељ гоњ он ба ту намерасид ва агар ту бидуни
ин имон ва яќин бимирї ба дўзах дохил хоњї шуд.” Маънои
ќадар ин аст, ки Аллоњ таъоло њама коинотро ба илми азалї
ва таќозои њикматаш андоза намуда, ба вуљуд меорад.
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Б. Маротиб ва маќомњои имон овардан ба ќадар
Имон овардан ба таќдир чањор амрро дарбар мегирад:
1. Имон овардан ба ин ки Худованди бузург маълумоти

фишурда ва муфассали њар чизро дониста, инчунин пеш аз
офаридани мардум, тамоми ахбори ризќу рўзї, гуфтору
кирдор ва миќдори умрњояшонро медонад ва низ Худои
бузург тамоми њаракоту саканот ва чизњои пўшидаву
ошкороашонро дониста, бињиштї ва дўзахї будани онњоро

низ бо илми азалиаш ињота бинмудааст. Худои бузург
мефармояд:

 [Ўст он Худой, ки њељ маъбуде љуз Ў нест ва Ў донандаи
нињону ошкорост.] ("Њашр"22)

 

 [Ва бидонед, ки Худованд бо илми азалии хеш њама чизро
ињота кардааст.] ("Талоќ"12)

2. Имон меорем, ба ин ки Аллоњ таъоло бо илми азалии
худ тамоми  муќаддарот ва руидодњоеро, ки дар
лавњулмањфуз навишта шуда, медоданд. Худованд дар
Ќуръон мефармояд:

 [Он мусибате, ки дар замин ва дар љони шумо мерасад,
њамоно он пеш аз офаринишаш навишта шудааст, дар
китобе.] ("Њадид"22)

Ва низ паёмбари Худо(с) мегўяд:

 “Худованд ќабл аз офаридани осмонњо ба панљоњ сол
пеш муќаддароти мардумро навиштааст.”
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3 – Имон меорем ба ин ки њама мављудот ва коинот зери
нуфузи ирода ва иќтидори Аллоњ таъоло ќарор дорад, аз ин
ру тамоми воќеъањо ба хост ва ќудрати ў сурат мегирад,
чизеро, ки Ў хоњад пайдо мешавад ва чизеро, ки нахост пайдо
нахоњад шуд. Барои таъйиди ин гуфта аз оёти зерин истидлол
меорем:

[Ва намехоњед, магар чизеро ки Худо хоста аст.] ("Инсон"30)

 [Ва Худованд чизеро, ки хоњад мекунад.]  ("Иброњим"27)

4. Имон меорем ба ин, ки Худованд тамоми ашёро ба
вуљуд оварда, танњо ў офаридгор буда, дигар њама чиз
махлуќоташ мебошанд ва Худо бар њамаи корњо ќодиру
тавоно аст. Ин матлабро далелњои зерин, ки дар Ќуръон
омада, таъкид менамояд:

 [Худованд офарандаи њама чиз аст.] ("Раъд"16)

 [Худованд њама мављудотро халќ карда, ба њикмати комил
ва таќдири азалии худ њар чизро муъайян кардааст.] ("Фурќон"2)

Вољиб аст бар мо то бидонем, ки таќдир (муъайян
намудани ќисмату сарнавишти махлуќот) ба ќудрати
Худованд бастагї дошта, њама чиз ба таќдири ў на ба хости
бандагон арзи вуљуд мекунад, вале чизеро ки Худованд
барояшон хоста бошад, бешак он чиз тањаќќуќ меёбад ва
кореро, ки Худованд барои бандагонаш нахоста, њаргиз
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пайдо нахоњад шуд, чи тавре ки лозим аст, то бидонем, ки
аслан таќдир яке аз розњои Худованд дар офариниши ашё
буда, њатто фариштаи муќарраб ва паёмбари рисолатманд
аз он хабар ва огоњї надоранд.

Албатта? бандаи мўъмин Парвардигорашро ба сифатњое
васф менамояд, ки он бар покии аллоњтаоло аз айбу нуќсон
далолат мекунад, аз њамин љињат Ў имон овардааст ба ин,
ки њељ коре ё њодисае дар ин олам бе њикмат ва сабаб рух
намедињад ва њар ваќте, ки Ў дар кадом коре њикмати
илоњиро пай набарад, албатта ба љањлу нодонии хеш дар
баробари илми фарогири Худо эътироф менамояд ва њељ
гоњ бар ќисмату сарнавишти муъайян намудаи Худованд
эътироз ва хурдагирї намекунад, зеро Аллоњ таъоло аз
корњои кардааш дар назди касе мавриди пурсиш ва суол
ќарор нахоњад гирифт.

В - ДАР ТАРК НАМУДАНИ ФАРМОНЊОИ ХУДО МЕТАВОН
АЗ ТАЌДИР ЊУЉЉАТ ОВАРД?

Чи тавре, ки гуфтем имон овардан ба таќдир мухолифи
ин нест, ки банда дар афъол ва кирдораш ирода ва хоњиши
худро дошта бошад, зеро, ки шариъат ва воќеъият ин
муддаъоро исбот месозад. Агар аз дидгоњи шариъат
бубинем, ки Худованди бузург дар бораи машият (хосту
ирода) мефармояд:

 [Пас њар, ки хоњад ба сўи Парвардигораш бозгардад.]
("Набаъ"39)

Ва њамчунин њаќтаъоло дар бораи ќудрат ва неру
фармуда:
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[Худованд њар касро ба андозаи тоќат ва нерўяш
мукаллаф менамояд. Рўзи растохез некињои њар шахс ба суди
ў ва бадињояш низ ба зиёни худи ўст.]  ("Баќара"286)

Воќиъият њам баёнгари матлаби зер аст, ки њар инсоне
дорои ирода ва ќудрати хеш мебошад, ки тавассути њамон
ирода ва тавон њар кореро хоњад анљом медињад ва аз он
коре ки нахоњад даст мекашад. Миёни он чизе, ки ба ирода
ва хоњиши вай сурат гирифта, чун роњ рафтан ва миёни он
чизе, ки бидуни ирода ва хоњиши ў сар мезанад, чун табларза
фарќ карда метавонад, вале ирода ва хости банда баъди
машият ва ќудрати Аллоњ таъоло тањаќќуќ мепазирад, зеро
ки Худованд фармуда:

[Ва намехоњед, љуз ончиро, ки Худо хостааст] ("Инсон"30)

Зеро ки олам бо тамоми мављудоту махлуќоташ мулки
Худо мебошад, аз ин рў њељ чизе дар мулки Худованд бе илм
ва машияташ вуљуд надорад.

Имон овардан ба таќдир барои саркашии банда аз
фармони Худо, ё барои даст заданаш ба манњиёт ва
маъсияти Худо,њељгоњ њуљљату далел шуда наметавонад, аз
њамин љињат агар касе барои маъсияту гуноњ карданаш аз
таќдир далелу бурњон созад,бе гумон истидлоли ў аз чанд
љињат ботил ва нодуруст мебошад:

1. Паёмбари Худо(с) мегўяд:
 “Барои њар касе аз шумо љойгоње аз дўзах ё бињишт

навишта шудааст, сипас марде аз њозирин гуфт: эй расули
Худо(с), оё бар таќдир такя накунем? Паёмбар (с) фармуданд:
на, балки амал ва кўшиш намоед, ки њар инсон дар кору касбе
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ки барои он офарида шуда, муваффаќ ва комёб гардонда
мешавад.”

(Ба ривояти Бухорї ва Муслим.)

Аз ин рў паёмбари Худо(с) мардумро ба амал намудан
амр карда, онњоро аз такя кардан ба таќдир манъ намуда
аст.

2. Њамоно Худованди таъоло бандагонашро ба корњои
шоиста супориш ва низ аз корњои бад боздошта, бар дўши
онњо ба андозаи тоќату  тавонашон масъулиятњо
гузоштааст. Худованди бузург фармуда:

[ Эй мўъминон, аз Худо ба ќадри тавонатон битарсед.]
("Таѓобун"16)

Агар банда аз тарафи Худо ба анљом додани коре маљбур
бошад, њароина бар души вай амалњои тоќатфарсое гузошта
мешуд, ки дигар њељ роњи халосї ва растагорї аз он
надошт,аз ин рў андешаи мазкур (маљбурияти банда бар
кардани корњо) ботил ва беасос мебошад, бино бар ин њар
гоњ аз банда ба сабаби љањлу нодонї ё фаромушї ва ё
маљбурият кадом гуноње содир шавад, шахси мазкур аз
дидгоњи шариъат гунањкор шуморида намешавад, зеро ки ў
маъзур буда, гуноњи мазкур аз ў бидуни ихтиёр ва хоњишаш
сар задааст.

3 – Дар њаќиќат таќдиру ќисмат ва сарнавишти тамоми
махлуќот ва мављудот яке аз асрори махфист, ки донистани
он фаќат баъд аз рух доданаш имконпазир мебошад. Банда
пеш аз кардани коре тасмим мегирад,ки тасмим ва хости ў
бидуни огоњиаш аз таќдир ва сарнавишти муъайян намудаи
Худо мебошад,бино бар ин истидлол намудани ў аз таќдир
барои маъсият варзидан комилан ботил ва беасос мебошад.
Агар шахси гунањкор эрод гирифта гўяд: "Тамоми маъсияту
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гуноњњо дар ќисмату сарнавишти ман љабран навишта
шудааст."  Дар посухаш чунин гуфта мешавад, ки пеш аз
даст заданат ба гуноњ аз илми Худо чи огоњї ва хабаре
доштї!? Пас, модом ки ту аз илми ѓайб ва асрори илоњї, ки
таќдиру ќисмат љузъе аз он аст, огоњї надорї ва Худованд
роњњои неку бадро бароят равшан карда, илова бар ин туро
соњибихтиёр ва озод офаридааст, ин њангом агар даст ба
маъсият ва гуноњ бизанї,бешаку шубња маъсияти мазкурро
худат ихтиёр кардаї ва инчунин онро аз тоъату бандагии
Худо бењтар шумурдаї. Бино бар ин сазову кайфари
гуноњонатро рўзи ќиёмат тањаммул хоњї кард.

4 – Шахсе, ки дар тарки вољиботи илоњї ва кардани
гуноњон аз таќдир њуљљату бурњон меорад, агар касе бар ў
ситам кунад ва молу дороияшро бигирад ё иззати нафсашро
поймол намояд, сипас шахси таљовузгар ё ѓоратгар ўро
бигўяд, ки ту њаргиз маро бар таљовуз ва ѓорат карданам
маломату сарзаниш накун, зеро ки ситам кардану ѓорат
намудани ман низ таќдиру ќисмати илоњї буд! Шахси
ситамдида њаргиз далелу њуљљати марди таљовузгарро ќабул
намекунад, пас чї гуна ў ва бо кадом виљдон дар аснои
таљовуз намудани дигарон бар молу мулкаш њуљљату далели
эшонро рад намуда, вале худ чун њуќуќ ва ќавонини
Худовандиро поймол намояд, дарњол аз таќдиру ќисмати
илоњї њуљљату бурњон сохта, хештанро дурусткор вонамуд
мекунад?!

Г – ОСОР ВА НАТОИЉИ ИМОН БА ТАЌДИР
Албатта, имон овардан ба таќдир рукне аз аркони имон

мебошад ки инкоркунандаи он кофир мегардад, вале бешак
имон овардан ба таќдиру ќисмати муъайян кардаи Худо дар
њаёти мардум натоиљ ва таъсироти чашмрасе мегузорад, ки
мо ба тариќи зайл баъзе аз онро баён хоњем кард.

1 – Таќдир бузургтарин омилест, ки инсонро ба амал ва
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кўшиш намудан дар зиндагї барои њусули ризои Худо даъват
менамояд. Имон овардан ба таќдир ќавитарин ангеза барои
бандаи мўъмин мебошад, ки ў дар натиљаи он бо устуворї
ва боварии том саъю амал намуда ва низ дар корњои бузург
иќдом менамояд. Худованд мўъминонро ба чанг задан ба
васоил (тариќа, чора) ва асбоб (лавозимот, шароит) ва низ
ба таваккал намудан бар Худо амр намудааст, инчунин
Аллоњ таъоло ба эшон фармуда, то имон оваранд, ба ин ки
асбобу васоил фаќат ба машияти илоњї натиља медињад, зеро
њамон Худованде, ки холиќи асбобу васоил аст, натиља ва
самараи корњоро низ ў меофарад.

Паймбари Худо(с) мегўяд: “Дар назди Худо мўъмини
нерўмонд аз мўъмини нотавон бењтар ва мањбубтар аст ва
дар њар кадомашон хайру некї вуљуд дорад. Ба он коре талош
кун, ки туро фоида дињад ва њамеша аз Худо ёрї бихоњ ва ба
аљзу нотавонї тан дармадењ ва агар туро чизе расад, магў, ки
агар ман ин тавр мекардам, чунин ва чунон мешуд, вале бигў,
ки ин таќдири Худовандї буд ва он чизе, ки Худованд
мехоњад њамон мешавад, зеро ки калимаи “агар” дарвозаи
васвасаи шайтонро боз менамояд” (Њадиси мазкурро Эмом
Муслим ривоят кардааст).

Вакте ки мусалмонњои собиќ хостанд, то воќеъият ва
авзоъи хешро бо љињод ва мубориза кардан таѓйир
бидињанд, аввалан аз тамоми асбоб ва воситањои љињод
истифода карда, сониян ба Худои бузург таваккал намуданд
ва њељ гоњ ба ин аќида иктифо накарданд, ки Худованд
пирўзии мўъминон ва шикасти кофиронро дар муќаддароти
олам навиштааст, балки эшон аз тамоми асбоб ва васоил,
чун тайёр намудани аслиња ва неруи љангї, шикастани
суфуфи душман ва сабру устуворї дар майдони набард, кор
бурданд,аз њамин љињат Худованд зафару пирўзиро
насибашон карда, ойини исломро тавассути онњо азизу
чирадаст гардонд.
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2 – Таъсири дигари имон ба таќдир ин мебошад, ки инсон
ќадри хешро шинохта, њељ гоњ такаббур ва гарданкашї
намекунад, зеро ки ў аз донистани таќдир ва пешомади корњо
ољиз мебошад, аз њамин љињат ба аљзу нотавонии хеш
эътироф намуда, доимо ба сўи Худованд мўњтољ ва ниёзманд
мебошад.

З – Воќеъан ваќте инсонро хайру некї расад, маѓрур ва
саркаш мегардад ва њар гоњ, ки ба ў нохушї ва мусибат расад,
љазаъу фазаъ карда, ѓамгин мешавад, дар ин сурат танњо
имон овардан ба таќдир аст, ки инсонро аз ѓурур ва саркашї
дар ваќти неъмат ва аз бесабрї ва андуњгинї дар ваќти
мусибат нигоњ медорад ва њар чизе ки рух дод , бегумон илми
азалї ва таќдири илоњї бар он сабќат кардааст. Яке аз
бузургони гузашта мегўяд: "Касе ки ба таќдир нагаравад,
њамеша зиндагиаш ногувор хоњад буд".

4 – Имон овардан ба таќдир тамоми беморињои зиёдеро,
ки љавомиъи башариро фаро гирифта ва боиси кинаву
кудурат дар байни мўъминњо мегардад, несту нобуд мекунад,
монанди марази њасад ва бадхоњї, аз ин рў бандаи мўъмин
нисбати мардуме, ки Худованд барояшон неъмат ва сарват
дода њасад намеварзад, зеро ки Худованд ба онњо ризќу рўзї
дода, неъматњои мазкурро барояшон муќаддар намудааст,
бино бар ин шахси мўъмин хуб медонад, ки хасад варзидан
ба неъмат ва сарватдории дигарон як гуна эътироз ва
хўрдагирї ба таќдири илоњї мебошад.

5 – Бешаку шубња имон овардан ба таќдир дар дили
мўъминон шуљоъат ва далериро эљод намуда,онњоро дар
бархўрд бо мушкилот ва сахтињо устувор мегардонад, аз
њамин љињат рўњия ва ќалби мўъмин дар майдонњои љињод
ва набард ќавї ва устувор буда, њељ гоњ онњо аз марг
наметарсанд, зеро ки дилњояшон саршори ин яќин ва бовар
аст, ки аљал ва марги бандагон муќаддар ва муъайян буда,
лањзае таќдим ва таъхир карда намешавад. Ваќте ки ин аќида
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дар дили мўъминон росих ва устувор буд, онњо њамеша дар
майдонњои набард алайњи душман устувор истода, љињод ва
муборизаи хешро идома медодаанд, бино бар ин тамоми
маъракањои бузурги љињод ва набард дар асри эшон сурат
гирифтааст ва њамаи ин нишондињандаи саботу устувории
онњо дар муќобили душман аст, бо вуљуди ин ки нерў ва
шумори душман чандин баробар аз онњо бештар буд. Зеро
њамаи онњо яќини комил доштанд бар ин, ки инсон
гирифтори њамон чизе мешавад, ки он дар таќдиру
ќисматаш навишта шудааст.

6 – Имон овардан ба таќдир дар дили мўъмин њаќоик ва
вижагињои имониро ба вуљуд меорад, аз ин рў бандаи
мўъмин њамеша аз Худо ёрї хоста, фаќат бар ў эътимод ва
таваккал менамояд. Инчунин ў њамеша ба сўи Худо эњсоси
ниёзмандї карда, сабот ва устувориро аз ў металабад.
Саховатмандї њам яке аз хислатњои мўъмини мазкур буда,
эњсон ва некї кардан ба дигаронро дўст медорад, аз ин љињат
ў нисбати дигарон дилсўз буда, њамеша онњоро кумаку ёрї
менамояд.

7 – Таъсири дигари имон овардан ба таќдир ин аст, ки
таблиѓкунандагони дини ислом даъват ва паёми худро
ошкор намуда, дар назди кофирон ва ситамгарон онро баён
менамоянд ва низ дар роњи Худо аз маломату мазаммати
мардум нањаросида, барояшон њаќиќати имон ва муќтазиёти
онро бозгў менамоянд, чи тавре ки онњо (даъватгарон) аз
падидањои куфру нифоќ њарф зада, мардумро аз он барњазар
медоранд.

Œ à ì ÷ ó í è í  ý ø î í  ( даъваткунандагони роњи Худо) дар
назди њокимони ситамгар аз гуфтани сухани њаќ ибо
намеварзанд, чунки бандаи мўъмин тамоми амалњои
мазкурро бо имони росих анљом дода, бар Худо эътимод ва
таваккал намуда, дар тамоми мушкилоти пешомада, сабр
менамояд, зеро ки ў яќини комил дорад, ба ин ки тамоми
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ољол (маргњо) ва арзоќ (рўзїњо) ба дасти Худованди яктост
ва бандагон њарчанд ќувва ва ёвар дошта бошанд, ба чизе
аз он дастрасї надоранд.

ПУРСИШЊО ДАР МАВЗЎЪИ ИМОН ОВАРДАН БА ЌИЁМАТ
С 1 – Имон овардан ба рўзи ќиёмат, чї маъно дорад?
С 2 – Панљ номе барои рўзи ќиёмат бигўед.
С 3 – Ањаммият додани Ќуръон ба рўзи ќиёмат чї

њикмате дорад?
С 4 – Маънои фитнаи (пурсиши) ќабр чист?
С 5 – Барои вуљуд доштани азоб ва неъматњои ќабр, як

далеле биёред!
С 6 – Оё аќлњоямон метавонад, ки кайфият ва чигунагии

азоб ва неъматњои гўрро дарк намояд? Љавоби бодалел
бигўед.

С 7 – Се нишонаи хурди рўзи ќиёматро бо далелњояшон
зикр намоед.

С 8 – Шаш нишонаи бузурги рўзи ќиёматро  бо
далелњояшон баён намоед.

С 9 – Се сифати Даљљолро номбар кунед ва роњи халосї
ва наљот аз Даљљол дар чист?

С 10 – Барои исботи баъс (зинда шудан пас аз марг) як
далели њисї ва як далели аќлї биёред.

С 11 – Маънои арз чист? Барои ин матлаб як далеле
биёред.

С 12 – Оё миёни арз ва њисоби осон фарќе њаст? Дар ин
маврид посухи равшан бо њуљљату далелаш бигўед.

С 13 – Амалњои мардумро кадом ваќт вазн карда
мешавад? Барои вуљуд доштани мизон ва тарозуи илоњї
далел биёред.

С 14 – Љумлаи зеринро пурра намоед:
–Пули сирот ин … ва њар кас ки дар дунё дар роњи Худо

(ислом) побарљо ва устувор бошад…
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С 15 – Барои вуљуд доштани бињишт ва дўзах њуљљат ва
бурњон биёред!

С 16 – Барои несту фонї нашудани бињишт ва дўзах,
њуљљату далел биёред!

ПУРСИШЊО ДАР МАВЗЎЪИ  ИМОН ОВАРДАН БА ТАЌДИР
С 1 – Имон овардан ба таќдир чї маъно дорад?
С 2 – Мафњуми таќдирро шарњ дода, барои ањамият

доштани имон ба он дар њаёти инсон, далелу бурњон биёред.
С 3 – Аз маќомот ва љузъиёти имон овардан ба таќдир,

албатта, бо зикр намудани далелњо суњбат намоед.
С 4 – Шариъат ва воќеъият баёнгари ин аст, ки инсон

ихтиёр ва интихоби њар корро дар дасти худ дорад, њуљљат
ва адилаи њарду тарафро (шариъат, воќеъият) дар бораи
мавзўъи мазкур, бозгў намоед.

С 5 – Се далеле биёред, ки бе асос будани сухани ононеро
исбот кунад, ки барои маъсияту гуноњ карданашон аз
таќдиру ќисмат њуљљат оварда мегўянд, ки ин њам (гуноњ),
таќдири Худост.

С 6 – Аз панљ таъсирот ва натоиљи имон овардан ба
таќдир њарф бизанед!
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