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Пешгуфтор 

Хамду ситоиш Худованди яктоеро, ки ба ҷуз Ӯ 

касе дигаре мустациқи ибодат нест. 

Ва шацодат медицам, ки Худованд якка ва 

ягона аст ва шарику монанде надорад. 

Ва шацодат медицам, ки Муцаммад банда ва расули 

барцақи Ӯ мебошад ва салому дуруди бепожн бар Ӯ ва 

ацли байту асцобаш. 

Аммо баъд: 

Ин ақидаи мухтасаре мебошад ва ман онро 

махсус барои ацли Шом гардонидам ва онцо 

иншоаллоц баъд аз он, ки насроницо ва баъзе 

тоифацои ботиния заминцо ва дижри онцоро ишғол 

намуданд,  заминцо ва дижри худро социб хоцанд 

гашт. 

Баъзе аз мардуми ацли Шом ва ғайри он аз 

ман хоциш намуданд, ки ба саволи онцо ҷавобе 

нависам, ки чунин буд, дар бораи рузи қижмат ва 

цаққи Худованд бар бандагонаш, ки Худованд ба он 

Нуц (а) ва дигар пажмбаронаш то охирин пажмбараш 

Муцаммад (с)-ро тавсия намуда буд чуноне, ки 

мефармояд: 
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َرَش َرَش ﴿ ا  ٱِّم  و   نِّم وَرَش  لَرَشُكم  َرَش ۦ   َرَش ٰىَّص   نَرَش  ً َٗحا ة ٓي   َرَش ٱٰىَّص  ٓي  ىُ يۡويَرَشا  ۡوحَرَش
َرَش
ۡو َرَش    ا    َرَش يۡويَرَشا  َرَشنَرَش   َرَشصٰىَّص

ٓي  ۦ   ً ٌ  يمَرَش  ة ُ َوَرَش     ةۡو َرَش  ۡو   َرَش   يَرَش     َرَش
َرَش
ْا    َا   يُه

َرَش
ْا   َرَش َرَش   ٱِّم  وَرَش    َا رٰىَّص ُ  [١٣: الشِرى] ﴾١٣   يً     َرَشخَرَش َرَش

«Барои шумо дину оине муқаррар кард аз 

цамон гуна, ки ба Нӯц тавсия карда буд ва аз он чк 

бар ту вацй кардаем ва ба Иброциму Мӯсо ва Исо 

тавсия кардаем, ки динро барпой нигац доред ва 

дар он фирқа-фирқа машавед». 

Сураи Шуро 13 

Чун шацвату тамаъ зижд гашт, пайрави аз 

цавову цавас низ зижд гашт ва бо сабаби зижд гаштани 

хоцишоти дил ва цавасцо фикрцои гуногун пиждо 

шуданд ва бо сабаби фикрцои гуногун тоифацо ва 

гуруццо зижд гаштанд. 

Чун забони араби дар назди ацли забон заъиф 

гашт интишори таъвилцо ва шубцацо осон гашт ва 

ояту цадисцоро бо царгуна таъвилцо маъно медоданд, 

агар ин гумроцкуни барои фирқацои аввал, ки дар 

авал пайдо шуда буданд осон буд, пас ин кор барои 

фирқацои баъди осонтар буд. 

Царкуҷое, ки пайрави аз нафсу шацват бошад 

онҷо шубца низ пайдост, чунки худи шубца аз шацват 

пайдо мешавад ва сипас ба равия ж мазцабе мубаддал 

мегардад, ки аз он пайрави карда мешавад, сипас 
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мардум бидуни ин, ки аз аввали пайдоиши ин мазцаб 

ж равия хабаре дошта бошанд аз он пайрави 

мекунанд Худованд мефармояд: 

ا﴿ فَرَشُُكٰىَّصهَرَش
َرَش
آي َرَشُ مۡو    ا رَرَشُسَُو   جَرَش َرََش     َرَش  ة هَرَش ٍۡو ىُ ُ ُكمُ   َرَش

َرَش
ُ مۡو    ۡو خَرَشكۡو َرَش ر يٗقا  سۡو   َرَش ٰىَّص ۡوُخمۡو   َرَش َرَش

فَرَشر يٗقا ُخلَُ َرَش   َرَش  [٨٧: ابلقرة] ﴾٨٧  َرَشقۡو

«Ва цар гоц пажмбаре омад ва чизцое овард, 

ки писанди нафси шумо набуд, саркашк кардед ва 

гурӯцеро дурӯғгӯ хондед ва гурӯцеро куштед». 

Сураи Бақара 87   

Худованд дар ин оят цавову цавасро зикр 

намуд, ки ба такаббури табдил гашт ва сипас ба дуруғ 

пиндоштан ва ба душмани ва тамоми фирқацои 

гумроц, дар цамаи умматцо ин гуна буданд. 

Худованд цаққу цидоятро бар пажмбараш 

нозил кардааст, пас царки бихоцад ки он цақро 

чуноне ки нозил шуда буд пайрави намояд, пас бояд 

онро аз манбаъаш бигирад, пеш аз он, ки ақлцо бо он 

бози карданд, вацйи мисли об аст ва ақл мисли коса 

аст Худованд вацйиро нозил кард ва дар дили 

Пажмбар (с) онро гузошт, сипас Пажмбар (с) онро дар 

дили асцобаш ҷой намуд, сипас сацобацо онро дар 

дилцои тобеъин ҷой намуданд ва то замоне, ки 

муддат дароз мегашт камбудицо низ зижд мегаштанд, 
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пас царки бихоцад онро софу бе ғубор аз худ кунад ва 

аз он пайрави намояд бояд онро аз сарчашмааш 

бигирад ва сарчашмаи он Пажмбар (с) мебошад, Аз 

Абумусои Ашъари (р.з) ривоят шудааст, ки Пажмбар 

(с) фармуд "Ман амини асцобам мебошам чун ман 

рафтам ончи, ки бар асцобам муқаддар шудааст 

бар сарашон меояд ва асцоб амини умматам 

мебошанд ва чун онцо рафтан ончи ки бар 

умматам муқаддар шудааст бар сарашон меояд". 

Ривояти имом Муслим 

Пас дин ба ҷуз аз китобу суннат ҷои дигар 

гирифта намешавад. 

 Худованд мефармояд: 

َرََش ﴿ نِّم  ِّم  ۧوَرَش       َرَش َرَشدَرَش   ٱٰىَّص   ٌُ
ُ مۡو  رَرَشُسَٗ    ٱۡو ٍُ ْا  نِّم يۡو َا خۡولُ ٍ مۡو   َرَش يۡو

لَرَش ۦ   َرَش ٍ مۡو   َرَشايَرَش خً   ي
ُي َرَش ِّم   َرَش

مُ  ٍُ لِّم ُه ُي َرَش ثَرَش   لۡوك  َرَش بَرَش   َرَش هَرَش  [٢: اجلىعة] ﴾٢ َرَش ٱۡو كۡو

«Ӯст Худое, ки ба   мижни  мардуме  бесавод 

пажмбаре аз худашон фиристод, то ожташро бар 

онцо бихонад ва онцоро покиза созад ва китобу 

цикматашон бижмузад».  

Сураи Ҷумъа 2 

Ва цар илме, ки дар дин аз ғайри китобу 

суннат бошад, гумроци аст. 
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Ва сацецтарин роци фацмидани вацйи, фацмиши 

сацобацои Пажмбар (с) мебошад, пас мо барпо 

доранда цастем вацйиро мувофиқи фацмиши 

сацобацои Пажмбар (с). 
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Фасли якум 

Ислом дини ягонаи Худованд аст ва Худованд 

на аз Ҷинцо ва на аз Инсонцо ба ҷуз ислом дини 

дигареро намепазирад чуноне, ки мефармояд: 

َرَش   َرَش ۡوخَرَش     َرَشنَرَشو﴿  سۡو َرَش م    َرَش ۡو
تَرَش َرَش  فَرَشلَرَشو د  ٗيا  ٱۡو ًُ  ُ قۡو  [٨٥: عىران ال] ﴾٨٥ ن يۡو

«Ва цар кас, ки дине ҷуз ислом ихтижр 

кунад, аз ӯ пазируфта нахоцад шуд». 

Сураи Оли Имрон 85  

Ва боз мефармояд: 

 سۡو َرَش ُم    ٱٰىَّص     ينَرَش   ٱِّم  وَرَش     ٰىَّص ﴿
 [١٩: عىران ال] ﴾١٩  ٱۡو

«Албатта дин дар назди Худо дини ислом 

аст». 

Сураи Оли Имрон 19 

Ва ислом дини тамоми пажмбарон буд чуноне, 

ки Худованд мефармояд: 

ٓي ﴿ ا لۡويَرَشا  َرَشنَرَش رۡوسَرَش
َرَش
تۡول  َرَش  ن و   ٓي     ٰىَّص  رٰىَّصُسَوٍل  ن و  َرَش ۡوً   ىَُو  ۥ    َرَش ًُ ىٰىَّص

َرَش
ٓي  أ َرًَش   َرَش ٓي     َرَش  ۠ا     ٰىَّص ىَرَشا

َرَش
ُتُن     أ  فَرَش ٱۡو

 [٢٥: االًبياء] ﴾٢٥
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«Мо пеш аз ту цар пажмбаре ки 

фиристодем, фақат ба ӯ вацй кардем, ки ғайри 

Ман худое нест. Пас Маро бипарастед». 

Сураи Анбиж 25 

Ва боз мефармояд: 

ٓي ﴿  ا ٓي     ٰىَّص يۡويَرَشا  ۡوحَرَش
َرَش
ۡو َرَش    ٓي     َرَش ا هَرَش ٓي   َرَش يۡويَرَشا  ۡوحَرَش

َرَش
ن   ۚۦۦ  ن و    َرَش ٱٰىَّصت  ِّم  ۧوَرَش  ىَُوٖح     َرَش     ٓي   َرَش ۡو يۡويَرَشا  ۡوحَرَش

َرَش
    َرَش    َرَش 

ٌ  يمَرَش  ُقَوَرَش   سۡو َرَش  َرَش   سۡو َرَش   ي َرَش    ةۡو َرَش يَرَش ۡو تَرَشاا    َرَش سۡو
َرَش وَرَش   َرَش   يَرَش    َرَش ٱۡو  َُّي

َرَش
أ ُيَوُ َرَش   َرَش   َرَش َرَش ُر  َرَش   َرَش

ۚۦ  ُبَٗرا دَرَشا ُۥدَرَش   َرَش َرَشاحَرَش ۡويَرَشا  َرَشُسلَرَشيۡو َرَش وَرَش رُُسٗ   ١٦٣ زَرَش مۡو   َرَشنۡو   َرَش ٍُ لَرَشيۡو َرَش   َرَش َرَش ۡو َرَش  تۡوُ   ن و  َرَش رُُسٗ    َرَش  لٰىَّصمۡو   َرَش
مۡو  ٍُ ُ  ۡو ۚۦ   َرَشقۡو لَرَشيۡو َرَش ٰىَّصمَرَش   َرَش ُ   َرَش َرَش ل يٗها ُ َوَرَش    ٱٰىَّص ر يوَرَش  نُّي َرَش ِّم  يوَرَش  رُّيُسٗ   ١٦٤ حَرَشكۡو َرَش ٰىَّص   َرَشُني     َرَشُكَ َرَش    

َرَش  ل ليٰىَّصاس   ُۢة  ٱٰىَّص    َرَش نَرَش  ُحجٰىَّص ُ   َرَش َرَش َرَش   لرُّيُس      َرَش ۡو ك يٗها  َرَش  يً ا  ٱٰىَّص  [١٦٥  ،١٦٣: امنصاء] ﴾١٦٥ حَرَش

«Мо ба ту вацй кардем, цамчунон ки ба Нӯц 

ва пажмбарони баъд аз ӯ вацй кардаем ва ба 

Иброциму Исмоил ва Исцоқу Яъқуб ва 

наберагони Яъқуб ва Исо ва Айюб ва Юнус ва 

Цорун ва Сулаймон вацй кардаем ва ба Довуд 

«Забур»-ро арзонк доштем.  

Ва пажмбароне, ки пеш аз ин достонцояшонро 

барои ту гуфтаем ва онон, ки достонцояшонро 

барои ту нагуфтаем. Ва Худо бо Мӯсо сухан гуфт, 

сухан гуфтане бевосита.  
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Пажмбароне муждадицанда ва бимдицанда, то аз 

он пас мардумро бар Худо цуҷҷате набошад ва 

Худо пирӯзманду цаким аст!».  

Сураи Нисо 163 - 165 

Ва баъд аз он ки Худованд ин пажмбаронашро 

зикр кард амсоли: Нуц, Иброцим, Исцоқ, Яъқуб, 

Довуд Сулаймон, Айюб, Юсуф, Мусо, Цорун, Закарж, 

Яцж, Исо, Илжс, Исмоъил, Ясаъ, Лут, Юнус, гуфт: 

 ْا َرَش    َرَش ﴿
ُ
نَرَش   ٱٰىَّص  وَرَش    ُ   َرٌَش مُ   ٱٰىَّص ٍُ نَرَش   ٍُ خَرَشن  ۡو   فَرَشت   [٩٠: االًعام] ﴾٩٠   ۡو

«Инцо касоне цастанд, ки Худо цидояташон 

кардааст пас ба равиши онцо пайравк кун».  

Сураи Анъом 90 

Динцои тамоми пажмбарон дар асл 

мувофиқанд танцо дар баъзе масъалацои фаръи аз 

цамдигар фарқ мекунанд, фаръцо фарқ мекунанд на 

аслцо, Худованд барои бани Исроил Мусо ва Исо (а)-

ро фиристод ва бо нозил кардани Инҷил баъзе 

оятцои Тавротро мансух гардонид, Исо (а) ба қавмаш 

гуфт: 

ٗ ا﴿ نِّم  ُ  َرَش ا  َرَش ِّم هَرَش َرَش  ل رَرَش  ث   ن وَرَش   َرَشنَرَش ٰىَّص   َرَش ۡو َۡو ح  ٰىَّص   ٱٰىَّص
ُ
ٱ   ُحرِّم  َرَش   ٱٰىَّص    َرَش ۡو َرَش  لَرَشُكم  َرَش

ۚۦ  لَرَشيۡوُكمۡو ئۡوُخُكم  َرَش بِّم ُكمۡو  نِّم و و َٔرَشاَرَش َرَشةٖح  َرَشج  ْا  رٰىَّص َا ُق َرَش  فَرَش  ٰىَّص   يُ َ     ٱٰىَّص
َرَش
 [٥٠: عىران ال] ﴾٪٤  َرَش 
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«Тавроти цозирро тасдиқ мекунам ва баъзе 

аз чизцоеро, ки бар шумо царом шуда, цалол 

мекунам. Бо нишонк аз Парвардигоратон назди 

шумо омадаам. Аз Худо битарсед ва ба ман итоат 

кунед!». 

Сураи Оли Имрон 50 

Бо вуҷуде, ки цазрати Исо ва Мусо (а) ба суи як 

қавм фиристода шуда буданд шариъатцояшон дар 

баъзе шохацо фарқ  мекарданд, пас чи гуна шариъати 

дигар пажмбарон фарқ накунад?! 

Ва инчунин ягон шариъате набуд, ки дар он 

тацриф дохил нашуда бошад, Худованд мефармояд: 

مۡو    ٰىَّص ﴿ ٍُ ر يٗقا ن يۡو َُۥ َرَش  لَرَش َرَش م  َرَشلۡو ٍُ نَرَشخَرَش ۡو   ل
َرَش
َ ُ  ة  لۡوك  َرَش ب   أ ُت َرَش ۡو َرَش ا  لۡوك  َرَش ب   ن وَرَش  ٱ  َرََش   َرَشنَرَش ٌُ 

يَرَشُقَلَُ َرَش   لۡوك  َرَش ب   ن وَرَش  َرََش   َرَش ا  ٱٰىَّص     ين   ن وۡو  ٌُ َرََش   َرَشنَرَش يَرَشُقَلَُ َرَش   ٱٰىَّص     ين   ن وۡو  ٌُ َرَش   َرَش   لۡوكَرَش  وَرَش   ٱٰىَّص    َرَش
مۡو  ٌُ لَرَشُهَ َرَش   َرَش  [٧٨: عىران ال] ﴾٧٨  َرَش ۡو

«Ва аз мижни онцо гурӯце цастанд, ки ба 

шеваи китоби Худо сухан мегӯянд, то пиндоред, 

ки он чк мегӯянд, аз китоби Худост, дар цоле ки аз 

китоби Худо нест. Ва мегӯянд, ки аз чониби Худо 

омада ва цол он ки аз ҷониби Худо нажмада аст. Ва 

худ медонанд, ки бар Худо дурӯғ мебанданд». 

Сураи Оли Имрон 78 
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Ва боз мефармояд: 

و  لۡوُكَرَش مَرَش  ُ َرَشرِّم فَُ َرَش ﴿ َرََشاض   ًۦ   َرَش  [٤٦: امنصاء] ﴾٤٦ نٰىَّص

«Баъзе аз (яцудижн) калимоти Худоро ба 

маънк дигаргун мекунанд». 

Сураи Нисо 46 

Ва чуноне ки Худованд мехост, мижни 

мардуми омма ва расидан ба цақиқат пардае эҷод 

шуд, ва ягона роци расидан ба цақиқат он аст, ки 

пажмбари наве фиристода шавад, сипас Худованд 

дини цақро бо фиристодани Муцаммад (с) пойдор 

кард, пас дини цақе вуҷуд надорад магар дини Ӯ 

чуноне, ки Худованд мефармояд: 

َرَش   َرَش ۡوخَرَش     َرَشنَرَشو﴿  سۡو َرَش م    َرَش ۡو
تَرَش َرَش  فَرَشلَرَشو د  ٗيا  ٱۡو ًُ  ُ قۡو َرََش  ن يۡو ٌُ ة        َرَش رَرَش   لۡو َرَش    يوَرَش  ن وَرَش   ٱٓأۡل 

 [٨٥: عىران ال] ﴾٨٥

«Ва цар кас, ки дине ҷуз ислом ихтижр 

кунад, аз ӯ пазируфта нахоцад шуд ва дар охират 

аз зижндидагон хоцад буд». 

Сураи Оли Имрон 85 

Ва рисолату пажмбарии Муцамад (с)-ро барои 

цамаи умматон дастур гардонид, чи бар инсонцо ва 
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чи бар ҷинцо ва чи бар арабу аҷам чуноне, ки 

мефармояд: 

ٓي ﴿ ا لۡو َرَش  َرَش   َرَشنَرَش رۡوسَرَش
َرَش
ٗ ا لِّم ليٰىَّصاس    َرَش فٰىَّصثٗ     ٰىَّص    َرَشش  ىَرَش   ٗرا ب وٰىَّص   َرَش َرَش   َرَش َرَش ك   ۡو َرَش

َرَش
  َرَش   ٱٰىَّصاس    

لَرَشُهَ َرَش   [٢٨: شبا] ﴾٢٨  َرَش ۡو

«Туро ба пажмбарк фиристодем, бар цамаи 

мардум; муждадицандаву бимдицанда. Вале 

бештари мардум намедонанд». 

Сураи Сабаъ 28 

Имом Муслим аз Абуцурайра (р.з) ривоят 

мекунад, ки пажмбар (с) фармуд: 

"Қасам бар зоте, ки ҷони ман дар дасти Ӯст! 

Касе нест аз ин уммат, ки дар бораи ман 

бишунавад, на яцуди ва на насрони сипас 

бимирад дар цоле, ки ба он чи ки ман барояш 

фиристода шудаам эмон наоварда бошад, магар 

ин, ки аз ацли дузах хоцад буд". 

Худованд Қуръонро аз тацрифу табдил нигоц 

дошт чуноне, ки мефармояд: 

ۡووُ    ىٰىَّصا﴿ َرَشا  َرَش ٱۡو رَرَش  ىَرَش ٰىَّص ُۥ  ىٰىَّصا  ٱِّم  ۡو  [٩: احلجر] ﴾٩ لَرَش َرَش   ُ َ َرَش  َلَرَش

«Мо Қуръонро худ нозил кардаем ва худ 

нигацбонаш цастем».   Сураи Циҷр 9 
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Фасли дувум 

Касе исломро тафсир намекунад ва мақсаду 

муроди Худовандро бажн намекунад, магар Худованд 

дар китобаш ва дар суннати Пажмбараш (с), дар 

назди мардум касе аз Пажмбар (с) равшантар ва 

наможнтар нест, локин бо вуҷуди ин, Ӯ ба ҷуз 

пажмбари вазифаи дигаре надорад, Худованд 

мефармояд: 

ا﴿ َرٍَش  ُّي
َرَش
أ ٓي  ةَرَشلِّم  ۡو   لرٰىَّصُسَُو  يَرَش  ا ى  وَرَش  نَرَش

ُ
ۡو َرَش    بِّم  َرَش   ن و    َرَش  [٦٧: املائ دة] ﴾٦٧ رٰىَّص

«Эй пажмбар, он чиро, ки аз Парвардигорат 

бар ту нозил шудааст, ба мардум бирасон».  

Сураи Моида 67 

Ва вазифаи пажмбар ба ҷуз расондан бажн 

намудани он низ мебошад,  

Худованд мефармояд: 

ا﴿ َرَش   َرَشنَرَش َرَش َرَش  ُ     ٰىَّص   لرٰىَّصُسَو    َرَش ُهت  ُ   ٱۡو
ۡو  [٥٤: انلِر] ﴾٥٤  ل

«Ва бар ӯцдаи пажмбар ғайри таблиғи 

ошкор цеҷ нест». 

Сураи Нур 54 
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Ва ин чунин мешавад, ки бажн аз ҷониби 

Худованд низ бошад, чуноне мефармояд: 

ًُ  فَرَشإ ذَرَشا﴿  َرَش 
ۡو
ۥ فَرَش حٰىَّصت  ۡو   َرَشرَرَش  ًُ لَرَشيۡويَرَشا    ٰىَّص  ُ مٰىَّص  ١٨  ُرۡو َرَشاىَرَش ۥ  َرَش ًُ  [١٩  ،١٨: امقياوة] ﴾١٩  َرَشيَرَشاىَرَش

«Чун хондемаш, ту он хонданро пайравк 

кун. Сипас бажни он бар уцдаи Мост». 

Сураи Қижмат 18- 19 

Ва суннат низ вацест аз ҷониби Худованд 

чуноне ки мефармояд: 

ا﴿ و    َرَشيط  ُ   َرَشنَرَش َرََش     َرَش َرٍَش ۡو َرََش     ۡو  ٣  ل  [٤  ،٣: انلجه] ﴾٤  َُوَرَش    َرَشوۡو      ٰىَّص  ٌُ

«Ва (Муцаммад) сухан аз рӯи цаво (цавас) 

намегӯяд.  Ин сухан фақат он чизест, ки ба ӯ вацй 

мешавад». 

Сураи Наҷм 3 - 4 

Царгоц, ки пажмбар (с) суоле карда мешуд ва 

дар собиқ ҷавоби онро агар аз тариқи вацй медонист 

ҷавоб медод вагарна интизори вацй мешуд. 

Ва наздиктарин мардум ба фацми пажмбар (с) 

сацобацояш буданд ва фацмидани онцо Қуръонро 

цуҷҷат аст, Ва царки бигуяд, ки касе ба ҷуз Худованд 

цаққи дар шариъат ворид намудани чизеро мисли 
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Худованд цақ дорад, мисли: чизеро цалол намудан ж 

царом гардонидан аз пеши худ дорад, гуж ки худро 

дар цукми Худованд шарик сохтааст, Ва ин ширке аст, 

ки  касе дар он ихтилоф надорад. 

Худованд китобашро нозил накардааст магар 

ин ки дар гуфтацояш он маъноест, ки онро мехоцад, 

Ва мақсадашро касе цаққи тафсир кардан надорад 

магар худи Ӯ ва цар касеро, ки аз бандагонаш иҷозаи 

онро дода бошад. 

Барои инсоне, ки аз Қуръон маъноеро 

истихроҷ мекунад ду шарт аст: 

Аввал: Аз забони араби ва асли он дар ифроду 

таркибаш берун набошад. 

Дувум: Маъноеро, ки истихроҷ мекунад бо 

маънои собитшуда аз Қуръон мухолиф набошад. 

Чунон нест, ки царчи ба Худованд нисбат дода шавад 

аз ҷониби Ӯ бошад, бе шубца ононе, ки аз ацли китоб 

мукаллаф ба истинбот буданд гумроц шуданд, чуноне 

ки Худованд дар бораи ацли китоб мефармояд: 

مۡو    ٰىَّص ﴿ ٍُ ر يٗقا ن يۡو َُۥ َرَش  لَرَش َرَش م  َرَشلۡو ٍُ نَرَشخَرَش ۡو   ل
َرَش
َ ُ  ة  لۡوك  َرَش ب   أ ُت َرَش ۡو َرَش ا  لۡوك  َرَش ب   ن وَرَش  ٱ  َرََش   َرَشنَرَش  ن وَرَش  ٌُ

يَرَشُقَلَُ َرَش   لۡوك  َرَش ب   َرََش   َرَش ا  ٱٰىَّص     ين   ن وۡو  ٌُ َرََش   َرَشنَرَش يَرَشُقَلَُ َرَش   ٱٰىَّص     ين   ن وۡو  ٌُ َرَش   َرَش مۡو   لۡوكَرَش  وَرَش   ٱٰىَّص    َرَش ٌُ   َرَش
لَرَشُهَ َرَش   [٧٨: عىران ال] ﴾٧٨  َرَش ۡو
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«Ва аз мижни онцо гурӯце цастанд, ки ба 

шеваи китоби Худо сухан мегӯянд, то пиндоред, 

ки он чк мегӯянд, аз китоби Худост, дар цоле ки аз 

китоби Худо нест. Ва мегӯянд, ки аз чониби Худо 

омада ва цол он ки аз ҷониби Худо нажмада аст. Ва 

худ медонанд, ки бар Худо дурӯғ мебанданд». 

Сураи Оли Имрон 78 

Мегуяд: 

َُۥ َرَش ﴿  م  َرَشلۡو ٍُ نَرَشخَرَش ۡو   ل
َرَش
 ﴾٧٨ ة  لۡوك  َرَش ب   أ

«ба шеваи китоби Худо сухан мегӯянд» 

На ба ғайри он 

 ﴿ ُ َ ُت َرَش ۡو َرَش  ﴾٧٨ ٱ 

«то пиндоред, ки он чк мегӯянд, аз китоби 

Худост» 

Аз шиддати наздикияш ба он, яъне дар гумроци. 
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Фасли севум 

Аз цуқуқцои Худованд: Ягона донистани Ӯ дар 

тамоми навъцои ибодатцо аст, Худованд мефармояд: 

ُكمۡو ﴿ ٍُ ً      َرَش  ن       َرَش ٓي   َرَش ح  َرًَش   ٰىَّص َرََش     ٰىَّص     َرَش    [١٦٣: ابلقرة] ﴾١٦٣  لرٰىَّصح يمُ   لرٰىَّصحۡو َرَش وُ  ٌُ

«Худои шумо Худоест яктост. Худое ғайри 

Ӯ нест бахшоянда ва мецрубон!». 

Сураи Бақара 163 

Ва касеро дар амалцои қалби ва забони ва 

аъзоцо бар Ӯ шарик наовардан,  

Худованд мефармояд: 

ْا ﴿  ُتُن ا َرَش   َرَش ٱۡو ْا   َرَش َرَش   ٱٰىَّص َا ۦ   ُ ۡو ُ   ً ا   ة  [٣٦: امنصاء] ﴾٣٦  َرَش ۡو ٔٗ

«Худоро бипарастед ва цеҷ чизеро шарики 

Ӯ масозед». 

Сураи Нисо 36 

Ширки акбар савоберо дар инсон боқи 

нахоцад монд,  

Худованд мефармояд: 
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نۡو ﴿  لَرَشقَرَش َرَش   َرَش  و 
ُ
ۡو َرَش    تۡول  َرَش  ن و  ٱٰىَّص  وَرَش    َرَش     َرَش جَرَش  لَرَش  وۡو   َرَش َرَش ۡو  ۡو

َرَش
وٰىَّص    تَرَشطَرَش َرَش ۡو لُ َرَش   َرَش هَرَش  ٱَرَش

َرَشُكَ َرَشوٰىَّص  ٱَرَش  [٦٥: الزمر] ﴾ ٦٥  لۡو َرَش    يوَرَش  ن وَرَش   َرَش

«Ба ту ва пажмбарони пеш аз ту вацй 

шудааст, ки агар ширк бижваред, амалцоятон 

ночиз гардад ва худ аз зижнкунандагон хоцед буд». 

Сураи Зумар 65 

Ин хитоб ба суи Пажмбар (с) мебошад пас 

цоли дигарон бо ин хитоб чигуна бошад? 

Худованд гуноци ширкро намебахшад магар 

бо тавбааш, Худованд мефармояд: 

َرَش     ٰىَّص ﴿ غۡو  رُ   َرَش   ٱٰىَّص    َرَش
َرَش
َرَش َرَش    ۦ   ُ ۡو  ً يَرَشغۡو  رُ  ة ا  َرَش و  َرَش ل  َرَش  ُد  َرَش  نَرَش ٓيُ ۚۦ  ل هَرَش ا َرَششَرَش و     ُ ۡو  ۡو   َرَشنَرَش

ن   ة  ٱٰىَّص   قَرَش َرَش     َرَش يًها    ۡوًها   ۡو َرَش  [٤٨: امنصاء] ﴾٤٨  َرَش  

«Албатта Худо гуноци касонеро, ки ба Ӯ 

ширк оваранд, намебахшад ва гуноцони дигарро 

барои цар кк бихоцад, меомурзад. Ва цар кк ба 

Худо ширк оварад, дурӯғе сохта ва гуноце бузург 

муртакиб шудааст». 

Сураи Нисо 48 

Боз мефармояд: 
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ْا   ٱٰىَّص  وَرَش     ٰىَّص ﴿ ُر ا ْا   َرَش َرَش نُّي ا و  َرَشصَرَش ْا  ُ مٰىَّص   ٱٰىَّص   سَرَش  ي     َرَش َا احُ مۡو  نَرَش ٌُ ار    َرَش غۡو  رَرَش  فَرَشلَرَشو ُ  ٰىَّص   َرَش
 ُ مۡو   ٱٰىَّص ٍُ َرَش  [٣٤: حمىد] ﴾٣٤ ل

«Худо касонеро, ки кофир шуданд ва 

мардумро аз роци Худо боздоштанд ва дар куфр 

мурданд, царгиз нахоцад бахшид». 

Сураи Муцаммад 34 

Ва цар ки бо куфр бимирад пас ӯ дар оташ аст, 

Худованд мефармояд: 

دۡو   َرَشنَرَشو﴿ حَرَشن  و ن يُكمۡو   َرَشرۡو ۦ   َرَش يَرَشُهجۡو  د  يً  َرََش   َرَش ٌُ ف ر    َرَش  ْا َرَش    َرَش   َرَش
ُ
جۡو  فَرَش  ت طَرَش مۡو  حَرَش ٍُ  ۡو َرَش لُ

َرَش
  

ة     ٱُّي ۡويَرَشا     رَرَش  ْا َرَش    َرَش   َرَش ٱٓأۡل 
ُ
صۡو َرَش ُب   َرَش 

َرَش
مۡو   ٱٰىَّصار      ا ٌُ َرٍَش ُ  َرَش    ي  [٢١٧: ابلقرة] ﴾٢١٧  َرَش   

«Аз мижни шумо онцое, ки аз дини худ 

бозгарданд ва кофир бимиранд, аъмолашон дар 

дунж ва охират нобуд шуда ва ҷовидона дар 

ҷацаннам бошанд!». 

Сураи Бақара 217 

Ва боз мефармояд: 

ْا   ٱٰىَّص  وَرَش     ٰىَّص ﴿ ُر ا ْا   َرَش َرَش َا احُ مۡو   َرَشنَرَش ٌُ ارٌر   َرَش  ْا َرَش    َرَش  ُ  ٰىَّص
ُ
ٍ مۡو    يۡو

لَرَش يَرَشثُ   َرَش ث    ٱٰىَّص   لَرَش ۡو ۡوهَرَش َرَش   كَرَش   َرَش ٱٰىَّصاس    َرَش ل
َرَش   َرَش   ۡو

َرَش
 [١٦١: ابلقرة] ﴾١٦١  
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«Бар онон, ки кофир буданд ва дар кофирк 

мурданд, лаънати Худо ва фариштагону цамаи 

мардум бод!» 

Сураи Бақара 161 

Ва шояд кофир дар цажташ ба мардум фоидае 

бирасонад, локин ин арзони доштани кавниест ба 

монанди дигар манфиъатцое, ки Худованд фоидаи 

онцоро арзони доштааст, мисли манфиъати офтобу 

моцтоб ва шамолу абрцо, балки фоидаи инцо барои 

мардум зиждтар мебошад. 
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Фасли чацорум 

Имон ва куфр: 

Инцо ду исм ва ду цукме мебошанд, ки танцо 

Худованд ба онцо цукм мекунад, пас касеро кофир 

гуфта намешавад магар бо далил ва цуҷат. 

Мардум дар рӯи замин ба ду қисманд: 

1) Муъмин. 

2) Кофир. 

  Худованд мефармояд: 

َرََش ﴿  ُكمۡو   ٱٰىَّص   ٌُ لَرَشقَرَش ف ر   فَرَشه يُكمۡو  ٓأۡلَرَش ۚۦ   َرَشن يُكم  َرَش ن و   [٢: اتلغابي] ﴾٢ نُّي ۡو

«Ӯст, ки шуморо бижфарид. Баъзе аз шумо 

кофир ва баъзе мӯъминанд». 

Сураи Тағобун 2  

Ва цукми ин ду гуруц онест, ки Худованд онро 

дар Қуръон ж суннати Пажмбараш (с) нозил кардааст. 

Аммо мунофиқон онцое мебошанд, ки: 

1. Ё дар асл кофир цастанд ва онро пинцон 

намуда дар зоцир худро муъмин нишон 

медицанд, мисли оне, ки дар зоцир нишон 
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медицад, ки гуж ба Худованд ва китобаш ва 

пажмбаронаш эмон дорад, аммо дар ботин 

инцоро дуруғ мешуморад, ва инро нифоқи 

акбар мегуянд. 

2. Ё ин, ки мусулмонанд локин гуноцро пинцон 

медоранд ва тақворо зоцир месозанд, мисли 

оне ки дар зоцир нишон медицад, ки дар 

ацдцояш вафодор аст, аммо дар ботин 

ацдшикан мебошад, ва инро нифоқи асғар 

мегуянд. 

Ва ин мунофиқро дар зоцир цамчун муомилаи 

мусулмонон карда мешавад. 

Дар асл молу хуни муъмин царом аст, ва хуну 

моли кофир цалол аст, локин ин маънои онро 

надорад, ки хуну моли кофир дар цар сурат цалол аст, 

балки мешавад, ки хуну молаш царом гардад, мисли 

ин, ки бо ӯ ацд баста шавад ва ӯро амон дода шавад, ж 

ӯро мусулмоне ба зимаи худ бигирад, дар ин суратцо 

хуну моли ӯ царом хоцад гашт. 

Ва муъминро низ бо сабаби баъзе гуноцон 

кушта мешавад, мисли ин ки касеро бикушад, ва ж 

баъди зан диданаш ж шавцар диданаш зино кунад. 

Ва касеро кофир гуфта намешавад магар он, 

ки ӯро Худованду расулаш кофир цукм кунанд: 
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Мисли ин, ки касе Худованду пажмбарашро дуруғ 

бишуморад. 

Ё инки ба Худованду пажмбараш масхара намояд,  

Худованд мефармояд: 

مۡو ﴿ ٍُ َرَش ٱۡو
َرَش
أ لَرَش  و سَرَش ۦ   َرَش رَرَشُسََل  ۦ   َرَش ة  ٱٰىَّص   َرَش َرَشايَرَش خً 

َرَش
ُبۚۦ  ُ ۡو   ىَرَشلۡو َرَش َُُض  َرَش ا ُ يٰىَّصا َنَرَش َرَشُقَلُوٰىَّص    ٰىَّصهَرَش  َرَش

ٍۡو  ُ   َرَش  خَرَش َرَش ۡو ثٖح ٦٥ُ يُخمۡو      َرَش
ٓي ا و  َرَش ۚۦ      ٰىَّص ۡوُ   َرَش نَرَش     َرَش ي ُكمۡو حُم  َرَش ۡو رۡو ْا  َرَشنۡو  َرَش َرَش ُر ا خَرَش    نِّم يُكمۡو   َرَش  َرَش ۡو

َۢة     َرَش
ٓي ا ْا ُُمۡور ن  َرَش ُ  َرَش ِّم وۡو  َرَش َا ىُ مۡو  َرَش ٍُ  ٰىَّص

َرَش
 [٦٦  ،٦٥: اتلِبة] ﴾٦٦ة أ

«Агар аз онцо бипурск, ки чк мекардед? 

Мегӯянд: «Мо бо цам харф мезадем ва бозк 

мекардем». Бигӯ: «Ож  Худо ва ожти Ӯ ва 

пажмбарашро масхара мекардед?» 

Узр нажваред. Пас аз имон кофир шудаед. Агар аз 

гуноци гурӯце аз шумо бигузарем, гурӯци дигарро, 

ки гунацкор шудаанд, азоб хоцем кард». 

Сураи Тавба 65 - 66 

Ё ин, ки бо Худованду пажмбараш якрави 

намуда ба амрцои онцо сар хам нанамояд. 

Ё ин, ки аз ацкоми шариъат чизеро инкор 

намояд, ки бо таври қатъи собит шуда бошад. 

Ё ин, ки аз номи Худованд дуруғ бигуяд,  

Худованд мефармояд: 
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ا﴿ ن ُيَ َرَش   َرَش   ٱٰىَّص  وَرَش   لۡوكَرَش  وَرَش   َرَش ۡو َرَش      ٰىَّصهَرَش  ْا َرَش    َرَش   ٱٰىَّص    يَرَش ج  ٥و َٔرَشا  ُ ۡو
ُ
مُ   َرَش  ةَُ َرَش  ٌُ   لۡو َرَش   

 [١٠٥: انلدل] ﴾١٠٥

«Касоне дурӯғ мебофанд, ки ба ожти Худо 

имон надоранд. Инцо худ дурӯғгӯянд». 

Сураи Нацл 105 

Ва боз мефармояд: 

وۡو ﴿  لَرَشمُ   َرَشنَرَش  ۡو
َرَش
و     َرَش      هٰىَّص َرَش    ۡو َرَش ةًا  ٱٰىَّص    َرَش  ۡو   َرَش  

َرَش
وَرَش    َرَش ِّم    َرَش ٰىَّص ا ة  ٱۡو َرَشهٰىَّص ٓۥيۚۦ  ل ٓي َرَش ُ ا لَرَش ۡو َرَش  جَرَش

َرَش
     أ

يٰىَّصمَرَش  َرٍَش َٗ  جَرَش ثۡو  [٦٨: امعٌكبِت] ﴾٦٨ لِّم لۡو َرَش   ر يوَرَش  نَرَش

«Пас кист ситамкортар аз он, ки бар Худо 

дурӯғ мебандад ж ба цангоме ки цақ ба сӯи ӯ ояд, 

такзибаш мекунад (дурӯғ мешуморад)? Ож дар 

ҷацаннам ҷойгоце барои кофирон нест?» 

Сураи Анкабут 68 

Дар ин оят зулм ба куфр тафсир шудааст. 

Ё ин, ки ибодатеро барои ғайри Худованд 

анҷом бидицад. 

Худованд мефармояд: 

ا  ٱٰىَّص   نَرَش َرَش   َرَشنۡو ُ   َرَشنَرَشو﴿  ًٍ رَرَش     َرَش  ُۥ ةُرۡو َرَش وَرَش   َرَش   َرَشآأۡلَرَش ۦ  َلَرَش  ً ا ة ۥ فَرَشإ  ٰىَّصهَرَش ًُ اةُ ٓيۚۦ    ينَرَش  ح  َرَش ۦ   ً بِّم  رَرَش
ۥ ًُ ل  ُ   َرَش    ىٰىَّص  [١١٧: املؤوٌِن] ﴾١١٧  لۡو َرَش   ُر  َرَش  ُ  ۡو
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«Он кас, ки ба ҷои Худои якто худои 

дигареро мехонад, ва ба цаққонияташ цеҷ 

бурцоне надорад, ин аст, ки цисобаш назди 

Парвардигораш хоцад буд. Ва кофирон наҷот 

намежбанд». 

Сураи Муъминун 117 

Агар чи ин ибодатро холис барои ғайри Худо 

анҷом бидицад ж ин, ки бутцоро восита мижни худ ва 

худованд бигардонад, цамаи инцо куфр мебошанд,   

Худованд мефармояд: 

ُتُن  َرَش ﴿  يَرَش ۡو ا  ٱٰىَّص   ُد     ن و  َرَش مۡو   َرَش  نَرَش ٌُ مۡو   َرَش َرَش   َرَشُ ُّي ٍُ  ُ يَرَشُقَلَُ َرَش   َرَشي َرَش ٓي     َرَش ُ  َرَش   َرَش 
ُ ىَرَشا عَرَش  ُ يَرَش ِّم  َُٔ َرَش   ُ ۡو   ٱٰىَّص ۚۦ    ينَرَش  ُ  َرَش

َرَش
َرَش  أ ا  ٱٰىَّص لَرَشمُ   َرَش  ة هَرَش  ض         َرَش َرَش   ل ٰىَّص َرَش  َرَش          َرَش ۡو

َرَش ۥ  ٱۡو ًُ  ُستۡو َرَش يَرَش
حَرَش َرَش  َرَش   ا  َرَش هٰىَّص  [١٨: يِنس] ﴾١٨  ُ ۡو ُ َ َرَش  ٱَرَش

«Ғайри Худо чизцоеро мепарастанд, ки на 

судашон мерасонад на зижн. Ва мегӯянд: Инцо 

шафеъони мо дар назди Худоянд. Бигӯ: Ож ба 

Худо аз чизе хабар медицед, ки дар замину осмон 

аз он хабаре надорад? Худо пок аст ва аз он чк бо 

Ӯ шарик месозед, болотар аст!». 

Сураи Юнус 18 



 

27 

Ё ин ки ончиро, ки махсуси Худованди ягона 

аст дигаронро дар он шарик бидонад, мисли он, ки 

чизеро дар шариъат бо гуфтаи касе царом бидонад ж 

цалол, чунки Худованд ацкоми шариъатро ибодат 

номидааст чуноне, ки  мефармояд: 

مُ       ﴿ ُكۡو ٰىَّص      ٰىَّص   ٱۡو رَرَش  ٱ   َرَش
َرَش
 ٰىَّص   

َرَش
ْا  أ ا ُتُن ٓي ٓي   َرَش ۡو ۚۦ     ٰىَّص ِشف] ﴾٤٠    ٰىَّصا ُ  [٤٠: ي

«Цукм ҷуз цукми Худо нест. Фармон 

додааст, ки ҷуз Ӯро напарастед». 

Сураи Юсуф 40 

Ё ин, ки даъво кунад, ки ба ҷуз Худованд касе 

ғайбро медонад, мисли ҷодугарон ва ситорашиносон. 

Худованд мефармояд: 

ۚۦ ﴿ ُ يۡوبَرَش    ٰىَّص  ٱٰىَّص  ض   لۡوغَرَش
َرَش و     ل ٰىَّص َرَش  َرَش     َرَش ٱۡو لَرَشُم نَرَش  [٦٥: انلىل] ﴾٦٥ ُ   ٰىَّص  َرَش ۡو

«Бигӯ: «Цеҷ кас дар осмонцову замин 

ғайбро намедонад, магар Аллоц». 

Сураи Намл 65  

Ё ин, ки даъво кунад, ки ӯ халқ мекунад ва 

зинда мекунад ва мемиронад ва дар осмону замин 

тасаруф мекунад. 

Худованд мефармояд: 
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 ۡو ﴿
َرَش
ْا    َا لُ ٰىَّص   جَرَش َرَش ٓي َرَش  ٱ  ْا  ُ َرَش َرَش َا لَرَشُق لۡوق ًۦ  ٓأۡلَرَش خَرَش َرًَش   َرَش َرَشلۡو ُ  فَرَش َرَش َرَش تَرَش ۚۦ   ٱۡو ٍ مۡو يۡو

لَرَش ُ   ُ     َرَش   َرَش ل  ُ   ٱٰىَّص
  
ۡو ٖح  ُ ِّم َرََش   َرَش ٌُ  [١٦: الرعد] ﴾١٦  لۡوقَرَش ٰىَّص رُ   لۡو َرَش ح نُ   َرَش

«Ё шариконе, ки барои Худо қоил шудаанд, 

чизцое офаридаанд, монанди он чк Худо 

офаридааст ва онон дар бораи офариниш ба 

иштибоц афтодаанд?» Бигӯ: «Аллоц офаринандаи 

цар чизест ва Ӯ ягонаву қаццор аст!». 

Сураи Раъд 16 

Ва ин чунин касе ки кофиронро ба ҷои 

мусулмонон дӯст бигирад ва онцоро дӯст бидорад ва 

нусрат бидицад.   

Худованд мефармояд: 

م  َرَشنَرَشو﴿ ٍُ ٰىَّص ل َرََش خَرَش ۥ نِّم يُكمۡو   َرَش ًُ مۡو   فَرَشإ ىٰىَّص ٍُ  [٥١: املائ دة] ﴾٤٫ ن يۡو

«Цар кас аз шумо, ки онцоро дӯст гирад, аз 

ҷумлаи онцост».  

Сураи Моида 51 

Ва цар ки имконияти шиносои бо исломро 

пайдо кунад локин аз ин имконият  бо ихтижри худ 

руй гардонад, ин гуна инсон кофир аст, агар чи 

цақиқатро надонад, чунки ӯ ҷоциле аст, ки фурсат 
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дошт ҷоцилияшро бартараф намояду цақиқатро 

пайдо кунад. 

Ба цамин хотир Худованд дар бораи 

мушрикон фармуд: 

مۡو  ةَرَش ۡو ﴿ ٌُ ُ  ۡو َرَش
َرَش
لَرَشُهَ َرَش   َرَش    َرَش ٰىَّص    َرَش ۡو م  ٱۡو ٍُ ر ُضَ َرَش   َرَش  [٢٤: االًبياء] ﴾٢٤ نُّي ۡو

«На, бештаринашон чизе аз цақ 

намедонанд ва аз он рӯй  мегардонанд». 

Сураи Анбиж 24 

Дар ин оят зикр намуд, ки онцо ҷоциланд 

локин бо ихтижри худашон. 

Ва боз мефармояд: 

ْا   َرَش ٱٰىَّص  وَرَش ﴿ ُر ا آي   َرَش َرَش هٰىَّص ْا  ٱَرَش ُر ا ى  
ُ
ر ُضَ َرَش     [٣: االخقاف] ﴾٣ ُن ۡو

«Ва кофирон аз он чк онцоро метарсонанд, 

рӯй мегардонанд». 

Сураи Ацқоф 3 

Чун инсон имконият дошта бошад, ки цақро 

бо тамоми тафсилоташ бишносад, локин цангоми 

шуниданаш аз он руй бигардонад, узри ҷоцилии ин 

гуна шахс мақбул нест, ва ин аз ҷумлаи навъцои 

гумроции аксари мардумон мебошад, чунки онцо аз 
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як тарафи цақ бохабар мешаванд, локин аз шунидани 

дигар тарафаш руй мегардонанд. 

Ва ацамият надодани аксари кофирони руи 

замин бар махлуқоти кавни ва шарък Худованд 

хислати бисжре аз онцо мебошад,  

Худованд мефармояд: 

 ِّم و﴿ 
َرَش
أ  ض    ل ٰىَّص َرَش  َرَش          َرَشا َرَشثٖح  نِّم وۡو   َرَش َرَش

َرَش ُهرُّي  َرَش   َرَش ٱۡو ا  َرَش َرٍَش لَرَشيۡو مۡو   َرَش ٌُ ا  َرَش َرٍَش يۡو ر ُضَ َرَش  ٱَرَش  ُن ۡو
ِشف] ﴾١٠٥  [١٠٥: ي

«Чк бисжр нишонацое дар осмонцову замин 

аст, ки бар он мегузаранд ва аз он рӯй 

барметобанд!». 

Сураи Юусуф 105 

Ва боз мефармояд: 

م ةَرَش ۡو ﴿  ٍُ  َرَشيۡو َرَش 
َرَش
رٌ  مۡو  أ

مۡو  ة    ۡو ٍُ و  َرَش رٌ  م  َرَش
ر ُضَ َرَش  ذ  ۡو  [٧١: املؤوٌِن] ﴾٧١ نُّي ۡو

«Вале  мо пандашон фиристодем ва онцо аз 

пандашон рӯйгардон шуданд». 

Сураи Муъминун 71 

Ва руй гардонидан аз корцое, ки баъзеаш 

маълум аст, цуқуқцои мижни инсонцоро соқит 
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намегардонад, пас чи расад бар цуқуқи Худованд, 

чигуна цуқуқи Худованд соқит мегардад?!. 

Чун ақл дар оятцо таамулу тадаббур 

намекунад, пас мувофиқи беацамиятияш мақсадцои 

шариатро аз даст додааст. 

Ва ақл чун аз чизцое бисжр равшану наможн, ки 

далолат бар ягонагии Худованд мекунад ва онро цар 

рӯз мебинаду мешунавад ва онро паси сар мекунад 

чуноне Худованд мефармояд: 

لۡويَرَشا﴿ ٓي َرَش   َرَشجَرَش َرَش ا هَرَش ٗ ا  ل ٰىَّص قۡو ۡوُ َٗ ا   سَرَش مۡو   ٰىَّص ٌُ وۡو   َرَش ا ٱَرَش َرٍَش ر ُضَ َرَش   َرَشايَرَش خ  : االًبياء] ﴾٢٬ ُن ۡو
٣٢] 

«Ва осмонро сақфе нигоцдошташуда 

кардем ва боз цам аз ибратцои он рӯ 

мегардонанд». 

Сураи Анбиж 32 

Чун инсон фикр кунад, ки ацамият надоданаш 

ба тафсилоти цақ ӯро маъзур гардонидааст, пас хатои 

бузурге кардааст. 

Ва сабабцои руй гардонидан аз цақ, ж аз 

такаббури мешавад, ва ж аз пушти цавову цавас 

рафтан ва ихтижр намудани кайфу сафои доими 

мебошад, ба цамин хотир инсон царгоц, ки кайфу 
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сафояшро аз даст медицад ва мусибатцо бар сараш 

меояд цақро бо чашмаш мебинаду ба сӯи ӯ 

бармегардад. 
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Фасли панҷум 

Имон: Қавл асту амалу эътиқод, ва цамаи ин 

сето имон мебошад, чигунае, ки намози шом иборат 

аз се ракаъат мебошад ва агар як ракаъати он ноқис 

карда шавад намози шом номида намешавад 

цамчунин имон агар яке он се чизи зикр шуда (қавл, 

амал, эътиқод) ноқис гардад имон номида 

намешавад. 

Ва цақиқати он се чизе, ки бо ноқис шудани 

якеаш имони комил аз байн меравад, яке аз 

хусусижти шариъати Муцаммад (с) мебошад, ва 

мақсад аз эътиқод, дӯст доштани хайр барои мардум 

ва ва дилро солим нигоц доштан аз бад биниву 

душмани нест, чунки ин амалцое цастанд, ки бисжри 

мардум онро дӯст медоранд, агарчи ба вуҷуди 

Худованд имон надошта бошанд, балки мақсад 

гуфтани он бо дил ва амал кардани дил ба он 

мебошад: 

Гуфтани он бо дил яъне: тасдиқ намудан ба 

он, ки нест худое ба ҷуз як Худо, ва Муцаммад (с)  

расули Ӯст ва он чиро, ки Муцаммад (с) аз назди 

парвардигораш овардааст цақ мебошад. 

Ва аммо амали дил ба он яъне: Дӯст 

доштани Худованд ва пажмбараш ва дини исломро, ва 
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дӯст доштани царчи ва царкиро, ки Худованду 

пажмбараш дӯст медорад, ва бо ихлос ибодат 

намудани Худованд. 

Ва цар лафзе, ки далолати ом бар хайру неки 

мекунад маънои онро надорад, ки "қавл" танцо цамон 

мебошад, мисли рост гуфтан, ва бо падару модар бо 

мулоими суцбат намудан ва салом додан ва роцро ба 

роцгум карда нишон додан ва мисли инцо, чунки 

цамаи ин амалцоро цамаи башарият дӯст медорад 

агарчи кофир бошанду ба вуҷуди Худованд имон 

надошта бошанд, балки мақсад аз "қавл" ончиро дар 

назар дорем, ки махсуси рисолати Муцаммад (с) 

мебошад ва аз цама баландтарин мартабаи "қавл" 

гуфтани шацодатайн ва тасбицу такбир гуфтан 

мебошад. 

Ва ин чунин цар амале, ки далолати ом бар 

хайру неки мекунад маънои онро надорад, ки "амал" 

танцо цамон мебошад, мисли рафтори нек бо падару 

модар ж зарар дицандаеро аз роци мардум дур 

намудан ва таъом додани фақир ва нусрат додани 

мазлум ва икром намудани мецмон, Чунки цамаи ин 

амалцоро цамаи башарият дӯст медорад агарчи 

кофир бошанду ба вуҷуди Худованд имон надошта 

бошанд, балки мақсад аз "амал" ончиро дар назар 

дорем, ки махсуси рисолати Муцаммад (с) мебошад, 

мисли расонидани даъвати Муцаммад (с) ба мардум 
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ва намоз хондан ва закот додан ва рӯза гирифтан ва 

цаҷ намудан ва ғайрацо. 

Ва амалцои нек, ки тамоми динцои осмони ва 

фитрати инсони дар он муштараканд, мисли дӯст 

доштани хайр барои мардум ва ва дилро солим нигоц 

доштан аз бадбиниву душмани ва рафтори нек бо 

падару модар ж зарар дицандаеро аз роци мардум дур 

намудан ва таъом додани фақир ва нусрат додани 

мазлум ва икром намудани мецмон ва мисли ин 

амалцо агар холис барои Худованд бошад имонро 

зижда мегардонад, локин набудани ин амалцо имонро 

аз байн намебарад, цамчуноне, ки буданашон маънои 

онро надорад, ки амалкунанда муъмин аст, балки ин 

амалцо далолат бар он мекунад, ки социбаш фитрати 

солим дорад чуноне, ки Худованд мефармояд: 

رَرَش َرَش ﴿ رَرَش   لٰىَّص     ٱٰىَّص   ف طۡو طَرَش ا  ٱٰىَّصاسَرَش   َرَش َرٍَش لَرَشيۡو  [٣٠: الروم] ﴾٪٢ َرَش

«Фитратест, ки Худо цамаро ба он фитрат 

халқ намудааст»  

Сураи Рум 30 

Ва имон зижда мегардад ва ноқис мешавад, Бо 

тоату ибодат зижда мегардад ва бо гуноцу маъсият 

ноқис мешавад, Ва аз байн намеравад магар бо 

ширку куфр. 
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Худованд мефармояд: 

ا﴿  ن ُيَ َرَش     ٰىَّصهَرَش ۡوُه ۡو ُ  ُذ  رَرَش    ذَرَشا  ٱٰىَّص  وَرَش   ل لَرَشجۡو   ٱٰىَّص مۡو   َرَشج  ٍُ ٍ مۡو  حُل يَرَشجۡو   ذَرَشا  ُلَُُب يۡو
لَرَش   َرَش

ۥ ًُ مۡو   َرَشايَرَش ُخ ٍُ  [٢: االًفال] ﴾٢     َرَش ٗيا زَرَشادَرَش ۡو

«Мӯъминон касоне цастанд, ки чун номи Худо 

бурда шавад, хавф дилцошонро фаро гирад ва чун 

ожти Худо бар онон хонда шавад, имонашон 

афзун гардад» 

Сураи Анфол 2 

Ва боз мефармояд: 

يَرَش ۡودَرَشادَرَش ﴿ ْا   ٱٰىَّص  وَرَش   َرَش َٓيا ُي   [٣١: املدثر] ﴾٢٫     َرَش ٗيا  َرَشانَرَش

«Ва бар имони мӯъминон бияфзояд» 

Сураи Мудасир 31 

Ва боз мефармояд: 

َرََش ﴿  وَرَش   ٱٰىَّص  ٓي  ٌُ ى َرَش
َرَش
ك ييَرَشثَرَش    ن ي  َرَش   ُلَُو        ل ٰىَّص ۡوُه ۡو ْا   ل ا اُد ٓي ۡودَرَش ٍ مۡو   نٰىَّص َرَش      َرَش ٗيا ل  َرَش  ﴾٤     َرَش ي 

 [٤: امفتح]

«Ӯст, ки бар дилцои мӯъминон оромиш 

фиристод, то бар имонашон пайваста бияфзояд». 

Сураи Фатц 4  
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Ва собит намегардад имон баъди куфр, магар 

бо эътиқод бо қавли қалб ва он тасдиқ намудани 

рисолати Муцаммад (с) аст ва амали қалб, ки он дӯст 

доштани Худованд ва пажмбараш ва царчиро, ки 

Худованду пажмбараш дӯст медоранд, аст. 

Ва ин чунин собит намегардад имон баъди 

куфр, магар бо қавли забон ва сипас бо амали 

ҷавориц (аъзоцо). 

Ва ногуфта намонад, ки царки бо дилаш 

тасдиқ кунад ва битавонад, ки бо забонаш онро нутқ 

кунад, локин онро нутқ накард, пас ӯ муъмин дониста 

намешавад. Ва царки бо дилаш тасдиқ кунад ва бо 

забонаш онро нутқ кунад ва битавонад, ки ба ончи ки 

махсуси шариат аст амал намояд, локин аз амал 

намудан даст кашад, пас муъмин дониста намешавад. 

Ва царки бихоцад, ки онро нутқ бикунад ва ба 

он амал намояд локин имконияти онро надошта 

бошад дар ин цолат Худованд мефармояд: 

لِّم ُ    َرَش ﴿ ُ   ُكَرَش ً ا  ٱٰىَّص ۚۦ     ٰىَّص   َرَش ۡو ا َرٍَش  [٢٨٦: ابلقرة] ﴾٢٨٦  ُسۡو َرَش

«Худованд касеро аз тоқати худ болотар 

мукалаф намесозад». 

Сураи Бақара 286 
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Ва боз мефармояд: 

لِّم ُ    َرَش ﴿  ُ   ُكَرَش ً ا  ٱٰىَّص ٓي     ٰىَّص   َرَش ۡو ا ۚۦ  نَرَش ا َرٍَش  [٧: امطالق] ﴾٧  َرَشاحَرَش  

«Худо цеҷ касро ғайри он андоза, ки ба ӯ 

додааст, вазифадор намесозад». 

Сураи Талоқ 7 
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Фасли шашум 

Худованд сифатцои воломақом ва номцои 

зебое дорад ва касе дар бораи нафси худ чуноне, ки 

Худованд аз он бохабар аст, хабар надорад ва 

царчиро, ки Худованд барои худ намеписандад мо 

низ онро барои Ӯ намеписандем, ва исбот мекунем 

барои Худованд ончиро, ки Ӯ барои худаш дар 

китобаш ж бо забони пажмбараш исбот кардааст, ва 

бо шакли ом цар ноқисиеро барои Ӯ намеписандем, 

ва бо тафсил цар сифати камолро барои Ӯ 

меписандем, ва намегуем чигуна ва намегуем ба 

мисли ки ж бо шабоцати ки. 

Ва царки Худовандро ба таври муфассал бо 

сифатцои ноқиси сифат намояд мо онро барои 

Худованд бо таври муфассал рад менамоем чуноне, 

ки Худованд зану фарзандро аз барои худ қабул 

надорад, чуноне, ки мефармояд: 

 ٰىَّص  ﴿
َرَش
ُۥ  َرَشُكَ ُ  أ ٱَرَش   َلَرَش َرَشمۡو   َرَش ل ُۥ حَرَشُكو  َرَش تَرَشث    َلٰىَّص  [١٠١: االًعام] ﴾١٠١  َرَش   

«Чк гуна Ӯро фарзанде бошад ва цол он ки 

Ӯро цамсаре нест». 

Сураи Анъом 101  

Ва боз мефармояд: 
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َرَشمۡو ﴿  ۡو  ل َرَشمۡو   َرَش   ل ۡو   َرَش  [٣: االخالص] ﴾٣  َُٱَرَش

«На зоида аст ва на зоида шуда» 

Сураи Ихлос 3  

Ва Худованд аз он чи, ки яцудижн Ӯро ба 

сифати бахили васф карда буданд онро рад намуда 

мефармояд: 

َدُ   َرَش َرَشالَرَشج  ﴿  ٍُ َرَش ۚۦ   ٱٰىَّص    َرَشنُ    ۡو لَُلَرَشثٌر غۡو ٍ مۡو  ُ لٰىَّصجۡو  نَرَش  ۡون  
َرَش
ْا  أ َا لُ  ُي ا  َرَش ْا   ة هَرَش َا ُ ا ُ  ةَرَش ۡو   َرَشال   َرَشنَرَش

خَرَشا     [٦٤: املائ دة] ﴾٦٤ نَرَش ۡوُ َ َرَش

«Яцуд гуфтанд, ки дасти Худо баста аст. 

Дастцои худашон баста бод? Ва ба он сухан, ки 

гуфтанд, малъун гаштанд. Дастцои Худо кушода 

аст». 

Сураи Моида 64 

Ва ончи, ки аз тариқи вацй нозил шудааст 

чуноне, ки аст цамон тавр онро қабул дорем, мисли 

ончи, ки дар асмо ва сифоти Худованд омадааст, 

цақиқати онро исбот мекунем ва баъзе асарцояшро 

пайгири мекунем, ва аз он зижд кофтукоб намекунем, 

ва чизе ба монанди Худованд нест. 

 Худованд мефармояд: 
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ۦ  لَرَش ۡو َرَش ﴿  ه ثۡولً  ۡو      َرَش َرََش   َرَش ٌُ ه ي ُ   َرَش َرَش   ُ   ل ٰىَّص  [١١: الشِرى] ﴾١١  ٱۡو

«Цеҷ чиз монанди Ӯ нест ва Ӯст, ки 

шунавову биност!». 

Сураи Шуро 11 

Ва ҷоиз нест, ки сифатцои Худовандро бо чизе 

қижс кунем, чун барои қижс лозим аст, ки аслу фаръ 

дошта бошад ва Худованд цеҷ монанде надорад, на 

тавалуд мекунад ва на тавалуд шудааст ва касе ба Ӯ 

баробар шуда наметавонад. 

Ва ақлцо олатцое мебошанд, ки Худованд 

онцоро халқ намудааст царчиро, ки мебинад цамонро 

қижс мекунад, Худованд ончиро, ки дар бораи худ 

хабар додааст танцо цамонро мешунавад локин онро 

надидааст, пас он шунидаашро ба цар монандие, ки 

мебинад ба он қижсаш мекунад, ва цар ақл мувофиқи 

ончи, ки дидааст цамон тавр тасавураш мекунад ва 

кайфияти онро мувофиқи ончи, ки мебинад тасавур 

мекунад ва ақле нест, ки Худовандро бо чизе монанд 

кунонад, пас  набояд номе аз номцои Худовандро ж 

сифате аз сифатцояшро ба хотири цар сифате, ки дар 

назари мо бад наможн аст бецуда ж рад намоем, ж яке 

аз номцои Худовандро ба чизи номуносибе қижс 

намоем, ки бо он корамон хабари сацецеро такзиб 

намоем, локин ончики бар мо лозим аст, он аст ки 
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царчи дар назарамон маънои бад дорад Худовандро 

аз он муназзац бидонем ва он номцо ж сифатцоеро, ки 

Худованд барои худ пазируфтааст мо низ онро исбот 

намоем ва аз он цудуд берун наравем то, ки дучори 

хатои бузурге нагардем. 

 Худованд мефармояд: 

لَرَشمُ ﴿  ا  َرَش ۡو َرَش  نَرَش ٍ مۡو   َرَش ۡو  ۡون  
َرَش
ا أ مۡو   َرَشنَرَش ٍُ لۡو َرَش ۦ  ُ  يُطَ َرَش   َرَش َرَش  ٓأۡلَرَش  ً  [١١٠: طٍ] ﴾٪١٠   لۡوٗها ة

«Цар чиро дар пеши рӯи онцост ва цар 

чиро дар пушти сарашон аст медонад ва илми 

онон Ӯро дар бар нагирад». 

Сураи Тоцо 110 

Ва боз мефармояд: 

ًُ   ٰىَّص ﴿  ر ُ  ةۡو َرَش رُ  حُنۡو
َرَش َرََش   ٱۡو ٌُ ر  ُ   َرَش ةۡو َرَش رَرَش    ُنۡو

َرَش َرََش   ٱۡو ٌُ َرَشت  ُ   للٰىَّصط يُ    َرَش
: االًعام] ﴾١٠٣  ٱۡو

١٠٣] 

«Чашмцо Ӯро намебинанд ва Ӯ 

бинандагонро мебинад. Дақиқу огоц аст!» 

Сураи Анъом 103 

Ва Худованд барқарор аст болои аршаш дар осмон. 

 Худованд мефармояд: 
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َرََش ﴿  ُو  ٌُ  ٰىَّص
َرَش ٍ رُ   َرَش ٱٓأۡل رُ   ٱۡو ُو    َرَش للٰىَّص  َرَشا   َرََش   َرَش ٱۡو ٌُ     َرَش

ۡو ٍل  ة ُك ِّم ل يمٌر   َرَش َرََش  ٣  َرَش   ٱٰىَّص   ٌُ
لَرَش َرَش   ضَرَش   ل ٰىَّص َرَش  َرَش     ٓأۡلَرَش

َرَش خٰىَّصث        َرَش ٱۡو  ٰىَّصااٖح  س 
َرَش
َرََش    ُ مٰىَّص  أ خَرَش َرَش   سۡو رۡوش     َرَش لَرَشمُ   لۡو َرَش ا  َرَش ۡو  ض        َرَشل  ُ  نَرَش

َرَش ا  ٱۡو   َرَشنَرَش
ۡوُر ُ  ا  َرَش َرٍَش ا ن يۡو ٓي    ن وَرَش   َرَش  ُو   َرَشنَرَش ا هَرَش ا  ل ٰىَّص ُر ُ   َرَشنَرَش ا    َرَش ۡو َرٍَش َرََش    ي ٌُ وَرَش  نَرَش َرَشُكمۡو   َرَش  ۡو

َرَش
ا أ ۚۦ  نَرَش ُ  ُ يُخمۡو ا  َرَش ٱٰىَّص  ة هَرَش

لَُ َرَش  هَرَش  [٤  ،٣: احلديد] ﴾٤ ةَرَش       َرَش ۡو

«Ӯст аввалу охир ва зоциру ботин ва Ӯ ба 

цар чизе доност! Ӯст, ки осмонцову заминро дар 

шаш рӯз офарид. Сипас ба Арш истиво жфт. Цар 

чиро дар замин фурӯ равад ва цар чиро аз замин 

берун ояд ва цар чиро аз осмон фуруд ояд ва цар 

чиро ба осмон боло равад, медонад. Ва цар ҷо, ки 

бошед, цамроци шумост ва ба цар коре, ки 

мекунед, биност!». 

Сураи Цадид 3 - 4 

Худованд ин барқарорияшро худ исбот 

намудааст ва илми Ӯ тамоми чизро дар бар 

гирифтааст ва цамроцияшро ба бандагонаш хабар 

додааст, Ӯ бо бандагонаш аст бо илмаш ва 

шунавоияш ва биноияш чуноне, ки мефармояд: 

َرََش ﴿ ٌُ وَرَش  نَرَش َرَشُكمۡو   َرَش  ۡو
َرَش
ا أ ۚۦ  نَرَش ُ  ُ يُخمۡو ا  َرَش ٱٰىَّص لَُ َرَش  ة هَرَش هَرَش  [٤: احلديد] ﴾٤ ةَرَش       َرَش ۡو

«Ва цар ҷо, ки бошед, цамроци шумост ва ба 

цар коре, ки мекунед, биност!» 

Сураи Цадид 4 



 

44 

Ва Ӯ бо дӯстдоронаш аст, бо нусрат доданашон 

ва пуштибони карданашон ва рози буданаш аз онцо 

чуноне, ки ба Мусо (а) ва Цорун (а) гуфт: 

ٓي    َرَش   َرَشاوَرَش ﴿ َرَشافَرَشا ٓي    ىٰىَّص     َرَش ا ُكهَرَش هَرَش ُ  نَرَش َرَش سۡو
َرَش
رَرَش     

َرَش
 [٤٦: طٍ] ﴾٤٦  َرَش 

«Гуфт: «Матарсед. Ман бо шумо цастам. 

Мешунаваму мебинам». 

Сураи Тоцо 46 

Ва барои Худованд хостацояш иҷро шаванда 

аст, дар тамоми чизцо царчиро бихоцад иҷро 

мегардад ва царчиро нахоцад иҷро нахоцад гашт, мо 

инро исбот мекунем чуноне, ки Худованд онро барои 

худаш исбот кардааст ва дар ин бора аз ин зижд 

кофтукоб намекунем чуноне, ки ақлонижн ин корро 

мекунанд, дар умури имконнопазирцо дохил 

мешаванд, ва мехоцанд ду чизи боцам зидро якҷо 

намоянд. 

 Худованд мефармояд: 

ُ   َرَش َرَش ل  َرَش   َرَشاوَرَش ﴿ ُ    ٱٰىَّص ا  َرَش ۡو َرَش آي ُ  نَرَش َرَششَرَش  [٤٠: عىران ال] ﴾٤٠  

«Гуфт; Ба он сон, ки Худо цар чк бихоцад, 

мекунад». 

Сураи оли Имрон 40 
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Ва боз мефармояд: 

وٰىَّص ﴿  َرَش   َرَش َرَش ك  ُ    ٱٰىَّص ا  َرَش ۡو َرَش  [٢٥٣: ابلقرة] ﴾٢٥٣  ُر ينُ  نَرَش

«Вале Худо цар чк хоцад мекунад». 

Сураи Бақара 253 

Ва боз мефармояд: 

رۡوش   ُذ ﴿  ينُ   لۡو َرَش ج  ۡوهَرَش او   ١٥  ل ا  َرَش ٰىَّص ِّم هَرَش  [١٦  ،١٥: امربوج] ﴾١٦  ُر ينُ  ل

«Ӯст социби Арши бузург. Цар чиро ирода 

кунад, ба анҷом мерасонад». 

Сураи Буруҷ 15 - 16 

Ва мо исбот мекунем ончиро ки аз тариқи 

вацй исбот шудааст, ва дар ғайри он боз меистем ва 

царчиро, ки ақл далолат бар ноқиси мекунад 

Худовандро аз он муназзац медонем агар чи ин 

ноқисицо дар Қуръону суннат зикр нашуда бошанд, 

мисли ғамгини ва гиря ва гуруснаги ва ғайрацо. 
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Фасли цафтум 

Қуръон каломи Худованд аст ва дар цақиқат 

Худованд онро бо царфцо ва оятцову сурацояш сухан 

гуфтааст, ва мо намегуем, ки Қуръон иборат ж 

цикояте аз маънои сухани Худованд аст, ва балки 

мегуем Худованд то цол сухан мегуяд ва цар вақто, ки 

хоцад сухан бигуяд, мегуяд чуноне, ки мефармояд: 

رُُسٗ  ﴿ مۡو   َرَشنۡو   َرَش ٍُ لَرَشيۡو َرَش   َرَش َرَش ۡو َرَش  تۡوُ   ن و  َرَش رُُسٗ    َرَش مۡو  لٰىَّصمۡو   َرَش ٍُ ُ  ۡو ۚۦ   َرَشقۡو لَرَشيۡو َرَش ٰىَّصمَرَش   َرَش   َرَش َرَش
 ُ ل يٗها ُ َوَرَش    ٱٰىَّص  [١٦٤: امنصاء] ﴾١٦٤ حَرَشكۡو

«Ва пажмбароне, ки пеш аз ин 

достонцояшонро барои ту гуфтаем ва онон, ки 

достонцояшонро барои ту нагуфтаем. Ва Худо бо 

Мӯсо сухан гуфт, сухан гуфтане бевосита». 

Сураи Нисо 164 

Ва боз мефармояд: 

ا﴿  َرَشهٰىَّص ل ٓي َرَش   َرَش ا ۥ ل ه يقَرَش خ يَرَشا ُ َوَرَش   جَرَش ًُ ٰىَّصهَرَش ۥ  َرَش َرَش ًُ بُّي  [١٤٣: االعراف] ﴾١٤٣ رَرَش

«Чун Мӯсо ба миъодгоци (ваъдагоци) мо 

омад ва Парвардигораш бо ӯ сухан гуфт». 

Сураи Аъроф 143 
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Ва каломи Худованд суханаш мебошад чуноне, 

ки мефармояд: 

﴿ ُ ُقَُو   َرَش ٱٰىَّص َرَش ٰىَّص   َرَش  [٤: االخزاب] ﴾٤  ٱۡو

«Ва Худованд цақро мегуяд». 

Сураи Ацзоб 4 

Ва каломи Худованд дар синацо цифз мешавад 

чуноне, ки мефармояд: 

َرََش  ةَرَش ۡو ﴿ ْا   ٱٰىَّص  وَرَش  ُصُن ر        َرَشيِّم  َرَش ج    َرَشايَرَش ُج   ٌُ َا  حُ
ُ
ۚۦ     [٤٩: امعٌكبِت] ﴾٤٩  لۡو  لۡومَرَش

«Балки Қуръон ожтест равшан, ки дар 

синаи ацли дониш ҷой дорад». 

Сураи Анкабут 49 

Ва каломи Худованд бо гушцо шунида 

мешавад чуноне, ки мефармояд: 

ن  ﴿ حَرَش
َرَش
هَرَش َرَش  َرَش َرَش مَرَش  ٱٰىَّص    ۡو   َرَش ۡو رۡو ُ حَرَش ٰىَّص    ج 

َرَش
ارَرَش َرَش فَرَش  خَرَشجَرَش ۡوُه ۡو    َرَش  سۡو  ﴾٦نِّم وَرَش  ل

 [٦: اتلِبة]

«Ва цар гоц яке аз мушрикон ба ту паноц 

овард, паноцаш дец то каломи Худоро бишнавад, 

сипас ба макони амнаш бирасон, зеро инцо 

мардуме нодонанд». 
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Сураи Тавба 6 

Ва бо вуҷуди он, ки расонандаи сухани 

Худованд ба суи бандагонаш Пажмбар (с) мебошад ин 

маънои онро надорад, ки сухан, сухани Худованд 

набошад. 

Ва сухани Худованд навишта шудааст дар 

варақцо чуноне, ки мефармояд: 

ُطَرٖح   َرَش   َرَش بٖح ﴿ ٖح      ٢ نٰىَّص ۡو نُشَرٖح  رَرَش ِّم  [٣  ،٢: امطِر] ﴾٣ نٰىَّص

«Ва қасам ба китоби навишташуда, дар 

сафцае кушода (Қуръон)». 

Сураи Тур 2 - 3   

Ва ин чунин Худованд каломашро дар назди худ дар 

лавци мацфуз цифз намудааст чуноне, ки мефармояд: 

َرََش  ةَرَش ۡو ﴿  وٖح      ٢١ ُمٰىَّص ين    ُرۡو َرَشا    ٌُ َۡو َرَش ۡوُ َوِۢظ  ل  [٢٢  ،٢١: امربوج] ﴾٢٢  ٰىَّص

«Бале, ин Қуръони маҷид аст. Дар лавци 

мацфуз!». 

Сураи Буруҷ 21- 22 

Ва боз мефармояд: 

ۥ﴿  ًُ ٓي   ىٰىَّص  ِّم     
ُ
يَرَشا  لۡوك  َرَش ب     َرَش ۡو ك يمٌر  لَرَش َرَش     ٱَرَش  [٤: الزخرف] ﴾٤ حَرَش
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«Ва он дар уммулкитоб аст дар назди Мо: 

китобе арҷманду цикматомез». 

Сураи Зухруф 4 

Ва навишта будани он низ маънои онро 

надорад, ки он сухани Худованд набошад, чунки 

варақ махлуқ аст ва цамчунин ранг низ чуноне, ки 

мефармояд: 

َۡو ﴿ َرَش ل َرَشا  َرَش ٱۡو لَرَشيۡو َرَش  ىَرَش ٰىَّص اسٖح         َرَش ٗتا  َرَش  [٧: االًعام] ﴾٧   رۡو َرَش

«Цатто агар китобе навишта бар рӯи коғаз 

бар ту нозил мекардем». 

Сураи Анъом 7 

Дар ин оят китобро мустақил зикр намудааст 

ва қоғазро мустақил аз китоб. 

Дар ин оят Худованд исбот намудааст, ки 

Қуръон каломи Ӯст агарчи онро қаламцои 

махлуқшуда бинависанд ва бо кумаки қаламцо 

навишта шавад чуноне, ки мефармояд: 

َۡو ﴿ َرَش ل ا  َرَش  ٰىَّصهَرَش
َرَش
 ض       أ

َرَش رَرَش ٍل  ن و  ٱۡو جَرَش  ۡو َرَش م    َرَش
َرَش
رُ    َرَش ۡو ُهنُّي ُۥ  َرَش ٱۡو ۦ  ن و    َرَش ن   ثُ   َرَش ۡو تۡو َرَش ُرٖح  سَرَش

 ۡو
َرَش
 أ

ا  [٢٧: مقىان] ﴾٢٧  ٱٰىَّص ۚۦ   َرَش  َرَش ُج  ىَرَش  نَرَش ۡو  نٰىَّص
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«Ва агар цамаи дарахтони рӯи замин қалам 

шаванд ва дарж мураккаб (ранг) ва цафт даржи 

дигар ба мададаш бижяд, суханони Худо пожн 

намежбад». 

Сураи Луқмон 27 

Ва боз мефармояд: 

َۡو   ُ ﴿  رُ   َرَش َرَش  لٰىَّص َرَش ۡو اٗدا  ٱۡو َرَش  نَرَش  رَرَش ِّم   لِّم ُكَرَش  َرَش ج   ن نَرَش رُ  ٱَرَش َرَش ۡو تۡو َرَش   ٱۡو    َرَش
َرَش
نَرَش     رَرَش ِّم    َرَش  َرَش ُج  حَرَشي َرَش

َۡو  َرَش ل ئۡويَرَشا  َرَش ۦ  ج  ٗدا ة ه ثۡولً  نَرَش  [١٠٩: الكُف] ﴾١٠٩ نَرَش

«Бигӯ: Агар дарж  барои навиштани 

калимоти Парвардигори ман ранг шавад, дарж ба 

пожн мерасад ва калимоти Парвардигори ман ба 

пожн намерасад, царчанд даржи дигаре ба мадади 

он бижварем». 

Сураи Кацф 109 

Ва ончиро, ки қаламцо навиштаанд ва ончиро, 

ки нанавиштаанд цама бе фарқият каломи Худованд 

мебошанд. 

Ва царки бигуяд, ки каломи Худованд махлуқ 

аст бе шубца кофир шудааст, чунки каломи Ӯ сифате 

аз ситфатцояш мебошад ва Худованд мижни 

махлуқоташ ва каломаш фарқ гузоштааст чуноне, ки 

мефармояд: 
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بٰىَّصُكمُ     ٰىَّص ﴿ ُ  رَرَش لَرَش َرَش   ٱٰىَّص    ٱٰىَّص  ضَرَش   ل ٰىَّص َرَش  َرَش     ٓأۡلَرَش
َرَش خٰىَّصث        َرَش ٱۡو  ٰىَّصااٖح  س 

َرَش
َرََش    ُ مٰىَّص  أ خَرَش َرَش   سۡو   َرَش

رۡوش    ۡو َرَش  ُ غۡو     لۡو َرَش ارَرَش    ٰىَّص َرٍَش ۥ  ٱٰىَّص ًُ لُُت طۡو ث  ٗثا  َرَش هۡو َرَش  حَرَش رَرَش   َرَش لشٰىَّص هَرَش َ َرَش   َرَش لۡوقَرَش خٰىَّص َرَش  ِۢظ   َرَش ٱُّيُج ٓي   ُ  َرَش ۦ  ر    ۡو
َرَش
 ة  

 َرَش 
َرَش
ُ  أ َرَشلۡو ُ  َلَرَش ُر    ٱۡو  ۡو

َرَش ُ   َرَشتَرَشارَرَش َرَش   َرَش ٱۡو  [٥٤: االعراف] ﴾٥٤  لۡو َرَش لَرَشه  َرَش  رَرَشوُّي   ٱٰىَّص

«Парвардигори шумо Аллоц аст, ки 

осмонцову заминро дар шаш рӯз офарид. Пас бар 

Арш баланд ва муртафиъ гардид. Рӯзро ба шаб 

мепушонад ва шаб шитобон онро металабад. 

(Инчунин рӯз цам шабро мепушонад ва шитобон 

онро металабад) Ва офтобу моц ва ситорагон 

мусаххари фармони Ӯ цастанд. Огоц бошед, ки 

Ӯрост офаринишу фармонравок. Худо, он 

Парвардигори ҷацонижн, бағоят бузург аст!». 

Сураи Аъроф 54 

Фарқ гузоштааст мижни махлуқоташ, ки он 

замин асту осмон ва моц асту ситорацо ва байни 

амраш, ки он сухани Ӯ мебошад, ки ба воситааш амр 

намудааст, ки онцо халқ шаванд чуноне, ки 

мефармояд: 

خٰىَّص َرَش  ِۢظ  ﴿ ٓي   ُ  َرَش ۦ  ر    ۡو
َرَش
 [٥٤: االعراف] ﴾٥٤ ة  

«Мусаххари фармони Ӯ цастанд». 

Сураи Аъроф 54 
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Худованд садоцои хонандагонро цамчун 

қорижнро ба воситаи халқ намудани лабцо ва забону 

цалқ, ва цавои нафасу оби дацон ва царакатцояшон 

халқ намудааст, ва инцам маънои онро надорад, ки 

ончи шунида мешавад сухани Худованд набошад 

чуноне, ки мефармояд: 

مۡو  فَرَشر ي     َرَش َرَش   َرَش َرَشنۡو ﴿ ٍُ ُ َ َرَش  نِّم يۡو هَرَش َرَش ۡو  [٧٥: ابلقرة] ﴾٧٥  ٱٰىَّص    َرَش َرَش مَرَش   

«Ва цол он ки гурӯце аз онцо каломи 

Худоро мешуниданд». 

Сураи Бақара 75  

Ончи, ки шунида мешавад сухани Худованд 

аст агар чи бо лафзи қори (хонанда) бошад, чуноне ки 

баъзе ацли илм мегуянд: "Садо, садои қори аст ва 

сухан, сухани Худованд". 
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Фасли цаштум 

Дар якҷоягии ақлу нақл1 (Қуръон ва Суннати 

пажмбар (с)) цақиқати шариъатро фацмида мешавад, 

На нақл онеро фоида дорад, ки ақлашро аз даст 

додааст ва на ақл онеро фоида дорад, ки нақлро аз 

даст додааст, яъне бо камбудии яке аз ин ду амр дар 

шинохтани цақиқат ноқиси ворид мешавад ва агар 

ақлу нақл дар зоцир бо цам зид бошанд дар ин сурат 

нақлро  бар ақл муқадам дониста мешавад, Ва онро 

мавриди амал қарор дода мешавад, чунки нақл илми 

Худованди комилуссифот аст, аммо ақл бошад илми 

махлуқи пур аз камбудицо аст. 

Ақл мисли чашм аст ва нақл мисли нур аст, ва 

бинои  бо чашм дар торики фоидае надорад ва оқил 

низ бидуни вацй аз ақлаш истифода бурда 

наметавонад, чунки чашм ба миқдори рушнои 

мебинад, ва ақл ба миқдори вацй цидоят межбад ва бо 

пуррагии ақлу нақл бинои ва цидоят пурра мегардад, 

чуноне ки чашм дар нисфирузи ба пурраги цамаро 

мебинад. 

Худованд мефармояд: 

                                                           
1 - Ончи ки дар Қуръон ва Суннат омадааст онро нақл мегуянд. 
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 َرَش ﴿ 
َرَش
و   يۡوٗخا  َرَش َرَش  نَرَش ًُ  نَرَش يَرَشيۡو َرَش  حۡو

َرَش
لۡويَرَشا فَرَش  ُۥ  َرَشجَرَش َرَش هۡو    ىَُٗرا َلَرَش ۦ   َرَش  ً و  ٱٰىَّصاس       ة هَرَش   َرَش

ۥ ًُ ثَرَشلُ لُ َرَش ج       نٰىَّص  [١٢٢: االًعام] ﴾١٢٢  ل ُّي

«Ож он касе, ки мурда буд ва Мо зиндааш 

сохтем ва нуре дар роцаш доштем, то ба он дар 

мижни мардум роци худро бижбад, монанди 

касест, ки ба торикк гирифтор аст ва роци берун 

шуданро намедонад?». 

Сураи Анъом 122  

Пас оқил дар цажташ аз ақлаш истифода 

мебарад, цамчунин цайвонотцо ва парандацо аз 

эцсосоташон  истифода мебаранд, онцо мувофиқи 

замонцо рицлат ва сукунат мекунанд ва цамдигарро 

мешиносанд, ва заминцоеро, ки муносиби лонасози 

мебошанд онро низ медонанд ва душманонашонро 

низ мешиносанд. 

Локин инсон бо ақлаш ба сӯи парвардигораш 

цидоят намежбад, магар аз роци вацй нозил шуда бар 

пажмбараш, ва инсон дар гумроци аст бидуни вацй 

чуноне, ки Худованд мефармояд: 

﴿ ُ ُّي   ٱٰىَّص ْا   ٱٰىَّص  وَرَش   َرَش   َا ُي م  َرَشانَرَش ٍُ لُ َرَش ج   نِّم وَرَش  ُ ۡور ُج ْا   َرَش ٱٰىَّص  وَرَش   ٱُّيَر       َرَش   ل ُّي ا ُر ٓي   َرَش َرَش
مُ  ٌُ ٓيُ  َرَشا  ۡو  

َرَش
م  للٰىَّص ُغَُ     ٍُ لُ َرَش ج       َرَش   ٱُّيَر   نِّم وَرَش  ُ ۡور ُجَ َرَش  [٢٥٧: ابلقرة] ﴾٢٥٧  ل ُّي
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«Худо жвари мӯъминон аст. Онцоро аз 

торикицо ба равшанк мебарад. Вале онон, ки 

кофир шудаанд, тоғут (бутцо ва худоцои дурӯғин) 

жвари онцост, ки онцоро аз равшанн ба торикицо 

мекашанд». 

Сураи Бақара 257 

Бубинед дар ин оят мегуяд: ٍُم  яъне онцоро ُ ۡور ُج

хориҷ мекунад аз торики, чунки онцо бидуни вацй 

дохили гумроци мебошанд. 

Ва чигунае, ки равшани фарқ мекунад, мисли 

равшании оташ ва равшании нур цамчунин вацй якто 

мебошад, агарчи навъцояш фарқ кунанд ва навъцояш 

китоб ва суннат мебошанд. 

Худованд мефармояд: 

ا﴿  َرٍَش  ُّي
َرَش
أ ْا   ٱٰىَّص  وَرَش  يَرَش  َٓيا ُي ْا   َرَشانَرَش َا يُ    

َرَش
َرَش    ْا   ٱٰىَّص َا يُ    

َرَش
 [٥٩: امنصاء] ﴾٥٩  لرٰىَّصُسَوَرَش   َرَش 

«Эй касоне, ки имон овардаед, Худоро 

итоъат кунед ва ба расул фармон баред». 

Сураи Нисо 59 

Ва царки бигуяд, ки бо ақлаш ва бидуни вацй 

цидоят межбад мисли он аст, ки мегуяд дар торики бо 

чашмонаш бидуни равшани роцро пайдо мекунад. 
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Ва Худованд вацяшро цамчун нуре васф намудааст, ки 

ба воситааш махлуқоташ цидоят межбанд. 

Худованд мефармояд: 

ْا  فَرَش ٱٰىَّص  وَرَش ﴿  َا ُي ۦ   َرَشانَرَش  ً ُر  ُ  ة ُ  ُ   َرَش َرَش ٰىَّص ىَرَش َرَش ْا   َرَش َا تَرَشُ  ى  وَرَش   ٱٰىَّص  ٓي   ٱُّيَرَرَش   َرَش  ٰىَّص
ُ
ٓۥي    ًُ  ْا َرَش    َرَش  نَرَش َرَش

ُ
  

مُ  ل ُ َ َرَش  ٌُ ۡوُه ۡو  [١٥٧: االعراف] ﴾ ١٥٧  ل

«Пас касоне, ки ба ӯ имон оварданд ва 

цурматашро нигоц доштанд ва жриаш карданд ва 

аз он китоб, ки ба ӯ нозил кардаем, пайравк 

карданд, наҷот жфтагонанд!». 

Сураи Аъроф 157 

Ва Худованд аст, ки пажмбаронашро бо 

пайравонашон цидоят мекунад. 

Мо ба цамаи амрцои Худованд таслим 

мешавем, Ва аз он чи, ки моро наци фармудааст боз 

меистем, Ва тасдиқ мекунем ончиро, ки ба мо хабар 

додааст, баробар аст, ки сабаб ж илаташро бидонем ж 

на, ва ингуна нест, ки цар чизи маъқулеро цамаи 

ақлцо дарк намоянд, пас чи гуна ончиро, ки ақлцо аз 

дарк намуданашон оҷизанд лозим дониста шавад, ки 

тамоми ақлцо дар он итифоқ кунанд. 

Ва царки мегуяд, ки ман имон намеорам ба 

ацкоми Худованд магар ба он, ки бо ақли ман 
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муносиб бошад ва ба он чи, ки бо ақли ман муносиб 

набошад ба он имон намеорам, ин гуна инсон бе 

шубца ақлро аз нақл муқадам медонад, ва ончиро, ки 

ақл дарк намекунад маънои онро надорад, ки он чиз 

вуҷуд надорад, балки он ақл аст, ки онро дарк 

накардааст ва он мавҷуд аст, чунки ақл марзу цудуде 

дорад, ки аз он гузашта наметавонад чигунае, ки 

биноии чашм цудуд дорад, ва цамчунин шунавоии 

гуш низ цудуд дорад, мурча садо дорад локин гуш 

онро намешунавад, ва дар осмон моцу ситорацое 

мебошад, ки онро чашм намебинад, ва цамаи ин 

маънои онро надорад, ки онцо вуҷуд надоранд. 
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Фасли нуцум 

Қонунгузори, танцо азони Худованд аст, бо 

илму цикматаш чизеро бихоцад цалол мегардонад ва 

чизеро бихоцад царом мегардонад, ва шариъати 

Худованд ба хотири ислоци дину дунж омадааст, амру 

наци Худованд аз сари касе аз бандагонаш на дар ягон 

замон ва на дар ягон макон бардошта намешавад, 

магар бо хости худи Худованд. 

Мо байни қонунцои Худованд дар дин ва 

қонунцояш дар дунж цеҷ фарқе намегузорем, чунки 

цамаи онцо амрцои дини ва дуняви мебошанд. 

Амрцои динии Худованд: мисли намоз, рӯза, 

цаҷ, зикр, бинои масҷидцо, ва ғайра. 

 Амрцои дунявии Худованд: мисли хариду 

фуруш, никоц, талоқ, ва маворис, ва ғайра. 

Ва цар, ки байни ин ду фарқ бигузорад ва 

бигуяд ки Худованд танцо дар умури дин цукмрон аст 

ва дар умури дуняви каси дигаре цукмрон аст, бе 

шубца ки кофир шудааст, чунки қонунгузори, танцо 

аз ҷониби Худованд аст, ва цар ки онро аз ҷониби 

дигар кас бидонад, мисли оне аст, ки саҷдаро барои 

дигар кас ба ҷуз  Худованд ҷоиз донистааст. 

Худованд мефармояд: 
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مُ       ﴿  ُكۡو ٰىَّص      ٰىَّص   ٱۡو رَرَش  ٱ   َرَش
َرَش
 ٰىَّص   

َرَش
ْا  أ ا ُتُن ٓي ٓي   َرَش ۡو ۚۦ     ٰىَّص ِشف] ﴾٤٠    ٰىَّصا ُ  [٤٠: ي

«Цукм ҷуз цукми Худо нест. Фармон 

додааст, ки ҷуз Ӯро напарастед». 

Сураи Юсуф 40  

Ба цамин хотир бани Исроил кофир гаштанд 

чуноне, ки Худованд мефармояд: 

بَرَشاٗو ﴿ رۡو
َرَش
مۡو   ٍُ ٌۡو َرَش يَرَش ُر مۡو  َرَش ٌُ تَرَشارَرَش حۡو

َرَش
ْا   ا َرَشُ  ٓي ٓي ا نِّم و ُد       ٰىَّص ا يَرَشمَرَش  َرَشنَرَش رۡو ي َرَش   ۡووَرَش  َرَش ۡوهَرَش   ٱٰىَّص   َرَش ل
 ًٗ ْا    َرَش  ا ُتُن ٓي َرَش ۡو ْا    ٰىَّص    ا   ُر ٓي

ُ
ٗنا    ا  ُ ۡو ُ َ َرَش ا  َرَش ح  هٰىَّص ۥ ٱَرَش ًُ ۚۦ ُستۡو َرَش يَرَش َرََش ٌُ َرًَش    ٰىَّص  ٓي    َرَش 

 [٣١: اتلِبة] ﴾٢٫ ٰىَّص

«Олимону обидони хеш ва Масец писари 

Марямро ба ҷои Аллоц ба худок гирифтанд ва 

цол он, ки маъмур буданд, ки танцо як худоро 

бипарастанд, ки цеҷ худое ҷуз Ӯ нест. Пок аст аз 

он чк шарикаш месозанд!» 

Сураи Тавба 31 

Бубинед, ки Худованд дар ин оят кори онцоро 

ширк номидааст. 

Худованд китобашро нозил кардааст ва 

шариъаташро барпо доштааст,  ва Ӯ медонад, ки дар 

оянда чи мешавад ва аз ончи, ки дар гузашта буд низ 

медонад цамчуноне, ки медонад ва мебинад цолат ва 

замонеро, ки шариъаташро нозил кардааст. 
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  Худованд дар илми худ дар бораи гузаштацо 

ноқисие надорад, чун ончи, ки буд дар гузашта буд ва 

цамчунин дар замони оянда низ, ва дар он чи дар 

цоли цозир мегузарад илми Худованд дар он зижду 

кам намегардад чунки илми Худованд цам гузашта ва 

цам оянда ва цам цозираро дар бар гирифтааст ва 

илми Ӯ дар бораи цама замонацо баробар аст. 

Ва цар ки эътиқод кунад, ки цукми Худованд 

танцо солеци он замоне мебошад, ки дар он нозил 

шудааст ва мардумони замонцои дигар метавонанд 

мувофиқи хостаи худашон цукмгузори кунанд, 

агарчи мухолифи ацкоми Худованд бошад, пас ин 

куфр аст, чунки гуяндаи ин сухан фикр мекунад, ки 

фацмиши инсон байни ончиро, ки мебинад ва 

ончиро, ки намебинад фарқ дорад, ба цамин хотир 

цукмаш низ мувофиқи фацмишаш мебошад, социби 

ин гуна эътиқод фикр мекунад, ки Худованд низ 

цамин тавр аст, ва илми инсонро дар бораи замонаи 

цозира муқадам медонад аз илми Худованд дар 

бораи ғайб цангоми нозил шудани вацйи, ин 

эътиқоди куфру ширк мебошад. 

Илми Худованд цамаро дар бар мегирад, чи 

илми ғайб бошад ва чи цозира. 

Худованд мефармояд: 
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يۡوب    َرَش ل م  ﴿ ة    لۡوغَرَش خَرَش َرَش  َرَش    َرَش لشٰىَّص َرَش نَرَش ا  َرَش هٰىَّص  [٩٢: املؤوٌِن] ﴾٩٢  ُ ۡو ُ َ َرَش  ٱَرَش

«Донои пинцону ошкоро, аз цар чк шарики 

Ӯ месозанд, болотар аст». 

Сураи Муъминун 92 

Худованд цукмрон аст бар бандагонаш, чи дар 

гузашта бошад ва чи дар цозира. 

Ва царки байни цукми дин ва цукми дунж фарқ 

бигузорад ва цукми динро аз барои Худованд 

бидонаду цукми дунжро аз мардум чигунае, ки 

либералдемократцо даъво доранд, онцо бо ин 

эътиқодашон цукмрониро ба чанд қисм тақсим 

мекунанд дар цоле, ки цукмрон танцо Худованд аст 

чуноне, ки мефармояд: 

ن ُيَ َرَش ﴿ ُخ ۡو  َرَش
َرَش
ُ ُر  َرَش   لۡوك  َرَش ب   ة تَرَش ۡو      حَرَشكۡو  [٨٥: ابلقرة] ﴾٨٥ ة تَرَش ۡو ٖح    َرَش

«Ож ба баъзе аз китоб (Қуръон) имон 

меоваред ва баъзе дигарро инкор мекунед?». 

Сураи Бақара 85 

Пас царки бо баъзе аз шохацои дин имон 

дошта бошад ва баъзеашро қабул надошта бошад гуж 

ки динро ба кулли қабул надорад. 
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Ва Худованд бандагонашро амр намудааст, ки 

мижни худашон Қуръонеро, ки бар Пажмбараш нозил 

кардааст цукмрон гардонанд. 

Худованд мефармояд: 

 ﴿   
َرَش
ُكم  َرَش  م  حۡو ٍُ ٓي  ةَرَش ۡويَرَش ا وَرَش  ة هَرَش ى َرَش

َرَش
   ُ مۡو  حَرَش ٰىَّصت  ۡو   َرَش َرَش   ٱٰىَّص ٌُ ٓي َرَش ا َرََش ٌۡو

َرَش
مۡو    ٌُ رۡو    َرَش حۡو َرَش

َرَش
خ ُيَ َرَش      َرَش ۡو

و   ٓي   َرَش ۡو    ٱَرَش ا وَرَش  نَرَش ى َرَش
َرَش
   ُ ۡو َرَش    ٱٰىَّص  [٤٩: املائ دة] ﴾٤٩    َرَش

«Мижнашон мувофиқи он чк Худо нозил 

кардааст, цукм кун ва аз хостцояшон пайравк 

макун ва аз онцо бипарцез, ки мабодо 

бифиребандат, то аз баъзе аз чизцое, ки Худо бар 

ту нозил кардааст, рӯй гардонк». 

Сураи Моида 49 

Мақсад аз цукм дар ин оят цукм мижн онцое, 

ки байнашон нофацмицо шудааст мебошад. 

Ва мақсад аз фитна дар ин оят, хориҷ шудан аз 

цукми Худованд аст. 

Ва цар цукмеро, ки Худованд муфассал бажн 

накардааст олимону муҷтацидон метавонанд онро бо 

иҷтицодашон бо тафсил бажн намоянд, ба он шарт, ки 

мухолифи ацкоми бажншудаи Худованд набошад. 
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Ва цукмеро, ки мардум ихтижр намудаанд бар 

цукми Худованд муқаддам дониста намешавад, чунки 

агар цукми мардум муқаддам бошад, пас гуж ки 

пажмбарон пайрави цақ нестанд ва ин маълум аст, ки 

пажмбарон мижни қавмцое ба воя расидаанд, ки ж 

пайрави ботил буданд ва ж аксари онцо пайрави 

ботил буданд. 
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Фасли дацум 

  Худованд тақдирцои махлуқоташро пеш аз он 

ки онцоро халқ намояд муқаддар намуда буд, ва цар 

як махлуқ пеш аз он ки халқ шавад тақдирашро 

Худованд маълум намуда буд, Худованд мефармояд: 

لَرَش َرَش ﴿  ۡو ٖح  ُ ٰىَّص   َرَشٓأۡلَرَش رَرَش ُۥ  َرَش نٰىَّص قَرَش ن  ٗرا  َرَش  [٢: امفرقان] ﴾٢  َرَشقۡو

«Ва цар чизро бижфаридааст ва онро ба 

миқдор офаридааст». 

Сураи Фурқон 2 

Ва боз мефармояд: 

ۡو ٍل  ُ ٰىَّص    ىٰىَّصا﴿  ًُ   َرَش لَرَشقۡو َرَش  رٖح  ٓأۡلَرَش نَرَش   [٤٩: امقىر] ﴾٤٩ ة قَرَش

«Мо цар чизро ба андоза офаридаем!». 

Сураи Қамар 49 

Ва боз мефармояд: 

رُ   َرَش َرَش َرَش ﴿   ۡو
َرَش
ٗرا  ٱٰىَّص     ُن ًرا  َرَشنَرَش قۡو  [٣٨: االخزاب] ﴾٣٨ نٰىَّص

«Ва фармони Худо фармонест бе цеҷ 

зиждаву нуқсон». 

Сураи Ацзоб 38 
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Худованд цам тақдири нек ва цам бадро 

муқаддар сохтааст, дар сацец Муслим аз Пажмбар (с) 

ривоят шудааст, ки фармуд: 

 "Ва ба тақдири баду нек имон бижрк". 

Ривояти имом Муслим 

Илми Худованд цама тақдирцоро дар бар 

гирифтааст, макону замон ва сар шавию интицои 

онцоро медонад, чунки худи Ӯст, ки тақдирцоро 

муқаддар сохтааст. 

Худованд мефармояд: 

ْا ﴿  َٓيا لَرَشُه َرَش ۡو  ٰىَّص  ٱ 
َرَش
َرَش    َرَش    ٱٰىَّص     َرَش

ۡو ٖح  ُ ِّم  ٰىَّص   َرَشن  ر    َرَش
َرَش
َرَش   َرَش  ااَرَش   َرَشنۡو   ٱٰىَّص حَرَش

َرَش
    

ۡو ٍل  ة ُك ِّم    لۡوهَرَش ا  َرَش
 [١٢: امطالق] ﴾ ١٢

«То бидонед, ки Худо ба цар чиз қодир аст 

ва ба илм бар цама чиз ицота дорад». 

Сураи Талоқ 12   

Ва боз мефармояд: 

 َرَش ﴿ 
َرَش
لَرَشمُ  أ وۡو   َرَش ۡو لَرَش َرَش  نَرَش َرََش  ٓأۡلَرَش ٌُ َرَشت  ُ   للٰىَّصط يُ    َرَش

 [١٤: املنك] ﴾١٤  ٱۡو

«Ож он кк офарида, намедонад? Цол он ки Ӯ 

борикбину огоц аст». 
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Сураи Мулк 14 

Пас царки тақдири Худовандро инкор намояд 

гуж илмашро инкор намудааст ва цар, ки илми 

Худовандро инкор намояд гуж тақдирашро инкор 

намудааст. 

Тақдирцои махлуқот дар китобе дар назди 

Худованд навишта шудааст чуноне, ки мефармояд: 

ا﴿ يَرَشا نٰىَّص ۡو ٖح   ن و  لۡوك  َرَش ب       فَرَشرٰىَّص ۡو  [٣٨: االًعام] ﴾٣٨  َرَش

«Мо дар ин китоб цеҷ чизеро тарк  

накардаем». 

Сураи Анъом 38  

Ва боз мефармояд: 

ُ ٰىَّص ﴿  ۡو ٍل   َرَش ًُ   َرَش يۡو َرَش  حۡو َرَش
َرَش
ٓي    ااٖح     ت  ٖح    نَرَش  [١٢: يس] ﴾١٢ نُّي

«Ва цар чизро дар китоби мубин шумор 

кардаем». 

Сураи Ёсин 12 
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Махлуқоти Худованд ба ду навъ мебошанд: 

1. Махлуқоте, ки социбихтижр нестанд, балки ба 

хотири дигарон халқ шудаанд, мисли осмону 

ситорагон. 

2. Махлуқоте, ки социбихтижранд мисли инсонцо 

ва ҷинцо ва малоикацо, ин махлуқотро 

Худованд социбихтижр гардонидааст, ва 

онцоро бар гуноц маҷбур насохтааст то, ки 

онцоро барои он азоб дицад, балки онцоро 

социбихтижр гардонидааст зери ихтижри 

худаш. 

Худованд мефармояд: 

َرََش     ۡو ﴿  ر      ٰىَّص  ٌُ ٓي َرَش  ل هَرَشو ٢٧ لِّم لۡو َرَش لَرَشه  َرَش  ذ  ۡو ا   ن يُكمۡو   َرَش
َرَش
خَرَشق يمَرَش    َرَش ۡو ا ٢٨   آيُ   َرَش   َرَشنَرَش َرَششَرَش   

ٓي       ٰىَّص
َرَش
ٓي َرَش    ا َرَششَرَش    ُ  [٢٩-٢٧: اتلكِير] ﴾٢٩  لۡو َرَش لَرَشه  َرَش  رَرَشوُّي   ٱٰىَّص

«Ин китоб пандест барои ҷацонижн. Барои 

цар кас аз шумо, ки бихоцад ба роци рост афтад. 

Ва шумо намехоцед, ғайри он чиро, ки 

Парвардигори ҷацонижн хоста бошад». 

Сураи Таквир 27 - 29 

Худованд бандагонашро бо афъолашон халқ 

намудааст, чуноне мефармояд: 
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ُتُن  َرَش   َرَشاوَرَش ﴿  َرَش ۡو
َرَش
ا أ ُخَ َرَش  نَرَش ُ  ٩٥  َرَشيۡو   ُكمۡو   َرَش ٱٰىَّص لَرَشقَرَش ا ٓأۡلَرَش لَُ َرَش   َرَشنَرَش هَرَش : الصافات] ﴾٩٦  َرَش ۡو

٩٦  ،٩٥] 

«Гуфт: Ож чизцоеро, ки худ метарошед, 

мепарастед? Худои яктост, ки шумо ва цар чк 

месозед, офаридааст». 

Сураи Соффот 95 - 96 

Ва сабабцоро низ у пайдо намудааст, ва ин аст 

бузурги ва восеъ будани илми Худованд ва бузургии 

цикмати Ӯ дар танзими коинот. 

Пас барои ақл ҷоиз нест, ки аз имон дур 

бигардад, агар цикмат ж цақиқати чизеро аз тақдири 

Худованд нафацмад, чунки баъзе цикматцои Худованд 

аст, ки ақл онцоро дарк карда наметавонад, чунки ақл 

мисли косае аст ва баъзе цикматцои Худованд мисли 

оби бацр аст, ки агар дар коса рехта шавад коса дар 

он ғарқ мегардад ва дар цайрат мемонад. 

Ва баъзе цикматцое аст, ки бисжр фикр 

намудан дар он ба ҷуз зижд гаштани цайрат кори 

дигаре нест мисли ин, ки мудати дароз нигоц кардан 

ба суи офтоб ба ҷуз зижд гаштани дарди чашм ва дар 

цайрати амиқ чизи дигаре нест. 
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Фасли жздацум 

Марг цақиқат дорад, чуноне, ки Худованд 

мефармояд: 

وۡو  ُ ُّي ﴿ ا نَرَش َرٍَش لَرَشيۡو يَرَشتۡو َرَش   ٢٦ فَرَشا ٖح   َرَش ًُ   َرَش بِّم  َرَش   َرَشجۡو َرَش َرَش     ُذ  رَرَش ا     ٱۡو رَرَش   ۡو
: الرمحي] ﴾٢٧  َرَش ٱۡو

٢٧  ،٢٦] 

«Цар чк бар рӯи замин аст, фонк (тамом) 

шуданист. Ва зоти Парвардигори социби бузургк 

ва икроми туст, ки боқк мемонад». 

Сураи Рацмон 26 - 27 

Ва имон овардан ба он чи, ки баъди марг руй 

медицад аз имон аст, мисли фитнаи қабр ва азобу 

неъмати қабр. 

Ва имон ба дубора зинда ва цашр шудан, аз 

имон аст, чуноне ки Худованд мефармояд: 

ىُ   َرَش ﴿ َر        َرَش م فَرَشإ ذَرَشا  ل ُّي اا   نِّم وَرَش  ٌُ نَرَش جۡو
َرَش ٍ مۡو     َرَش    ٱۡو بِّم  لَُ َرَش  رَرَش  [٥١: يس] ﴾٤٫  َرَشن  

«Ва дар сур дамида шавад ва онон аз қабрцо 

берун оянд ва шитобон ба сӯи Парвардигорашон 

раванд». 

Сураи Ёсин 51 
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Ва цар, ки ба ин шубца кунад кофир мегардад, 

Худованд мефармояд: 

ا﴿ نٰىَّص
َرَش
ْا   ٱٰىَّص  وَرَش   َرَش  ا ُر ٓي فَرَشلَرَشمۡو   َرَش َرَش

َرَش
لَرَشيۡوُكمۡو  ُ خۡو َرَش    َرَشايَرَش     حَرَشُكوۡو    ُ مۡو   َرَش ۡو خَرَشكۡو َرَش ُ يُخمۡو  فَرَش سۡو   َرَش

َۡوٗنا ۡور ن  َرَش   َرَش نَرَش     ٰىَّص    ي َرَش   ذَرَشا ٢٫ ُمُّي ثُ  حَرَش ِّم    ٱٰىَّص    َرَش ۡو ا َرَش يۡوبَرَش   َرَش   َرَش ل ٰىَّص ا رَرَش َرٍَش ا  ُلۡوُخم   ي ر   نٰىَّص ا ىَرَشنۡو  نَرَش
ثُ  ا َرَش ا    ٰىَّص   ٰىَّصُ وُّي       ل ٰىَّص يِّمٗ ا  َرَش ۡووُ   َرَشنَرَش  [٣٢  ،٣١: اجلاثية] ﴾٢٬ ة ُه ۡو َرَشيۡوق ي  َرَش   َرَش

«Аммо, касоне, ки кофир мешаванд (ба 

онцо гуфта мешавад), магар ожти Мо бар шумо 

хонда намешуд ва шумо такаббур меварзидед ва 

мардуме гунацкор будед? Чун гуфта мешуд, ки 

царойна, ваъдаи Худо цақ аст ва дар қижмат шакке 

нест, мегуфтед: «Мо намедонем қижмат чист? Ҷуз 

гумоне намебарем ва ба яқин нарасидаем»». 

Сураи Ҷосия 31- 32 

Цамчуноне, ки касе цақиқати рӯзи қижматро инкор 

кунад. 

 Худованд мефармояд: 

ْا  ةَرَش ۡو ﴿  َا ةُ ث     َرَش ٰىَّص ا َرَش ىَرَشا ة  ل ٰىَّص خَرَشنۡو ٱۡو
َرَش
و  َرَش  وَرَش  ل هَرَش ث    َرَش ٰىَّص ا َرَش : امفرقان] ﴾١١ سَرَش  ً ا ة  ل ٰىَّص

١١] 

«Балки инцо қижматро дурӯғ цисобиданд. 

Ва Мо барои касоне, ки қижматро дурӯғ цисобанд, 

оташи сӯзон омода кардаем». 
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Сураи Фурқон 11 

Ва имон овардан ба цисобу китоб аз имон аст, 

Худованд мефармояд: 

ىَرَش َرَش ُ ﴿ ۡوهَرَش َرَش ز يوَرَش   َرَش َۡو     لۡوق  ۡو َرَش   ل َرَش ث      لَرَشمُ  فَرَش َرَش   لۡوق  َرَش هَرَش ا    َرَش ۡو    ُ  ۡو   َرَش َرَش      َرَش ۡو ٔٗ
اوَرَش  تٰىَّصثٖح  ن ثۡوقَرَش دَرَشوٍل  نِّم وۡو  حَرَش رۡو حَرَش ۡويَرَشا ٓأۡلَرَش

َرَش
ا   أ َرٍَش  [٤٧: االًبياء] ﴾٤٧  َرَش      َرَش  ة يَرَشا  َرَش َرَش َرَش   ة 

«Рӯзи қижмат тарозуцои адлро омода 

мекунем ва ба цеҷ кас ситам намешавад. Агар 

амале ба сангинии як хардал цам бошад, ба 

цисобаш меоварем, ки мо цисоб карданро 

басандаем!». 

Сураи Анбиж 47 

Цамчунин имон ба цақиқати савобу ҷазо ва ҷаннату 

дузах, аз имон аст. 

 Худованд мефармояд: 

ا﴿  نٰىَّص
َرَش
ْا   ٱٰىَّص  وَرَش  فَرَش  َا ُق مۡو   ٱٰىَّصار   فَرَش     َرَش ٍُ َرَش ا ل َرٍَش ٍ ي ٌر  زَرَش        ي ِد] ﴾١٠٦  َرَش َرَش َ :١٠٦] 

«Аммо бадбахтон дар оташанд ва 

мардумонро дар он ҷо нолае зору фаржде сахт 

бувад». 

Сураи Цуд 106 
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Ва боз мефармояд: 

ا﴿  نٰىَّص
َرَش
ْا   ٱٰىَّص  وَرَش   َرَش  َرَشيٰىَّصث   فَرَش    ُس  ُن ا ِد] ﴾١٠٨  ٱۡو َ :١٠٨] 

«Аммо некбахтон то осмонцову замин боқк 

цастанд, дар бицишт ҷовидон бимонанд». 

Сураи Цуд 108 

Ва кофирон дар дузаханд ва муъминон дар ҷаннатанд 

чуноне, ки Худованд мефармояд: 

ا﴿  نٰىَّص
َرَش
ْا   ٱٰىَّص  وَرَش  فَرَش  ُر ا مۡو   َرَش َرَش ٍُ  ُ  َرَش ِّم 

ُ
اٗةا فَرَش  ن  ٗنا  َرَش َرَش ة    ٱُّي ۡويَرَشا      َرَش رَرَش ا  َرَش ٱٓأۡل  م  َرَشنَرَش ٍُ َرَش  نِّم و ل

ا ٥٦  ٰىَّص    يوَرَش  نٰىَّص
َرَش
ْا   ٱٰىَّص  وَرَش   َرَش  َا ُي ْا   َرَشانَرَش َا ه لُ ٍ مۡو   ل ٰىَّص ل  َرَش ج    َرَش َرَش فِّم ي َرََش ُي مۡو    َرَش ٌُ ُجَرَرَش

ُ
   ُ  ُ  بُّي   َرَش   َرَش ٱٰىَّص

 [٥٧  ،٥٦: عىران ال] ﴾٥٧  للٰىَّص ل ه  َرَش 

«Аммо ононро, ки кофир шуданд, дар 

дунжву охират ба сахтк азоб хоцам кард ва онцоро 

мададгороне нест! Аммо онон, ки имон оварданд 

ва корцои нек карданд, Худо муздашонро ба 

тамомк хоцад дод. Худо ситамкорокро дӯст 

надорад». 

Сураи оли Имрон 56 - 57 

Ва ба цамаи ончи, ки ба воситаи китобу суннат 

(Қуръону хадиси Пажмбар) аз умури охират, мисли 

сирот, тарозуи амалцо, цавзи кавсар, сацифацои 
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аъмоли баду нек собит шудааст, имон овардан воҷиб 

аст. 
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Фасли дувоздацум 

Якҷоягиву тамасук ба ҷамъият амри воҷиб аст 

ва ҷамъияти бе роцбар намешавад. 

Ва итоъат карда мешавад роцбари мусулмонон 

то ҷое, ки ӯ тоъати Худовандро ба ҷо орад, Худованд 

мефармояд: 

ا﴿ َرٍَش  ُّي
َرَش
أ ْا   ٱٰىَّص  وَرَش  يَرَش  َٓيا ُي ْا   َرَشانَرَش َا يُ    

َرَش
َرَش    ْا   ٱٰىَّص َا يُ    

َرَش
 ْا     لرٰىَّصُسَوَرَش   َرَش 

ُ
ر    َرَش   ۡو

َرَش  ﴾٥٩ ن يُكمۡو    ٱۡو
 [٥٩: امنصاء]

«Эй касоне, ки имон овардаед, Худоро 

итоъат кунед ва ба расул ва сардорони хеш 

фармон баред». 

Сураи Нисо 59 

Ва сухани Худованд дар ин оят:    ن يُكمۡو "сардорони 

хеш"  

Маънояш яъне роцбар аз ҷумлаи мусулмонон 

бошад. 

Ва роцбарии кофир ва байъти ӯ ҷоиз нест, ва 

итоъати ӯ ҷоиз нест, магар дар умуре, ки муносиби 

корцои дунявии мардум бошад на корцои дунявии 

худи ӯ. 
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Ва агар роцбари мусулмонон олим набошад, 

пас бояд олимеро мушовири худ бигирад то, ки 

умури дину дунж амали гардад. 

 Худованд мефармояд: 

مۡو   ذَرَشا﴿  ٌُ ٓي َرَش ا ر   جَرَش  ۡو
َرَش
و   نِّم وَرَش    نۡو

َرَش      ٱۡو
َرَش
َۡو      َرَش ْا   ٱۡو َا ذَرَشاُ 

َرَش
ً  ۦ     َۡو  ة َرَش ل    َرَش    لرٰىَّصُسَو      َرَش  رَرَشدُّي  ُ   َرَش

 ْا   
ُ
ر      ۡو

َرَش مۡو   ٱۡو ٍُ ًُ  ن يۡو ل هَرَش ۥ  ٱٰىَّص  وَرَش  لَرَش َرَش ًُ خَرَشۢنت ُطَىَرَش َرَش ۡو مۡو     ٍُ  [٨٣: امنصاء] ﴾٨٣ ن يۡو

«Ва чун хабаре, чк эминк ва чк тарс ба 

онцо расад, онро дар цама ҷо фош мекунанд. Ва 

цол он ки агар дар он ба пажмбар ва пешвожнашон 

руҷӯъ мекарданд, цақиқати корро аз онон 

дармежфтанд». 

Сураи Нисо 83 

Ва инро ба ҷуз олим касе истинбот карда 

наметавонад. 

Ва ҷоиз нест зидияти намудан бар чунин 

роцбар ва мубориза бурдан бар зиди ӯ ба хотири аз 

худ намудани роцбари, ва цатто агар чунин роцбар 

золим цам бошад дар зулмаш сабр карда мешавад то 

замоне, ки амали куфрии возеце нанамояд, ки 

ошкоро далолат бар кофир буданаш кунад. 

Аз модари мӯъминин, умми Салама, Цинд 

духтари Абуумайя (р.з) ривоят шуда, ки Пайғамбари 
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Худо (с) фармуд: “Бар шумо умарое таъйин 

мегарданд, ки бархе корцояшон мавриди писанди 

шумо ва бархе нописанди шумост, пас касе, ки аз 

он бад барад, цамоно наҷот жфта, аз гуноц ва касе 

ки иъроз кунад, солим мондааст ва лекин касе ки 

розк шавад ва пайравк кунад”. Гуфтанд: Ё 

расулаллоц, ож бо онцо биҷангем? 

Фармуд: “На, то модоме ки дар мижни шумо 

намозро барпо доранд”. 

Ривояти имом Муслим 

Шарҳ: маънояш ин аст, ки баъзе афъолашонро ба 

воситаи мувофиқат бо шариъат меписандед ва баъзеро, 

ки мухолифи шариъат аст, бад мебинед, пас он кк онро 

нохуш дорад ва ба даст ва забонаш инкор натавонад, аз 

гуноц наҷот жфта ва вазифаи худро адо карда ва он кк ба 

андозаи тоқату қудраташ аз он бад бибарад, аз ин 

маъсият солим монда ва он ки ба корашон розк шуда ва 

аз эшон пайравк кунад, ӯ гунацгор башумор меравад.) 

Ва чунин роцбар бо илму цикмат насицат 

карда мешавад то ҷое, ки бадиро нобуд карда шавад ж 

зарараш кам гардад ва чунон нашавад, ки онро то 

рози гардидани нафс нобуд карда шавад, аз Тамими 

Дори ривоят шудааст, ки Пажмбар (с) фармуд:  

“Дин насицат аст” гуфтанд аз барои ки? Гуфт: 

“Аз барои Худо ва китоби Ӯ ва пажмбари Ӯ ва аз 
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барои роцбарони мусулмонон ва тамоми 

мардум”. 

Ривояти имом Муслим 

Ва ҷоиз нест пайгири намудани айбцои роцбар 

ва ошкор намудани он ва пацн намудани хатоцояш 

мижни мардум, балки бояд ба танцои ӯро насицат 

намуд. 

Ва агар роцбар кори бадеро мижни мардум 

пацн намуд ва мардумро ба он амр кард бояд ин 

роцбар ба танцои насицат карда шавад то, ки аз он 

кор даст бардорад ва дар сурате, ки даст набардошт 

пас воҷиб аст, ки мардумро аз он кори бад бохабар 

намуд то, ки муртакиби он нагарданд то, ки шариат 

табдилу тағйир нагардад, ва ин кор аз насицат ба 

хотири Худо ва китоби Ӯ ва пажмбари Ӯ ва 

роцбарияти мусулмонон ва мардум мебошад. 

Ва олим набояд худро ба хотири зоциди аз 

мардуми ва умури онцо дур бисозад, ва бояд 

мазлумонро нусрат бидицад ва гуруснагонро таом 

бидицад агар чи бо як хурмоцам бошад, чунки олим 

цукми роцбариро дорад, ва ислоци дунжи мардум 

даре аст барои ислоци дини мардум. Пажмбар (с) 

сарашро ба хотири хазинацои дунж баланд накард, 

локин Барираро ба хотири чанд тангае нусрат дод ва 
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ба хотири он мижни мардум хутба намуд ва онцоро 

мавъиза кард. 
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Фасли сездацум 

  Ва ҷицод пойдор аст то рӯзи қижмат, цукми 

онро касе бардошта наметавонад то замоне, ки 

Қуръон вуҷуд дорад. 

Аз Ҷобир (р.з) ривоят шудааст, ки Пажмбар (с) 

фармуд: “Замоне нест, магар ин ки дар он тоифае 

аз уммати ман дар роци цақ то рӯзи қижмат ҷицод 

накунанд”. 

Ривояти имом Муслим 

Ва барои ҷицоди дифоъ иҷозати роцбар шарт 

нест, ва мақсад ба ҷо намеояд магар бо дур гаштани 

зарар, ва ҷицод воҷиб аст, цатто ба цотири дур 

кардани зарар аз ъирзу номус ва нафсу мол. 

Аз Саъид ибни Зайд ривоят шудааст, ки 

Пажмбар (с) фармуд: “Царки ба хотири дифоъ аз 

молаш кушта шавад шацид аст, царки ба хотири 

дифоъ аз хонаводааш кушта шавад шацид аст, 

царки ба хотири дифоъ аз хунаш кушта шавад 

шацид аст, царки ба хотири дифоъ аз динаш 

кушта шавад шацид аст”. 

Ривояти асцоби Сунан 



 

80 

Ва дифоъ кардани аз ъирзу номус ва нафсу 

мол агар чи душман мушрик бошад ж мусулмон 

воҷиб аст. 

Аз Қобус, аз падараш омадааст, ки марде назди 

Пажмбар (с) омад ва гуфт: Марде мехоцад моламро ба 

таври зури бигирад чи кор кунам? Пажмбар (с) гуфт: 

“Худоро ба ждаш бижр”. Он мард гуфт: Агар ждовар 

нашавад чк? Пажмбар (с) гуфт: “Пас аз мусулмонони 

гирду атрофат кумак биталаб”. Он мард гуфт: Агар 

дар атрофам касе аз мусулмонон набошад чикор 

кунам? Пажмбар (с) гуфт: “Аз подшоц (цоким ва 

риси шацр ж қишлоқ) кумак бихоц”. Он мард гуфт: 

Агар подшоц аз ман дур бошад. Пажмбар (с) гуфт: "Ба 

хотири молат биҷанг то ки аз ҷумлаи шацидон 

гарди ж молатро муцофизат намок". 

Ривояти имом Насок 

Ва ҷицоди цуҷуми ба хотири интишори дини 

Худо низ воҷиб аст. 

Аз Абумусои Ашъари (р.з) ривоят шудааст, ки 

марди бодянишине назди Пажмбар (с) омад ва гуфт: 

Эй пажмбари Худо! Марде аст, ки ба хотири 

ҷамъовари ғанимат ҷицод мекунад ва марде ба 

хотири шуцрат ҷицод мекунад, ва марде ба хотири  

нишон додани маконат ва мартабааш ҷицод мекунад 
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пас кадоме аз инцо дар роци Худо аст? Пажмбар (с) 

фармуд: “Оне ки ба хотири баланд шудани сухани 

Худо меҷангад, цамон аст ҷицод дар роци Худо”. 

Ривояти имом Бухорк 

Ва итоъати роцбар дар ҷицод воҷиб аст, ва ӯро 

итоъат карда мешавад то замоне, ки ба маъсияти 

Худованд амр накунад. 

Аз Пажмбар (с) ривоят шудааст, ки “Цар ки манро 

итоъат кунад Худоро итоъат кардааст, ва цар ки 

манро нофармони кунад Худовандро нофармони 

кардааст, ва царки роцбари таъин намудаи манро 

итоъат кунад манро итоъат кардааст, ва цар ки 

роцбари таъин намудаи манро нофармони 

намояд манро нофармони кардааст”. 

Ривояти имом Бухорк  
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Фасли чацордацум 

Касеро аз ацли қибла ба сабаби муртакиби 

гуноце кофир намегуем, магар ба куфр. 

Ва аз ҷумла суханцое, ки инсонро кофир 

месозад дашноми Худованд мебошад. 

Ва гуноци дашноми Худованд аз ширк цам 

бузургтар аст, чунки мушрик Худовандро ба 

мартабаи бути санги нарасонидааст, балки бути 

сангиро ба мартабаи Худои расонидааст, Худованд 

мефармояд: 

ت  ٍل  ضَرَش َرَش  ٖح  لَرَش    ُ يٰىَّصا     حَرَش ٱٰىَّص  ﴿ َِّم يُكم   ذۡو  ٩٧ نُّي  ﴾٩٨  لۡو َرَش لَرَشه  َرَش  ة رَرَشوِّم   وُ َرَش
 [٩٨  ،٩٧: الشعراء]

«Ба Худо савганд, ки мо дар гумроции 

ошкор будем, Он гоц ки шуморо бо 

Парвардигори ҷацонижн баробар медонистем». 

Сураи Шуъаро 97 -98 

Пас цар, ки Худовандро дашном бидицад бо ин 

амалаш мартабаи Худовандро аз бути санги цам 

пожнтар бурдааст. 
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Ва дашноми Худованд гуноц ва куфри азиме 

аст. Аммо куфр, мисли имон зижд ва кам мегардад, 

Худованд мефармояд: 

ة  ﴿ ُ  ز يَرَشادَرَش ٓي ا  لنٰىَّصي  ر      ٰىَّصهَرَش  [3٧: اتلِبة] ﴾٣٧     لۡوُك ۡو

«Ба таъхир андохтани моццои царом 

афзунк дар куфр аст». 

Сураи Тавба 37 

Ва боз мефармояд: 

ْا   ٱٰىَّص  وَرَش     ٰىَّص ﴿  ُر ا نَرَش   َرَش َرَش ٍ مۡو   َرَش ۡو ْا  ُ مٰىَّص      َرَش ي  اُد ا ٗرا  زۡودَرَش تَرَش َرَش  لٰىَّصو ُ  ۡو مۡو  ُ قۡو ٍُ بَرَشُخ َۡو  حَرَش
 ْا َرَش    َرَش 

ُ
مُ   َرَش   [٩٠: عىران ال] ﴾٩٠  ل ٰىَّص لُّيَ َرَش  ٌُ

«Тавбаи касоне, ки пас аз имон овардан 

кофир шуданд ва бар куфри худ афзуданд, 

пазируфта нахоцад шуд. Онцо гумроцонанд!». 

Сураи оли Имрон 90 

Локин зиждати ва камии куфр социбашро аз 

оташ наҷот намебахшад, балки азобро ж зиждтар 

месозад ж камтар. 

 Худованд мефармояд: 
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ْا   ٱٰىَّص  وَرَش ﴿  ُر ا ْا   َرَش َرَش نُّي ا و  َرَشصَرَش مۡو   ٱٰىَّص   سَرَش  ي     َرَش ٍُ اٗةا ز دۡو َرَش  َۡو َرَش   َرَش َرَش او   فَرَش ا  لۡو َرَش َرَش ْا  ة هَرَش َا ىُ   َرَش
ُن  َرَش   [٨٨: انلدل] ﴾٨٨ ُ  ۡو  

«Онон, ки кофир шуданд ва дигаронро аз 

роци Худо боздоштанд, ба ҷазои фасоде, ки 

мекарданд, азобе бар азобашон хоцем афзуд”. 

Сураи Нацл 88 

Ва шахсияти касеро цукм ба ҷаннатк ж дузахк 

будан намекунем, магар онеро, ки Худованд ва 

Пажмбараш ӯро цукм ба ҷаннатк ж дузахк будан карда 

бошанд, Ва шацодат медицем, ки царки агар муъмин 

бимирад аз ацли ҷаннат аст ва цар, ки агар кофир 

бимирад аз ацли дузах аст. 
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Фасли понздацум 

Ва цақиқати озоди онаст, ки инсон ба ҷуз 

Худованд бандаи касе набошад ва эътиқод ба ин, ки 

инсони озод касе аст, ки аз амри Худо сарпечи кунад, 

ин худ бандагии цавову цавас мебошад. 

 Худованд мефармояд: 

فَرَشرَرَش َرَش ۡوجَرَش ﴿ 
َرَش
و     َرَش َرَش  نَرَش ۥ   ٰىَّص ًُ َرٍَش ًُ     َرَش  َرََش   ًُ  َرٌَش لٰىَّص ضَرَش

َرَش
ُ   َرَش  َرَش    ٱٰىَّص خَرَشمَرَش    لۡو ٖح   َرَش َرَش    َرَشٓأۡلَرَش هۡو  ًۦ   َرَش  سَرَش

ۦ  تً 
َرَش    َرَشجَرَش َرَش َرَش   َرَش َرَشلۡو َرََشةٗ  ةَرَش َرَش  ۦ   َرَش و    َرَش  هَرَش ن  ً    َرَش ٍۡو ن   ن و    َرَش فَرَش َرَش   ٱٰىَّص ۚۦ   َرَش ۡو

َرَش
ُر  َرَش    : اجلاثية] ﴾٢٣ حَرَش َرَش ٰىَّص

٢٣] 

«Ож он касро,  ки цавасашро чун худои худ 

гирифт ва Худо аз рӯи илм гумроцаш кард ва бар 

гӯшу дилаш мӯцр ницод ва бар дидагонаш парда 

афканд, дидак? Агар Худо цидоят накунад, чк 

касе ӯро цидоят хоцад кард? Чаро панд 

намегиред?». 

Сураи Ҷосия 23 

Ва цар ки бигуяд, ки инсон цақ дорад, ки царчи 

бихоцад бикунад ва царчи бихоцад бигуяд, -царвақт 

хоцад ва чигунае ки хоцад- пас ӯ ба бандагии шайтону 

нафсаш иқрор гаштааст, чунки Худованд инсонро 

банда халқ кардааст агар ӯ Худовандро напарастад 
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пас бандаи дигаре гаштааст, ва ин амри лозиме аст, 

ки аз он роци гурез нест. 

Агар дар рӯи замин як инсон мебуд цеҷ гоц 

Худованд бар ӯ цукми қатлу қазфу зиноро ва чашм 

пушидан аз авратцои мардумро ва меросу царом 

будани зиноро ва муомила бо риборо нозил 

намекард, балки фарз гардонидани инцо ба хотири 

вуҷуди дигарон буд, чун адади мардум зижд мегардад 

цажту зиндаги низ мураттабу муназзамтар мегардад. 

Агар моцтоб дар осмон ба танцои мебуд 

Худованд онро намегузошт, ки бо он низоме 

мулоциза мекунем сайр кунад, балки сабаби сайри он 

бо ин тартибу низом барои он аст, ки сайру гашти он 

бо сайру гашти офтобу замин ва дигар ситорагон 

муносиб гардад. 

Худованд мефармояд: 

ۡو َرَش  ُ غۡو   ﴿  ارَرَش    ٰىَّص َرٍَش ۥ  ٱٰىَّص ًُ لُُت طۡو ث  ٗثا  َرَش هۡو َرَش  حَرَش رَرَش   َرَش لشٰىَّص هَرَش َ َرَش   َرَش لۡوقَرَش خٰىَّص َرَش  ِۢظ   َرَش ٱُّيُج  ُ  َرَش
ٓي   ۦ  ر    ۡو

َرَش
 َرَش  ة  

َرَش
ُ  أ َرَشلۡو ُ  َلَرَش ُر    ٱۡو  ۡو

َرَش ُ   َرَشتَرَشارَرَش َرَش   َرَش ٱۡو  [٥٣: االعراف] ﴾٥٤  لۡو َرَش لَرَشه  َرَش  رَرَشوُّي   ٱٰىَّص

«Рӯзро ба шаб мепушонад ва шаб шитобон 

онро металабад. (Инчунин рӯз цам шабро 

мепушонад ва шитобон онро металабад) Ва 

офтобу моц ва ситорагон мусаххари фармони Ӯ 

цастанд. Огоц бошед, ки Ӯрост офаринишу 
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фармонравок. Худо, он Парвардигори ҷацонижн, 

бағоят бузург аст!» 

Сураи Аъроф 54 

Ва боз мефармояд: 

ُ    َرَش ﴿  هۡو ٓي   َرَشۢنتَرَش     لشٰىَّص ا َرٍَش َرَش   ل
َرَش
ر  َرَش    رَرَش  حُنۡو هَرَش ۡوُ    َرَش َرَش   لۡوقَرَش اة  ُ    ٰىَّص ار    سَرَش َرٍَش ُ ِّم    ٱٰىَّص  فَرَشلَرَش ٖح       َرَش

تَرَشُ َ َرَش  َرَش ۡو  [٤٠: يس] ﴾٤٠  

«Офтобро сазовортар нест, ки ба моц расад 

ва шабро сазовор нест, ки бар рӯз пешк гирад ва 

цама дар фалаке шиноваранд». 

Сураи Ёсин 40 

Ацкоми ислом ба хотири он цастанд, ки дину 

дунжи инсонро тартибу танзим намояд, пас царки 

барои худ аз цукми Худованд берун рафтанро ҷоиз 

бидонад, мустациқи ҷазои парвардигор гаштааст. 

Ва дохил шудан дар ислом цатми мебошад ва 

хориҷ шудан аз он куфру иртидод (аз дин баромадан) 

мебошад.  

Худованд мефармояд: 

دۡو   َرَشنَرَشو﴿  حَرَشن  و ن يُكمۡو   َرَشرۡو ۦ   َرَش يَرَشُهجۡو  د  يً  َرََش   َرَش ٌُ ف ر    َرَش  ْا َرَش    َرَش   َرَش
ُ
جۡو  فَرَش  ت طَرَش مۡو  حَرَش ٍُ  ۡو َرَش لُ

َرَش
  

ة     ٱُّي ۡويَرَشا     رَرَش  ْا َرَش    َرَش   َرَش ٱٓأۡل 
ُ
صۡو َرَش ُب   َرَش 

َرَش
مۡو   ٱٰىَّصار      ا ٌُ َرٍَش ُ  َرَش    ي  [٢١٧: ابلقرة] ﴾ ٢١٧  َرَش   
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«Аз мижни шумо онцо, ки аз дини худ 

бозгарданд ва кофир бимиранд, аъмолашон дар 

дунж ва охират нобуд шуда ва ҷовидона дар 

ҷацаннам бошанд!». 

Сураи Бақара 217 

Ин чунин Пажмбар (с) мефармояд: "Царки 

динашро тағийр дод уро бикушед". 

Ривояти имом Бухорк 

Бандаги танцо бандагии Худованд аст: Балки 

мақсад аз вуҷуд дар ин дунж бандагии Худованд аст, 

пас харки хориҷ шудан аз бандагиро ҷоиз бидонад ӯ  

ба инки: бандаги сабаби пайдоиш ва халқ аст, имон 

надорад. Чигуна ин гуна инсон хориҷ шудан аз цукму 

қонун ва низомцои дунжи ва давлатро ҷоиз 

намедонаду, баромадан аз зери цукми Худованд ва аз 

бандагии Худовандро ҷоиз медонад. 

Худованд мефармояд: 

ا﴿  ُج   َرَشنَرَش لَرَشقۡو وٰىَّص  ٓأۡلَرَش  
و َرَش   ٱۡو  

ُتُن        ٰىَّص   َرَش ٱۡو َرَش ۡو  [٥٦: اذلاريات] ﴾٥٦   

«Ҷинну инсро фақат ва фақат барои 

парастишу ибодати Худ офаридаам». 

Сураи Зорижт 56 
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Пас оне, ки инсонцо ва ҷинцоро ба хотири 

ибодаташ халқ кардааст, онцоро дубора ба хотири 

цисобу китоб зинда хоцад гардонд, ва царкиро ба 

оқибати амалцояш мерасонад. 

Худованд цоли дунж ва охиратамонро ислоц 

намояд. 

Дуруду салом бар Пажмбару ацли байту асцобу 

пайравонаш. 
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