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Ба номи Худованди бахшандаи меҳрубон 

Ақидаи мани мусулмон 

Ман  Худованд, малоика ва шуморо шоцид қарор 

медицам,ки ман ба ақидацои фирқаи ноҷия (Ацли 

суннат ва ҷамоъат) муътақидам, ки шомили имон ба 

худои муттаъол, фариштагон, китобцои осмонк, 

пажмбарон, зинда шудани баъд аз марг ва имон бар 

қазо ва қадар цастанд. 

Имони ба Худованд шомили имон ба он умуре аст, 

ки худованд ба василаи он дар китобаш аз забони 

пажмбараш(с) бидуни тацриф ва таътил худро васф 

намудааст. 

Балки муътақидам, ки Худованд  бецамто ва 

шунавову биност, пас сифатцоеро ки Худованд худро 

ба онцо тавсиф намудааст, инкор намекунам ва 

суханонро низ тацриф намекунам, ва дар ожт ва 

номцои он илцод намеварзам. Сифатцои Ӯро бо 

сифатцои махлуқоташ муқоиса намекунам, зеро Ӯ 

бецамто, беназир, бешарик аст, ва бо махлуқоташ 

қобили муқоиса нест. 
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Худованд нисбат ба худ ва дигарон донотарин, рост 

гуфтортарин ва дорои бецтарин сухан аст. Худованд 

худро аз ончи мухолифон аз ацли такйиф ва ацли 

тамсил бадон нисбат медицанд ва ончи ацли таътил 

ва тацриф нафйи мекунанд, пок ва мубарро 

донистааст. 

Худованд мефармояд: 

ا  َٰح ِع ُس وَٰح ﴿ ِع  لۡب ِع َّز ِع  َٰح َّز ِع َٰح  َٰح ِّب لِعنيَٰح ١٨٠  ُس ۡب َٰح  َٰح  َٰح ِّب رۡب َٰح ۡب ُس َٰح  ل لَٰح ٌم لَعَٰح - 180الصافات ] ﴾١٨١ وَٰح َٰح
181] 

«Пок ва муназзац аст Парвардигори ту, 

Парвардигори иззат (ва қудрату ғалаба) аз ончи онон 

(мушрикону ҷоцилон) тавсиф мекунанд, ва салом бар 

расулон» Соффот 180-181. 

Фирқаи ноҷия дар бораи афъоли Худованд цадди 

васат мижни қадарицо ва ҷабрицо цастанд. Онон дар 

заминаи тацдидцои Худованд байни мурҷиъа ва 

ваъидия қарор доранд. Дар заминаи имон цадди 

васат мижни цурурия ва муътазила, мурҷиъа ва 

ҷацмия цастанд. Дар бораи жрони Пажмбар (с) 
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эътиқодашон байни рофиза (шиъа) ва хавориҷ қарор 

дорад. 

Муътақидам, ки Қуръони карим каломи худованд ва 

махлуқ нест. Аз Худованд шуруъ шудааст ва ба сӯи Ӯ 

боз мегардад.Цақиқатан онро бар забон ҷори сохта ба 

воситаи расулаш (Ҷибриил (а)) байни Ӯ ва 

бандагонаш онро бар банда ва пажмбару аминаш 

Муцаммад (с) нозил кардааст. 

Муътақидам, ки Худованд цар ончи бихоцад анҷом 

медицад ва цама чиз тацти иродаи Ӯст. Цеҷ чиз берун 

аз хости Ӯ қарор надорад. Цеҷ амре дар ҷацон хориҷ 

аз тақдир ва тадбири ӯ вуҷуд надорад. Цеҷ касе аз 

қадари таъйин шудаи барояш дар амон нест ва аз 

ончи дар Лавци мацфуз барои ӯ таъйин шудааст 

таҷовуз намекунад. 

Ба цамаи ончизе ки Пажмбари худо(с) аз умури пас аз 

марг хабар додааст эътиқод ва бовари дорам. Ман ба 

озмоишу имтицон ва неъматцои қабр, бозгашти руц 

бар ҷисм муътақидам. Мардум дар баробари 

Худованди ҷацонижн пои барацна ва луч меистанд. 

Офтоб ба онцо наздик мешавад. Тарозуи амалцо насб 
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мешавад ва ба воситаи он амалцои бандагон санҷида 

мешаванд. Касе ки амалцояш фаровон ва паллаи 

амалцои некаш сангину вазнин бошад(муъмин) 

растагор аст. (Аммо кофире ки) Паллаи амалцои 

неки ӯ сабук ва некицояш андак бошад, зижнкор ва 

дар ҷацаннам ҷовидон аст. Номаи амалцои мардум 

тақсим ва ба онцо дода мешавад. Гуруце онро бо 

дасти рост ва гуруце онро бо дасти чап даржфт 

мекунанд. 

Ба цавзи пажмбарамон Муцаммад (с) дар замини 

қижмат муътақидам, ки оби он аз шир сафедтар ва аз 

асал ширинтар аст, Адади зарфцои обнӯшии он ба 

андозаи адади ситорагони осмон аст. Касе ки якбор 

аз он бинушад пас аз он царгиз ташна нахоцад шуд. 

Муътақидам , ки пули сирот бар рӯи ҷацаннам қарор 

дорад, ки мардум бо таваҷҷуц ба миқдори 

амалцояшон аз рӯи он мегузаранд. Ба шафоъати 

пажмбар (с) ва инки аввалин касе аст, ки шафоъат 

мекунад ва мавриди шафоъат қарор мегирад, имон 

дорам. Фақат мубтадиъон ва пайравони цавову цаваси 

нафсони шафоъатро инкор мекунанд, аммо шафоъат 
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баъд аз изн ва ризоияти Парвардигори олам анҷом 

мешавад. 

Худованд мефармояд: 

 [28 :نبياءألا] ﴾چ  چ  چ  چ  ڃ﴿

«Онон барои касе шафоъат намекунанд, магар  барои 

касе ки(бидонанд) ки худованд аз ӯ хушнуд аст» ( 

Анбиж 28) 

Инчунин Худованд мефармояд: 

 [255 :قرهالب] ﴾ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ﴿

«Чк касе ҷуз ба иҷозати Ӯ дар назди Ӯ шафоъат 

кунад?» (Бақара 255) 

Дар ҷои дигар Худованд мефармояд: 

  حج يث ىث مث جث  يت ىت مت خت حت  جت يب ىب مب  خب حب﴿

 [26 :جمالن] ﴾ مح جح  مج

«Ва чи бисжр фариштагони осмонцо (бо он мақому 

манзилаташон) шафоъати онцо суде набахшад, магар 
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пас аз онки Худо барои цар кас бихоцад ва рози 

бошад иҷозати (шафоъат) дицад» (Наҷм 26). 

Худованд ҷуз тавцид ва яктопарасти дигар чизеро 

намехоцад. Ва фақат ба ацли тавциду яктопарасти 

иҷозат(шафоъат) медицад, аммо мушрикон аз 

шафоъат бацрае намебаранд. Чунонки Худованд 

мефармояд: 

 [48 :دثرالم] ﴾ٻ  ٻ  ٻ ٻ  ٱ﴿  

«Аз ин ру шафоъати шафоъаткунандагон ба цоли 

онцо суде намебахшад» ( Муддасир 48) 

Ба махлуқ будани бицишту дузах муътақидам, 

инчунин эътиқод дорам, ки онцо цозир вуҷуд доранд 

ва нобуд намешаванд. Муъминон дар рӯзи қижмат 

парвардигорашонро мебинанд, цамонгуна ки моци 

шаби чацордацро мебинанд, ва дидани Ӯ боъиси 

хастаги ва малолии онцо намешавад. 

Эътиқод дорам,ки пажмбарамон Муцаммад (с) 

хотами пажмбарон ва охирини фиристодагон аст. 
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Имони банда ҷуз ба имон овардан ба рисолат ва 

таъйиди набуввати ӯ комил намешавад. 

Бецтарин афроди уммати Ӯ ба тартиб Абубакри 

Сиддиқ, Умари Форуқ, Усмони Зиннурайн, Алии 

Муртазо, сипас ашараи мубашшара (дац нафаре ки 

пажмбар (с) онцоро башорат ба бицишт додааст), ацли 

бадр, сипас ацли байъати ризвон ва сипас цамаи 

сацоба цастанд. 

Асцоби пажмбар (с)-ро дӯст медорам, мацосин ва 

некуйи онцоро зикр мекунам ва барои онон аз 

худованд хушнуди металабам ва барояшон мағфират 

мехоцам, Аз шумурдани иштибоцот ва хатоицояшон 

чашмпуши, ва аз изцори назар дар бораи 

ихтилофоти онцо худдори менамоям, ва ба фазлу 

бузургии цамаи онон эътиқод дорам. Зеро Худованд 

мефармояд: 

  ڀ  ڀ  پ پ پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ﴿

 :رشالح] ﴾ ٹ ٹ  ٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ
10]. 
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«Касоне ки баъд аз онцо (муцоҷирин ва ансор) 

омаданд мегуянд: Парвардигоро! Мо ва 

бародаронамонро, ки дар имон бар мо пеши 

гирифтаанд, бижмурз ва дар дилцоямон цасад ва 

кинае нисбат ба муъминон қарор мадец, 

Парвардигоро! Ту мецрубон ва рацими» ( Цашр 10) 

Модарони муъминонро, ки поку мутаццар аз царгуна 

бади ва зишти цастанд, поку мубарро медонам. 

Ба каромоти авлиж ва мукошафоти онцо эътиқод 

дорам, Аммо набояд ончиро, ки ба Худованд ихтисос 

дорад , ба онцо нисбат дод, ва ончиро ки фақат 

худованд қодир ба анҷом додани он аст, аз онцо талаб 

набояд кард. 

Бар дохил шудани ягон мусулмон дар бицишт ж дузах 

шоциди намедицам, магар ононе ки Пажмбар (с)  бар 

онон шацодат додааст, ки онон бициштиянд ж 

ононеки дузахиянд. Аммо нисбат ба некукор, 

умедвор ва нисбати гунацгор, нигарон ва бимнокам. 

Ягон мусулмонеро ба хотири иртикоби гуноце 

такфир (кофир намегуям) намекунам, ва ӯро аз 

доираи Ислом хориҷ намедонам. 
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Ба ҷицод  бо цамроци роцбари некукор ва фосиқ 

эътиқод дорам ва намози ҷамоъатро аз пушти онцо 

ҷоиз медонам. Ҷицод аз замони биъсати пажмбар (с) 

то замоне ки охирин фарди ин уммат бо даҷҷол 

меҷангад, идома дорад, зулми золим ва адли одил 

онро ботил намесозад. 

Пайрави ва итоъат аз роцбари мусулмононро хоц 

некукор бошад хоц фосиқ то вақте ки ба нофармонии 

худо дастур надицад, воҷиб медонам. Касе ки ба 

хилофат расид ва мардум бар ӯ иҷмоъ карданд ва ба 

цукуматаш рози шуданд ва ба воситаи шамшеру 

қудрат бар онон ғалаба кард, итоъаташ воҷиб ва 

хуруҷ бар ӯ царом аст. 

Дури аз бидъаткорон ва муътақидон ба бидъатцо то 

замоне, ки тавба мекунанд, лозим медонам ва ононро 

мусулмон мецисобам ва эътиқодоти дарунии онцоро 

ба худованд вогузор мекунам. 

Бар ин эътиқодам, ки цар амри ҷадиде (ба номи дин) 

вориди Ислом шавад, бидъат аст. 

Муътақидам ки имон: Гуфтани (калимаи шацодат) бо 

забон ва амал кардан ба воситаи аъзо ва ҷавориц ва 
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эътиқод ба умури ғайби аст, ки ба воситаи итоъат 

кардан бар он афзуда ва ба воситаи гуноц аз он коста 

ва кам мегардад. 

Имон цафтоду чанд шоха дорад, Болотарини он 

шохацо шацодат (Ло илоца иллаллоц) ва 

пойинтарини он дур кардани чизцои зарарнок 

(мисли партовцо , санг , хор ва ғайра) аз роци мардум 

аст. 

Эътиқод дорам, ки амри ба маъруф ва нацйи аз 

мункар бар асоси таълими шариъати Ислом воҷиб 

аст. 

Ин хулосае аз эътиқодоти ман аст, ки ба таври 

мухтасар онро ба риштаи тацрир даровардам, Ман 

дӯст доштам шумо аз эътиқодоти ман бохабар 

бошед, Худованди бузург бар ончи мегуем огоц ва 

шоцид аст. 


