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 Қиёмати суғро ва аломатҳои қиёмати кубро, қисми дувум: 

Эҳтизор 

 

 

Фасли дуввум: Эҳтизор 

 

Мабҳаси аввал: Дар бораи ҳозир шудани фариштагони 

марг 

 

Ҳаргоҳ аҷали шахсе фаро расад ва зиндагияш дар ҳоли ба охир 

расидан бошад, Худованд фариштае, ки маъмури гирифтани арвоҳ аст, 

барои гирифтани руҳе ки мудаббир ва ҳаракатдиҳандаи ҷисм аст, 

мефиристад. 

ََفَۡوَقََٱۡلَقاهِرَََُوُهوََ﴿ َحَدُكمَََُجآءَََإِذَاََحَّتَىََحَفَظةَ ََعلَۡيُكمَََۡويُۡرِسُلََِعَبادِهۦِ 
َ
ََلَََوُهمََۡرُُسلَُناَتَوََفۡتهََُٱلَۡموُۡتََأ

 [١٦: االنعام] ﴾٦١َُيَفر ُِطونََ

“Худованд бар бандагони худ комилан ғолиб аст. Ӯ муроқибоне ( 

аз фариштагон барои ҳисобот ва навиштани амалҳои шумо) бар шумо 

мефиристад ва мегуморад, (ва онон ба кори худ бо диққати тамом то 

дами марги якояки шумо машғул мегарданд) Ва чун марги яки аз 

шумо фаро расид, фиристодагони мо (аз миёни фариштагони дигар ба 

суроғи ӯ меояд ва) ҷони ӯро мегиранд ва (фариштагони гуруҳи аввал ва 

фариштагони гуруҳи дуввум ҳеҷ кадом дар маъмурияти худ) кутоҳи 

намекунанд". 

Сураи Анъом, ояти 61 

Имом Муслим аз Баро ибни Озиб (р.з) ривоят мекунад, ки 

Паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) дар мавриди марги муъмин 

ва кофир чунин мефармояд: 

نَْياَِإَوْقَباٍلَِمْنَاْْلِخَرةَِنََزَلَإََِلْهَِ" َمََلئَِكٌةَِمْنَالَسَماءَِبِيُضََإَِنَالَْعبَْدَالُْمْؤِمَنَإِذَاَََكَنَِِفَانْقَِطاٍعَمِْنَادلُّ
ْكَفاِنَاْْلََنةَِوََحُنوٌطَِمْنََحُنوِطَاْْلََنةََِحَّتََيَْ

َ
َنَوُُجوَهُهْمَالَشْمُسََمَعُهْمََكَفٌنَمِْنَأ

َ
 َََِِالْوُُجوهََِكأ

َْ ِمنُْهََمَدَا لُِسوَا
َيُتَهاَانلَْفُسَالَطي َِبُةَاْخرُِِجَإََِلََمْغفَِرةٍَِمْنَاَّلَلَُِثَمَيَِِجُءََملَُكَالَْموِْتََعلَيْهَِالَسََلمََحَّتََيْلَِ

َ
ِسهََِفَيُقوُلَأ

ْ
َسَِعنَْدََرأ

ُخُذَها
ْ
َقاءََِفَيأ ِ َ....َ.َورِْضَواٍنَقَاَلََفتَْخُرُجَتَِسيُلََكَماَتَِسيُلَالَْقْطَرةَُِمْنَِِفَالس 
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نَْياَِإَوْقَباٍلَِمْنَاْْلِخَرةَِنََزَلَإََِلْهَِِمْنَالَسَماءََِمََلئَِكٌةَُسوُدَالْوُُجوهََِمَعُهْمَِإَوَنَالَْعبَْدَالََْكفَِرَإَِذاَََكَنَِِفَانْقِطََ اٍعَمِْنَادلُّ
يََ
َ
ََفَيُقوُلَأ ِسهِ

ْ
َُثَمَيَِِجُءََملَُكَالَْموِْتََحَّتََيْلَِسَِعنَْدََرأ ََِِ 

َْ ََمَدَا ْفُسَاْْلَبِيَثُةَُتَهاَانلََالُْمُسوُحََفيَْجلُِسوَنَِمنُْه
ُعَالَسفَُّ وِفَالَْمبْلُولَِاْخرُِِجَإََِلََسَخٍطَِمْنَاَّلَلَِوََغَضٍبَقَاَلََفتَُفَرُقَِِفََجَسِدهََِفَينََْتُِعَهاََكَماَيُنََْتَ  ."وُدَمِْنَالصُّ

“Бандаи муъмин вақте дар ҳолати куч бастан аз ин дунё ва рӯй 

овардан ба ҷаҳони охират мешавад, фариштагони нурони ва бо чеҳраи 

дурахшон монанди офтоб аз осмон назди ӯ меоянд. Онҳо кафанҳое аз 

кафани биҳиштро бо худ ҳамроҳ доранд ва хушбӯйиҳое аз атрҳои 

биҳиштро низ бо худ меоваранд ва дар интиҳои назари ӯ менишинанд. 

Баъд фариштаи марг меояд, бар рӯйи болини ӯ менишинад, Ва бар 

инсони муъмини дар ҳоли сакарот  буда хитоб намуда мегуяд: Эй 

соҳиби нафси покиза – дар ривояти дигар – мутмаъина (ором) ба суи 

мағфират ва хушнудии Худованд берун биё! Пас он руҳ монанди 

қатраи даҳони машки об аз ҷасади муъмин берун меояд ва фаришта 

онро мегирад. 

Ва ҳар гоҳ инсони кофир ё фоҷир дар ҳолати рафтан аз ин дунё ва рӯй 

оваранда ба ҷаҳони охират қарор мегирад, фариштагони тундху ва 

дурушт бо чеҳраҳои сиёҳу тарснок, ки бо либосҳои сиёҳранг ва дурушт 

назди вай меоянд ва дар интиҳои назари ӯ менишинанд. Баъд 

фариштаи марг меояд, ва дар рӯйи болини ӯ менишинад, Ва бар 

инсони кофир ва фоҷири дар ҳоли сакарот  буда хитоб намуда мегуяд: 

Эй нафси хабис ба сӯйи нороҳати ва хашми Худованд берун биё, Он 

нафсу руҳ дар ҷасади кофир пахш мешавад. Фариштаи марг онро 

монанди дарахте, ки шохаҳои пароканда дорад ва аз даруни пашми 

тар кашида мешавад, берун меорад, Ва ҳамзамон бо берун 

баровардани руҳ рагу рудаҳо пора пора мешаванд". 

Мурда дар ҳолати баровардани руҳ ва сакароти марг бо чи ҳолате 

ру ба ру мешавад? Ҳарчанд мо наметавонем онро мушоҳида кунем ва 

бибинем, вале тавони  дидани осорашро дорем. Худованд авзоъ ва 

аҳволи ононро ингуна ба тасвир мекашад: 

نُتم٨٣َََۡٱۡۡلُلُۡقومَََبَلََغِتََإَِذاَفَلَۡوَلَٓ﴿
َ
ۡقَرُبَََوََنۡن٨٤َََُتَنُظُرونَََِحيَنئِذَ ََوأ

َ
ونََََلَََوَلَِٰكنَمِنُكمََۡإََِلۡهََِأ  ﴾٨٥َُتب ُِِۡ

 [٣٨  ،٣٨: الواقعة]

“Пас чаро ҳангоме ки ҷон ба гулугоҳ мерасад (тавоноии 

баргардонидани онро надоред?) ва шумо бар ин ҳол менигаред, Мо ба 

ӯ наздиктарем аз шумо, ва локин шумо намебинед". 
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Сураи Воқиъа, оятҳои 83- 85 

Ин оят ҳоли касеро ба тасвир мекашад, ки руҳ то ҳулқумаш боло 

омадааст ва атрофиёнаш сакароти маргашро мушоҳида мекунанд, вале 

тавони дидан ва мушоҳида кардани фариштагони амршуда ба қабзи 

руҳро надоранд. 

“Мо ба ӯ наздиктарем аз шумо, ва локин шумо намебинед”. 

Сураи Воқиъа, ояти 85 

 

ََفَۡوَقََٱۡلَقاهِرَََُوُهوََ﴿ َحَدُكمَََُجآءَََإِذَاََحَّتَىََحَفَظةَ ََعلَۡيُكمَََۡويُۡرِسُلََِعَبادِهۦِ 
َ
ََلَََوُهمََۡرُُسلَُناَتَوََفۡتهََُٱلَۡموُۡتََأ

 [١٦: االنعام] ﴾٦١َُيَفر ُِطونََ

  “Худованд бар бандагони худ комилан ғолиб аст. Ӯ муроқибоне 

(аз фариштагон барои ҳисобот ва навиштани амалҳои шумо) бар 

шумо мефиристад ва мегуморад, ( ва онон ба кори худ бо диққати 

тамом то дами марги якояки шумо машғул мегарданд) Ва чун марги 

яки аз шумо фаро расид, фиристодагони мо (аз миёни фариштагони 

дигар ба суроғи ӯ меояд ва) ҷони ӯро мегиранд ва (фариштагони 

гуруҳи аввал ва фариштагони гуруҳи дуввум ҳеҷ кадом дар 

маъмурияти худ ) кутоҳи намекунанд". 

Сураи Анъом, ояти 61 

    Дар ояти дигар мефармояд: 

﴿َٓ نَهَََُوَظن٢٧َََََراقَ ََمنَۡ ََوقِيَل٢٦َََٱلََّتَاِقَََبَلََغِتََإِذَاَلََكَ
َ
َيَۡوَمئِذٍَََرب َِكََإََِل٢٩ََََٰبِٱلَساقََِٱلَساُقَََوٱۡۡلََفت٢٨َََِٱۡلفَِراُقََأ

 [٨٣  ،٦١: القيامة] ﴾٣٠َٱلَۡمَساُقَ

“Чунин нест, ки гумон мебаранд, ҳангоме ки ҷон ба гулугоҳ 

бирасад (аз тарафи ҳозирин ва атрофиён саросема ва даступои ӯ, ва 

оҷизона ва маъюс) гуфта мешавад: Оё касе ҳаст, ки (барои наҷоти ӯ) 

дуъое нависад, Ва (муҳтазар) яқин пайдо мекунад, ки замони фироқ 

фаро расидааст, соқи пой бар соқи пои дигар мепечад ва пойҳо ҷуфти 

якдигар мегарданд, Дар он рӯз равона кардани (ҳамагон) ба суи 

Парвардигорат хоҳад буд". 

Сураи Қиёмат, оятҳои 26-30 

Ончи ки ба "тароқи" мерасад, руҳ аст, Ва "тароқи" "тарқуҳ" аст. Ва 

"тарқуҳ" бар устухони миёни сина ва гулу итлоқ мегардад. 
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Ва дар ҳадисҳо сароҳатан баён шудааст, ки фариштаи марг бахшиш ва 

хушнудии аз ҷониби Худовандро бар бандаи муъмин башорат 

медиҳад, Ва кофир ё фоҷирро аз нороҳати ва хашму ғазаби Худованд 

хабардор месозад. Ҳадисҳо ва оятҳои зиёде ин матлабро собит 

месозанд. 

   Худованд мефармояд: 

ََْٱََّلِينَََإِنََ﴿ ََُْثمَََٱَّلَلَََُربَُّناَقَالُوا ُلََٱۡسَتَقَُٰموا َلََٱلَۡمَلىئَِكةَََُعلَۡيِهمََُتَتَََنَ
َ
ََْأ َََْوَلََََتَافُوا ََََْتَۡزنُوا وا بِِۡشُ

َ
َلَِّتَٱَبِٱْۡلََنةَََِوأ

ۡوَِلَآؤُُكمََََۡنۡن٣٠َََُتُوَعُدونَََُكنُتمَۡ
َ
ََِِِفََأ ة ۡنَياَٱۡۡلََيوَٰ نُفُسُكمََۡتَۡشتَِهَََٓماَفِيَهاََولَُكمََۡٱٓأۡلِخَرةِ َََوِفََٱدلُّ

َ
ََماَفِيَهاََولَُكمََۡأ

ِنََۡنُُزٗل٣١َََتََدُعونََ  [٨٦  ،٨٣: فصلت] ﴾٣٢َرَِحيمَ ََغُفور ََم 

“Касоне ки мегӯянд: Парвардигори мо танҳо Худо аст ва сипас 

(бар ин гуфтаи худ, ки иқрор ба ягонагии Худованд аст меистанд ва 

онро бо анҷом додани қонунҳои шариъат амали мекунанд ва бар ин 

парастиши Худованди ягона то зиндаанд) побарҷо ва мондагор 

мемонанд (дар ҳангоми охирин лаҳзаҳои зиндагӣ) фариштагон ба 

наздашон меоянд (ва бад-онон мужда медиҳанд) ки натарсед ва ғамгин 

набошед ва шуморо ба биҳиште ки ба (воситаи паёмбарон) ба шумо 

(муъминон) ваъда дода мешуд, башорат бод. (ва фариштагон ба онҳо 

хабар медиҳанд, ки) мо ёрони шумо дар зиндагии дунё ва охират 

ҳастем ва дар охират барои шумо ҳарчи бихоҳед бароятон фароҳам 

аст. Инҳо ба унвони пазирои аз суи Худованди омурзгор ва меҳрубон 

аст”. 

Сураи Фуссилат, ояти 30-32 

Бинобар ақидаи бисёри аз муфассирон, монанди: Муҷоҳид, Саддӣ, ва 

ғайри онҳо, ин фуруд омадани фариштагон ва гуфтугу бо инсонҳои 

муъмин ҳангоми  эҳтизор ва сакароти марг сурат мегиред. 

Бегумон инсон дар ҳолати эҳтизор бо шароити бисёр сахте рубару 

хоҳад шуд, Аз ояндае ки воқеъ мешавад бисёр ҳаросон ва бимнок аст, 

Ҳамонтавре ки аз бозмондагонаш ва қавмҳояш итмиъноне надорад, 

дар ин ҳолат фариштагон назди муъмин дар ҳоли эҳтизор меоянд, то 

ӯро аз хатарҳои гумоншуда ва ғаму андуҳ нисбат ба оянда эмин созанд 

ва хавфу ҳузнашро дур кунанд. Ба ӯ хитоб намуда мегӯянд: Дар 

мавриди барзах ва қиёмати оянда тарсу ҳаросе ба дил роҳ надеҳ ва бар 

бозмондагон андуҳе бар душ нагузор, биҳишт ва розигии Худованд бар 

ту муборак бод: "Фариштагон ба наздашон меоянд (ва бад-онон мужда 

медиҳанд) ки натарсед ва ғамгин набошед ва шуморо ба биҳиште ки ба 



 

 

Қиёмати суғро ва аломатҳои қиёмати кубро, қисми дувум: Эҳтизор 
 5  

(воситаи паёмбарон) ба шумо (муъминон) ваъда дода мешуд, башорат 

бод”. 

Сураи Фуссилат, ояти 30 

     То замоне ки банда бо худояш муҳаббат кунад ва ӯро дӯсти худ 

бидонад, Худованд ҳамвора бо вай муҳаббат мекунад ва ёвари ӯ хоҳад 

буд, хусусан дар шароити сахту мушкил ва аз сахттарин шароит ва 

душвортарин марҳилаҳои зиндагӣ, марҳилаҳои эҳтизор ва сакароти 

марг аст. " (ва фариштагон ба онҳо хабар медиҳанд, ки ) мо ёрони 

шумо дар зиндагии дунё ва охират ҳастем ва дар охират барои шумо 

ҳарчи бихоҳед бароятон фароҳам аст." (Сураи Фуссилат ояти 31)  

     Аммо фариштагон, кофирон ва инсонҳои фоҷирро дар шароити 

сахт ва ҳолати мухолифи ҳолати муъмин мулоқот хоҳанд кард, 

Худованд мефармояд: 

َُٰهمََُٱََّلِينَََإِنََ﴿ نُفِسِهمَََۡظالِِمََٓٱلَۡمَلىئَِكةََُتََوَفى
َ
ََْأ ََُْكنُتۡم ََفِيمَََقَالُوا ۡرِضَ َِِفََُمۡستَۡضَعفِيَََُكنَاَقَالُوا

َ
ََْٱۡۡل لَمََۡقَالُوٓا

َ
َتَُكنََۡأ

ۡرُضَ
َ
َََْوَِٰسَعةََٗٱَّلَلََِأ ْوَلىئَِكََفِيَها َََفُتَهاِجُروا

ُ
َُٰهمََۡفَأ َوى

ۡ
 [٧٩:  النساء] ﴾٩٧ََمِصري اَوََسآَءۡتَََجَهَنُمَ ََمأ

“Бегумон касоне ки фариштагон (барои гирифтани руҳшон дар 

охирин лаҳзаҳои зиндагӣ) ба суроғашон мераванд ва (мебинанд, ки ба 

сабаби мондан бо кофирон дар сарзамини кофирон ва ҳиҷрат 

накардан ба сарзамини имон) ба худ зулм кардаанд, Ба эшон мегӯянд: 

куҷо будед, (ки инак бедину бадбахт шудаед? Узрхоҳон) гӯянд: Мо 

бечорагоне дар сарзамини (куфр) будем (ва чунон ки бояд, ба анҷоми 

дастурҳои дин нарасидем! Фариштагон ба эшон) Гӯянд: Магар замини 

Худо васеъ набуд, то дар он (битавонед бори сафар бандед ва ҷои 

дигаре куч кунед? Ҷойгоҳи онон дӯзах аст ва чи ҷойгоҳи баде ва 

саранҷоми баде аст”. 

Сураи Нисо, ояти 97 

Бар асоси ривояти Имом Бухорӣ аз ҳазрати ибни Аббос ояти 

зикршуда дар бораи гуруҳе нозил шудааст, ки мусулмон шуданд, вале 

ҳиҷрат накарданд, то инки марг ба суроғашон омад, ё дар сафи 

душманон кушта шудаанд. Фариштагон дар ҳолати эҳтизор ва сакарот 

онҳоро таҳдид менамоянд ва тавбих мекунанд ва хабари дӯзахи 

буданашонро ба онҳо иттилоъ медиҳанд. 

Худованд ҷон гирифтани мушрикони ҷанги Бадрро ба воситаи 

фариштагон ингуна ба тасвир мекашад: 
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ََْٱََّلِينََََيَتَوَفََإِذََۡتََرىَىََولَوَۡ﴿ ۡدَبَٰرَُهمََۡوُُجوَهُهمََۡيَۡۡضِبُونَََٱلَۡمَلىئَِكةَََُكَفُروا
َ
َََْوأ َٰلِك٥٠ََََٱۡۡلَرِيقَََِعَذاَبَََوذُوقُوا َبَِماََذ

يِۡديُكمََۡقََدَمۡتَ
َ
نَََأ

َ
 [٨٦  ،٨٣: االنفال] ﴾٥١َل ِۡلَعبِيدََِبَِظَلَٰمَ َلَيَۡسََٱَّلَلََََوأ

“Агар бубинӣ он замонро, ки фариштагон ҷони кофиронро 

меситонанд ва ба рӯю пушташон мезананд ва мегӯянд: «Азоби сӯзонро 

бичашед!»  Ин ба ҷазои аъмоле буд, ки пеш аз ин карда будед ва Худо  

ба бандагонаш ситам раво намедорад." 

Сураи Анфол ояти 50-51 

Аллома ибни Касир дар тафсири ояти зикршуда мефармояд: Эй 

Муҳаммад! Агар ҳолати қабзи арвоҳи кофиронро медиди, як ҷараёни 

ваҳшатнок ва ваҳмноку бадеро мушоҳида мекарди, Чун фариштагон 

руй ва пушти кофиронро мавриди зарб қарор медоданд ва ба онҳо 

хитоб намуда мегуфтанд: Ин азоби дӯзахро бичашед. 

Муфассири бузург аллома ибни Касир мефармояд: Ҳарчанд ин оятҳо 

дар мавриди ҷанги Бадр ҳастанд ва дар ҳамон иртибот нозил шудаанд, 

вале шомили ҳамаи кофирон дар тамоми замону макон мешаванд. Ба 

ҳамин далил хитоби оят махсуси мушрикони аҳли Бадр нест, балки бо 

хитоби ом ҳоли ҳамаи кофиронро ба тасвир мекашад. 

“Агар бубинӣ он замонро, ки фариштагон ҷони кофиронро 

меситонанд ва ба рӯю пушташон мезананд ва мегӯянд: «Азоби сӯзонро 

бичашед!» Ин ба ҷазои аъмоле буд, ки пеш аз ин карда будед ва Худо  

ба бандагонаш ситам раво намедорад." 

Сураи Анфол ояти 50-51 

Оятҳои бешумори дигаре ҳастанд, ки ин дидгоҳи ибни Касирро 

таъйид мекунанд. 

Худованд мефармояд: 

ۡظلَمَََُفَمنَۡ﴿
َ
ََٱۡفََّتَىَََِٰمَمنََِأ وَََۡكِذب اَٱَّلَلََََِعَ

َ
َأَِبََكَذَبََأ ْوَلىئَِكََتََٰيَٰتِهِۦٓ 

ُ
ِنَََنَِصيُبُهمََيَنالُُهمََۡأ َإِذَاََحَّتَىَٱلِۡكَتَِٰبَ َم 

َََْيَتَوَفۡوَنُهمََۡرُُسلَُناََجآَءۡتُهمَۡ ۡينَََقَالُٓوا
َ
ََْٱَّلَلِ ََُدونََِِمنَتَۡدُعونَََُكنُتمَََۡماَأ ََْقَالُوا َََْعَناََضلُّوا َىَوََشِهُدوا نُفِسِهمََََۡعَ

َ
َنُهمََۡأ

َ
ََْأ َََكنُوا

 [٨٩: االعراف] ﴾٣٧ََكَٰفِرِينََ

“Кист ситамкортар аз он, ки ба Худо дурӯғ бандад ё оёти ӯро 

дурӯғ пиндорад? Насибе, ки барояшон муқаррар шуда, ба онҳо хоҳад 

расид. Он гоҳ, ки фиристодагони мо биёянд, то ҷонашонро бигиранд 

мепурсанд: «Он чизҳое, ки ба ҷои Худо парастиш мекардед, акнун 
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куҷоянд?» Гӯянд: «Табоҳ шуданд ва аз дасти мо рафтанд!» Ва дар ин 

ҳол ба зиёни худ шаҳодат диҳанд, ки кофир будаанд.”. 

Сураи Аъроф, ояти 37 

   Дар ҷои дигар Худованд мефармояд: 

َُٰهمََُٱََّلِينََ﴿ نُفِسِهۡم َََظالِِمََٓٱلَۡمَلىئَِكةَََُتَتَوَفى
َ
ََْأ ۡلَقُوا

َ
َُكنُتمََۡبَِماََعلِيُم ََٱَّلَلَََإِنَََبََلى َََۚ ُسوٓء ََِمنََنۡعَمُلََُكَناََماَٱلَسلَمَََفَأ

 [٦٣: انلحل] ﴾٢٨ََتۡعَملُونََ

“Касоне ҳастанд, ки бар худ ситам раво доштаанд, чун 

фариштагон ҷонашонро биситонанд, сари таслим фуруд оранд ва 

гӯянд:  «Мо ҳеҷ  кори баде намекардем». Оре, Худо аз корҳое, ки 

мекардед, огоҳ аст”. 

Сураи Наҳл, ояти 28 

    Дар ҷои дигар Худованд мефармояд:  

ََْٱََّلِينَََإِنََ﴿ وا َىَٱۡرتَدُّ ۡدَبَٰرِهِمَََعَ
َ
ِنَ َأ ۡمَلَََٰلَُهمَََۡسَوَلََٱلَشۡيَطَٰنََُٱلُۡهَدىَلَُهمََُتَبََيََََماََبۡعدََِم 

َ
َٰلَِك٢٥َََلَُهمَََۡوأ َنُهمَََۡذ

َ
َبِأ

َْ ََْلََِّلِينَََقَالُوا ۡمرَِ ََبۡعِضََِِفَََسُنِطيُعُكمََۡٱَّلَلََُنََزَلَََماََكرُِهوا
َ
ارَُهمَََۡيۡعلَمَََُوٱَّلَلََُٱۡۡل َٱلَۡمَلىئَِكةََُتَوََفۡتُهمََُإَِذاَفََكۡيَف٢٦َََإِۡۡسَ

ۡدَبَٰرَُهمََۡوُُجوَهُهمََۡيَۡۡضُِبونََ
َ
 [٦٩  ،٦٨:  حممد] ﴾٢٧ََوأ

“Шайтон аъмоли касонеро, ки баъд аз ошкор шудани роҳи 

ҳидоят ҳаройна муртад шуданд (аз дин гаштанд) ва боз гаштанд, (ба 

куфру гумроҳияшон) дар назарашон биорост ва орзуяшонро дароз 

кард. 

Ва ин (аз дин баргаштанашон) ба он сабаб аст, ки ба он гурӯҳ, ки оёти 

Худоро нохуш медоштанд, мегуфтанд: “Мо дар баъзе аз корҳо 

фармонбардори шумо ҳастем”. Ва Худо аз розашон огоҳ аст. 

Чӣ гунаанд он гоҳ ки фариштагон онҳоро мемиронанд ва бар 

чеҳраҳову пуштҳояшон мезананд?" 

Сураи Муҳаммад, оятҳои 25-27 

 

Мабҳаси дуввум: Сакароти марг 

 

Марг дорои шароит ва ҳолатҳои хоссе аст, ки ҳар инсоне вақти эҳтизор 

ё ҷон додан бо онҳо рубуру хоҳад шуд. Худованд мефармояд: 
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َ َٱلَۡموۡتَََِسۡكَرةََُوََجآَءۡتَ﴿ ِ َٰلَِكََبِٱۡۡلَق   [٦٧: ق] ﴾١٩َََتِيدََُِمۡنهََُُكنَتَََماََذ

“Ба ростӣ, ки беҳушии марг (ва сахтиву душвории марг) фаро 

мерасад. (Ва воқеиятро ҳамроҳ меорад ва даричаи қиёматро ба руятон 

боз мекунад, Ҳодисаҳо ва саҳнаҳои дунёи навро кам кам бароятон 

нишон медиҳад, Дар ин ҳангом инсонро фарёд мезананд, ки)  Ин аст 

он чӣ, ки аз он канора мегирифти ва мегурехтӣ." 

Сураи Қоф, ояти 19 

Манзур аз сакароти марг, душвори ва мушкилиҳои он аст. Имом Роғиб 

дар китоби Муфрадоти Қуръон мегӯяд: Масти ҳолате аст, ки миёни 

инсон ва ақлаш монеъ эҷод мекунад. Вожаи масти ғолибан барои 

шароб истифода мешавад, Вале бар ғазаб, ишқ, дард, хоб, фикр ва 

беҳушие ки аз дарду нороҳати пайдо мешавад низ гуфта мешавад ва 

манзур аз сакароти марг, беҳушии аз дарду ранҷ ва қабзи руҳ ба амал 

омада аст. 

Расули Худо (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) низ ба ин ҳолат 

(сакароти марг) рубару шуда ва дарди онро таҳаммул намудааст. Дар 

ривоятҳо омадааст, ки дар беморие ки паёмбар (салому дуруди Аллоҳ 

бар ӯ бод) вафот карданд зарфи оберо дар назди расули худо (салому 

дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) монданд ва расули худо (салому дуруди 

Аллоҳ бар ӯ бод) дасти муборакашро дар об дохил менамуд ва бар 

пешонии худ мемолид ва мефармуд: 

َ"َسَكَراٍتََلِلَْموْتََِإِنَََاَّلَلََُإَِلََإَِلََََلَ"

"Худованд ягона аст, бешак марг сахтиҳое дорад" 

Ҳазрати Оиша (р.з) дар бораи бемории марги расули худо (салому 

дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) мефармояд: Ҳеҷ нороҳатиеро сахттар аз 

нороҳатии паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) дар бемории 

маргаш надидам.  

Ҳазрати Оиша (р.з) дар ҳолати сакароти марг пеши падараш Абубакр 

(р.з) рафт, ҳангоме ки бемори ва сакароти марг шиддат гирифт, ин 

чанд мисраъро гуфт: 

َالصدرَبهاَوضاقَيوما ََحِشجتَإذاََََ     َالفّتَعنَالرثاءَيغينَماَلعمرك

 Қасам мехурам, замоне ки руҳ ба ҳулқуми инсон бирасад ва синааш 

танг шавад, Сарвату мол барои ҷавон суде надорад. 
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Ҳазрати Абубакр (р.з) бо шунидани ин байт сарашро бардошт ва ба 

суи Оиша (р.з) хитоб намуда гуфт: Чунин нест, инхел нагу, балки 

сухани оромбахш илоҳиро бароям замзама кун, ки мегӯяд:  

َ َٱلَۡموۡتَََِسۡكَرةََُوََجآَءۡتَ﴿ ِ َٰلَِكََبِٱۡۡلَق   [٦٧: ق] ﴾١٩َََتِيدََُِمۡنهََُُكنَتَََماََذ

“Ба ростӣ, ки беҳушии марг (ва сахтиву душвории марг) фаро 

мерасад. (Ва воқеиятро ҳамроҳ меорад ва диричаи қиёматро ба руятон 

боз мекунад, Ҳодисаҳо ва саҳнаҳои дунёи навро кам кам бароятон 

нишон медиҳад, Дар ин ҳангом инсонро фарёд мезананд, ки)  Ин аст 

он чӣ, ки аз он канора мегирифти ва мегурехтӣ." 

Сураи Қоф, ояти 19 

Бе ягон шакку шубҳа кофиру фоҷир зиёдтар аз муъмин дар сакароти 

марг дарду ранҷро мутаҳаммил мешавад. Дар сатрҳои гузашта гушае 

аз ҳадиси Баро ибни Озиб, ки ба ин мавзӯъ ишора дошт, нақл кардем: 

Руҳи кофиру фоҷир, вақте ки фариштаи марг ба ӯ хитоб намуда 

мегӯяд: Берун биё ва ба суи хашму ғазабу нороҳатии Худованд бирав, 

Дар бадан об мешавад ва фариштаи марг онро монанди дарахти 

хордоре ки шохаҳои зиёд дорад, аз миёни пашмҳои таршуда берун 

оварда шавад, берун меоварад, ки ҳангоми берун омаданаш тамоми 

рагҳо ва асабҳоро пора пора мекунад. 

Қуръони карим сахти ва нороҳатии кофиронро ҳангоми ҷон додан 

ингуна ба тасвир кашидааст: 

ۡظلَمَََُوَمنَۡ﴿
َ
ََٱۡفََّتَىَََِٰمَمنََِأ وَََۡكِذب اَٱَّلَلََََِعَ

َ
وِحَََقَاَلََأ

ُ
ء ََإََِلۡهََِيُوحََََولَمََۡإََِلَََأ نزُِلََقَاَلَََوَمنَََشۡ

ُ
ََِٓمۡثَلَََسأ نَزَلَََما

َ
َأ

هَ َََْوٱلَۡمَلىئَِكةََُٱلَۡموۡتَََِغَمَرَٰتََِِِفََٱلَظَٰلُِمونَََإِذََِتََرىَىََولَوََۡٱَّلَلُ يِۡديهِمََۡبَاِسُطٓوا
َ
ََْأ ۡخرُِجوٓا

َ
نُفَسُكُم ََأ

َ
ََعَذاَبََُُتَۡزۡونَََٱَۡلَۡومَََأ

َََتُقولُونَََُكنُتمََۡبَِماَٱلُۡهونَِ ونََََءاتََٰيَٰتِهِۦََعنَََۡوُكنُتمََۡٱۡۡلَق َََِغرۡيَََٱَّلَلََََِعَ  [٧٨: االنعام] ﴾٩٣َتَۡسَتۡكِِبُ

“Кист ситамгортар аз он кас, ки ба Худо дурӯғ  баст ё гуфт, ки ба 

ман ваҳй шуда ва ҳол он ки ба ӯ ҳеҷ чиз ваҳй нашуда буд ва он кас, ки 

гуфт: «Ман низ монанди оёте, ки Худо (бар Муҳаммад) нозил кардаст, 

нозил хоҳам кард?» Агар бубинӣ, он гоҳ, ки ин ситамкорон дар 

сакароти марг гирифторанд ва малоикаҳо бар онҳо даст кушудаанд, ки 

ҷони хеш берун кунед, имрӯз шуморо ба азобе хоркунанда азоб 

мекунанд ва ин ба ҷазои он аст, ки дар бораи Худо ба ноҳақ сухан 

мегуфтед ва аз оёти ӯ сарпечӣ мекардед.” 

Сураи Анъом, ояти 93 
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Мисдоқи ин оят – ҳамонгуна, ки ибни Касир мефармояд – ба вуқуъ 

хоҳад пайваст: Ҳангоме ки фариштаи азоб занҷир, иқоб, тавқ, дӯзах, 

оби гарму сӯзон ва хашму ғазаби Худоро бар кофир мужда медиҳад, 

руҳи ӯ дар ҷасадаш пароканда мешавад ва аз берун омадан саркашӣ 

мекунад, Фариштагон кофиронро мавриди зарбаҳои шаллоқ қарор 

медиҳанд, то инки руҳи ӯ аз ҷасад берун биёяд. 

    Фаришта бар кофирон хитоб намуда мегӯяд: 

﴿َْ ۡخرُِجوٓا
َ
نُفَسُكُم ََأ

َ
َََتُقولُونَََُكنُتمََۡبَِماَٱلُۡهونَََِعَذاَبََُُتَۡزۡونَََٱَۡلَوۡمَََأ ََءاتََٰيَٰتِهِۦََعنَََۡوُكنتُمََۡٱۡۡلَق َََِغرۡيَََٱَّلَلََََِعَ

ونََ  [٧٨: االنعام] ﴾٩٣َتَۡسَتۡكِِبُ

   Ибни Касир родмарди тафсир ояти 

َََْوٱلَۡمَلىئَِكةَُ﴿   يِۡديِهمََۡبَاِسُطٓوا
َ
 [٧٨: االنعام] ﴾٩٣َأ

- ба задани фариштагон тафсир мекунад, Ҳамонгуна ки дар ду ояти 

поён ба ҳамон маъно ба кор рафтааст. 

ََِٓۡلَۡقُتليَِنََيََدكَََإََِلَََبََسطَتََلَئِنَ ﴿ نَا َََما
َ
ۡقُتلََك ََإََِلَۡكََيَِديَََبَِباِسط ََأ

َ
 [٦٣: دةاملائ] ﴾٢٨َِۡل

“Агар ту бар ман даст дароз кунӣ, ки маро бикушӣ, ман бар ту 

даст дароз намекунам, ки туро бикушам.” 

Сураи Моида, ояти 28 

﴿َْ يِۡدَيُهمََۡإََِلُۡكمَََۡوَيۡبُسُطٓوا
َ
لِۡسنََتُهمَأ

َ
وٓءَََِوأ  [٦:  املمتحنة] ﴾٢َبِٱلسُّ

  “...ва ба озоратон дасту забон мекушоянд.” 

Сураи Мумтаҳина, ояти 2 

Баъзе аз инсонҳо дар бораи сахтии сакарот дар ҳолати эҳтизор сухан 

гуфтаанд: Аз ҷумлаи он бузургворон Амр ибни Ъос (р.з) аст, Вақте 

эшон мубтало ба бемории марг шуданд, фарзандаш ба ӯ хитоб намуда 

гуфт: Падарҷон! Ту мегуфти: Эй кош инсони оқил ва хирадмандеро 

дар ҳоли сакарот медидам то мушоҳидаҳояшро бароям хабар медод, 

он инсони оқил ту ҳасти, пас ҳоло мушоҳидаҳоятро бароям бигу. Амр 

ибни Ъос (р.з) гуфт:  

 لیتنی کنت قبل ما قد بدا لی      فی تالل الجبال ارعی الوعوال

Эй кош қабл аз ошкор шудани  ин ҳолат дар баландии кӯҳҳо гусфанд 

мечаронидам, то он тангнафасие ки ҳоло мечашам эҳсос мекардам. 
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Шаҳодат сабаби сабукии сакарот мешавад 

Расули Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) ба мо хабар додааст, ки 

инсони шаҳид дар ҷанг аз шиддати сакароти маргаш кам мешавад. Аз 

ҳазрати Абуҳурайра (р.з) ривоят шудааст, ки Паёмбари худо (Салому 

дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуданд: 

َحُدُكمَََْيِدَََُكَماَإَِلََالَْقتْلََِِمنََْالَشِهيدَََُيِدَََُما"
َ
 "الَْقرَْصةََِمِنََْأ

“Шаҳид дарди куштанро монанди газидани мурча эҳсос 

мекунад”. 

  

Мабҳаси севум: Инсон вақти сакарот орзуи баргаштан ба дунёро 

мекунад 

Вақте марги инсон фаро мерасад, орзу мекунад, ки ба дунё баргардад, 

кофир ба хотири онки мусулмон шавад ва гуноҳкор ба хотири инки 

тавба кунад, чунин орзуеро дар дил мепарваронанд. Худованд 

мефармояд: 

َحَدُهمَََُجآءَََإِذَاََحَّتَى﴿
َ
ََِقَاَلََٱلَۡموُۡتََأ ٩٩َََٓٱرِۡجُعونَََِرب  ِ

ۡعَمُلََلََعل 
َ
ٓ ََتََرۡكُتَ َفِيَماََصَٰلِٗحاَأ َقَآئِلَُها ََُهوَََََكَِمةٌََإَِنَهاَلََكَ

 [٦٣٣  ،٧٧:  املؤمنون] ﴾١٠٠َُيۡبَعُثونَََيَۡومََِإََِلَََٰبَۡرَزخٌَََوَرآئِهِمََوِمن

“(Кофирон ба роҳи хатои худ идома медиҳанд) Чун якеашонро 

марг фаро расад, гӯяд: «Эй Парвардигори ман, маро (ба дунё) 

бозгардон. Шояд корҳои шоистаеро, ки тарк карда будам, ба ҷой 

оварам». Ҳаргиз! (роҳи бозгаште вуҷуд надорад) Ин суханест, ки ӯ 

мегӯяд ва пушти сарашон то рӯзи қиёмат монеъаест, ки бозгаштан 

натавонанд.  

Сураи Муъминун, оятҳои 99–100 

Имон вақти фаро расидани марг пазируфта намешавад ва тавба 

замоне ки руҳ ба ҳулқум расид ва вақти баромаданаш фаро расид, 

фоидае надорад.  

    Худованд мефармояд: 

ََٱَۡلۡوَبةََُإَِنَما﴿ وٓءََََيۡعَملُونَََلََِّلِينَََٱَّلَلََََِعَ ْوَلىئَِكََقَرِيبَ َِمنَونَََيتُوبََُُثمَََِِبََهَٰلَة ََٱلسُّ
ُ
ََوََكنََََعلَۡيِهۡمهََٱَّلَلَََُيُتوُبََفَأ

اَٱَّلَلَُ َََيۡعَملُونَََلََِّلِينَََٱَۡلۡوبَةَََُولَيَۡسِت١٧ََََحِكيٗماََعلِيم  ِ َحَدُهمَََُحَۡضَََإِذَاََحَّتَىَاتَِٱلَسي 
َ
ََقَاَلََٱلَۡمۡوُتََأ َٱۡلَٰٔـنَََُتۡبُتََإِن ِ

ْوَلىئَِكََُكَفاٌر َََوُهمَََۡيُموتُونَََٱََّلِينََََوَلَ
ُ
ۡعَتۡدنَاَأ

َ
َِلٗماََعَذاب اَلَُهمََۡأ

َ
 [٦٣  ،٦٩:  النساء] ﴾١٨َأ
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“Ҷуз ин нест, ки қабули тавба барои касонест, ки ба нодонӣ 

муртакиби коре зишт мешаванд ва зуд тавба мекунанд (ва аз кардаи 

худ пушаймон мешаванд). Худо тавбаи инҳоро мепазирад ва Худо 

донову ҳаким аст. 

Тавбаи касоне, ки корҳои зишт мекунанд ва чун марги яке аз онҳо фаро 

расад, мегӯяд, ки акнун тавба кардам ва низ онҳо, ки кофир бимиранд, 

пазируфта нахоҳад шуд. Барои инҳо азобе дардовар муҳайё кардаем." 

Сураи Нисо, оятҳои 17–18 

Ҳофиз ибни Касир ривоятҳоеро ки Худованд тавбаи бандаро пеш аз 

расидани руҳаш ба ҳулқумро қабул мекунад, нақл кардааст: 

َ(ُيَغرِْغرََْلَمَََْماَالَْعبْدََِتَْوَبةََََيْقَبُلََاَّلَلَََإِنََ)

"Худованд то қабл аз расидани руҳ ба ҳулқум тавбаи бандаро 

мепазирад." 

    Ҳар кас пеш аз марг тавба кунад, тавбааш бо таъбири оят қариб аст, 

Аммо бояд асоси он тавба ихлос ва ростӣ бошад. Бинобар ин банда 

бояд пеш аз фаро расидани марг тавба кунад, чунки дар ҳолати 

сакарот имконияти тавба вуҷуд надорад. 

Шоъир мегӯяд: 

َاللسنَحبسَوقبلَالمماتَقبل   ََمرجـوةَتوبةَنلـفسكَقـدم

َالمحسـنَللمنيبَوغنـمذخرَََفإنهاَانلفـوسَغلقَبهـاَبادر

Қабл аз марг ва банд шудани забон тавбаи мақбул ва 

пазируфташударо ба ҷой овар. Қабл аз банд шудани нафас барои 

тавба кардан шитоб кун. 

Чун шитоб кардан дар тавба барои инсони некукор ва бозгарданда ба 

суи парвардигор захира ва ғанимате аст. 

 

Мабҳаси чаҳорум: Хушҳоли ва шодии муъмин бо дидори 

Парвардигораш 

Вақте фариштагони Худованд бо мужда аз тарафи Худованди маннон 

ба суи бандаи муъмин мешитобанд, осори фараҳу хушҳоли бар чеҳраи 

муъмин зоҳир мешавад. Вале осори ғаму андуҳ ва нороҳати ва хастаги 
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бар рӯйи кофир ҳувайдо мегардад. Бинобар ин бандаи муъмин дар 

ҳолати эҳтизор ва сакароти марг, дидори Худоро орзу мекунад, Вале 

инсони кофиру фоҷир дидори Худои қаҳҳорро дӯст намедорад. 

Аз ҳазрати Анас ибни Молик (р.з) ривоят аст, ки Расули Худо (Салому 

дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуданд: 

َحَبَََمنَْ"
َ
َحَبََاَّلَلََِلَِقاءَََأ

َ
وََََْعئَِشةََُقَالَْتََ,لَِقاَءهََُاَّلَلَََُكرِهَََاَّلَلََِلَِقاءََََكرِهََََوَمنََْلَِقاَءهََُاَّلَلََُأ

َ
ْزَواِجهَََِبْعُضََأ

َ
َإِنَاَأ

هََُإِذَاَالُْمْؤمِنََََولَِكنََََذاكََِلَيَْسََقَاَلََالَْموَْتََنَلَْكَرهَُ َََالَْموُْتَََحَۡضَ ِ ءٌََفَلَيَْسَََوَكَراَمتِهََِاَّلَلََِبِرِْضَوانََِبُِش  َحَبََََشْ
َ
َمَِماَإََِلْهََِأ

َماَمهَُ
َ
َحَبََأ

َ
َحَبََاَّلَلََِلَِقاءَََفَأ

َ
َََُحِۡضَََإِذَاَالََْكفِرَََِإَونَََلَِقاَءهََُاَّلَلَََُوأ ِ ءٌََفَلَيَْسََوَُعُقوَبتِهََِاَّلَلََِبَِعَذابََِبُِش  ْكَرهَََََشْ

َ
َمَِماَإََِلْهََِأ

َماَمهَُ
َ
 ."لَِقاَءهََُاَّلَلَََُوَكرِهَََاَّلَلََِلَِقاءََََكرِهَََأ

“Ҳаркас ки дидори Худоро дӯст дорад, Худованд ҳам дидори ӯро 

дӯст дорад ва ҳаркас дидори бо Худоро макруҳ бидонад, Худованд низ 

аз дидори ӯ хушҳол нест." 

Ҳазрати Оиша (р.з) ё яке аз ҳамсарони паёмбар (салому дуруди Аллоҳ 

бар ӯ бод) гуфт: Эй расули Худо! Мо мурданро намеписандем. Расули 

Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуданд: Чунин нест, чун 

муъмин бо фаро расидани маргаш муждаи ризогӣ ва кароматро 

дарёфт мекунад, оянда ва дидори мужда барои ӯ аз ҳар чизе маҳбубтар 

ҳастанд, Бинобар ин муъмин дар он ҳангом дидор бо Худоро 

меписандад ва Худованд низ лиқои ӯро мехоҳад. Вале инсони кофир 

вақти эҳтизор ҳангоме аз азоби Худованд ва ъуқубати Ӯ бохабар 

мегардад, пеш аз ҳама чиз ояндаашро бад медонад ва нисбат ба 

ояндааш нохушоянд аст, лизо дидори бо Худоро намеписандад ва 

Худованд низ дидори ӯро намехоҳад." 

Ин аст, ки бандаи муъмин аз ҷанозахонон мехоҳад ҳарчи зудтар ӯро ба 

хок бисупоранд, то зудтар аз неъматҳои Худованд баҳраманд гардад. 

Вале инсони бад амал аз рафтан ба суи қабристон ҳарос дорад ва бар 

сару рӯйи худ мезанад. 

Дар саҳеҳ Бухорӣ ва сунани Насои, ҳазрати Абусаъиди Худрӣ (р.з) аз 

Паёмбар (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) ингуна ривоят мекунад: 

نََ"
َ
َناَزةََُُوِضَعْتََإَِذاَقَاَلََوََسَلمََََعلَيْهََِاَّلَلَََُصَلََاَّللرسولَأ ََالر َِجاُلَََواْحَتَملََهاَاْْلِ ْعَناقِِهمََََْعَ

َ
َََكنَْتََفَإِنََْأ

ُموِنََقَالَْتَََصاِۡلَةَ  ِ ْينََََويْلََهاَيَاَقَالَْتَََصاِۡلَةٍَََغرْيَََََكنَْتََِإَونََْقَد 
َ
ءٍََُكَََُّصْوَتَهاَيَْسَمعََُبَِهاَيَْذَهُبونَََأ نَْسانَََإَِلََََشْ َاْْلِ

 ."َصعِقََسِمَعهَََُولَوَْ
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Расули Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуданд: “Ҳаргоҳ 

ҷаноза гузошта шавад ва мардон онро ба души худ бигиранд, агар 

некукор бошад мегӯяд: Манро зудтар ба пеш бибаред ва агар бадкор 

бошад мегӯяд: Вой бар ман, манро куҷо мебаред? Ҷуз инсон тамоми 

мавҷудот ин садоро мешунаванд ва агар инсонҳо онро шунаванд беҳуш 

мешаванд.” 

  

Мабҳаси панҷум: Ҳозир шудани шайтон ҳангоми марг 

Вақте инсон ба марг наздик мешавад, шайтон бисёр орзу мекунад, ки 

худро ба назди ӯ бирасонад, то инки наҷот наёбад ва аз доми 

гумроҳияш нараҳад. Дар саҳеҳ Муслим аз ҳазрати Ҷобир ибни 

Абдуллоҳ (р.з) ривоят шудаааст, ки Расули Худо (Салому дуруди 

Аллоҳ бар ӯ бод) фармуданд: 

َحَدُكمََََْيُْۡضََُالَشيَْطانَََإِنََ"
َ
ءٍََُك ََِِعنْدَََأ نِهََِِمنََََْشْ

ْ
هَََُحَّتَََشأ َحِدُكمََِْمنَََْسَقَطْتََفَإَِذاََطَعاِمهََِِعنْدَََََيُْۡضَ

َ
َأ

ذ ىَِمنََْبَِهاَََكنََََماَفَلُْيِمْطََاللُّْقَمةَُ
َ
ُكلَْهاَُثمَََأ

ْ
َصابَِعهََُفَلَْيلَْعقََْفََرغَََفَإَِذاَلِلَشيَْطانََِيََدْعَهاََوَلَََِلَأ

َ
ي ََِِِفََيَْدرِيََلََفَإِنَهََُأ

َ
َأ

َكةَتَُكونَََُطَعاِمهَِ  ".الَِْبَ

“Шайтон ҳар лаҳза назди инсон меояд, ҳатто дар вақти таъом 

хурданаш ҳозир мешавад. Ҳаргоҳ луқмаи таъом аз дасти касе ба замин 

афтод, бояд олудагии онро пок намуда боқияшро бихурад ва онро 

барои шайтон нагузорад ва ҳаргоҳ шумо аз хардани таъом фориғ 

шудед, ангуштонро ба воситаи забон пок кунед, чунки шумо 

намедонед баракати таъом дар кадом қисмати он нуҳуфта аст.” 

Олимон мегӯянд: Шайтон дар ин вақти ҳассос (вақти сакароти марг ё 

ҷон кандан) дар шакли падар, модар ё ба шакли як инсони меҳрубону 

бораҳм дар меояд  ва дар шакли шахси хайрхоҳ ӯро ба яҳудият ва 

насроният ё ҳар дине ки муъоризи дини Ислом аст, даъват мекунад. 

Ин ҳамон лаҳзае аст, ки Худованд бадсириштонро ба бероҳаги 

мекашонад. Худованд мефармояд: 

نَكََِمنَنَلَاََوَهۡبَََهَديۡتََناَإِذَََۡبۡعدَََقُلُوَبَناَتُزِغَََۡلَََرَبَنا﴿ نَتََإِنََكََرَۡۡحَة  ََدَلُ
َ
 [٣: عمران ال] ﴾٨َٱلۡوََهاُبََأ

“(Чунин фарзонагони хирадманде мегӯянд): Парвардигоро! 

Дилҳои моро (аз роҳи ҳақ) мунҳариф магардон баъд аз онки моро 

(ҳаловати ҳидоятро чашонида ва ба суи ҳақиқат) роҳнамои сохти ва аз 

ҷониби худ раҳмате бар мо ато кун, бегумон бахшоишгар Туи Ту”. 
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Сураи Оли Имрон ояти 8 

Абдуллоҳ ибни имом Аҳмад ибни Ҳанбал мегӯяд: Вақти вафоти 

падарам наздаш ҳозир будам, ӯ гоҳе беҳуш мешуд ва гоҳе ба ҳуш 

меомад ва бо дасташ ишора карда: не дур бош, не дур бош,  мегуфт. Аз 

ӯ пурсидам: Падарҷон ин чи ҳаракат аст, ки мекунед? Фармуд: Шайтон 

дар назди ман истодааст ва сари ангуштонашро газида мегуяд: Эй 

Аҳмад аз ман наҷот ёфти, Ман мегуям: Ақиб бирав, ақиб бирав. 

Қуртубӣ мегӯяд: Аз шайх, имом Абуаббос, Аҳмад ибни Амри Қуртуби 

шунидам, ки мефармуд: назди Абуҷаъфар, Аҳмад ибни Қуртубӣ дар 

Қуртуба ҳозир будам ва ӯ дар ҳолати эҳтизор буд. Ҳозирин ба ӯ 

мегуфтанд: Бигу Ло илоҳа илло Аллоҳ , ӯ мегуфт: не, не, Вақте ба ҳуш 

омад ин ҳолашро барояш хабар кардем, фармуд: Ду шайтон, яке дар 

тарафи ростам ва дигари дар тарафи чапам истода буданд. Яке мегуфт:  

бо дини яҳуди дунёро падруд бигу, зеро дини яҳуди аз беҳтарин динҳо 

аст. Ва дигари мегуфт: Ба суи дини насроният бишитоб, зеро 

насроният беҳтарин дин аст. Ва ман дар ҷавоби онҳо мегуфтам: Не, не. 

Чигунае ки ибни Таймия мефармояд: Чунин ҳодиса барои ҳар инсоне 

зарури нест, балки бар баъзе аз инсонҳо арз мешавад ва барои бархи 

дигар машруъият надорад, вале дар майдони воқеъият пеш 

омаданашро барои бархе аз инсонҳо шунидаам. Ҳамаи инҳо аз 

фитнаҳои зиндаги ва марг ҳастанд, ки мукаллаф шудаем дар намоз аз 

онҳо ба Худо паноҳ бибарем. 

Шайх ибни Таймия мефармояд: Шайтон вақти марг ва эҳтизор бештар 

аз ҳар вақт ба бероҳа кардани инсон ҳарис ва тамаъ дорад, Чунки ин 

вақт, вақти ҳоҷат ва ниёз аст. Имом барои исботи ин матлаб аз ҳадиси " 

Амалҳо ба хотимааш вобастаги дорад" далил мегирад. 

    Расули Худо ( Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) мефармояд: 

ْهِلَاْْلََنةََِحَّتََماَيَُكوُنَبَيْنَُهََوبَيَْنَهاَإَلَ"
َ
فَيَْسبُِقََعلَيْهَِالِْكَتاُبََفَيْعَمُلََ,ذَِراعٌَإَنَالَْعبَْدَََلَْعَمُلَبَِعَمِلَأ

ْهِلَانلَارََِحَّتََماَيَُكوُنَبَيَْنُهََوبََ
َ
ْهِلَانلَارََِفَيْدُخلَُهاَِإَوَنَالَْعبَْدَََلَْعَمُلَبَِعَمِلَأ

َ
فَيَْسبُِقََعلَيْهََِ,ذَِراعٌَيَْنَهاَإَلَبَِعَمِلَأ

ْهِلَاْْلَنََ
َ
 ".ةََِفَيْدُخلَُهاالِْكَتاُبََفَيْعَمُلَبَِعَمِلَأ

“Инсон ҳамвора амали аҳли биҳиштро анҷом медиҳад, То инки 

миёни ӯ ва биҳишт масофа бисёр кам мешавад ва ба як зироъ мерасад, 

Онгоҳ тақдири ӯ бар ӯ сабқат мегирад ва амали аҳли дӯзахро анҷом 

дода вориди дӯзах мешавад. Ва бисёри вақтҳо инсон ҳамеша амалҳои 
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аҳли дӯзахро анҷом медиҳад, то инки масофа миёни ӯ ва дӯзах бисёр 

кам мешавад, ногоҳ тақдир бар ӯ сабқат мегирад ва ӯ анҷом додани 

амалҳои аҳли биҳиштро шуруъ мекунад ва вориди биҳишт мешавад.” 

 

Мабҳаси шашум: Омилҳои анҷоми бад 

Баъзеҳо ки дар зоҳир мусулмонанд ва мувофиқи қонуни шариъат ва 

аҳкоми исломӣ амал мекунанд – ба Худо паноҳ мебарем – анҷоми 

хатарноке доранд. Ин анҷоми бад барои баъзеҳо ҳангоми сакароти 

марг эҷод мешавад ва зоҳир мегардад. 

Сиддиқ Ҳасанхон дар бораи анҷоми бад чунин мегӯяд: Хотимаи бад 

иллатҳо ва сабабҳое дорад, ки муъмин бояд аз онҳо ҳазар дошта 

бошад. Сипас дар идомаи суханаш баъзе аз онҳоро чунин баён 

мекунад: 

1- Фасоди ақидавӣ, фасод дар ақида агарчанде бо ниҳояти зуҳду 

салоҳ ҳам бошад, аз ҷумлаи омилҳои хотимаи бад аст. Агар 

шахсе дорои ақидаи фосид бошад ва бар ақидааш мутмаин 

бошад ва эҳтимоли шакку тардидеро дар он роҳ надиҳад, Дар 

лаҳзаҳои сакароти марг бутлони ақидааш ошкор мегардад ва 

итминон пайдо мекунад, ки эътиқоди ӯ ботил буда ва мустанад 

ба ҳеҷ асле нест. Бинобарин ботил шудани баъзе аз ақидааш 

муҷиби аз байн рафтани бақияи ақидаҳояш ҳам мегардад. Чун 

қабзи руҳи ӯ дар ин шароит пеш аз дарк ва бозгашт ба асли имон 

муҷиби анҷоми бад мешавад ва аз дунё беимон меравад. Дар 

натиҷа аз ҷумлаи касоне мешавад, ки  Худованд дар бораашон 

мефармояд:  

ََلَُهمَََۡوَبَدا﴿ ِ َََْماَاُتََسي  َََْماَبِِهمَوََحاَقَََكَسُبوا  [٧٩: الزمر] ﴾٤٨َيَۡسَتۡهزُِءونَََبِهِۦَََكنُوا

“Ва аз ҷониби Худо  чизе (аз шиканҷа ва азоб)барои эшон 

ҷилвагар ва падидор мешавад, ки фикраш намекарданд”. (Сураи 

Зумар ояти 47) 

Ва дар ояти дигар Худованд мефармояд:  

ۡخََسِينَََنُنَب ُِئُكمََهۡلََقُۡلَ﴿
َ
ََبِٱۡۡل ۡعَمََٰل 

َ
ةََِِِفَََسۡعُيُهمَََۡضَلََٱََّلِين١٠٣ََََأ ۡنَياَٱۡۡلَيَوَٰ َنُهمََََۡيَۡسُبونََََوُهمََۡٱدلُّ

َ
َأ

اََُيِۡسُنونََ  [٦٣٧  ،٦٣٨: الكهف] ﴾١٠٤َُصۡنع 

“Бигӯ: «Оё шуморо огоҳ кунем, ки кирдори чӣ касоне беш аз 

ҳама ба зиёнашон буд? Онон касонеанд, ки талош ва такопуяшон 

(ба сабаби нодуруст будани ақида ва бовариашон) дар зиндагии 
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дунё беҳуда меравад (ва бефоида мешавад) ва худ гумон 

мебаранд, ки бо беҳтарин ваҷҳ кори нек мекунанд”. (Сураи Каҳф 

ояти 103 -104) 

Дар ҳақиқат чунин аст, Ҳар кас эътиқоде бар хилофи воқеъият 

дошта бошад, ин ақидаро ё баргирифта аз фикру андешаи худи 

ӯст ва ё ин ақидаи нодурустро аз касе гирифтааст, ки дорои 

чунин мушкили ва дарде аст. Пас ҳар касе ингуна ақида дошта 

бошад дар рубаруи амри хатарноке қарор дорад, ки зуҳду тақво 

ба ӯ фоидае намерасонад. Балки замоне зуҳду тақво ба фоидаи 

инсон аст, ки бар асоси Қуръон ва суннати паёмбар (салому 

дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) бошад. Чунки асоси ақидаи инсон танҳо 

аз ин ду сарчашмаи поку зулол бунёдгузори мешавад. 

2- Исрор бар гуноҳон: Ҳар касе ки бар анҷоми гуноҳон исрор ва 

пофишори кунад, муҳаббати гуноҳ дар дили ӯ ҷой мегирад ва 

ҳар чизеро ки инсон дар тули умри худ бо он зиста ва унсу улфат 

гирифтааст, ҳангоми марг ва сакарот дар зеҳнаш боқи мемонад 

ва ба ёдаш меояд. Агар муҳаббати инсон ва гароиши ӯ дар 

зиндагӣ ба суи тоъат бошад, вақти мурдан зикру ёди бандаги ва 

тоъат дар хотири ӯ тоза шуда мавҷ мезанад ва агар муҳаббату 

гароиши ӯ ба суи гуноҳон бошад, зикру ёди гуноҳ ва маъосӣ дар 

лаҳзаҳои марг дар хотираш тоза мегардад. Баъзе вақтҳо дар 

поёни зиндагӣ пеш аз тавба, шаҳват ва гуноҳе аз гуноҳони 

гузашта ба суроғаш меояд ва қалбашро асир мекунад ва байни ӯ 

ва парвардигораш монеъа эҷод менамояд. Чигунае ки Паёмбар 

(салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) дар ҳадисе мефармояд: Гуноҳ 

дар охирин лаҳзаҳои зиндагӣ сабаби гумроҳи ва бадбахтиаш 

мешавад: 

  "دَالكفرالمعايصَبري"

"Гуноҳон пуле ба суи куфр ҳастанд" 

Касе ки аслан муртакиби гуноҳ нашавад ё муртакиб шуда бошад 

ва тавба кунад, аз чунин хатар дур ва эмин мемонад. Аммо касе 

ки зиёд муртакиби гуноҳ мешавад ва ҳатто гуноҳонаш аз тоъаташ 

бештар аст ва муваффақ ба тавба кардан ҳам нагардидааст, балки 

бар гуноҳон исрор варзидааст, ба шиддат дар хатари анҷоми бад 

қарор мегирад, Чунки муҳаббати зиёд ва гароиш ба суи гуноҳ 

сабаби нақш бастани гуноҳ дар зеҳни инсон мешавад ва ҳангоми 

марг ва сакарот ҳам бар чунин ҳолат боқи мемонад ва дар ниҳоят 

ба бадтарин анҷом рубару мегардад. 
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Мавзӯъҳои гузаштаро бо як мисол мешавад тавзеҳ ва шарҳ дод, Бешак 

инсон дар олами руъё (хоб) авзоъ ва аҳволеро мушоҳида мекунад, ки 

дар тули умр бадон унсу улфат гирифтааст. Масалан: Агар касе 

умрашро дар илму китобхони гузаронида бошад, аҳволи илму 

олимонро дар хоб мушоҳида мекунад ва агар касе умрашро дар 

дӯзандагӣ гузаронда бошад, дар хобаш умури алоқаманд ба 

дӯзандагиро мебинад. Чунки дар олами хоб ҳамон чизе мояд, ки инсон 

дар тули умр ба он дил баста бошад. Марг ҳарчанд, ки аз хоб сахттар 

аст, аммо муқаддима ва сакароти он монандии зиёде ба хоб дорад, 

Бинобарин муҳаббати зиёди гуноҳон сабаби ба ёд овардани он ва 

нақшу бозгашти он дар дили инсон ва пайдоиши он дар нафси инсон 

вақти сакароти марг мебошад, ки агар руҳ дар чунин ҳолат гирифта 

шавад ба анҷоми баде мубтало хоҳад шуд ва ин хотимаи баде аст. 

Имом Заҳабӣ дар китоби Кабоир (гуноҳони бузург) мегӯяд: Муҷоҳид 

гуфтааст: Ҳар кас, ки мемирад, дӯстону ҳамнишинони зиндагиаш дар 

олами мисол назди ӯ ҳозир карда мешаванд, марде ки дар зиндагӣ бо 

шатранҷ бози мекард, ҳангоми сакароти марг, атрофиёнаш калимаи 

шаҳодатро барояш замзама мекарданд ва талқин менамуданд, вале ӯ 

мегуфт: шоҳ (шоҳ мот) ва ӯ дар ҳамин ҳолат ҷон дод. Чун дар зиндагӣ 

ба лафзҳои шатранҷ унсу улфат гирифта буд, дар сакароти марг ба ҷои 

калимаи тавҳид лафзҳои бозиро бар забон ҷори мекард. 

Монанди ин ҳолат барои шахси дигаре пеш омад, ки дар зиндагӣ бо 

шаробнӯшон ҳамнишини дошт, вақте дучори сакароти марг гардид, 

яке аз наздиконаш ба наздаш омад то ба ӯ калимаи шаҳодатро талқин 

кунад ва ӯ ба ҷои калимаи шаҳодат гуфт: Бинуш ва ба ман низ 

бинушон, Ва баъд аз он ҷон дод. Ло ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳил 

азим.1 

3-  Баромадан аз роҳи рост: Чунки ҳар касе дар оғози зиндагияш 

соҳиби роҳи росту саҳеҳу мустақим бошад ва баъд аз он дар ин 

роҳи дуруст тағйирот пайдо шавад ва аз роҳи рост барояд ва 

гумроҳ шавад, ниҳояташ ба бади меанҷомад. Монанди иблис, ки 

дар оғози зиндагӣ бузург ва имоми фариштагон буд ва дар 

ибодат аз ҳама беҳтару хубтар буд, вале ҳангоми дастури Худо 

бар саҷда ва таъзими Одам саркаши кард ва аз роҳи росту 

мустақим баромада гумроҳ шуд. Ё монанди Балъми Боъур  ва 

                                                           
1 - Кабоир  91 
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Барсисо, ки дар аввали зиндагӣ обид, зоҳид ва бо тақво буданд, 

Худованд ба Балъами Боъур муъҷиза дод, вале ӯ ҳангоми 

пайравӣ, аз ҳавасҳои шайтониаш пайравӣ кард ва ба суи дунё 

гаравид ва аз ҷумлаи гумроҳон қарор гирифт. Ва Барсисо 

ҳангоми даъвати шайтон лаббайка гуён ба суи шайтон шитофт ва 

ба саффи пайравони шайтон мулҳақ гашт, то ҷое ки дар торикии 

куфр ғутавар шуд, ки шайтон ба ӯ хитоб намуда гуфт: Ман аз ту 

безорам ва аз Худои бузург метарсам. Шайтон аз ӯ халоси ва 

раҳоии ҷуст, чунки аз он ҳарос дошт, ки дар азоби гумроҳии ӯ 

шарик ва ҳамдам бошад, вале изҳори безори барои шайтон суде 

надошт, Чунки Худованд мефармояд: 

ََٓفَََكنََ﴿ َٰقَِبَتُهَما َنُهَماََع
َ
يۡنََِٱنلَارََِِِفََأ َٰلَِكََفِيَها َََخَِِٰلَ َََْوَذ ُؤا  [٦٩: احلرش] ﴾١٧َٱلَظَٰلِِميََََجَزى

“Саранҷоми кор (аҳриман ва касе, ки гумроҳаш кардааст) ба 

онҷо меанҷомад, ки ҳар ду дар оташи дӯзах ҷовидона мемонанд, 

ва ин ҷазои ситамгорон аст.” (Сураи Ҳашр ояти 17) 

4- Заъифимони: Агар имон заъиф бошад, дӯстии Худованд низ дар 

инсон заъиф мегардад ва муҳаббати дунё дар дилаш қувват 

мегирад ва бар инсон ғолиб мешавад, ба гунае ки ҷое дар дили ӯ 

барои муҳаббати Худованд боқи намемонад. Муҳаббати 

Худованд чунон заъиф мегардад, ки наметавонад бо нафс 

мухолифат ва таъсире дошта бошад. Ингуна имони заъиф 

ҳеҷгуна нақше дар пешгирии гуноҳон ва баргаштан ба суи ибодат 

ва бандагӣро надорад. Дар натиҷа соҳиби ингуна имон дар дарёи 

шаҳавот ва гуноҳон ғарқ мешавад ва торикии гуноҳон бар дил 

анбошта мегардад ва ҳамеша нури имонро ба хомушии бештар 

мубтало мекунад. Вақте ки сакароти марг фаро мерасад 

муҳаббати Худованд дар дил бисёр заъиф мегардад, чунки худро 

дар ҳоли ҷудои аз дунё мебинад, дар ҳоле ки дунё барояш бисёр 

маҳбуб ва писандида аст ва муҳаббати дунё чунон бар ӯ ғалаба 

намудааст, ки хоҳиши тарки онро надорад ва аз ҷудоии он эҳсоси 

нороҳати мекунад ва муҳаббати заъфи имон ба буғзу бадбинии 

Худованд табдил мегардад. Агар руҳи ӯ дар чунин ҳолати 

хатарнок қабз шавад, ниҳояташ ба бади меанҷомад ва барои 

ҳамеша нобуд мегардад. 

Омиле ки ба чунин хотимаи бад оварда мерасонад, муҳаббати дунё ва 

гароиш ба суи он ва хушҳол шудан ба василаи он ва заъфи имон, ки 

якҷоя бо заъфи муҳаббати Худованд аст, мебошад. Ин дарде аст, ки 
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гиребони бисёре аз халоиқро гирифтааст, Чун ҳар чизе ки дар ҳоли 

сакарот ғалаба кунад, ончиз дар дил нақш мебандад ва шахсро ба худ 

машғул месозад, ба гунае ки ба чизи дигар намеандешад. 

Охир ҷое барои чизи дигар боқи намондааст, Ва агар руҳ дар чунин 

ҳолат қабз шавад, таваҷҷуҳи қалбиаш ба суи дунё бармегардад ва бад 

он су руй меорад ва миёни ӯ ва парвардигораш монеъа эҷод мегардад. 

Ривоят аст, ки вақте Сулаймон ибни Абдулмалик ба қасди ҳаҷ ва 

зиёрати хонаи Худо вориди Мадина шуд, пурсид: Оё дар Мадина касе 

ҳаст, ки гуруҳе аз саҳобаро дида бошад? Гуфтанд: Оре, Абуҳозим чанд 

тан аз саҳобаро дидааст ва ҳануз дар қайди ҳаёт аст. 

Ба суи ӯ қосиде фиристод, Вақте Абуҳозим омад, Сулаймон гуфт: Эй 

Абуҳозим! чаро мо маргро нописанд ва макруҳ талаққи мекунем? 

Абуҳозим гуфт: Шумо дунёро обод ва охиратро вайрон кардаед ва дар 

ҳақиқат рафтан аз ҷои обод ба ҷои вайрона нописанд ва макруҳ 

мебошад. 

Сулаймон гуфт: Сухани бисёр беҷое аст, баъд гуфт: Эй кош 

медонистам, ки назди Худованд чи ҷойгоҳ ва мартабае дорам? 

Абуҳозим гуфт: Амалҳои худро бо Қуръон тарозу ва вазн кун. 

Сулаймон гуфт: Он тарозуро дар куҷои Қуръон меёбам? 

Абуҳозим гуфт дар ин оят: 

بَۡرارَََإِنََ﴿
َ
 [٦٧  ،٦٨: االنفطار] ﴾١٤ََجِحيمَ َلَِفََٱۡلُفَجارَََِإَون١٣ََََنَعِيمَ َلَِفََٱۡۡل

“Албатта некон дар миёни неъматҳои фаровони биҳишт хоҳанд буд, 

Ва албатта бадкорон дар миёни оташи сӯзони дӯзах ба сар хоҳанд 

бурд”. 

Сураи Инфитор оятҳои 13-14 

Сулаймон гуфт: Пас раҳматҳои Худованд куҷо ҳастанд? 

Абуҳозим гуфт: Раҳматҳои Худованд ҳамроҳи некукоронанд. 

Сулаймон гуфт: Эй кош медонистам кайфияти ҳозир шуданам дар 

пешгоҳи Худованд чигуна хоҳад буд. 
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Абуҳозим гуфт: Некукор монанди касе аст, ки ба сафар рафтааст ва ба 

хонааш бармегардад ва бадкор монанди касе аст, ки аз хидмати 

соҳибаш фирор карда ва бо маҷбури ба суи ӯ баргардонида мешавад. 

Сулаймон ба гиря афтод, ба гунае ки садояш баланд шуд ва гиряаш 

шиддат ёфт, баъд гуфт: Манро васият кун. 

Абуҳозим гуфт: Дар ҷое ки наҳйи худованд аст ҳозир нашав ва дар ҷое 

ки раҳмату шафқати Худованд аст ҳаргиз аз онҷо дур мабош. 

Сиддиқ Ҳасанхон аз Имом Ғазоли дар китоби "Эҳёи улуми дин" нақл 

карда мегӯяд: Хотима ва ниҳояти бад ду марҳила дорад, ки яке аз он ду 

аз дигари бузургтар аст. Аммо марҳилаи бузургтар ва азим он аст, ки 

ҳангоми сакароти марг ва зоҳиршавии аҳволи он шакку инкор ғолиб 

бошад ва руҳ дар ҳамин ҳолат қабз шавад, ин ҳолат барои ҳамеша 

миёни ӯ ва Худованд монеъа эҷод мекунад ва натиҷаи он дурии абади 

аз раҳматҳои Худованд ва азоби абади мебошад. 

Марҳилаи дуввум, ки камтар аз марҳилаи аввали аст, иборат аст аз 

инки вақти марг муҳаббати чизе аз умури дунё ё лаззате аз лаззатҳои 

он бар дил ғалаба пайдо кунад, онгоҳ он чизи болаззат дар дил нақш 

мебандад ва инсонро ба гунае ба худ машғул месозад, ки чизи дигаре 

дар дили ӯ ҷой намегирад, пас ҳаргоҳ қабзи руҳ дар ҳоли муҳаббати 

дунё иттифоқ афтад, муомила фавқуодда ва хатарнок аст, чунки инсон 

дар ҳамон ҳолате ки зиндаги карда ҳаёташро сипари кардааст ҷон 

месупорад ва ба шиддат ҳасрат мехурад. 

Албатта агар имон қавӣ бошад ва муҳаббати Худованд аз дер замоне 

дар дил гиреҳ хурда ва бо амалҳои солеҳу дуруст омехта бошад, ин 

ҳолат аз дил маҳв мегардад. Вале вазни имонаш дар ҳадди як мисқол 

бошад, Худованд пас аз андак вақте ӯро аз дӯзах берун меоварад ва агар 

камтар аз як мисқол бошад ба муддати дарозтаре дар дӯзах боқи 

мемонад. 

Ба ҳар ҳол, агар имон ба андозаи як мисқол бошад, ҳатман аз дӯзах 

берун оварда мешавад, гарчанде ҳазорҳо сол дар онҷо боқи монад. Ва 

ҳар касе дар бораи зот, сифатҳо ва афъоли Худованд бар хилофи онки 

дар ҳақиқат вуҷуд дорад, муътақид бошад ва ин эътиқод хоҳ 

гирифташуда аз тақлид бошад ё натиҷаи фикру иҷтиҳод бошад, барои 

бартараф шудани ин хатар фоидае надорад. Танҳо чизе ки инсонро аз 

ин хатар наҷот медиҳад, эътиқоди ҳақ ва баргирифта аз Қуръон ва 

суннати паёмбар (салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) мебошад. Инсони 
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беақлу аҳмақ аз ин хатар тарсу ҳаросе надорад ва дар борааш фикр 

намекунад.2  

 

Мабҳаси ҳафтум: Мухайяр будани паёмбарон ҳангоми марг 

Худованд аҷру подоши бузурги паёмбаронро ҳангоми фаро расидани 

маргашон барояшон нишон медиҳад, Сипас онҳоро барои мондан дар 

дунё ё раҳсипор шудан ба сарои абадӣ мухайяр месозад. Бидуни шак 

ҳар паёмбаре неъматҳои доимии Худовандро бар дунё тарҷиҳ медиҳад. 

Паёмбари бузурги мо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) низ аз ин 

суннат истисно нашудааст, балки ҳаммонанди дигар паёмбарони 

гузашта ихтиёр дода шуд, вале он бузургвор мулоқоти Худованди 

маннонро ихтиёр фармуданд. 

Дар саҳеҳ Бухорӣ аз ҳазрати Оиша (р.з) ривоят шудааст, ки Расули 

худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуданд: 

َقََ" َإِنَُهَلَمَُْيْقبَْضَنَِِبٌّ ُسهَََُعَ
ْ
اْشَتََكَوََحَۡضَهَُالَْقبُْضََوَرأ وَُُْيَرَيََفَلََمَا

َ
أ ََحَّتَيََرىََمْقَعَدهَُمِْنَاْْلََنةَُِثَمََُيََيَا َفَِخِذَطُّ

َيِْتَُثَمَقَاَلَالَلُهَمَِِفَالَرفِيقَِ َْ هَََُنَْوََسْقِفَا فَاَقََشَخَصَب ََُِ
َ
ََعلَيْهَِفَلََماَأ ََفُقلُْتَإِذ اََلَُيَاوُِرنَاََََعئَِشَةَُغِِشَ َْعَ

َ
اْۡل

نَُهََحِدي
َ
ُثنَََفَعَرفُْتَأ ِ  ".ثُُهَاََّلِيَََكَنََُيَد 

“Руҳи ҳеҷ паёмбаре қабз намешавад, магар инки ҷойгоҳи ӯ дар 

биҳишт ба ӯ нишон дода мешавад ва баъд ба ӯ ихтиёр дода мешавад. 

(Ихтиёр дода мешавад, ки руҳаш қабз шавад ё чанд вақти дигар дар 

дунё боқи монад) Ҳазрати Оиша дар идомаи ҳадис мефармояд: Вақте 

фариштаи марг назди Расули Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) 

фуруд омад ва сари мубораки Расули Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар 

ӯ бод) руйи зонуи ман буд, Расули Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ 

бод) чанд лаҳзае беҳуш шуданд ва сипас дар ҳоле ба ҳуш омад, ки ба 

сақфи хона чашм духта буд ва мефармуд: Парвардигоро ба суи рафиқи 

аъло.3 Онгоҳ ба худ андешидам, ки Расули Худо (Салому дуруди Аллоҳ 

бар ӯ бод) акнун моро тарҷиҳ намедиҳад (ихтиёр намекунад) ва 

мутаваҷиҳ шудам, ки ин ҳамон ҳадисе аст, ки Расули Худо (Салому 

дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) дар бораи мухтор гузоштани паёмбарон 

вақти марг барои мо баён карда буд. Ҳазрати Оиша (р.з) мефармояд: 

                                                           
2 - Яқзату улил – эътибор 216 
3 - Саҳеҳ Бухорӣ, китоби Риқоқ, боби Касе ки лиқои Худоро дӯст дорад, 

Фатҳулбори 19/ 357, Муслим ҳам онро ривоят кардааст. 
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Ин охирин сухане буд, ки аз забони Расули Худо (Салому дуруди 

Аллоҳ бар ӯ бод) берун омад. 

Ва дар ривояти дигар чунин омадааст: Шунидам, ки Расули Худо 

(Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) дар бемории вафоташ мефармуд: Бо 

касоне ки мавриди лутфу раҳмати Худованд, аз паёмбарон, содиқон, 

шаҳидон ва некукорон, қарор гирифтаанд, ҳашр гардем ва инҳо 

беҳтарин ҳамроҳон ҳастанд. 

ۡنَعمَََٱََّلِينََََمعََ﴿
َ
ِنََََعلَۡيِهمَٱَّلَلََُأ ََم  ِ يقِيَََنََٱنلَبِي  ِ د  ِ ْوَلىئَِكََوََحُسنََََوٱلَصَٰلِِحَي َََهَدآءََِوٱلشَََُّوٱلص 

ُ
 ﴾٦٩ََرفِيٗقاَأ

 [١٧ النساء:]

Ҳазрати Оиша (р.з) мефармояд: Бо шунидани ин оят ман гумон 

кардам, ки ӯ ихтиёр дода шудааст. 

(Давом дорад) 
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