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 Аз ҳуқуқҳои Худованд 

 

Аз ҳуқуқҳои Худованд: Ягона донистани Ӯ дар тамоми 

навъҳои ибодатҳо аст, Худованд мефармояд: 

َُٰهُكمۡ ﴿ َٰه ِۡۡإَول  ۡ ۡإِل  َِٰحد  َٰهۡ َّۡلاۡۡو  َٰنُُۡۡهوۡ ۡإَِّلۡۡإِل  م   [٣٦١: ابلقرة] ﴾١٦٣ۡٱلرَِحيمُۡۡٱلرَح 

«Худои шумо Худоест яктост. Худое ғайри Ӯ нест 

бахшоянда ва меҳрубон!» 

Сураи Бақара 163 

Ва касеро дар амалҳои қалби ва забони ва аъзоҳо бар Ӯ 

шарик наовардан,  

Худованд мефармояд: 

ُبُدوا ۡ﴿  ۡۡٱّلَلۡ ۡو ٱع  ّل  ُِكوا ۡۡو  ۡۡبِهِۦۡتُۡش  ي   [١٦: النساء] ﴾٣٦ۡا ۡش 

«Худоро бипарастед ва ҳеҷ чизеро шарики Ӯ масозед». 

Сураи Нисо 36 

Ширки акбар савоберо дар инсон боқи нахоҳад монд,  

Худованд мефармояд: 

دۡ ﴿  ل ق  وِحۡ ۡو 
ُ
ۡۡإَِل  ك ۡۡأ ب لِك ِۡۡمنۡٱََّلِينۡ ِۡإَول  ۡۡل ئِنۡ ۡق  ت  ك  ۡش  

 
نَۡۡأ ب ط  لُك َۡۡل  ح  م  َل  ُكون نَۡۡع  َِِٰسِيِۡمنۡ ۡو  ۡنۡ ٱل خ 

 [٦٥: الزمر] ﴾٦٥ۡ

«Ба ту ва паёмбарони пеш аз ту ваҳй шудааст, ки агар 

ширк биёваред, амалҳоятон ночиз гардад ва худ аз 

зиёнкунандагон хоҳед буд». 

Сураи Зумар 65 

Ин хитоб ба суи Паёмбар (с) мебошад пас ҳоли дигарон бо 

ин хитоб чигуна бошад? 

Худованд гуноҳи ширкро намебахшад магар бо тавбааш, 

Худованд мефармояд: 
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ۡۡٱّلَلۡ ۡإِنَۡ﴿ فِرُّۡۡل  غ  نۡي 
 
فِرُۡۡبِهِۦۡيُۡش  كۡ ۡأ ي غ  اۡو  َٰلِك ُۡۡدونۡ ۡم  نۡذ  اُء ۡۡلِم  ا نۡي ش  ِكۡ ۡو م  دِۡۡبِٱّلَلِۡۡيُۡش  ق  ۡ ۡف  ت  ۡإِث ًماۡىۡ ٱف 

ِظيًما  [٨٤: النساء] ﴾٤٨ۡع 

«Албатта Худо гуноҳи касонеро, ки ба Ӯ ширк оваранд, 

намебахшад ва гуноҳони дигарро барои ҳар кӣ бихоҳад, 

меомурзад. Ва ҳар кӣ ба Худо ширк оварад, дурӯғе сохта ва 

гуноҳе бузург муртакиб шудааст». 

Сураи Нисо 48 

Боз мефармояд: 

ُروا ۡۡٱََّلِينۡ ۡإِنَۡ﴿ ف  وا ۡۡك  دُّ نۡو ص  بِيلِۡۡع  اتُوا ُۡۡثمَۡۡٱّلَلِۡۡس  فِرۡ ۡف ل نُۡكَفارۡ ۡو ُهمۡ ۡم  غ  : حممد] ﴾٣٤ۡل ُهمۡ ۡٱّلَلُۡۡي 
١٨] 

«Худо касонеро, ки кофир шуданд ва мардумро аз роҳи 

Худо боздоштанд ва дар куфр мурданд, ҳаргиз нахоҳад 

бахшид». 

Сураи Муҳаммад 34 

Ва ҳар ки бо куфр бимирад пас ӯ дар оташ аст, Худованд 

мефармояд: 

ت ِددۡ ۡو م ن﴿ نِۡمنُكمۡ ۡي ر  ۡۡدِينِهِۦۡع  ي ُمت  فِرۡ ۡو ُهوۡ ۡف  ل  ئِك َۡۡك  و 
ُ
ۡۡف أ ت  بِط  َٰلُُهمۡ ۡح  م  ع 

 
ي اِۡفۡۡأ ن  ةِۡ ۡٱدلُّ ۡو ٱٓأۡلِخر 

ل  ئِك ۡ و 
ُ
أ َُٰبۡۡو  ح  ص 

 
اُۡهمۡ ۡٱنلَارِۡ ۡأ ونۡ ۡفِيه  َِِٰلُ  [٧٣٢: ابلقرة] ﴾٢١٧ۡخ 

«Аз миёни шумо онҳое, ки аз дини худ бозгарданд ва 

кофир бимиранд, аъмолашон дар дунё ва охират нобуд 

шуда ва ҷовидона дар ҷаҳаннам бошанд!». 

Сураи Бақара 217 

Ва боз мефармояд: 

ُروا ۡۡٱََّلِينۡ ۡإِنَۡ﴿ ف  اتُوا ۡۡك  ل  ئِك ُۡۡكَفارۡ ۡو ُهمۡ ۡو م  و 
ُ
ل ي ِهمۡ ۡأ ن ةُۡۡع  ةِۡۡٱّلَلِۡۡل ع  ل  ئِك  ۡج  عِيۡ ۡو ٱنلَاِسۡۡو ٱل م 

 
 ﴾١٦١ۡأ

 [٣٦٣: ابلقرة]

«Бар онон, ки кофир буданд ва дар кофирӣ мурданд, 

лаънати Худо ва фариштагону ҳамаи мардум бод!» 

Сураи Бақара 161 
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Ва шояд кофир дар ҳаёташ ба мардум фоидае бирасонад, 

локин ин арзони доштани кавниест ба монанди дигар 

манфиъатҳое, ки Худованд фоидаи онҳоро арзони доштааст, 

мисли манфиъати офтобу моҳтоб ва шамолу абрҳо, балки 

фоидаи инҳо барои мардум зиёдтар мебошад. 

 

Гирифташуда аз китоби "Фаслҳо дар ақида" Абдулазиз ибни 

Марзуқ Ат-Турайфӣ 

Тарҷума: Дорул-ислом/ Тоҷикӣ 
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