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Ацамияти ақида дар цажти мусалмон. 
 

Дар ин цеҷ хилофе нест, ки илми ақида аз 

шарифтарин ва азимтарин ъулум аст. Зеро ки 

шарафи цар илме марбут аст, ба шарафи он маълум. 

Ва илми ақида Фиқци Акбар аст, дар муносибат бо 

фиқци фуруъ. Аз ин лицоз имом АбуЦанифа 

(рацимацуллоц) фармудацои худро, ки дар усули 

дин дар чанд варақе ҷамъоварк карда буд, 

“Фиқци Акбар” номгузорк кард. 

Ва эцтижҷи мардум ба ин илм, болотар аз цама 

гуна эцтижҷот аст, зеро ки цажти қалбцо ва неъмату 

оромии он имкон надорад, магар дар цолате, ки 

Парвардигор ва маъбуди хешро бо номцову сифатцо 

ва афъолаш бишносад. Ва Ӯро барои хеш мацбубтар 

аз цама қарор додаву дар роци хушнудии танцо Ӯ 

саъю талош намояд. 

Ва мацол аст, ки ақли башарк мустақилона Ӯро 

бишносад, пас Худованди азизу рацим (ғолибу 

мецрубон) аз рацмати хеш пажмбаронро мабъус кард, 

то ки Ӯро ба бандагонаш ошно созанд. 

Цамчунин ба сӯйи Ӯ даъват кардаву ба Бицишт 

башорат дицанд ва аз азоби Ҷацаннам барцазар 

доранд. 

  Ва калиди даъвати пажмбарон ва асли 

рисолаташон – ин маърифати Маъбуди цаққ 

(Аллоц субцонацу ва таъоло) бо асмову сифот ва 

http://isloh.wordpress.com/2013/06/17/ahamiyyat-aqida-1/
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афъолаш буд.Зеро ки цамин шинохту маърифати 

Маъбуд, асоси дигар матолиби даъвати пажмбарон 

аст. 

Ва сипас ду асли бузурги дигар меояд: 

1. Таъриф ва шиносоии он роце, ки ба сӯйи Ӯ 

субцонацу ва таъоло мебарад. Ва он роц – шариъати Ӯ 

мебошад, ки амру нацйи Ӯро дар бар гирифтааст. 

2. Таъриф ва шиносоии соликони он роц, ки пас 

аз паймудани он роц чк неъмату мақоме эшонро 

интизор аст. 

  

Пас цар кк огоцтар ва орифтар ба асмову сифот 

ва афъоли Худованд буд, цамон қадар дар роц 

паймудан ба сӯйи Ӯ устувортар хоцад буд. Ва 

бохабартар аз цоли сулук ва соликон хоцад буд. 

  

Цамчунин дар ацамияти ақида ва таълиму 

тадрис, таъаллум ва нашри он изофа мекунем, ки: 

1. Цамин ақида цаст, тавониста аст, ки қалбцоро 

бо цам муттацид созад ва муслиминро дар як цадаф 

ва манцаҷ қарор дицад. Цадафи ягона – ва он цам 

мубориза бо ширк ва гумроциву зулму фавоциш. Ва 

нашри тавциду яктопарастк, адлу цақиқат ва хайру 

некӯицо байни мардум. 

Аллоц субцонацу ва таъоло фармудааст: 
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ْا ﴿ َو ۡع ِص   َو ٱۡع َو ِص ُم ا ِص   ِص ِصيٗعا  ٱِهَّلل ْا    َو َو  َجَو ْا   َو َو ِهَّلل ُم ا ِصعۡع َو َو   َو ٱۡع ُم ُم ا ِص    لَويۡع ُم ۡع   ٱِهَّلل   ُم  ُم ۡع   ِصٱۡع   َو
ٓا ٗ  ا  ۡع َو

َو
لِهَّلل َو   

َو
َو   َو   وِص ُم ۡع   َو ۡع

صۡع َوحۡع ُم   ُملُم
َو
ِص ِصعۡع َو ِص ِص ٓا   َوأ َٰٗ ا ب وَو َٰ   َو ُم  ُم ۡع   ِصخۡع َو ا  َو ِص َو   ُم ۡع َو ٖة  شَو َو   ٱِهَّللااِص   ِّم

كُم  ذَو  قَو
َو
ۗا   َوأ ا ِص ۡع َو ِص َو   ِّم َٰل ُم   َو َو ِص ُم   ُم َو ِّم َٰ ِص ِص  لَو ُم ۡع   ٱِهَّلل لِهَّلل ُم ۡع   َوايَو : عىران ال] ﴾١٠٣  َو ۡع َو ُم وَو  لَوعَو

١٠٣] 
 “Ва цамагк ба ресмони Аллоц (Қуръони 

карим) чанг бизанед ва пароканда машавед. Ва ба 

жд оваред неъмати Аллоцро бар хеш, онгоц ки (ба 

цамдигар) душманоне будед ва Аллоц байни 

дилцоятон (унс ва улфат барқарор кардаву 

онцоро ба цам) пайванд дод, пас дар партави 

неъмати Ӯ, барои цам бародароне шудед. 

Ва (цамчунин, шумо бо бутпарастк ва 

ширке, ки доштед) бар лаби гудоле (чуқурие) аз 

оташ (Ҷацаннам) будед, вале шуморо аз он наҷот 

дод (ва ба социли имон расонид). 

Худованд инчунин бароятон ожти худро 

ошкор месозад, шояд ки цидоят шавед”.  

Сураи Оли Имрон 103 

  

Ва цамчунин фармудааст: 

لِهَّلل َو ﴿
َو
َو   َو  ِص ِص ۡع    َو ۡع  و

َو ۡع   ُملُم قۡع َو  ل   َو
َو
ا    ۡرِص   ِص   َو

َو ِصيٗعا  ٱۡع آا  َجَو لِهَّلل ۡع َو   ِهَّلل
َو
َو    ِص ِص ۡع   َو ۡع  و

  ُملُم
َٰ ِص ِهَّلل  َو   َو َو لِهَّلل َو   ٱِهَّلل

َو
ۥ بَو ۡع َو ُم ۡع     يِص يٌز   ِص ِهَّلل ُم كِصي ٞم   َو  [٦٣: االًفال] ﴾٦٣  َو

 “Ва (Аллоц буд, ки онцоро дар партави 

Ислом дигаргун кард) ва дар мижни онцо улфат 

эҷод намуд (дилцои пур аз циқду кинаи онцоро ба 
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цам наздик ва мецрубон кард). Агар цамаи ончк 

дар замин аст сарф мекардк, наметавонистк, ки 

мижни қалбцояшон улфат барқарор созк. Вале 

Аллоц (бо цидояти хеш ба сӯйи имон ва дӯстиву 

бародарк) мижни онцо унс ва улфат андохт, зеро 

ки Ӯ азизу цаким аст (бар цар коре тавоност ва 

кораш аз рӯйи цикмат анҷом мепазирад)”. 

Сураи Анфол 63 

  

Ба цеҷ оқиле пушида нест, ки мардуми араб 

қабл аз Ислом чк цол дошт! Ихтилофу парокандагк 

ва буғзу кинаву қатлу куштор, цажт бидуни ацдоф. 

Вале цамин ақида бо омадани худ аз цамон 

мардуми араб дар чанд соли андак бузургтарин ва 

бецтарин умматро сохт. Аз чӯпонии гӯсфандон ба 

сарварк рацнамоии башарият расиданд. Фа-субцона 

муғаййирил-ацвол! 

Пас цеҷ омиле наметавонад мусалмононро дар 

як сафф муттацид ва дар як сухан ҷамъ созад, магар 

цамин ақидаи муборак. На қавмият ва на ватаният ва 

на чизи дигаре аз равишцои ботили заминк. 

Ин аст ақидаи бузурги исломк, ки бар Қуръону 

Суннат ва иттибоъи Салафи Солец бино шудааст. 

Ақидаи тарбият, таълим, рацнамок ва иқдому 

созандагк. Ақидаест возецу ошкор, ки дар он цеҷ 

ибцому тирагие нест. Мушкилбажниву фалсафабозии 

гумроцсозандае надорад. 
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 Балки ин ақидаест, ки ба марди бадавие (араби 

бодиянишин, ки ба ҷуз сацрову чарогоц чизе 

надидааст) арза карда мешуд, ки онро дарк мекард ва 

қонеъ мешуд, ва баъдан ин ақидаро ба қавму қабилаи 

хеш мунтақил мекард. 

  

2. Дуввум аз нукоти мубаййини ацамияти ин 

ақида он аст, ки мо муътақидем ва дар ин эътиқоди 

худ цеҷ тардиде надорем, ки агар уммати исломк ба 

ин ақидаи сацец ва софу беолоиш мутамассик ва 

пойбанд набошад, пас цеҷ гоц уммати мусалмони 

цақиқк нахоцад буд. Цамон ақидае, ки аз Салафи 

солец (Пажмбар, жронаш ва тобиъин) ба мо мерос 

мондааст. 

Аллоц субцонацу ва таъоло дар ин маврид 

гуфтааст: 

ْا   َو ِصوۡع ﴿ ِص ِص ۡع ِص   َوا َو ُم ا ٓا  ب ا ِص ِص   َوا َو  ُم   َو قَو ِص  ب ْا    َو ْا  ِإَّوو  ٱۡع َو َو ا ا لِهَّلل ۡع ا  َو َو ااٖة    ِص  ٱُم ۡع   َو ِصنِهَّلل َو قَو  شِص
يَوكۡع ِصيكَو ُم ُم  ُم    َو َو لِصي ُم   ل ِهَّلل ِصييُم   َوٱُم َو   ٱِهَّلل ةَو  ١٣٧  لۡععَو ِص  صِص ۡعغَو  ۡع َو ُم   َو َو ۡع   ٱِهَّلل

َو
ِص   ِص َو    ٗة    ٱِهَّلل ۡع ُم  صِص ۡعغَو   َو َو

ُمۥ َٰ ِص ُم وَو  َلَو  [١٣٨  ،١٣٧: ابلقرة] ﴾١٣٨  َو

 “Агар онцо имон бижваранд, Цамчуноне 

(мисле) ки шумо имон овардаед (ва ба он чизцое 

ки шумо имон овардаед), пас (ба роци рости 

илоцк) цидоят жфтаанд. Ва агар пушт кунанд (рӯй 

бартобанд), пас роци ихтилоф ва душманиро пеш 

гирифтаанд ва Аллоц туро басанда хоцад буд (ва Ӯ 

туро аз азият ва найрангу дасисацои онцо наҷот 
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хоцад дод) ва Ӯ шунавову биност (ва гуфтори 

онцоро мешунавад ва кирдори онцоро мебинад). 

(Худованд моро бо дини тавцидк ва имони 

ростин зинат додааст) Ин сибға (рангу зинати) 

Аллоц цаст, ва чк касе (метавонад) аз Аллоц 

зеботар бижрояд ва бипирояд?! Ва мо танцо Ӯро 

мепарастем”. 

Сураи Бақара 137-138 

  

Пас ин ақида сибғаи илоцист, (сибға – яъне 

рангу зинат) ки бояд марди мӯъмин ба ин сибға 

музайян бишавад. Ва танцо ин ақида дину фитрати 

Ӯст, ки онро барои бандагони худ хостааст ва танцо 

социби онро мавриди ризоят ва хушнудиву 

муцаббати хеш қарор додаву аз наъими Бицишт 

бацравар месозад. 

Ва танцо цамин ақида сазовори нусрат ва жрии 

илоцист. Ва танцо социби цамин ақида ва носиру 

ношири он сазовор аст, ки нусрат ва сарвариву 

пояндагк бахшида шавад. 

“Эй мӯъминон, агар шумо Аллоцро (яъне 

дини Аллоцро) жрк кардед, Ӯ низ шуморо жрк 

кардаву қадамцоятонро собит хоцад кард”. 

Сураи Муҳаммад 7 

Пас цеҷ нусрату пирӯзие дар ин дунж ва цеҷ 

бурде дар охират нест, магар бо ин ақида. 
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3. Саввум инки Аллоц таъоло цеҷ амалеро аз 

банда қабул нахоцад кард магар он замоне, ки ин 

ақидаи сацецро дар қалби хеш ҷой дицад. Бидуни ин 

ақида амалцо цама бар бод хоцад рафт. 

Аллоц таъоло гуфтааст: 

َٰلِصٗحا  َو ِص َو   َو ۡع ﴿ ِص  صَو  ٍر   ِّم
 ۡع  ٱَو َو

َو
   َٰ  نَو

ُم
ۥ  ُم ۡع ِص ٞم   َوٱُم َو    يِص َو ِهَّلل ُم ةٗ   َولَو ُمحۡع يَو َٰ ِص َوٗة    َو يِّم   َو

يِص َو ِهَّلل ُم ۡع  َو ۡع ٱَو جۡع َوٱُم   َو
َو
 ۡع َو ِص   

َو
ِصأ ا ب ْا   َو لُم وَو   َو ُم ا عۡع َو  [٩٧: انلحل] ﴾٩٧  َو

 “Цар касе, чк зан бошад ва чк мард, кори 

шоиста анҷом дицад ва ӯ муъмин бошад, ба ӯ 

зиндагии покиза ва хушоянде мебахшем ва 

подоши онцоро бар тибқи бецтарин корцояшон 

хоцем дод”. 

Сураи Наҳл 97 

  

Ва цамчунин гуфтааст: 

ِص  َو   ِصوِهَّلل ﴿ ْا   ٱِهَّلل ْا   َوا َو ُم ا َٰ ِص   َو َو ِصلُم ا َٰلِص َو ييُم   َو   ِص ِهَّللا  للِهَّلل جۡع َو   ُم ِص
َو
 ۡع َو َو   َو ۡع   

َو
 ﴾٣٠ ٱَو َو اًل   

   [٣٠: الكهف]

 “Касоне, ки имон овардаанд (ба Аллоц ва 

дини цаққе ки ба ту вацй шудааст эй Муцаммад) 

ва корцои шоиста кардаанд (подошашон дар 

пешгоци Офаридгорашон мацфуз аст). Мо 

подоши касеро цадр намедицем, ки кори некӯ 

карда бошад”. 

Сураи Каҳф 30 

  

Ва ҷойи дигар цам фармудааст: 
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عۡع َو ۡع   َو َو ﴿ َٰ ِص   ِص َو   َو َٰلِص َو اوَو   َو َو   ُم ۡع ِص ٞم   َوٱُم َو   للِهَّلل يِص ِص  كُم ۡع َو عۡع ِص َو ُمۥ ِإَو ِهَّللا ل َٰ ِص ُم وَو  َلَو   َو
 [٩٤: االًبياء] ﴾٩٤

 “Цар касе, ки чизе аз корцои шоиста анҷом 

дицад, дар цоле ки имон дошта бошад, саъю 

талоши ӯ нодида гирифта намешавад ва мо 

қатъан онро хоцем навишт”. 

Сураи Анбиё 94 

  

Ва аммо кофире, ки аз имону ақида рӯй 

бартофтааст, аъмолаш тибқи фармудаи Аллоц 

таъоло дар чунин цол аст: 

ِص  َو   ِهَّلل َو ُم ﴿ ْا   ٱِهَّلل ِص ِص ۡع   كَو َو ُم ا وِّم ِص َو َٰلُم ُم ۡع  ب  ۡع َو
َو
ااٍر    تۡع   َو َو َو ِص ِص   شۡع َو ِهَّلل ِص يُم  ب صِص ٖة    َو ۡع ٍر   ِص   ل ِّم   َو

اُم وَو   ِهَّلل  قۡع ِص ا  َو ْا   ِص ِهَّلل َٰ   َو َو ُم ا َو ۡع ٖة    َو ِص َو   َو َٰل َٰ ُم  ٱُم َو   َو َوعِصي ُم   ل ِهَّلل َو  [١٨: اةراهيه] ﴾١٨  ٱۡع

“Цолу вазъияти аъмоли касоне ки ба 

парвардигори худ имон нажвардаанд, цамчун 

цоли хокистаре аст, ки дар як рӯзи тӯфонк, бод ба 

тундк бар он вазад (ва онро дар цаво пахшу 

пароканда созад ва чизе аз он боқк нагузорад). 

(Цамин тавр кофирон дар рӯзи қижмат) ба чизе аз 

он амалцои кардаи худ даст намежбанд (зеро ки 

гирдбоди куфру ширк бар хокистари аъмолашон 

вазидааст ва онро ба ғорат бурдааст). Ин 

гумроции сахтест (талошу кӯшиши бебацра ва 

цосил саргардониву саргаштагк)”. 

Сураи Иброҳим 18 
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4. Ва дигар нуктаи бажнгари ацамияти волои 

ақида ин аст, ки Пажмбар (ملسو هيلع هللا ىلص) сездац сол аз даъвати 

худро танцо дар ин мавзуъ сарф кард. Сездац сол дар 

Макка танцо таъсиси ақида. Ва тацкими аркони 

ислому имон дар нуфуси мардум. 

Ва цамчунин оятцои нозилшуда дар Макка 

қариб, ки цамагк дар цамин боб нозил шудааст. Ва 

танцо он замоне, ки ин асли бузург дар қалби 

муслимин ҷой шуд ва арконаш дар нуфуси мардум 

русух кард, ожти ацком ва ибодоту муъомалот нозил 

гардид. 

  

5. Ақида амре цаст, ки тамоми пажмбарон ва 

расулон бар он иттифоқ доранд, царчанде ки 

шариъатцояшон дигаргун аст. 

Аллоц таъоло чунин бажн кардааст: 

لَوقَو ۡع ﴿ ِص   ِص   َوعَو ۡع َوا  َو
ِّم ةٖة   ُم  ِهَّلل

ُم
وِص  اِهَّلل ُم  اًل   

َو
ْا    َو   ٱۡع ُم ُم ا ْا   ٱِهَّلل ِص ُم ا َٰغُم تَو    َو جۡع َو   ﴾٣٦  للِهَّلل

 [٣٦: انلحل]
 “Мо ба цар миллате пажмбаре фиристодем 

(ва даъвати цамаи онцо ин буд), ки Аллоцро 

бипарастед ва аз тоғут (шайтон, бут, ситамгарон 

ва ғайра) дурк кунед”. 

Сураи Наҳл 36 

  

Ва цамчунин гуфтааст: 
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ٓا ﴿ ا لۡع َوا  َو َو اۡع َو
َو
ٓا   ِص ِهَّلل  اِهَّلل ُم وٍر   ِص   َو ۡعلِص َو   ِص    ۡع ِص   ُم وِص ۥ  ِص َو  ِهَّلل ُم

َو
ٓا    َٰ َو   َو ٓا   ِص َو ۠ا   ِص ِهَّلل  َوا

َو
  َو ٱۡع ُم ُم وِص   

   [٢٥: االًبياء] ﴾٢٥

 “Мо қабл аз ту цеҷ пажмбаре нафиристодем, 

магар ин ки ба ӯ вацй кардаем, ки Маъбуде 

(барцаққ) ҷуз ман нест, пас фақат маро 

бипарастед”. 

Сураи Анбиё 25 

  

Ва гуфтааст: 

ِص  َو   ِصوِهَّلل ﴿ ِص   ِص  َو   ٱِّم ۗا   ٱِهَّلل َٰ ُم ِص ۡع َو
ا  ٱۡع ِص  َو   خۡع َولَو َو   َو َو ْا   ٱِهَّلل   ُم ا

ُم
َٰ َو    ا  َوعۡع ِص   ِص ۢن   ِص ِهَّلل   لۡعكِص َو   َو

آا َوٱُم ُم  ۢنا  لۡععِصلۡع ُم  جَو يَو ۗا   َوغۡع ِص  بِصٔاَواويَوَٰتِص  َو ۡع ُم ۡع   َو َو  بَو ۡع َو ُم ۡع َو   َو ِصوِهَّلل   ٱِهَّلل ِص يُم   ٱِهَّلل ابِص   َو ِص َو  ال] ﴾١٩  ٱۡع
 [١٩: عىران

 “Бегумон дини (цаққ ва писандида) дар 

пешгоци Худованд Ислом аст (яъне холисона 

таслими фармони Аллоц шудан, ва ин дини цамаи 

Пажмбарон будааст). Ва ацли китоб ба ихтилоф 

барнахостанд, магар баъд аз огоцк. (Ва он цам) ба 

сабаби ситамгарк ва саркашк мижни худашон буд 

ва (ангезае ҷуз ражсатхоцк ва инцисорталабк 

надошт). Ва касе, ки ба оятцои Аллоц таъоло 

(оятцои диданк дар офоқ ва нафси хеш, ж оятцои 

хонданк дар китобцои осмонк) куфр варзад, 

(бидонад, ки) бегумон Аллоц таъоло зуд 

цисобраск мекунад”. 

Сураи Оли Имрон 19 
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Ибни Касир (рацимацуллоц) мегӯяд: 

“Ва ин гуфтаи Худованд ((Цамоно дини цақ 

назди Аллоц ислом аст)), хабар аст аз ҷониби Ӯ 

таъоло, ки ба ҷуз ислом динеро аз касе намепазирад. 

Ва он (яъне Ислом) пайравии пажмбарон аст бар ончк 

ки Аллоц таъоло онцоро мабъус кардааст. Дар цама 

давру замон, цатто ин ки бо биъсати Муцаммад 

хотима жфт. Рисолати Муцаммад тамоми роццои 

тақарруб ба Аллоцро баставу танцо роци 

Муцаммадро боз гузошт. Пас цар касе, ки баъд аз 

биъсати Муцаммад, бо шариъате ғайри шариъати ӯ 

бо Аллоц мулоқк шавад, аз ӯ пазируфта нахоцад шуд. 

Чк тавре, ки фармудааст: ((Пас цар касе ҷуз ислом 

динеро бихоцад, царгиз аз ӯ пазируфта нахоцад 

шуд…))”. 

  

Ва цамчунин Расули акрам (ملسو هيلع هللا ىلص) гуфтааст: 

 رواه مسنه" األًبياء إخوة وي عالت ، أوهاتهه شىت وديٌهه واحد"

“Пажмбарон бо цам бародарони ъиллот 

цастанд, модаронашон гуногун ва динашон 

якто”.  

Ривояти имом Муслим 

  

Цамчунин ин ақида бузургтарин илмро дар бар 

мегирад, ки он цам маърифати Аллоц таъолост. Ва 

маърифату шинохти зоти илоцк яке аз аркони имон, 
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ва балки асли аркони имон аст, ки боқимонда он 

рукнцо цама тобеъ бар ин асли бузурганд. 

Ва бояд донист, ки цақиқати ин имон танцо 

гуфтори “Оманту биллоц” нест, балки цақиқати имон 

он аст, ки парвардигор ва маъбуди хешро, ки ба Ӯ 

имон овардааст бишносад. Балки бар ӯ воҷиб аст, ки 

дар маърифат ва шинохти ному сифатцои 

Парвардигор саъйю талош кунад, то ки ба дараҷаи 

яқин бирасад. 

Дараҷаи имони банда низ ба андозаи маърифат 

ва шинохти Аллоц таъоло цаст, ки цар қадар банда аз 

парвардигори хеш огоцтар гашт цамин андоза 

имонаш меафзояд. Ва роци дурусти шинохти Аллоц 

таъоло ин тадаббур ва фацми Қуръон аст. 

  

6. Ацамияти дигари ақида ин аст, ки Аллоц 

таъоло бандагонро халқ кардааст танцо барои 

парастишу ибодати хеш. 

Чк тавре, ки мегӯяд: 

ا﴿ لَوقۡع ُم   َو َو ِص ِهَّلل  خَو
ِص نَو   ٱۡع

َوعۡع ُم ُم وِص   ِص ِهَّلل   َو ٱۡع  [٥٦: اذلاريات] ﴾٥٦  ِص
 “Ва ман нажфаридам ҷинн ва инсонцоро 

магар ин ки маро ибодат ва парастиш кунанд”. 

Сураи Зориёт 56 

Вале имкон надорад, ки Ӯро ибодат кардаву 

бипарастанд бидуни онки Ӯро бишносанд. Пас цатмк 

ва зарур аст, ки Ӯро бишносанд, то ки мақсуд аз 

офариниши хешро тацқиқ бахшанд. 
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Ва иштиғоли банда ба маърифати Худованд 

иштиғол ба асли мақсуди офариниш аст. Ва тарки 

маърифати Худованд – ин зоеъ кардани мақсуди 

офариниш ва вуҷуд аст. 

Бисжр зишту қабиц аст цоли он бандае, ки 

неъмати фаровони парвардигорро даржфт кардаву аз 

фазли Ӯ бацраманд аст, вале аз маърифати Ӯ 

бебацраву аз ному авсофи Ӯ бехабар. 

  

7. Ва ахиран, дар бажни ацамият ва шарафи ин 

боб цамин қадр кофист, ки Қуръони Карим цеҷ 

ояташ аз номцои зебо ва авсофи камоли илоцк холк 

нест. 

Шайхул Ислом ибни Таймия гуфтааст: 

“Дар Қуръон зикри номцои Аллоц ва сифоту 

афъолаш бештар аз зикри хӯрдану нушидан ва никоц 

дар Бицишт аст ва ожти дарбаргирандаи зикри асмо 

ва сифоти илоцк мақоми волотаре доранд аз ожти 

маъод. Бузургтарин ояти Қуръони Карим низ 

дарбаргирандаи цамин аст. 

Чк тавре ки собит шудааст дар цадиси сацец, ки 

Муслим онро ривоят кардааст: 

Аз Пажмбар (ملسو هيلع هللا ىلص) ривоят аст, ки ба Убай ибни 

Каъб гуфт: (Ож медонк, ки кадомин ояте дар Китоби 

Аллоц бузургтарин аст? 



 

16 

Гуфт: Аллоцу ло илоца илло цувалцаййюл 

қаййюм (Маъбуде (барцаққ) ба ҷуз Аллоц вуҷуд 

надорад ва Ӯ зиндаву пойдор аст)! 

Пас Пажмбар (ملسو هيلع هللا ىلص) бо дасти хеш ба синаи ӯ зад ва 

гуфт: Муборакат бод илм!”. 

Ва низ аз Пажмбар (ملسو هيلع هللا ىلص) собит шудааст, ки ((Қул 

цуваллоцу ацад)) баробар бо сеяки Қуръон аст. 

Ва цамчунин Расули гиромк (ملسو هيلع هللا ىلص) башорат 

додааст он сацобиеро ки ин сураи муборакаи 

Ихлосро дӯст медошт. Он сацобк мегуфт: Ман ин 

сураро дӯст медорам, зеро ки сифати Рацмон аст. 

Пажмбар (ملسو هيلع هللا ىلص) ба ӯ башорат дод, ки Аллоц таъоло ӯро 

дӯст медорад. 

Яъне ки Аллоц субцонацу ва таъоло дӯст 

медорад онцоеро ки зикри асмо ва сифоти Ӯро дӯст 

медоранд. 

  

Аз Аллоц азза ва ҷалла мехоцем, ки моро бо 

ислом дорад ва бо имон бимиронад, Ӯ шунавову 

муҷиб аст… 

Ва дуруду салом бар банда ва расулаш 

Муцаммад ва олу асцобаш. 


