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Ин китоби дарсӣ бо кўмаки Бонки Умумиҷаҳонӣ чоп интишор гардидааст. 

 

ХОНАНДАИ АЗИЗ! 

 

Китоб манбаи дониш ва маърифат аст, онро эҳтиёт кунед. Кўшиш ба 

харҷ диҳед, ки соли хониши оянда ҳам ин китоб бо намуди хубе 

дастраси додару хоҳаронатон гардад ва мавриди истифода қарор 

гирад. 

 

ИСТИФОДАИ ИЧОРАВИИ КИТОБ: 

 
1. МАҚСАД ВА ВАЗИФАҲОИ ФАННИ «ТАЪРИХИ ДИН» 

 

Таърихи дин - таърихи пайдоиши динҳо, тағйирёбию дигаршавии_онҳо. 

хусусият ва гуногунрангии динҳои мухталифро меомўзад.  

 

Он динҳоро на аз рўи мавқеъ ва таъсирашон, балки аз руи мутобиқи давраҳо, пай 

дар пай мутобиқ, ба таърихи пайдоишашон таҳқиқ, менамояд ва қонуниятҳои 

гузариш аз як шакл ба шакли дигар, пайдоишу аз байнравии динҳоро нишон 

медиҳад. Тадқиқи ин таъсироту равандҳо дар робита бо тағйиротҳои иҷтимоию 

фарҳангӣ омўхта мешавад.  

Масалан, вақте сухан дар бораи гузариш аз як шакли дин, масалан, серхудоӣ ба 

яккахудоӣ меравад, дар алоқамандӣ бо масъалаи гузариши иҷтимоъ аз як зинаи 

тараққиёт ба дигараш сурат мегирад. Вобаста ба тағйироти иҷтимоӣ фарҳангу 

илм ва шуури иҷтимоӣ низ гуногун мебошанд. Ҳамин тавр мавзўи "Таърихи дин" 

ҷудо аз таърихи башар нест, балки сарвату боигарии хоси давраи муайяни 

таърихиро дар робита бо дигар унсурҳои маданияти маънавӣ мавриди тадқиқ 

қарор медиҳад. 

Инкишофи дин ҷудо аз инкишофи дигар шаклҳои шуури ҷамъияти сурат 

намегирад, балки тағйироте, ки дар дин ба вуқўь мепайвандад, дар дигар шаклҳои 

шуури ҷамъияти зоҳир мешавад, дар баъзе маврид хусусияти шуури иҷтимоиро 

муайян мекунад ва баръакс хусусияти шуури иҷтимоӣ ба дин низ таъсир 

мерасонад. 

Пас, фанни "Таърихи дин" пайдоиш ва тағйиру таҳаввули динҳоро бо тамоми 

дигаргуншаклӣ ва хусусиятҳои пай дар пай, давра ба давра ба таври хронологӣ 

омўхта, бо илми таърих робитаи амиқ дорад ва ҷузъи он ҳисоб мешавад. Онро аз 

илми таърихи ҷомеа ҷудо тасаввур кардан нашояд. 

Азбаски "Таърихи дин" ба омўзиши таърихи соҳаи махсуси ҳаёти маънавӣ ва 

шуури иҷтимоӣ машғул аст, ин фан ба илмҳое, ки шуури иҷтимоӣ ва хусусиятҳои 

онро меомўзанд, алоқаманд аст, аз ҷумла бо фалсафа, психология, адабиёт ва ғ. 

Дину фалсафа шаклҳои таърихии ҷаҳонбинӣ буда, хусусияти умумӣ доранд. 
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Фалсафа таносуби ҳастӣ ва шуурро, қонуниятҳои куллии инкишофи оламро фаро 

гирифта, ба тадқиқи шуури динӣ низ машғул мешавад. Аз ин ҷо илмҳои махсуси 

омўзиши фалсафии дин ба вуҷуд омадаанд. Ҳамчунин дар шуури динӣ эҳсосот, 

парастиш, маросимҳо мавқеи муҳим доранд, ки онҳо ба рўҳияи мардум таъсири 

муайяне мегузоранд. Бинобар он фанни " Таърихи дин" бо илми дигаре, ки 

ҳолатҳои рўҳии инсон ва ҷомеаро меомўзад, яьне психология, робитаи қавӣ 

дорад. 

Азбаски дар муддати дуру дарози таърихӣ, - дин шакли шуури ҷамъиятие буд, ки 

тамоми соҳаҳои дигари шуури ҷамъиятиро фаро гирифта, оиҳоро муайян 

мекард, инъикоси бадеии олам дар дин мавқеи муҳиме дошт на бисёр асарҳои 

бадеӣ маҳз аз мавзўъҳои динӣ сарчашма гирифтнанд, бинобар ин фанни 

"Таърихи дин" ба таърихи адабиёт, ки эҷодиёти бадеиро меомўзад, алоқаманд 

гардидааст. 

Мақсади асосии фанни "Таърихи дин" шинос кардани хонандагон ба таърихи 

пайдоишу таҳаввули динҳо, таълими қонуниятҳо, инкишоф ва нуқтаҳои умумӣ ва 

асосии таълимоти онҳо мебошад. 

 

Супориш ва саволҳо. 

1 .Давраҳои таърихиро ба ёд оред. 

2. Инкишофи шуури ҷамъиятӣ бо инкишофи ҷамъият чӣ хел вобастагӣ доранд? 

 

2. ДИН ЧУН ҲОДИСАИ ТАЪРИХӢ- МАДАНӢ 

 

Дар ибтидои таърихи башарият даврае буд, ки одамон дар ҷаҳолат зиндагӣ карда, 

шуури онҳо инкишоф наёфта буд ва чӣ будани динро намедонистанд, дар ин 

давра унсурҳои эътиқод ба диёнат вуҷуд надошт ва ин давраро давраи бединӣ 

мегўянд. Агар аз рўи ҳисоби олимои пайдоиши инсон дар рўи замин бештар аз 1 

миллион сол таърих дошта бошад, паҳншавии унсурҳои эътиқод ва диёнат 

тақрибан ба асри қадими санг, 35-40 ҳазор сол пеш рост меояд. Албатта, ин нуқтаи 

назар ба ақидаю таълимоти дин дар ин бора мувофиқат надорад. Вале олимони 

чӣ шарқӣ ва чӣ ғарбӣ доир ба давраи бединӣ далоили зиёди этнографӣ, 

забоншиносию таърихӣ ва археологӣ гирд овардаанд. 

Аз рўи далелҳои таърихӣ аввалин унсурҳои эътиқоду диёнат дар давраи ибтидои 

ҷомеаи авлодӣ ба вуҷуд меоянд. Мадраки асосии пайдоиши эътиқод миқдори 

муаяни ёдгориҳои бостоншиносии давраи сангӣ: гўр кардани ҷасадҳо, нақшҳои 

дараю ғорҳо, тимсолҳо ва боқӣ мондани осори динҳои ибтидоӣ дар қабилаҳои 

ақибмонда ва ғайра мебошад. Равияҳои гуногуни ғоявӣ /материализм, идеализм, 

дин/ ва мактабҳои гуногуни илмӣ /мифологӣ, ё худ асотирӣ, эволюционӣ ё худ 

таҳаввулӣ, психоаналитикӣ, социологӣ ва ғайра/ ба таври худ пайдоиши динро 

шарҳ, додаанд. 

Масалан, тарафдорони мактаби асотирӣ /Я.Гримм, М.Мюллер ва ғайра/ 

пайдоиши эътиқоди динро ба таҷассуми ҳодисаҳои осмонӣ мисоли офтоб, 

моҳтоб, раъду барқ, маънидод мекарданд. Пайравони мактаби эволюционӣ 

/таҳаввулӣ/ бошанд, мисли Э.Тейлор, Г.Спенсер, Ю.Липперт ва дигарон дар асоси 
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материалҳои этнографӣ /мардумшиносӣ/ назарияи ананмистии пайдоиши динро 

ба вуҷуд оварданд. 

Манбаъҳои динӣ эътиқодро абадӣ дониста, онро ба масъалаи офариниши оламу 

одам пайваст сохтаанд. 

Ҳамчунин назарияти марксистӣ пайдоиши динро бо нотавонии одами ибтидоӣ 

дар низди қувваҳои саркаши табиат, ки хусусияти фавқуттабиӣ доранд, вобаста 

кардааст. Ҳар яке аз ин назарияҳоро ҳар кас мутобиқи салиқаю дониш ва эътиқод 

метавонад қабул дошта бошад. 

 

Супориш ва саволҳо. 

1. Сабаби пайдоиши эътиқодҳои динӣ дар чист? 

2. Одамон чаро ба ҳодисаҳои табии эътиқод доштанд? 

 

3. ШАКЛҲОИ ДИНҲОИ ИБТИДОӢ 

 

Фетишизм - калимаи португалӣ буда, ба маънии тоату ибодат кардан ба 

мавҷудоти ғайризинда омадааст. Дар мавҷудоти ғайризинда мувофиқи ақидаи 

фетишизм ягон хусусияти фавқулода маҳфуз аст. Аввалин бор калимаи фетиш 

дар асри XVIII аз тарафи баҳрнаварди португалӣ ҳангоми тасвири ашёи мавриди 

парастиши аҳолии Гвинея истифода шудааст. 

Фетишизм на танхо шакли махсуси дини ибтидоӣ аст, балки унсурҳои фетишистӣ 

/бутпарастӣ/ қариб дар ҳамаи динҳои дигар ҳам ҳастанд. Он бештар дар сохти 

қабилавӣ мавқеъ дошта, баробари парастиши аҷдоду авлоду қабила ҳамчун бути 

шахсӣ метавонад вуҷуд дошта бошад. 

Ду навъи бутро метавон фарқ кард, бути моддӣ ва маънавӣ. Бути моддӣ ҳар гуна 

модда: санг, асо, дарахт, узве аз бадани ҳайвонот ва ғайра, бутҳои маънавӣ низ 

ҳамин гуна ашё буда, фақат дар Тасаввури эътиқодмандон дар онҳо рўҳе ҷой 

гирифтааст ва рўҳи мазкури ашё нирўи мўъҷизанок аст. 

Тадқиқи фетишизм дар қабилаҳои Африкаи ғарбӣ нишон медиҳад, ки шаклҳои 

парастиши бутҳо низ фарқ мекунанд, аз ибодати фетишҳо то эҳтироми онҳо, 

баъзан бутҳо барои иҷро накардани вазифаашон ҷазо дода мешаванд ва ба дигар 

бут иваз мегарданд. 

Унсурҳои бутпарастӣ махсусан дар динҳои на чандон инкишофёфта, ибтидоӣ ва 

бисёрхудоӣ бештар мушоҳида мегардад. Баъзе зуҳуроти бутпарастӣ дар байни 

пайравони динҳои яккахудоӣ ҳам дучор мешаванд. 

Масалан, парастиши иконаҳо дар масеҳият, субурганҳо дар буддоия, санги 

мазорҳо аз тарафи баъзе пайравони ислом ва ғайра. Унсури фетишизм дар ҳаёти 

иҷтимоӣ ва муносибатҳои истеҳсолию тиҷоратӣ низ мушоҳида мешавад, масалан, 

муносибати хоси одамон ба металлҳои қиматбаҳо: нуқра, тилло, парастиши пул 

ва ғайра. 

Давраи ваҳшоният. Одамони давраи ибтидоӣ дар бошишгоҳ, зану мардон. 

Нимбараҳна ба корҳои рўзгор машғуланд. Дар атроф кўдакон бозӣ мекунанд. 
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4. ТОТЕМИЗМ ВА МАГИЯ/ҷоду/ 

 

Тотемизм /ототетм - авлоди ў/-ба эътиқод ба хешигарии фавқуттабиин 

байни гурўҳи одамон, авлод, ба ягон намуди ашёи моддӣ, қабл аз ҳама 

ҳайвонот ва рустанӣ. 

Тотемизм аз ҷумлаи қадимтарин шаклҳои дин буда, имрўз ҳам дар байни баъзе 

қабилаҳои ақибмондаи Австралия дучор мешаванд. Дар адабиёти илмӣ истилоҳи 

"тотема" аввалин бор дар охири асри XVIII пайдо шудааст. Баъди нашри асарҳои 

Ҷ.Фрезер ва Мак Леннон дар илм мавриди омўзиши васеъ қарор гирифт. 

Кашфиётҳои бостоншиносӣ нишон доданд, ки тотемизм дар давраи асри сангӣ 

вуҷуд дошт. 

Аҳли авлод тотемаи наздики худро хеши наздики худ медонанд, мисоли падар, 

бародари калонӣ, дўст, наздик ва ғайра. Ҳайвони мазкурро онҳо намекушанд, 

одатан гўшти онро истеъмол намекунанд. 

Дар баъзе мавридҳо дар байни қабилаҳои австралиягӣ хўрдани гўшти ҳайвони 

муқаддас ҳамчун маросими динӣ иҷро мегардад. Дар ҷойҳои махсус аломати 

тотема пинҳон карда мешавад, таъсири мўъҷизамоки он дар ҳаёти авлод таъкид 

мегардад, масалан ҳомилашавии занон ва ғайра. 

Одатан авлодони эътиқодманд ба тотемизм ба аҳли авлоди худ хонадор 

намешаванд. Ба ғайр аз тотемаи умумӣ инчунии тотемаи мардону занон дар як 

авлоду қабила, ҳатто тотемаи фардӣ метавонад вуҷуд дошта бошад. Ба қавли 

муҳаққиқон дар қабилаҳои маҳаллии австралиягӣ то ба ҳол чунин навъҳои 

тотемизм дучор мешаванд. 

Барои шарҳи тотемизм олимон ақидаҳои гуногун доранд, вале ақидаи умумӣ ва 

нисбатан паҳншуда аз он иборат аст, ки тотемизм шакли дини ҷомеаи ибтидоии 

авлодӣ мебошад, ки дар он шароити ҳаёти гурўҳҳои одамони ибтидоие, ки бо 

шикор машғул буданд, ба таври мўъҷизанок дар парастиши ҳайвонот инъикос 

гардидаанд. Робитаи хешу табории ин авлодҳо бешуурона ба табиати онҳоро 

фарогирифта, хусусан ҳайвонот, нисбат дода шудааст. 

Тақрибан дар давраи инкишофёфтаи модаршохӣ вобаста ба гузариши Одамоп дар 

назди санг нисбатан мураккаби сохти авлодии ибодат менамоянд. 

Қабилавӣ тотемизм таъсири худро аз даст медиҳад. Осори тотемизм мудати дуру 

дароз дар зиндагию шуури мардум боқӣ мемонад ва ҳатто имрўз ҳам, чунон ки 

зикр гардид дар байни баъзе қабилаҳои ақибмонда вуҷуд дорад. Осори он дар 

динҳои муосир мушоҳида мешавад. 

 

МАГИЯ-сеҳру ҷодугарӣ, амалиёту маросимхое, ки мутобиқи эътиқод ба 

қувваи фавқуттабиӣ иҷро мегарданд. Эътиқодмандони он боварӣ доранд, ки 

нирўи фавкуттабиӣ метавонад ба воқеияти гирду атроф, ба ҳаёту зиндагии 

одамон таъсир расонад, аз ин ҷо бо ҳар гуна амалиёти ҷодугарона метавон ба ин 

муҳити воқеӣ таъсир расонд. Бо ин восита ба тақдиру сарнавишти инсон, барори 

амалиёти фаъолияташ, беморию тандурустии ў, зиндагии фардӣ ва иҷтимоӣ 

метавон таъсир бахшид. Магия аз ҷумлаи динҳои хеле қадим буда, нишон 

медиҳад, ки инсон дар назди нирўҳои саркаши табиат нотавону оҷиз аст, дар 
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фаъолияти худ ба мадади қувваи ғайре эҳтиёҷманд мебошад, аз ҷумла инсони 

ибтидоӣ дар мавриди шикор, киштукор, ҳосилғундори ва фаъолияти худ ба 

воситаи сеҳру ҷоду вазъи худро сабук карданӣ мешуд. 

Магия дар қадим бо дониш ва маърифати ашё алоқаманд буда, як андоза тадқиқи 

таъсири ашё ва равандҳои гуногуни табиатро фаро мегирифт. Он имрўз ҳам дар 

байни мардум ҷорӣ аст. Амалиёти сеҳру ҷодугарӣ гуногунранганд. Онҳо 

метавонанд фардӣ / масалан, барои пешгирии чашм расидан ба тарафи китфи 

росту чап туф мекунанду/; гурўҳӣ мешаванд. 

Аз рўи тамоюлот амалиети сеҳру ҷодугарӣ мудофиавӣ, ҳифозатӣ ва 

ҳуҷумкунанда; аз рўи мақсад зараровару магияи сиёҳ, нафърасон он на 

шифобахш мешавад. Ғайр аз ин магия ба соҳаҳои фаъолияти инсон низ тақсим 

мегардад, масалан, маросимҳои ҷодугарӣ доир ба шикор, кишту кор, 

ҳосилғундорӣ, бинокорӣ ва ғайра. Амалиёти ҷодугарона аз ҳар гуна куфу суф, 

таъкиду ибодат, амалиётҳои мушаххаси сеҳромез иборат аст. Дар байни мардуми 

мо низ навъҳои гуногуни сеҳру ҷоду вуҷуд дорад. 

 

Супориш ва саволҳо. 

1. Сабабҳои пайдоиши унсурҳои будпарастӣ дар байни қабилаҳои ибтидоӣ дар 

чист? 

2. Оё дар дини ислом унсурҳои монанд ба динҳои қадим дучор мешаванд? 

 

5. АДЁНИ МИЛЛӢ 

 

Дар замони гузашта ва ҳозира бисёр динҳо буданд ва ҳастанд, ки эътиқодмандони 

онро ягон гурўҳи этникӣ ташкил медиҳанд. Хусусияти этникӣ-миллӣ дар ҳамаи 

динҳо мавҷуд аст ва дар забони муқаддаси китобҳои динӣ, фарҳанги этникию 

миллие, ки дар дин инъикос ёфтааст, муҳиту минтақаи баёншуда ва ғайра зоҳир 

мегардад. Динҳои миллӣ гуфта, одатан, динҳоеро мегўянд, ки доираи паҳншавии 

онҳо бо халқу миллати муайян маҳдуд мешавад. Аз ҷумла динҳои муосири 

миллӣ: ҳиндия, сиккия, синтоия, дини Конфуций, даопарастӣ, яҳудия ва ғайра 

мебошанд. Баъзе динҳои миллӣ аз байн рафтаанд ва ё дар доираи халқи вориси 

он дин мавқеъи худро аз даст додаанд. 

Масалан, зардуштия, мония, маздакия, ҷайния ва ғайра. Динҳои миллӣ дар 

шароити муайяни таърихию иҷтимоӣ пайдо шудаанд. 

Аксари онҳо дар давраи ташаккули халқиятҳо ва ё ибтидои пайдоиши 

давлатдории онҳо ба вуҷуд омадаанд. Динҳо раванди муттаҳид шудани миллатро 

ба таври худ инъикос мекунанд. 

Маросимҳои динҳои муосири миллӣ хеле мураккаб буда, қабули онҳоро барои 

халқу миллатҳои дигар мушкил мегардонад. Таълимоту ҳидоят ба ягон қавму 

миллат нигаронида шудааст, на ба тамоми халқҳо. Аз ин ҷо ҳам таълимот, ҳам 

маросимҳо доираи паҳншавии онҳоро маҳдуд месозад. 

Масалан, дини яҳудия танҳо яҳудиёнро мўъмин ва аз тарафи худои Яҳва халқи 

интихобшуда медонанд, ё конфуциягарои таълимоти ахлоқӣ-иҷтимоии хоси 
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Хитой дорад, ки ба мардуми дигар фаҳмо ва қобили қабул нест, аз ҷумла 

парастиши императори Хитой ва ғайра. 

Яъне онҳо хусусияти байналмиллалӣ ва тарғиботӣ надоранд. 

 

Динҳои милли мутобиқи маълумоти таърихшиносон таърихан пеш аз 

динхои чахони ба вучуд омадаанд. Бо қавли онҳо муддате тақрибан дар тамоми 

ҷаҳон динҳои миллӣ ҳукмронӣ мекарданд. 

Динҳои миллӣ заминаи шакли муайяни гузариш ба динҳои ҷаҳони шудаанд ва 

таъсири худро дар динҳои ҷаҳонӣ боқӣ гузоштанд. Аз ҷумлаи динҳои қадимаи 

миллӣ динҳои Мисри Қадим ва Юнони Қадим мебошанд. Дини қадимаи Миср 

бисёрхудоӣ /политеистӣ/ буда, дар давраҳои хеле қадим дар байни мардуме, ки 

дар соҳилҳои Нил зиндагӣ мекарданд, пайдо шуда, минбаъд дар давраи 

ҳукмронии фиръавнҳо хеле инкишоф ёфта ва нуфузи зиёде касб кард. Маъбуди 

асосии Мисри қадим табиат мебошад, ки ба касбу кори деҳконони мисри таьсири 

бағоят бузург дошт. 

Нил, ки оби он воситаи асосии кишоварзӣ буд, дар образи Худои Хапи, офтоб дар 

симои худо Раъ таҷассум ёфта буданд. Ғайр аз ин олиҳа Сахмет ва худои Анубис, 

ки дар сурати ҳайвонҳо тасаввур мешуданд, мавриди парастиш қарор доштанд. 

Худоҳои зиёди дигар ҳам вуҷуд доштанд, ки хоси ин ё он маҳал буданд, аз ҷумла 

Амон, Атон ва ғайра. 

Дар байни худоҳои мисриён худоҳои кишоварзӣ Осирис ва Исида мавқеи муҳим 

ишғол менамуданд. Дар Юнони Қадим ҳам системаи политеистӣ ҳукмфармо буд. 

Худоҳои Юнони Қадим дар симои инсон тасвир мешуданд/антропоморфизм/. 

Вобаста ба ҳар худо ривояти махсусе вуҷуд дошт, ки дар маҷмўъ онҳо мифологияи 

Юнони Қадимро ташкил додаанд. 

Дар худоҳои Юнони Қадим табиат ва ҳодисаҳои мушаххаси он таҷассум шудаанд. 

Масалан, худои раъду барқ - Зевс, олиҳаи шаҳрсозӣ ва ободонӣ - Афина, худои 

ҳосил ва кишоварзӣ -Динис ва ғайра. Дар тасаввуроти динии юнониҳо 

хусусиятхои табиии ин кишвар, одату маросимҳои юнониён, хислатҳои 

психологӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангии ҳаёти онҳо инъикос шудаанд. Макони 

худоҳои қадим Юнони Қадим Олимп буд. Аз ин ҷо худоҳои Юнони Қадимро 

худоҳои Олимп низ мегўянд. 

Бо таъсири сохти иҷтимоӣ, ҳаёти маънавию иҷтимоӣ динҳои мазкур аз байн 

рафтанд. Масалан, бо коҳиш ёфтани ҷамъияти юнониҳо, сохти полисӣ ва 

демократӣ дини қадимаи юнониён таъсири худро гумм кард, вале дар дини 

насронӣ, ки дини империяи Рим гардид, таъсири муаяне гузошт. 

 

Яҳудият дини аввалини тавҳидии Миллӣ мебошад, ки яҳудиён ба он эътиқод 

доштанд. Номи Худо дар дини онҳо Яҳва аст. Ҳанўз дар асри XIII то мелод 

эътиқод ба Яҳва дар байни яҳудиён вуҷуд дошт. 

Баъди заволи Фаластин ва пайдоиши аввалин давлати Яҳудия /асри X то мелод/ 

парастиши Яҳва дар ин давлат ҷорӣ гардид. Рўҳониёни яҳудияи Байтулмуқаддас 

/Иерусалим/ Таврот /қонун/ китоби муқаддаси яҳудиёнро дар байни мардум паҳн 

кардаанд. Китоби муқаддаси мазкур Асфори Панҷгона (Панҷкитоб) низ ном 
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дорад. Мувофиқи ривоят Панҷкитоб ба Мўсо - пайғамбар аз тарафи худо ваҳй 

шудааст ва онро ҳангоми мулоқот ба худо дарёфт кардааст. Панҷкитоб ба ғайр аз 

даъватҳо ба сўи худо ва парастиши ў, инчунин маҷмўи қоида ва ҳукмҳоеро дар 

бар мегирад, ки тибқи онҳо яҳудиён амал намуда, зиндагии шахсӣ ва иҷтимоии 

худро танзим медиҳанд. Баъзе қоидаҳо бо қонуни Ҳамурапӣ /ХVIII то мелод/ шоҳи 

Бобулистон ва зиндагии финикиҳо монандӣ дорад. 

Баъдтар ба Таврот боз чанд асари дигар илова шуд, ки дар маҷмўъ катибаи 

муқаддаси яҳудиён - Танаҳ, ё Аҳди Қадимро ташкил доданд. Ба он 39 китоби 

дорои мазмунҳои гуногун дохил мешаванд. 

Дар ибтидои солшумории мелодӣ давлати яҳудиён аз тарафи римиҳо ишғол 

гардид ва ибодатгоҳи Байтулмуқаддас хароб шуд. Яҳудиён аз маркази динии худ 

ва ибодатгоҳ маҳрум гардиданд. Бисёре аз яҳудиён дар сарзамини давлатҳои 

дигар, қабл аз ҳама берун аз хоки Фаластин муқимӣ гаштанд. Аввалин 

парешоншавии яҳудиён ба амал омад. Яҳудиёни диаспора /пароканда шуда/ дар 

ҷамъиятҳои динии синагогҳо /синагого - аз юнонӣ -маҷлис/ муттаҳид шудаанд. 

Синагогҳо на танҳо маркази динӣ, балки маркази маъмурӣ низ буданд. Ба онҳо 

раввинҳо роҳбарӣ менамуданд /раввин аз яҳудии қадим "раббӣ" ба маънии 

"муаллими ман" аст. Дар фаъолияти худ раввинҳо на фақат Танаҳ, балки 

Талмудро низ истифода мекарданд. Талмуд аз калимаи яҳудии қадим "ламед" - 

омўзиш аст, ки аз Мишна ва Гемара иборат аст. 

Ҳар дуи ин қисмат дар натиҷаи таъсири Гера дар диаспораҳо ба вуҷуд омадаанд. 

Семара баъд аз Мишна пайдо шуд, ин тақрибан дар асрҳои III мелодӣ сурат 

гирифтааст. 

Аз эътиқодоти яҳудиён, ки дар китобҳои муқаддаси онҳо зикр ёфтааст, эътиқод ба 

худои ягона Яҳва - холиқи оламу одам, рўзи ҷазою сазо - қиёмат, халосии яҳудиён 

ва саодатмандии онҳо дар он дунёро метавон номбар кард. Яке аз рукнхои яҳуди 

он эътиқод ба Масеҳо аст. Масеҳо аз яҳудии қадим "машиаҳ" - "масҳ карда шуда" 

аст. Масеҳо фиристодаи худо мебошад ва ононро, ки ба худои ягона Яҳва 

эътиқодманданд, бояд аз азоби ҷаҳаннам ва дунё халосӣ бахшад. Дар таълимоти 

яҳудия дўзаху биҳишт, қиёмат мукофоти амал мутобиқи иҷрои талаботи яҳудия, 

эҳёи мурдагон ва аз байни ҳамаи мардум аз тарафи худо интихоб шудани яҳудиён 

мавқеи муҳим ишғол мекунанд.  

Яҳудият расму одатхои зиёд ва мураккаб дорад, ки ҳаёти диндоронро аз ибтидо то 

интиҳо ба танзим медарорад, аз ҷумла 365 таҳрим ва 248 ҳукм. Аз рўи онҳо яҳудӣ 

медонад, ки кадом таомро хўрад ва кадомашро нахўрад, чӣ либос пўшад, рўзро аз 

чӣ оғоз кунад ва бо чӣ анҷом диҳад. Аз ҷумла барои яҳудӣ хўрдани гўшти хук, 

харгўш, асп ҳаром аст. якбора хўроки гўштӣ ва ширӣ набояд хўрад. 

Идҳои яҳудиён низ бо тартиби хос мегузарад. Муҳимтарин идҳои онҳо рош-

ҳашона - соли нав, иом-кипур - рўзи ҷазо (ғуфрон) ва фасҳа мебошанд. Барояшон 

хатна ва эҳтироми рўзи шанбе ҳатмӣ аст. 

Аз соли 1948, баъди ташкил шудани давлати Исроил яҳудият дини давлатӣ ва 

синагога омили муҳими ҳаёти давлатӣ ва иҷтимоӣ гардидааст. Таълимоти 

яҳудият дар бораи афза линти халқи яҳуд чун мардуми аз тарафи худо 

интихобшуда дар идеологияи саҳюния истисифода мешавад. 
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Ин идеологияи миллатгароӣ тартиб менамояд, ки яҳудиён бояд дар назди кўҳи 

Саҳдон (Сион), ки дар он ҷо як вақте ибодатхонаи Байтулмуқаддас бино ёфта 

будааст, ҷамъ шаванд. Идеологияи мазкур нажодпарасӣ, бартарии яҳудиёнро бар 

дигарон тарғиб менамояд. 

Яҳудият дар тўли мавҷудияти худ бетағйир набуд. Муҳаққиқон равияҳои иҷтичоӣ 

ва модернистиро дар он фарқ мекунанд. Равияи модернистӣ кўшиш менамоянд, 

ки таълимоти яҳудиятро ба замона мувофиқ, созад. Дар Тоҷикистон пайравони 

яҳудият зиёд нестанд, вале синагоги худро доранд. Онҳо чун динҳои дигар озодона 

амал намуда, ҳамаи имконотро барои иҷрои маросимҳои динии худ доро 

мебошанд, тарафдори ҳамзистии осоишта, ҳамкорӣ бо намояндагони дигар динҳо 

мебошанд, кори хайрия нисбати мардуми камбизоату ятимон анҷом медиҳанд. 

 

Супориш ва саволҳо. 

К итоби мукаддаси 

Яхудиён Таврот 

 

1.Чаро динҳои миллӣ ба вуҷуд омаданд? 

2. Сабаби пайдоиши динҳои бисёрхудоӣ дар чист? 

3. Оид ба дини Яҳудия чи маълумоте доред? 

 

6. НАСИҲАТҲОИ МЎСО ПАЙҒАМБАР /АЗ БИБЛИЯ/1 

 

Ва Мўсо ва пирони Исроил ба қавме амр фармуда, гуфтанд: "Тамоми аҳкомеро, ки 

ман имрўз ба шумо амр мефармоям, риоя намоед. 

Агар касе писари саркаши беитоате дошта бошад, ки сухани падар ва модари 

худро нашунавад ва ҳар чанд варо ҷазо диҳанд ба онҳо гўш наандозад, бигузор 

падар ва модараш варо гирифта назди пирони шаҳраш ба дарвозаи маконаш 

берун оранд ва ба пирони шаҳраш гўянд: "Ин писари мо саркаш ва беитоат аст, 

сухани моро намешунавад, пурхўр ва майзада аст". 

Ва бигузор варо тамоми мардуми шаҳраш сангсор кунанд, то ки бимирад ва 

шароратро аз миёни худ барҳам хоҳӣ дод ва тамоми Исроил инро шунида, 

ҳаросон хоҳанд шуд. 

Қиссаҳо аз матнҳои динӣ фақат ба хотири шиносои бо онҳо оварда мешаванд. на 

чун далели илмӣ ва таърихӣ. 

Вақте ки гови бародари худ ё гўсфанди ўро бубини, ки роҳро гумм кардааст, 

набояд аз онҳо рўй гардонӣ, онҳоро ҳатман ба бародари худ баргардон ва агар 

бародари ту дар наздикии ту набошад, ё ўро нашиносӣ, онҳоро ба хонаи худ биёр 

ва бигузор онҳо назди ту бошанд, то даме ки бародарат онҳоро талаб кунад ва он 

гоҳ ба ў баргардон. 

Агар марде ёфт шавад, ки бо зани шавҳардор хобида бошад, бигузор ҳар дуяшон 

ба қатл расонида шаванд. 

«Ҳаромзода наметавонад ба ҷамоати Худованд дохил шавад, ҳатто насли даҳуми 

вай наметавонад ба ҷамоати Худованд дохил шавад». 

"Малъун бод касе, ки падару модари худро хорӣ диҳад!" 
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"Малъун бод касе, ки марзаи ёри худро вайрон кунад!" 

"Малъун бод касе, ки нобиноеро дар роҳ ба иштибоҳ андозад!" 

"Малъун бод касе, ки бо чорпо биҳобад!" 

"Малъун бод касе, ки бо хоҳари худ, яъне бо духтари падари 

худ бо духтари модари худ бихобад!" 

"Малъун бод касе, ки ёре дар пинҳонӣ бикушад!" 

"Малъун бод касе, ки ришва гирад то ки ҷоне нобуд гардида хунаш бо ноҳақ рехта 

шавад!" 

"Малъун бод касе, ки суханони ин шариатро ба ҷо наоварад ва бар тибқи он амал 

накунад!" 

 

Дар фазилати меҳтар Мўсо алайҳи-с-салом.... 

 

Овардаанд, ки чун меҳтар Мўсо ба кўҳи Тур баромад, фармон расид. Акнун санои 

мо бигў. Филҳол меҳтар Мўсо Худойро ба чаҳорсад ном зикр кард ва сано гуфт. Ин 

фикр ҳанўз дар хотир некў нагузашта буд, ки фармон омад: Эй Мўсо, пас бозгард, 

зери кўҳи Тур дарой, ки мо андешаи хотири ту ба илми қадими худ донистем. 

Меҳтар Мўсо бозгашт, ба кўҳи Тур ғоре бидид. Дар он чун пештар шуд, саҳрое 

бидид бамасофат ва ҷўй дар вай равон, ба сари ҷўй дарахте бо сояи хуб. Дар хотир 

гузашт: замоне дар ин зери дарахт қарор бигирам ва чун ба фуруди он дарахт 

расид, дид ҷонваре дар шоҳи он дарахт нишастааст, Худованди таъолоро зикру 

сано мегўяд. Меҳтар Мўсо дар саной гуфтани он ҷонвар гўш ниҳод, шунид дар 

соате ба чор ҳазор ном Худоро азза ва ҷалла ҳамеҳонад. Меҳтар Мўсо дар фикрат 

монд ва ба худ гуфт: 

Эй Мўсо, ту Худойро ба чаҳорсад ном сано бихондӣ ва гуфтӣ: Зиҳӣ равшан хотири 

ман, ки Ҳақро ба як соат ба чаҳорсад ном сано гуфтам, аммо, эй Мўсо, тамошои 

ҷонваре бикун, ки дар соат Худойро ба чаҳор ҳазор ном бихонд. Он гоҳ меҳтар 

Мўсо муноҷот кард. Гуфт, Илоҳӣ, ин ҷонварро бо ман ба сухан ор, аз ин чизе 

бипурсам. Фармон шуд: Эй Мўсо, то онро яке офаридаам, ба ҷуз зикри мо ба 

ғайре сухан накардааст. Дуои ту мустаҷоб шуд, бипурс ҳарчи аз вай бипурсӣ. 

Меҳтар Мўсо гуфт: Эй парранда, Худои таъоло фармуда, то низ бо ман ба сухан 

дароӣ ва ҳарчӣ аз ту пурсам, ҷавоби ин бигўй. Ҷонвар оғоз кард: Ассалому 

алайкум, эй пайғамбари Худои таъоло, фармон деҳ, ончӣ мақсуди пурсидан дорӣ, 

бипурс, Меҳтар Мўсо оғоз кард: Эй ҷонвар, чанд моҳ шуд, ки дар ин шохи дарахт 

ҳастӣ? Гуфт: Эй пайғамбари Худои, таъоло, муддати чаҳор ҳазор сол гузашааст, ки 

бар ин шох нишастаам ва ғизои ризқи ман зикри Ҳақ, аст, Меҳтар Мўсо гуфт: Дар 

муддати чаҳор ҳазор сол, ки бар ин дарахт баромада, ба чизе дар хотир орзўе 

дорӣ, на? Гуфт: Эй Мўсо, муддати се ҳазор сол пеш ҳеҷ орзўе надоштам, аммо 

имрўз ҳазор сол баромадааст, ки гоҳ-гоҳе дилам бар он мешавад, ки ин минқори 

худро дар об тар кунам. Меҳтар Мўсо гуфт: Зери дарахти ту ҷўй об меравад ва 

чаро нахўрдӣ? Чун аз забони меҳтар Мўсо номи ҷўй шунид, ҷонвар фуруд омад, 

замин дидан гирифт. Он гоҳ савганд арз кард: Ба азамати он Худое, ки ҷуз аз вай 

Худои дигар нест, дар ин муддати чаҳор ҳазор сол чунон дар зикри Ҳақ таъоло 
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машғул будам, ки ҳеҷ надонистам, ки фуруди ман ҷўи об меравад ё на. Як ривоят 

ин аст. 

Ва дар ривояти дигар он аст, ки ҷонвар арз кард: Эй Мўсо, агар дар фуруд ҷўй об 

меравад, аммо андеша кардам, набояд, ки дар хўрди об машғул шавам ва соати 

азиз аз ман ба ғайри зикр равад. Ногоҳ дар хурдани он тақдир бар ман равад, дар 

он дам ҷонам қабз шавад, аз зикри маъбуд маҳрум монам. Чун меҳтар Мўсо аз он 

ҷонвар ин сухан шунид, забони меҳтар Мўсо ба саной Худои таъоло кушод.  

Гуфт: “Эй Парвардигор, аз зикри бандагони ҳафт осмону замин мустағнӣ ҳастӣ ва 

туро ба ҳеҷ чиз эҳтиёҷ на" Алғараз, чун ба шарафи меъроч мушарраф гашт, калом 

ба ғайри восита шунид. Он гоҳ фармон шуд: Ту боз мегардӣ, бояд ки Фиръавнро 

ба сўи мо даъват кунӣ. Чун меҳтар Мўсо алайҳи-с-салом бозгашт ба ҳукми 

фармони Раҳмон рафт ва ба Фиръавн гуфт: Чанд аз Парвардигор бегона бошӣ ва 

дар назари ибрат намебинӣ, ки осмон бесутун дошт ва ситорагон дар вай пайдо 

овард.  

Дигар, гавҳари мо бар замии кӣ пайдо карду об ҷорӣ ки гардонид". Пас меҳтар 

Мўсо бигуфт, ки эй Фиръавн, гиёҳҳои сабз кӣ рўёнид, пас неъмати ў бихўред ва 

чанд дил сиёҳ доред. Акнун, эй Фиръавн, имон оред. Фиръавн гуфт: "Эй Мўсо, агар 

Худои мулки охират дорад, ман мулки дунёи дорам, ҳарчи ба қудрати худ 

бифармоям, он шавад". Меҳтар Мўсо гуфт: "Эй бечора, ту оҷиз ҳастӣ, кай тавонӣ, 

ки коре ба қудрати худ кунӣ, ба нуз Аллоҳ Таъоло".  

Фиръавн гуфт: 

"Эй Мўсо, рўди Нил хушк шудааст. Агар ман бигўям, ба фармони манн равон 

гардад, то қудрати ман туро маълум шавад, ки чӣ гуна худоии дунё дорам". 

Меҳтар Мўсо алайҳи-с-саломро аз гуфтори ў аҷаб омад ва гуфт: 

"Шоёни худои ў аст, ки осмону замин пайдо гардонидааст ва ҷуз вай каси дигар 

набуд ва набошад. Аммо Фиръавн, аз ту маро ин аҷаб намуда, ки руди Нили 

хушкшуда ба гуфти ту чӣ гуна равон гардад? " Ў гуфт: "Мўсо, ту бозгард, то ман 

фардо нидо ба ҳар яке кунам, то изҳори худоии ман тамошо кунӣ". Чун Меҳтар 

Мўсо алайҳи-с-салом ин калом бишунид, бозгашт. 

Баъд аз он, шаб дар ҷаҳон пайдо шуд, Фиръавн дар ҳуҷра даромад ва занҷир дар 

пой бикард ва занҷир пойболо худро биёвехт ва ба даргоҳи Худои таъоло 

менолиду мегуфт: "Илоҳӣ, бандаи ту бо айби бисёр ба даргоҳи подшоҳе беайб 

омадаам. Ё раб, як айб дорам, ки ба сари ман шоҳе баромадааст. Дуввум айби он 

дорам, ки тамоми болои андоми ман якуним газ аст, ҳамчун саге дум дорам ва 

айби дигар он ки хез ҳастам". Ҳар як айб, ки дар зоти ў буд, ба Парвардигори хеш 

арз мекард. Охир илтимоси у ин буд, ки: Илоҳӣ, мулки охират, ки боқии бақост, 

дарбохтаам, аз мулки дунёи фонии фаност, харидаам. Акнун аз рўи меҳтар Мўсо 

ва халқе, ки бар сари рўди Нил ҳозир хоҳанд шуд, шарманда накунӣ ва рўди Нил 

бо фармони манн равон гардонӣ. Нидо аз олами ғайб шунид, ки "Бозгард, рўди 

Нил бо фармони ту равон гардонам". 

Фиръавн шодон аз хучра берун омад ва бори ом дод. Баъди соате бо халифа рух 

бар руди Нил кард. Мехтар Мусо алайхи-с-салом низ хозир омад, Фиръавн огоз 

кард: "Эй Мусо, акнун кудрати ман тамошо кун. Рўди Нили хушкгашта ба 

фармони ман чӣ гуна равон гардад". Ин бигуфт, рух бар руди Нил кард ва гуфт: 
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"Эй руди Нил, ман мегуям, равон шав. Чори мегард. Ва хар чӣ бигуям, он бикун". 

Дарзамон руди Нил равон шуд ва Фиръавн аспро пештар кард. Хар ҷо ки 

ишорати чобуки ҳавз бикардӣ ва асп рондӣ, оби рўди Нил дунбола шуда гашти. 

Халқ дар тааҷуб монданд. Баъзе ҳавми ў, ки буданд, мегуфтанд, агар Фиръавн 

худой набошад, рўди Нили хушкшуда ба фармони ў чӣ гуна бувад, ки равон 

шавад ва ҷорӣ гардад. 

Чун меҳтар Мўсо аз Фиръавн ин бидид, он вақт меҳтар Мўсо бишурид ва даст ба 

муноҷот кушод ва гуфт: » Илоҳӣ, маро барои даъвати Фиръавн фиристодӣ ва ҳар 

чӣ ў гуфт хамон кардӣ. Обрўи бандагӣ чӣ бошад? » Меҳтар Ҷабраил нозил шуд ва 

фармон расонд ки: "Эй Мўсо, дар зоти поки мо бахилӣ раво нест. Дўсту душман 

ҳар чӣ аз дари мо чизе бихоҳад, мо ўро зоеъ накунем. Ў тамоми шаб занҷир дар 

дасту пой карда, дар даргоҳи мо нолид. Мегуфт: Илоҳӣ, маро аз рўи Мўсо ва 

тамоми халқ шарманда накунӣ. Ту медонӣ, ки ман бо эшон лоф хўрда омадаам. 

Эй Мўсо, агар имрўз гуфтаи Фиръавн рад накардем, аммо хотир ҷамъ дор, ҳам 

дар ин рўди Нил ўро ғарқ хоҳам гардонид, бо ҳашаму хидам, ки ў дорад". 

Ва алғараз ғарк шудани Фиръавн машҳур аст, ки Ҳақ, таъоло ба дуои меҳтар Мўсо 

алайҳи-с-салом фиръанро бо лашкари ў дар рўди Нил ғарқ, ва ҳалок гардонид. 

То рўзе меҳтар Мўсо алайҳи-с-салом дар саҳрое мегузашт, ки Малакулмавт 

даррасид ва гуфт: "Ё Мусо, маро фармон шудааст, ки чони туро кабз кунам". Мусо 

гуфт:”Эй кобизи арвоҳ, Худои таъоло маро дусти худ хондааст ва хеч дусте хоҳад, 

ки дусти худ беҷон кунад?" Мехтар Азроил бирафт ва бозомаду гуфт:”Эй Мусо, 

фамон мешавад: дўсте хоҳад, ки ба ғайри дўсти худ дар махаллаи дигар қарор 

гирад”. 

Он гох гуфт: "Эй Маликулмавт, ҷоми маро чӣ г ун а қ а б з к ун ӣ ? Г уф т ?  

"Агар бигуй, ман аз рохи дахан дароям ва қабз кунам”. Гуфт: “чӣ гуна дар рохи 

дахон дароӣ, ки ман дар кўхи Тўр бад-ин дахон бо Парвардигори худ хамсухан 

шудаам". Гуфт: "Агар бигўи, аз роҳи чашм дароям”. Гуфт: "Чӣ гуна ту тавонӣ, ки 

бад-ин чашм дар кўхи Тўр таҷаллӣ дидам?” 

Гуфт: "Агар бигуй, дар рохи гўш дароям", Ва гуфт: “Ҳар чӣ Ҳақ таъоло дар кўҳ, бо 

ман сухан гуфт, бад ин гўш шунидаам, чӣ гуна тавонӣ омад? 

Гуфт: “Агар бигу ба ҷониби даст дароям”. Гуфт: “Бад-ин даст Таврот мегирам ва 

мекушоям”. Гуфт: “Агар гўи аз ҷониби пой дароям”. Ва гуфт: 

“Бад-ин қадам ба ваъда дар кўҳи Тур баромадаам”. Ҳар як узвро, ки Малакулмавт 

бигуфтӣ, меҳтар Мўсо алайҳи-с-салом чунон ҷавоб дод, ки Азроил хомуш мондӣ. 

Боз Азроил дар ҳазрати Худои таъоло рафт ва бигуфт: "Илоҳӣ, пайғамбари ту 

ҷавоб чунин мегўяд". Меҳтар Мўсо дар хотир бикард, ки вақти он расид, ки ҷон 

мебояд дод ва ў рух роҳи хона гирифт. Ба муҷаррад, ки хона даромад, назари 

модари Мўсо ба рўи меҳтар Мўсо афтод, гуфт: "Эй ҷигаргўшаи модар, имрўз рўи 

ту зардгашта мебинам". Гуфт: "Эй модар, алвидоъ, ки маро сафари қиёмат пеш 

омад". Чун модар аз меҳтар Мўсо ин сухан бишунид, дар гиря шуд. Духтари 

меҳтар Шуъайб дар рўи вай ашк дида пурсид: "Гиря аз баҳри чӣ мекунед?" Гуфт: 

"Шавҳари туро сафари қиёмат пеш омадааст". Чун ин сухан бишунид, ў ҳам дар 

гиря шуд. 
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Фарзандони Мўсо чун модарро дар гиря диданд, аз гиряи модар эшон ҳам дар 

гиря шуданд. Аз гиряи кўдакон ҳамсоягон дар гиря шуданд, аз гиряи ҳамсоягон 

ҳама ҷамъ шуданд ва мегиристанд, ки пайғамбар аз миёни мо меравад ва духтари 

меҳтар Шуъайб тоқат намонд бар меҳтар Мўсо оғоз кард: "Ту аз дори фано ба 

дори бақо меравӣ, фарзандон ба кӣ месупорӣ?"  

Дили мубораки эшон аз ҷиҳати фарзандон танг гашт. Фармон расид: "Эй Мўсо, 

асо, ки дар даст дорӣ, санге, ки дар сахни ту афтодааст, бар вай бизан". Меҳтар 

Мўсо асоро бар санг зад. Он санг аз миён дупора шуд ва аз вай санги дигар берун 

омад». Меҳтар Ҷабраил /а/ гуфт: "Фармон мешавад, бар ин санг ҳам асо бизан. 

Меҳтар Мўсо бар он санг ҳам бизад, аз миён ду гашт ва санги дигар пайдо шуд. 

Меҳтар Ҷабраил гуфт: "Бар ин санг низ ассо бизан". Ба ҳукми фармон бар он ҳам 

бизад. Он санг аз миён ду пора шуд ва кирме аз он санг берун омад, барги сабз дар 

даҳон гирифта, он кирм дар забони худ санои Ҳақ, таъоло меронд ва мегуфт: 

"Ҳамд худойро, ки маро дар се торикӣ ризқ, мерасонад". Фармон шуд: "Эй Мўсо, 

ман кирмеро дар се торикӣ зоеъ нагузоштам ва ризқ мерасонам, куҷо бошад, ки 

бандагони худро зоеъ гузорам". 

Чун духтари Шуъайб бидид, тасаллои хотир шуд ва меҳтар Мўсо бар аҳли байти 

худ видоъ кард ва роҳи биёбон бигирифт ва дар саҳрое дид, ки ду нафар турбат 

мековиданд. Наздики эшон шуд ва пурсид: "Ин турбати кист? Мурдае дар миён 

наменамояд?" Гуфтанд: "Ин турбати касе аст, ки худованд ўро дўст медорад ва 

худованди худро дўст медорад". Ва меҳтар Мўсо ба эшон оғоз кард: "Зиҳӣ, некбахт 

банда, ки ўро подшоҳи ҳаждаҳ ҳазори олам дўст медорад ва ў худованди худро 

дўст медорад". Меҳтар Мўсо гуфт: "Агар рухсат кунед, ман ҳам аз баҳри таъзим 

замоне дар ин турбати азимушшаън дароям".  

Рухсат доданд. Меҳтар Мўсо алайҳи-с-салом дар миёни турбат даромад ва 

бигалтид. Ҳамон соат меҳтар Азроилро фармон шуд: "Себе аз ҳазрати мо бибар, 

ба дасти меҳтар Мўсо алайҳи-с-салом бидеҳ". Дарҳол меҳтар Азроил даррасид ва 

себ дар дасти меҳтар Мўсо алайҳи-с-салом бидод. Дар турбат ғалтида буд, ки себ 

аз дасти меҳтар Азроил биситад на бўй бикард, бўй кардан ҳамон буд, ки ҷон ба 

ҳақ, таслим кард. Филҳол турбат гирд омад. 

Қабри эшон ҳамон шуд. Ва он ки турбат мекофтанд, яке меҳтар Ҷабраил, дуввум 

меҳтар Микоил буд. То бузурге мегўяд: 

Байт: Себро бидиду Мўсо ҷон бидод, 

Рост гўй, ин себ аз бўстони кист. 

 

Супориш ва саволҳо. 

1. Ин қиссаҳоро пеш шунида будед? 

2. Қисаҳоро дар хона ба аҳли оила баланд хонед. 
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7. ҲИНДУИЯ ВА СИКҲИЯ 

 

Ҳиндуия яке аз динҳои сернуфузи миллӣ мебошад. Он дар миёнаи ҳазораи яки 

солшумории мелодӣ, яъне асрҳои IV-VI дар империяи Гупта ба амал омадааст. 

Ҳиндуия арабишакли калимаи форси Ҳинду /дарёи Инд/ мебошад. Ҳиндуия дар 

асоси браҳмания пайдо шудааст. Ва браҳмания худои Браҳмаро, ки холиқи ҷаҳон 

аст, парастиш менамояд. Дар баробари Браҳма худоён Вишну /муҳофизи олам/ ва 

Шива /харобкори олам/ парастида мешаванд, ки бақавли муҳаққиқон салосаи 

муқаддаси ҳиндуия - тримуритиро ташкил медиҳанд.  

Асоси таълимот ҳиндуия дар Ведаҳо баён шудааст. Он аз чор маҷмўа иборат 

мебошад: Ригведа /маҷмўаи сурудҳои асотирӣ/, Самаведа /маҷмўаи дастурот доир 

ба маросимҳо/, Яҷурведа /маҷмўаи қоидаҳои қурбонӣ/ ва Атхарваведа /маҷмўа 

дар бораи қоида ва дуоҳои сеҳрангез/. Яке аз аслҳои муҳими ҳиндуия таълимот 

дар бораи сапсара /аз санскритсаёҳат, кишваргардӣ/ аз нав тавалудшавӣ, таносухи 

руҳ мебошад. Рўҳ метавонад аз инсон ба рустанӣ, ҳайвон ва баръакс мутобиқи 

қонуни карма /аз санскрит-амал, вазифа/ гузарад. Ҳар кас мувофиқи амалаш 

мукофот мегирад, вобаста ба он ки то чӣ андоза талаботи ҳиндуияро иҷро 

мекунад. Мақсади асосии ҳаёти инсон аз рўи таълимоти ҳиндуия дарёфти 

гузариш аз таносух гузариш ба васл бо Браҳма - рўҳи ҷаҳонӣ, нафси кулл 

мебошад. 

Ба шарафи худоёни ҳиндуия ибодатгоҳҳои бошукўҳи зиёде бино шудаанд, ки дар 

онҳо руҳониёни ҳиндуия роҳбарӣ мекунанд. Обу баъзе ҳайвонот /мисли гов, 

маймун, фил/ аз мукддасоти хиндуия ба хисоб мераванд. Дар хиндуия равияхои 

вишнуия ва шиваия мавчуданд, ки афзалиятро ба худо Вишну ва ё худо Шива 

медиханд. Дар дохилӣ хиндуия йога /аз санскрит-алока, робита ё махдуда/ 

таълимоти дини ирфони дар бораи тасфияи чон, озодшавии он аз таъсири бадан 

ва пайваст шудан ба рухи мутлаки худо ба вучуд омадааст. Йога инчунин мачмуи 

коидахои риёзати бадан, табобат ба воситаи гимнастикаро ба вучуд овардааст. 

Такрибан дар асрхои ХV-ХVI дар асоси хиндуия сикхия /аз калимаи "сикх" - 

шогирд/ пайдо шуда, минбаъд дини мустакил гардид. Сикххо асосан дар Панчоби 

Хиндустон зиндагй мекунанд. Онхо эътикод ба худой ягонаро, ки тасвираш 

номумкин аст, пайравй менамоянд. Дар сикхия парастиши гурурухонӣ, шер, ки 

яке аз онхо Конака асосгузори дин хам хисоб мешавад, чорӣ аст. Имруз як кисми 

сикххо барои мустакилияти Панчоб ва ташкили давлати Холистон кушиш 

менамоянд. 

 

СИНТОИЗМ. Синтоия /аз японӣ - роҳи худоён/ - дини японҳост, ки дар асрҳои VI-

VII ба вуҷуд омадааст. Он бар ақидае ҳаст, ки инсон баъди таввалуд аз роҳи худоён 

дур мешавад ва ҳангоми фавт боз ба он роҳ бар мегардад. Дар байни худоҳои 

синтоия олиҳа Аматерасу худои офтоб мавқеи асосиро ишғол мекунад. Он 

асосгузор ва нигоҳбони сулолаи ҳукмрони императорӣ ва миллати япои ҳисоб 

мешавад. Барои ҳамин ба синто муқаддас донистани ҳукумати императорон хос 

аст. Ғайр аз Аматерасу боз худоҳои зиёди дигар парастиш мешаванд. Ғояҳои 

асосии синто дар китоби муқаддас Коддихи /"Ёддоштҳо аз корҳои қадим"/ баён 
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шудаанд. Дар онҳо ғояи афзалияти апонҳо бар халқҳои дигар талқин шудааст. 

Дар синтоия маросимҳои гуногун, ки дар ибодатгоҳҳо иҷро мегарданд, мавҷуданд. 

Инчунин маросимҳое, ки берун аз ибодатгоҳ иҷро мешаванд, низ кам нестанд, аз 

ҷумла рўзи духтарон, рўзи писарон ва ғайра. Синтоия аз соли 1868 то шикасти 

Япония дар ҷанги дуюми ҷаҳонӣ дини давлатӣ буд. Мувофиқи Конститутсияи 

соли 1947 синтоия ба дигар динҳои Япония баробар карда шуд. Дар синтоия 

рўҳоният меросӣ аст, аз насл ба насл мегузарад, 

 

КОНФУСИОНИЗМ. Сараввал конф усионизм таълимоти фалсафӣ-ахлоқ ие б уд, 

ки онро дар асри VI -X мутафаккири хитоӣ Кун Цзы /Конф усий/ ба вуҷ уд оварда 

буд. Симои конф усий баъдтар хислати аф сонав ӣ пайдо кард ва чун аҷдодони 

гузашта ва табиат мавриди парастиш қарор гирифт. 

Онҳо ба осмон, ки онро худои асос ӣ медонанд, саҷда секунанд. Дар гузашта дар 

давраи ҳ укмронии император, ўро фарзанди осмон шумурда, парастиш 

менамуданд. Дар конф усионизм рўҳ оният н е ст . Сард оро ни ои лаҳо - п адар 

ону б об оё н , ё амалдорони давлатӣ дар давраи ҳукумати императорҳо/ 

маросимҳои диниро ро ҳбари менамоянд. Маросимҳои конфусионизм хеле зиёд 

аст, тамоми ҳаёти инсонро аз ибтидо то интиҳ о фаро мегирад. Масъала ҳои 

иҷтимоӣ, ахлоқӣ мавқеи муҳимро дар таълимоти Конф усий иш ғол мекунанд. 

Шумораи пайравони ин оин қариб 300 млн. нафар аст. 

 

ДАОСИЗМ /даопарастӣ/-тақрибан дар асрҳои VI-X то солшумории мелодӣ падо 

шудааст. Дар аввал мактаби хоси фалсафӣ буд, ки унсурҳои моддигароии 

соддалавҳона дар таълимоти он мавқеи муаян ва муҳим ишғол мекард, баъдтар, 

тақрибан дар асрҳои II солшумории мелодӣ ба дин табдил ёфт. Мафҳуми дао /ба 

маънии таҳтуллафзӣ - роҳ/, ки онро мутафаккири Хитои Қадим Лаосзы истифода 

мебурд, чун усури моддӣ, сабаби авали олам дарк мешуд. Баъдтар он ҳамчун 

манбаи аввалаи фавқуттабии олам тафсир ёфт, ки инкишофи табиату инсон аз он 

сарчашма мегирад. 

Даотизм фақат дар Хитой паҳн гардидааст. Он эътиқоди ба худоҳои зиёдро, ки ба 

онҳо худои сегона: Банв гу /холиқи олам Шан ди/ муҳофизи Ялима/ ва Лаосзы 

роҳбари мекунанд, тарғиб менамояд. 

Рўҳониён авқеи асосиро ишғол мекунанд ва онҳо ба иҷрои маросимҳо ва рафтори 

одамон назорат мекнанд. Дар даосизм руҳбоният ва тарғиби ҳаёти порсоӣ вуҷуд 

донанд. 

 

Супориш ва саволҳо 

1. Ин динхо бо хамдигар чӣ шабоҳат доранд? 

2. Дар бораи муборизаи сикҳҳо барои Панҷоб чӣ маълумот доред? 

 

8. ЗАРДУШТИЯ 

 

ЗАРДУШТИЯ - динест дар Осиёи Миёна пайдо шуда, тақрибан дар ҳазораи 

0д1086 охири то мелод дар сарзамини Эрон пахн гаштааст. 
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Зардуштия номи худро аз номи пайғамбари асосгузори ин дин Зардушт 

/Зардуштра-Зарросп/ гирифтааст, Ў фарзанди Горшосп /Поурушасп/ буда, шояд 

Зардушт номи асосии ў набошад. Дар ҳар сурат дар шарҳи номи Зардушт 

ақидаҳои гуногун вуҷуд дорад, ки асосаш аз инҳо иборат аст: 1/ ақидае дар байни 

олимон ҳаст, ки ин бештар ба касбу кори ў дахл дорад ва ба маънии галабони 

шутурҳои зард мебошад; 2/ ақидае вуҷуд дорад, ки Зардушт номи мансаб ва унвон 

аст, ба рўҳониёни аз ҳама бонуфуз дода мешуд. Мувофиқи ривоятҳо Зардушт дар 

сисолагӣ ваҳйи илоҳиро мегирад ва мардумро ба оини зардуштӣ даъват мекунад. 

Ў бо худои бузург Аҳурамаздо мулоқот менамояд. 

Дар баробари парастиши Аҳурамаздо дар зардуштия эътиқод ба дигар худоҳо, ки 

дараҷаашон нисбат ба Аҳурамаздо пастаранд, вуҷуд дорад, аз ҷумла Митра-

Напату Сраоша, Аша ва дигарон, дар баъзе сарчашмаҳо онҳо муқаррабон зикр 

шудаанд. Худои мухолифи Аҳурамаздо Аҳриман мебошад. 

Аз рўи таълимоти зардуштия олам аз ду қувва, ду мабдаъ –мабдаи некию бадӣ 

иборат аст. Офаридгори мавҷудоти нек ва некӣ Аҳурамаздо мебошад, ў бо холиқи 

мавҷудоти зисту бад, мабдаи бадӣ-Аҳриман дар мубориза аст. Зардуштия 

моҳияти бадиро дар олам кушода, пайравонашро ба муборизаи зидди он 

сафарбар месозад. 

Асоси таълимоти ахлоқии зардуштия пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори нек 

ташкил додааст. Зардуштия ҳамзистии некию бадиро рад карда, муборизаи 

оштинопазир бар зидди бадӣ, бадахлокӣ, беадолатӣ даъват менамояд ва таъкид 

мекунад, ки инсон бо амали неки худ ғалабаи Аҳурамаздоро бар Аҳриман 

метезонад. Дар оини зардуштӣ илмомўзӣ, ростгўию росткорӣ аз беҳтарин 

унсурҳои гуфтору рафтори нек ҳисоб мешаванд. Дар таълимоти зардуштия ҳаёти 

эрониёни қадим инъикос шудааст. Аз ҷумла зиндагии кишоварзӣ ва муқимӣ, ки 

Аҳурамаздо онро дастгирӣ мекунад, муқаддас будани :замину об, офтоб ва ғайра 

ба ҷиҳатҳои муҳими зиндагии эрониён алоқаманданд. Бояд гуфт, ки дар 

маросимҳои зардуштия одатҳою маросимҳои миллӣ инъикос ёфтаанд, аз он 

ҷумла идҳо, никоҳи маҳорим ва ғайра. 

Аз рўи ақидаи зардуштия Аҳурамаздо хилқати одамро дар ду марҳала анҷом дод: 

аввал он ҳама чизро дар шакли рўҳонӣ бунёд кард, ғайриҷисмӣ ғайримардӣ, баъд 

ба онҳо сурати моддӣ кашид. Ҳастии моддӣ нисбат ба ҳастии ғайримоддӣ пасттар 

буд. Азбаски таъсир ба олами моддӣ барои қувваи бадӣ имконпазир буд, 

фаъолияти харобкорон он сар мешавад. 

Мувофиқи ривоятҳо Аҳриман ба воситаи доираи поёнии осмони сангин вориди 

дунё шуд ва камолоти онро тахриб намуд. Масалан, дар об намак ҳосил карда, 

онро шўр сохт ва ба замин қадам ниҳода, аксари онро ба биёбон табдил дод, ҳатто 

ба махлуқи ҳафтум-оташ ҳам таъсир карда, онро бод уд халалдор намуд.  

Худоҳо муттаҳид шуда барои ҳар чӣ бештар сабз шудани рустанӣ боронро ба 

вуҷуд оварданд. Хонадони инсон тамиз гардид ва миқдори инсоният бештар ва 

ғайра. Таърихи олам ба се давра ҷудо мешавад: аввал - хилқат, давраи дуюм-

ҳуҷуми Аҳриман ва дар натиҷа фосид гаштани олам. Дар ин давра олам комилан 

аз хайр иборат нест, балки хайру шарр бо ҳам махлут гаштааст. Одамон бояд ба 

Аҳурамаздо ва шаш маъбуди дигар ибодат кунанд, ки дар онҳо бадӣ камтар боқӣ 
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монад. Ин имконият медиҳад, ки бадиҳои олам аз байн рафта, худи олам дар 

шакли мукаммали пештарааш барқарор гардад. Давраи сеюм-давраи ҷудошавии 

хайр аз шарр аст. Шарр комилан шикаст мехўрад ва пурра аз байн меравад, 

некию саодат ҳукмрон мегардад ва ин давра беинтиҳо давом мекунад. Барои 

чунин анҷоми нек инсон бояд Аҳурамаздо ва шаш Амеша-спента /худоҳои 

ёрирасон Аҳурамаздо/-ро ситоиш ва ибодат намояд. 

Лаҳзаи пирўзии некӣ бар бадӣ-Фрамонеретм /ё худ Фрамегирд/ ном дорад, ки 

шояд ба маънии муъчиза бошад. Инсон дар таълимоти Зардушт ҳамкори худост, 

то некӣ ба бадӣ пирўз шавад. Тақсими таърихи олам ба давраҳо инкишофро дар 

олам таъкид менамояд ва инсонро фаъол месозад. Марг бузургтарин бадбахтии 

инсоният мебошад ва ҷони инсонро маҷбур месозад, ки олами моддиро тарк гўяд. 

Ва ҳар ҷон барои амали анҷомдодааш бояд ҷавоб гўяд. Ҳама имкони ба ҷаннат 

ворид шудан доранд.  

Дар назди пули сирот тарозу ҳаст, савобу гуноҳи мардум баркашида мешавад. Ба 

ин муҳосиба Митра, ки дар ду тараф Сраоша ва Рашпу тарозуро нигоҳ медоранд, 

роҳбарӣ менамояд. Агар аъмоли некӣ касе бештар бошад, пули васеъ ўро интизор 

аст, ҷон бо он пул сўи осмон раҳсипор мешавад, агар гуноҳҳо бештар бошад, пул 

чун теғ тезу борик мешавад, ҷонро дошта ба поён ба дузах мекашанд. Дар давраи 

махлутшавӣ - давраи дуюм, ҷон ба тамоми файзҳо баҳраманд намегардад, зеро 

хушбахтии комил танҳо дар давраи Фрашегирд муяссар мешавад. Дар ин давра 

қиёмат қоим шуда, хама аз охирин муҳокима мегузаранд. Ҳама бояд аз дарё, ки аз 

фулузоти гудохта иборат аст, гузаранд. Барои бегуноҳон он шири нармест. 

Гунаҳгорон комилан нобуд мешаванд ва ба маргӣ абадӣ маҳкум мегарданд. 

Бегуноҳон ҳаёти абадиро дарёфт мекунанд ва зиндагии босаодат насибашон 

мегардад. Зардуштия маросиму оинҳои зиёде дорад. 

Яке аз онҳо намози панҷвақта аст: саҳар, нисфирўзӣ, баъди нисфирўзӣ, намози 

шом ва намози нисфи шаб. Дар ҳар кадом намозҳо худое бештар ситоиш мешуд. 

Масалан дар намози саҳар худои Митра, дар нисфирўзӣ Аша-Вахишта /худо 

оташ/ ва ғайра. 

Ҳар як эътиқодманди зардуштия вазифадор буд, ки ҳафт иди бузургро ҷашн 

гирад: Макр-йой Заремайа - байни баҳор, Маидйойшема байни тобистон, 

Паитшаййа - иди баргардонидани ҳайвонот аз чарогоҳ, Майдйамрйаирйа - байни 

зимистон, Хамаспатмаэдайа - рўзи баробаршавии рўзу шаб дар баҳор, ниҳоят иди 

соли нав на оташ-иди Наврўз.  

Дар байни идҳо Наврўз шаҳомати хосе дошт ва дорад, Ҳафт ид инчунин марбут ба 

ҳафт навъи офариниш низ мебошад, Дар дини зардуштия парастиши 

Аҳурамаздо, пайрави аз Зарудушт таъкид мегардад ва бо калимаи "Фраваране" – 

манн эътироф мекунам" оғоз мешавад ва онро ҳар касе, ки ба зардуштия 

эътиқодманд мешуд, Он ба забонбурда такрор мекард. Дар эътирофи ду мабдаъ 

хусусияти дуалистии зардуштия баръало ошкор мегардад. Барои ибодат дар 

аввал суханони махсусе набуд, ҳар кас мувофиқи салиқаи худаш ниёишҳоро 

интихоб мекард. Баъдтар чунин матн ба номи Ясна-Ҳаптанҳапти -ибодати 

ҳафтбоб ба вуҷуд омад. Ғайр аз ин дар маросимҳо Аш-эм Ваху ва сурудҳо - яштҳо 

хонда мешаванд. Дини зардуштӣ оташро муқаддас ва ҷои ибодати зардуштиён 
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оташкадаҳо буданд. Оташро рамзи нур дар замин, фарзанди Аҳурамаздо, мазҳари 

нури абадӣ мешуморад. Пайравони худро аз амале, ки оташро фосид гардонад, 

боз медорад, мисли пуф кардани оташ,чизи нопаокро ба он партофтан ва ғайра. 

Зардуштия таъкид месозад, ки ахгаре аз оташ дар дили одамӣ ниҳон аст ва он 

ахгар доимо ўро ба пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори нек ҳидоят мекунад. 

Китоби муқадасси Зардуштия Авасто ё Авесто аст. Кўшиши ҷиддии гирдоварии 

Авесто дар давраи Сосониён ба вуқуъ пайваст, махсусан дар давраи Ардашери 

Бобакони Сосонӣ. Дар таърихи охирини давраи Сосониён, дар аҳди ҳукмронии 

Хусрави Парвез асри VI солшумории мелодӣ Авесто аз 21 китоб иборат аст. Он чӣ 

ки аз Авесто ба мо расидааст, иборат аз китобҳои зерин: Ясно - ибодат, қурбонӣ-

матнҳо барои маросимҳои динӣ; Яштҳо яштаабуд - сурудҳои динии зардуштия; 

Видевдат қонунҳои зидди девҳо-нормаҳои динӣ - ҳуқуқӣ, порчаҳо аз остону 

ривоятхо ва гайра; Виспарат - мачмуаи матнхои дуохо, ибо-датхо: "Ясно" дорои 72 

боб аст. Аз ин 17-тоашро готхо /сурудхо/ ташкил додаанд. Дар готхо асосан 

худованд Аҳуромаздо, мукаррабони у /амшаспандон/ ситоиш карда мешаванд. 

"Яштхо" - асосан мачмуи сурудхои динӣ буда, дар онхо инчунин баъзе ривоятхо 

накл гардидаанд. Яштхо ба ситоиши Аҳуромаздо, худоёни чудогона, ки 

мартабаашон нисбат ба Ахуромаздо паст аст, мисли Мехр /Митра/ - худои сулху 

амонӣ, мухофизи тартибот, Ардвисура Анохито - худои серхосилӣ, офаридгори 

файзу баракат дар кишоварзӣ ва чорводорӣ, Тиштра - худоӣи борону дарёхо, 

фариштахои дастёри Ахуро амшаспандон бахшида шудаанд. Дар яштхо инчунин 

фравашхо – рухи ачдодон, ки метавонанд ба такдири инсон таъсир расонанд, 

парастида мешаванд. 

"Видевдат" - ягона китобест аз китобхои "Авесто", ки дар шакли пуррааш то 

замони мо омада расидааст. Он аз мачмуи конуҳо оид ба маросимхои динӣ, 

масъалахои фарк кардани халолу харом, парвариши хайвонот, манъи корхои 

ношоиста иборат аст. Ба гайр аз ин маълумоти муайяне доир ба тасаввуроти 

зардуши оид ба кайхоншиносӣ медихад. 

Авесто на танхо ёдгорию сарчашмаи динӣ, балки ёдгории бузурги Эрони кадим 

аст. 

Ин китоб дар бораи тарзи зиндагӣ, одату маросимхо, акидаю тасаввуротҳо, 

хунару адабиёти эрониёни кадим маълумот медихад. Эътиқодмандони оини 

зардуштӣ, баъди пахншавии ислом, аз руи нуфус хеле кам шуда бошанд хам, холо 

хам мавчуданд ва бо номи порсхо дар Ҳиндустон микдоре аз онхо зиндагӣ 

мекунанд. Зардуштиён инчунин дар Эрону Покистон ҳам ҳастанд. супориш на 

саволхо. 

1. Кадом достонхоро дар бораи Ахурамаздо ва Ахриман медонед? 

2. Кадом унсурхои дини Зардуштия дар рузгори мо боки мондаанд? 

Дини Зардуштия дар кадом давлатхо пахн гашта буд ? 

 

9. ДИНҲОИ ҶАҲОНӢ. БУДДОИЯ 

Будоия дар асри VI то солшумории мелодӣ дар Ҳиндустон ба вуҷуд омадааст. Дар 

ин давра просесси пайдоиши муносибатҳои нав, ба футур рафтани сохти 

кабилави - авлодӣ на муносибатхои ба он хос, чудошавии чомеа ба табакахои 
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гуногун ва ташаккули давлати гуломдорӣ огоз шуда буд. Муносибатхои нав ва 

шароити тағйирёфта бо дини пештараи авлодию кабилавӣ мувофиқат намекард. 

Таъсири брахманхо ва оини брахмания хеле маҳдуд гашта буд. Гуруҳҳои наве, ки 

ба сари кудрат омада буданд, алалхусус ашрофзодагони ҳарбӣ тобеиятро бо 

брахмания намехостанд. Дини браҳмания бошад, ҳукумати браҳманҳоро таъмин 

месохт. Шароити таърихӣ табдили дини браҳманияро ба дини дигаре, ки 

муносибатҳои ба вуҷудомадаро ифода кунад, тақозо менамуд. Буддоия дар 

заминаи браҳмания пайдо шуд, аввал дар шакли фирқае аз браҳтимания ва сипас 

дини мустақил. Заминаи ғоявии буддоия таълимоти браҳмания мебошад, 

масалан таълимот дар бораи сансара, карма ва ғайра. Инчунин ба буддоия 

таълимотҳои фалсафӣ ва ривоятҳои он давр таъсири муаяне доранд. 

Тарафдорони буддоия пайдоиши дини худро ба фаъолияти шоҳзодаи Ҳинд 

Сиддхартҳа Гаутама алоқаманд месозад. Дар бораи Гаутама ривоятҳою қиссаҳои 

зиёд мавҷуданд. Умуман тарҷумаи ҳоли Гаутама баъди панҷ асри ҳаёташ тартиб 

дода шудааст. Табқи ривоятҳо тавалуди Гаутама ба маҷмўъи мўъҷизаҳо пайваст 

аст. Ў гарчи шоҳзода буд, вале аз овони ҷавонӣ дар бораи пирӣ, касалиҳою марг 

пайваста фикр мекард. Дар 29 солагӣ зану фарзандашро танҳо гузошта, зиндагии 

порсоӣ ва оворагардиро пеш мегирадю баъди 7 соли оворагардӣ ў ба ҳақ мерасад, 

соҳибмаърифат мегардад ва нури маърифат ақли ўро равшан месозад. Сипас 

Гаутама дар муддати 40 сол ба тарғиботи динӣ мепардозад. 

Мўътақидони буддоия гурўҳҳои роҳибонро ташкил дода, фақат аз садақаи 

мардум зиндагӣ мекарданд. Нуқтаҳои асосии буддоияи таълимоти ибтидоӣ дар 

маҷмўаи Трипитака /сабаби сегона/ баён шудаанд. Аҳкоми диниро буддоиҳо чун 

каломи илоҳӣ - каломи Буддо мепарастанд. Дар он инчунин аслҳои муҳими 

ташкили ҷамъиятҳои руҳбонӣ баён шудаанд. Мувофиқи ақидаи буддоиҳо чор 

асли муҳим ба Гаутама ҳангоми баёни ваҳй аён шудааст: 

 

1/ зистан - яъне ранҷ кашидан; 

2/ сабаби ранҷ - хоҳишҳо /орзуҳо/ аст; 

3/ барои аз ранч рахои ёфтан бояд аз орзухо /хохишхо/ озод шуд; 

4/ рохи халос шудан аз хохишхои танпарастона мутобики таълимоти Буддо амал 

кардан аст. 

 

Ривояти хакикатхои мукаддас диндорро метавонад ба мақсади асосии хаёташ-

нирвана биёрад. Нирвана-холати оромии абадӣ, саодат ва хушбахтӣ аст, дар ин 

маврид инсон пурра аз дилбастагиҳои дунявӣ озод мешавад. Дунёбезорӣ яке аз 

рукнхои буддоия бошад хам, холо аз тарафи баъзе равияхои он бефаъолияӣ, 

бепарвоӣ ба зиндагӣ, дунёбезорӣ ба фаъол будан, иштироки фаъолона дар 

зиндагӣ иваз карда шудааст, махсусан дар Махаяна. Аз руи акицаи буддоия чахон 

аз амвочи заррахои гоявӣ-Дхарма иборат аст. Аз махлутшавии он хамаи ашёи 

олам ва инсон ба вучуд меоянд. Марг чудошавии пайвастагихои гуногуни дхарма 

ва дохил шудан ба таркибхои нав аст. Чизи нави дар натичаи ин ба вучуд омадаро 

карма муайян мекунад  ки сифату кисмати он аз амали неку бади дар гузашта 

содиркарда вобастагӣ дорад. Мавқеи инсон ва зиндагии у низ тибқи хамон конун 
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аст. Кас набояд барои дарачаи баландтар талош кунад, балки шукрона намуда, ба 

тарғиби таълимоти Буддо бипардозад, тибқи он амал намояд, то ин ки дар оянда 

дарачаи баландтар ва таквини авлотаре ўро насиб гардад. 

Дар Маҳаяна таълимот дар бораи ҷаннат вуҷуд дорад ва он дарвоза, мақоми ба 

нирвана тасаввур мешавад. 

Дар таълимоти буддоия мавқеи муҳимро масъалаҳои ахлоқӣ ишғол кардааст. Он 

эҳтиром ба моликияти каси дигар, адолат, покии рафтору ақида, сахованмандӣ, 

накштани мавҷудоти зинда ва ғайраро тарғиб менамояд. Дар асри аввали 

солшумории мелодӣ буддоия ба дуравия тақсим шуд: Хинаяна ва Маҳаяна-роҳи 

танг, маҳдуд ва роҳи васеи наҷот. 

Хинаяна ба буддоияи ибтидоӣ бештар такя кардан аст. Ин равия Буддоро инсоне 

медонад, ки роҳи наҷотро ёфтааст. Роҳи асосии наҷотро дар зиндагии порсоӣ, 

дурӣ аз дилбастагиҳои нафсонӣ, дар гўшанишинӣ мебинад. Бештар халосии 

шахсӣ, фардиро таъкид менамояд. Берун аз Ҳиндустон Хинаяна дар маҳаллаҳои 

ҳиндунишинпаҳн гардидааст /Ҷанубу Шарқии Осиё, Шри-Ланка/. Дар Маҳаяна 

имконияти наҷот на танҳо барои роҳбарон, балки дигар одамони қаторӣ низ 

имконпазир мегардад. Дар ин маврид зарурати тарғиботу ташвиқоти будоия, 

дахолат ба умури иҷтимоию давлатиро таъкид мекунад. Маҳаяна ба замона 

бештар мувофиқ шуда, аз ҳудуди Ҳиндустон /Осиёи Миёна, Шақи дур/ паҳн 

гадид. Буддо дар Маҳаяна ба худо табдил ёфт, ки ба хотири ў маъбадҳои 

/ибодатгоҳҳои/ зиёд бино шуданд ва маросимҳои бошукўҳе анҷом дода мешаванд. 

Зиёрати “ҷойҳои муқаддас” расм гардид. Дар минтақаҳои гуногун вобаста ба 

одату анъанаҳои онҳо буддоия шаклҳои маҳҳаллии худро пайдо кард, сеҳру ҷоду, 

эътиқод ба мўъҷиза вусъат ёфт. 

Дар Ҳиндустон аз асрҳои VI-VII сар карда таназзули буддоия оғоз мешавад ва 

мавқеи худро аз даст медиҳад. Таъсири он дар шаклҳои тозаи ба шароити 

таърихӣ мувофиқ дар кишварҳои Осиё бештар мешавад. 

Яке аз шаклҳои буддоия ламаизм мебошад /лама-тибетӣ-олӣ, самовӣ/.дар асрҳои XIV-

XV дар доираи Маҳаяна ташакул ёфт. Фарқияти ҷиддӣ дар байни онҳо парастиши 

хубилганҳо /аз нав эҳёшуда/-худоҳои зинда, Буддои таҷассум ёфта мебошад. 

Чунин шахсон ламайҳои олирутба, дар тибетиҳо Далай - лама /далай-бузург/ 

мебошад. Барои ламаистҳо руҳбонияти оммавӣ хос аст. 

Буддоия дар тули асрхои зиёд дар хаёти мардуми баъзе кишвархои осиёӣ решаи 

амик давондааст. Он ба хамаи сохахои хаёти чамъияӣ ва ичтимоӣ таъсир кардааст 

ва маросимхои зиёде дорад, аз чумла курбони, хач, ибодат, идхо ва гайра. Дар 

баъзе кишвархо, масалан, Таиланд, буддоия дини давлатӣ мебошад. Пайравони 

он дар шарки Дури Руссия, кишвархои Осиёи Чанубӣ, Хиндустон, Хитой зиёданд. 

Дар Хитой фиркаи Дзени буддоия дар асоси Махаяна тарафдорони зиёд дорад. 

Хамин фирка ба Корея, Ветнам, Япония хам пахн шудааст. Фаркияти ин фирка 

кабл аз хама дар таълимоти он дар бораи алока бо "хакикати мутлаки хикмати 

Буддо" мебошад. Баъзе намояндагони фирка Дзенро чун шакли психотерапия ва 

психоандамез медонанд. 
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Супориш ва саволхо. 

1. Динхои чаҳонӣ аз динхои миллӣ чӣ фарк доранд? 

2. Дар чумхурии мо нишонахои буддоия боки мондаанд? 

 

10.ДИНИ НАСРОНЙ 

_______________________________________________________________________ 

НАСРОНИЯТ яке аз динхои сернуфузи чахонӣ буда, пайравони зиёде дар хама 

гушаю канори дунё дорад. Пайдоишу пахншавии он хоси давраи муайяни  

таърихи буда, ба фаъолияти гуруххои мухталифи ичтимоӣ алокаманд аст. 

Макони пайдоиши он музофотхои шаркии Империяи Рим аст. Империяи Рим аз 

Мисру Байнанахрайн сар карда, то сохилхои Испания ва Британияро дар итоати 

худ дошт. Ин давлати азим халкхои гуногунро бо хам омехта карда, аз бисёр чихат 

рохи таърихии канори Бахри Миёназаминро барои бисер асрхо дар ихтиёр дошт. 

Яке аз чихатхои мухими он синкретизм, омехташавӣ ва пайвастшавии унсурхои 

гуногуни кисми Шаркӣ бо чахонӣ Юнону Рим мебошад. Шаклхои гуногун, 

дарачахои мувофики инкшофи маданият, сохторхои иҷтимоӣ-иктисодӣ, 

низомхои сиёсӣ, динхои гуногун дар давлати бузург дар муносибати мураккаби бо 

хам алокаманд, ба худ кабул кардани чихатхои гуногуни якдигар ва хам инкори 

якдигар карор доштанд. 

Пайдоиши дини насронӣ дар Империяи Рим ба хамин давраи таърихӣ алоқаманд 

аст, дучори табаддулотхои бузурги таърихӣ гаштааст. Дар ин давра чумхурии Рим 

ба Империяи Рим табдил меёбад. Римро муборизаҳои Гуногуни сиёсӣ-иҷтимоӣ, 

шўриши деҳқонон бо сардории Спартак, диктатураҳои Юлий Цезар, Антоний 

фаро мегирад ва зинаи нави инкишофи давлат ба вуҷуд меояд, ки дар он 

муносибатҳои нави ҷамъияти пайдо шудаинкишоф меёбанд. Пайдоиши империя 

бештар ба давраи ҳукмронии Гай Юилй Цезар Октавиан ё худ император Август, 

ки ба Цезар сенат ин номро дода буд, рост меояд. Гай Юилй Цезар, дар соли 29 то 

мелодба ҷангҳои гражданӣ хотима дода, ба сари ҳкимияти меояд ва сулҳ дар Рим 

бар карор мегардад. Август тамоми ҳокимияти давлатиро ба худ тобеъ сохта дар 

идоракунии давлат тағйироти ҷиддӣ ба амал меовард. Ба қавли муаррихи Рими 

қадим Тацит асоси тарғиботи давлатӣ ба тағйироти амиқ дучор гашта, аз 

қарорҳои дастоҷамъии пештара чизе боқӣ намемонад. Аз давраи Август сар 

карда, сохти ҷумҳуриявии давлат аз байн меравад. Ба ин тағйирот дигаргуниҳои 

иҷтимоӣ сабабгор мешаванд. Қувваҳое, ки ҷумҳуриро ба вуҷуд оварда буданд, 

нуфузу таъсири худро гум карда, мавқеашонро ба қуваҳои нав медиҳанд. 

Зиддияти байни ғуломдорон ва ғуломон, байни сарватмандон ва шаҳрвандони 

озоди бечиз.ю байни шаҳрвандони баробарҳуқуқи Рим ва шаҳрвандони беҳуқуқи 

гирду атроф, зиддияти байни табақаҳои гуногун дар сенат ба шикасти тарзи 

ҳукмронии ҷумҳуриявӣ сабаб гаштанд. Дар роҳи инкишофи давлатӣ ва шакли 

ҳукмронӣ Август ин зиддиятҳоро ба назар мегирифт ва ба ташкили як тарзи 

ҳокимияти мутлақ асос гузошт. Таърихшиносии имрўза империяро ба ду давра 

тақсим мекунад-принципат ва доминат. Давраи аввал, ки аҳди Август низ ба он 

дохил мешавад ва се аср тўл мекашад, даврае буд, ки ҳокимияти император 

ҳамчун ҳокими мутлақ бо либоси ҳукмронии ҷумҳуриявӣ пўшонида шуда буд ва 
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минбаъд он ба доминат, шакли ошкорои ҳукмронии мутлақ меовард, як қатор 

тағйиротҳо дар муносибатҳои гуногуни ҳуқуқӣ, дар ҳаёти иҷтимоӣ, дар афкори 

мардум вобаста ба шакли нави ҳукмронӣ ба вуҷуд меояд. Аз ҷумла метавон як 

андоза зиёд шудани ҳуқуқи шаҳрвандони гўшаю атрофро номбар кард. Азбаски 

император ҳокими мутлақ гашт, муносибати омма низ ба вай дигар шуда, ба ў 

қувваи махсуси фавқуттабиатро нисбат медоданд. Ўро дар қатори худоён 

мепарастиданд. 

Аз ҷумла дар асарҳои худ Вергилий Августро дар байни бурҷҳои осмон ҷой 

медиҳад ва мегўяд, ки Ақраб /номи бурҷ/ бояд он тарафтар равад, то ба бурҷи нав 

ҷой диҳад. Ҳуқуқи ноҳияҳои гўшаю атроф меафзояд, мавқеи лашкар ҳамчун 

қувваи иҷтимоӣ-сиёсӣ хеле мустаҳкам мешавад. 

Ба зиддиятҳою муборизаҳою сиёсию дохилӣ нигоҳ накарда, сиёсати забткории 

империя давом мекунад, мамлакату сарзаминҳои нав ба империя тобеъ карда 

мешаванд ва ҳудуди он хеле васеъ мегардад. Дар давраи нисбат ба давраи 

ҷумҳурият ба ғуломон диққати бештар дода мешавад, масъалаи ғуломон 

масъалаи асосии империя мегардад. Ҳарчанд дар давраи авали империя 

шўришҳои калони ғуломон ба вуҷуд наомада бошад ҳам, зиддияти ғуломон хеле 

тезу тунд мегардад. Истисмор ва беҳуқуқии ғуломон дучанд мешаванд. Агар пеш 

ба масъалаи гурехтан ва ё озодшавии онҳо давлат дахолат намекард, ҳоло баръакс, 

давлат бо тамоми қудрати худ манфиати ғуломдоронро ҳимоя карда, дар 

истисмор ва баргардондани онҳо ба ғуломдорон ёрӣ мерасонд. Масалан, қонун 

бароварда шуда буд, ки агар ғуломдор аз тарафи ғуломон кушта мешуд, дар ҳаққи 

тамоми ғуломони ин ғуломдор, хоҳ ба ба ин кор шари к бошад, хоҳ набошанд, 

ҳукми қатл содир мегадид. Барои мисол метавон гуфт, ки 400 ғуломи Педания 

Секунд /зану бачаҳояшон ҳам/ бо ҳамин ҷиноят кушта шуда буданд. Ин гуна 

ҳодисаҳо хеле зиёданд. Бисёр дигар қарорҳои давраи империя ҳам бар зидди 

ғуломон бо ҷазодиҳи онҳо дахл доштанд. Нигоҳ доштани лашкари зиёд, дастгоҳи 

васеи давлат бар дўши халқи меҳнатӣ афтода буд. Андозҳо рўз аз рўзафзун 

мегаштанд. Дигаргуниҳо ва тағиротҳо дар ҳаёти иҷтимоӣ инъикоси худро дар 

ҳаёти маънавии мардум, ҷаҳонбинӣ, афкори онҳо низ ёфтанд. 

Зиддиятҳои гуногуни иҷтимоӣ, душвориҳо, кулфату азобе, ки ба дўши халқи 

меҳнаткаш, ғуломон афтода буд, зулм ва истибдоди бехад нотавонию ноумедӣ 

оммаро побанди ҳар гунна ҳуруфот месохт, ҳатто намояндагони синфҳои дороро 

ҳам гирифтори худ мекардам. 

Шакли нави давлат-мутлақият, ҷиҳатҳо ва масъалаҳои нави вобаста ба ғуломон 

ақидаҳо ва муносибати наверо дар масъалаи муносибати ҷамъият бо шахс ва шахс 

бо ҷамъият ба вуҷуд оварданд ва алоқаи пештараро аз байн бурданд. Меъёрҳои 

ахлоқии ҷамъияти, ки пеш буданд, меъёрҳои қадимаи ахлоқии неку бад ва ғайра, 

агарчи тамоман аз байн нарафта ҳам, ба тағйироти қадъӣ дучор гаштанд. 

Гурўҳҳои наве, ки дар идоракунии давлат иштирок мекарданд, дар сенат аз 

муҳофизакории пештара озод буданд. Ва ғайра аз ин чизпарастӣ, моҷароҷуӣ ва 

ғайра ба ҷузъи амали ин гурўҳи одамон табдил ёфта буданд. 

Тағйироти фикрӣ, ахлоқӣ на танҳо дар байни аъзоёни сенат, балки дар дигар 

гурўҳҳои ҷамъиятӣ низ ба амал омад. Дар табақаҳои боло як навъ камбуди 
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маънавӣ, холигӣ ва маҳдудият ҳис карда мешуд. Дар байни табақаҳои поёнии 

ҷамъият-ҳунармандон, аз ғуломӣ озодшудагон меъёрҳои дигари баҳодиҳии 

арзишҳои ахлоқӣ, динӣ ташаккул меёбад. Ҳамин тавр дар байни ин гурўҳҳои 

ақидае пайдо мешавад, ки боигарӣ, нажод, мансаб наметавонад сабаби саодати он 

ҷаҳонӣ гардад, балки некўкорӣ ва камбағалӣ, раҳмдилӣ соддагӣ ва ғайра дар он 

ҷаҳон ҳаёти хушбахтонаро таъмин месозад.  

Камбуди маънавӣ /холигии маънавӣ/ на танҳо дар ахлоқ, балки дар ин ҳам 

мушоҳида мегардад. Динҳои пештараи Рим тамоман беқурб шуда буданд. Дар 

натиҷа нуфузи таълимотхо ва равияҳои нави ғоявӣ, фаслафӣ дар Рим бештар 

гардиданд. Аз ҷумлаи онҳо таълимоти Сенека /стоисизм-равоқия/ ва Филони 

Алексадрӣ буд. 

Ба ғайр аз ин нуфузи худоҳои дину эътиқоди Эрон-Митраизм, ва ғайра, ки дар 

империя хеле зиёд мешавад, ғояи тавҳид низ дар Рим маъмул мегардад. Ҳамин 

тавр дар империя Рим заминаҳои иҷтимоӣ, ғоявӣ барои дини тавҳид насронӣ 

пайдо шуд. 

Минтақаи пайдоиши дини насронӣ музофоти Рим-Яҳудия дониста мешавад, ки 

дар арафаи солшумории мелодӣ маркази зиддиятҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ 

гардидааст. Аз соли 63 то мелод сарлашкар Комней Байтулмуқаддасро ишғол 

намуда, Яҳудияро тобеи Рим гардонид. Дар Яҳудия муборизаҳои сиёсӣ, ғоявӣ дар 

дохил авҷ мегиранд. Нависанда Иосиф Флавий се гурўҳи асосӣ: саддуқиён, 

фарисиён, эссениёнро ном бурдааст. Саддуқиён аз табақаи рўҳониён, ашрофони 

заминдор иборат буданд. Ва дар байни мардум таъсири зиёд надоштанд. 

Фарисиён, ки аз табақаҳои гуногун иборат буданд, қувваи бузурги сиёсиро ташкил 

медоданд. Гурўҳи сеюм эссенҳо аз рўи аз рўи эътиқоди худ аз дини маъмули 

яҳудӣ фарқ мекарданд. Онҳо роҳи инкишофи манбаҳои таърихиро ба омадани 

Масеҳо вобаста медонистанд. Баъзе эссенҳо ба биёбон рўй оварда, зиндагии 

дарвешонаро пеш гирифта буданд. Ҳамин тавр баъд аз он ки Яҳудия ба Рим тобеъ 

карда мешавад, вазъияти мураккаби иҷтимоӣ-сиёсӣ боз ҳам мураккабтар 

мегардад. 

Қуллаи ин муборизаҳои сиёсӣ шўрише буд, ки барои пахш кардани он барои 

империяи Рим 7 сол лозим шудҲодисаи дар ин ҷо рух дода, ки дар назари 

мардум гўё, ки аз охири Дуне хабар медод, интизорӣ ба Масеҳо, ки бо ёрии он 

қувваи Римро шикаст додан мумкин аст, акидахои гуногуни бо хам 

ракобаткунандаро ба вучуд меоварданд. Як гурух дар назди кухи мукаддаси 

Горизия чамъ мешаванд. Ба назди кух баъзехо бо силох меоянд. Прокарутари 

Яхудия Понтий Пилат аскар фиристода дар он ҷо чамъшудагонро кисман катл ва 

кисман пароканда месозад. Соли 1947 подабони чавон дар шимоли гарби Бахри 

Майит дастхатхои кадимаро пайдо намуд. Дуртар аз он дар 10 гори дигар низ 

дастхатхо ёфт шуданд. Аз мухтавои ин дастхатхо чунин чиз бармеояд, ки барои 

эссенҳо умумияти мехнат, умумияти мол хос аст. Онҳо нисбат ба молу мулк 

танаффур доштанд. Расму оинхои дини насроӣ - аз кабили гуслу таъмид дар 

чамоати Курмон дучор мегарданд. Ин бозёфтхо гувохӣ медиханд, ки акидахои ба 

дини насронӣ наздик дар ин махал вучуд доштааст. 
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Таъсири яхудият ба насроният ва умумияти онхо хеле зиёд аст. Китобхои 

мукаддаси пайғамбарон, бисер расму оинхо, унсурҳои таълимот барои хар ду дин 

умумӣ мебошанд. Насроният дар асри охир то мелод ва дар ибтидои 

солшумории мелодӣ дар Рим пахн мешавад. 

Солшумории мелодӣ ибтидои худро аз таваллуди Исои Масеҳ мегирад. Аввалин 

насронихо гуломон ва камбагалон буданд. Дар ҷамъияти нассрониҳо ҳаввориён - 

шогирдони Исои Масеҳ рохбарӣ мекарданд, баъдтар аз дигар табакахои ичтимоӣ 

хам а афроде ба ин ҷамъият дохил мешаванд. 

Минбаъд руҳониҳои касбӣ кашишхо, ускуфхо ба чамоатхои насронӣ  рохбарӣ 

менамоянд. 

Дар ибтидои асри IV хукумати императорӣ ба насроният таваҷҷуҳ зохир мекунад. 

Император Константин бо фармони худ дини насрониро дар аввал яке аз динхои 

империя ва баъдтар дини расмии он эълон мекунад. 

Соли 325 анчумани умумии насронихо дар Никей даъват мешавад, ки шурои 

умумичахониро эълон менамояд. Насроният ба дигар кишварҳо, берун аз худуди 

империям Рим низ пахн гардида, нуфузи бузурге пайдо мекунад ва ба яке аз 

динхои умумиҷаҳонӣ табдил меёбад. 

Аслҳои насроният дар эътиқодномае, ки дар соли 381 эълон шуда аз 12 асл иборат 

аст, муққадас шумурда мешаванд. 8 асли аввал ба ъэтиқод ба худои ягона даъват 

мекунад, худое, ки дар се маҳсар-худо-падар, худо-писар ва худо-рўҳ /рўҳ-л-қудс/ 

/таслис/ зоҳир мешавад. Падар - худо холиқи оламу одам, олами суварӣ ва 

ғайрисуварӣ ва худо-писар-Исои Масеҳ аст. Рўҳи муққадас чизест, ки аз Худо - 

падар сар мезанад. Таълимоти муҳим эътиқод ба сурати дигар зохир шудани 

Худост, мувофики он Исои Масеҳ аз Мариям мукаддас таваллуд мешавад. Мавкеи 

мухимро таълимот дар бораи омурзиш /омурзиши гуноххо/ ишгол мекунад. Исои 

Масеҳ худро барои омурзиши гунохи одамон курбон карда, рохи растакориро ба 

ҳар як фард нишон медихад. 

 

Супориш ва саволхо. 

1. Оид ба дини Насронӣ ва Исо-пайғамбар чӣ хел маълумот доштед 

2. Маънои «Қодир»-ро чӣ тавр дарк мекунед? 

3. Чаро дини Насронӣ аввал дар байии ғуломону камбағалон паҳн гашт? 

 

1 1 . КИТОБҲОИ ДИНИ НАСРОНӢ 

Ба китобхои мукаддаси дини насронӣ 27 китоб дохил мешавад. I Муҳимтарини 

онхо 4 Инҷил: Инҷилҳои Матто, Марқос, Луқо ва Юҳаннно мебошанд. Дар 

Инҷили Матто нақл карда мешавад, ки аз зани яҳуди Мариям, ки ба Юсуф ба 

шаҳвар мебарояд, бидуни муносибати ҷинсӣ аз «рўҳи муқаддас» Исо дар давраи 

подшоҳии Ҳиродос таввалуд мешавад. Подшоҳ Хиродос аз таваллуди Исо бохабар 

шуда, азбаски макони таваллуди ўро намедонад, фармон медиҳад, ки тамоми 

навзодҳоро сар бизананд. Аммо Юсуф, ки аз тарафи малик хабардор карда шуда 

буд, ба Миср меравад ва баъд дар Носира зиндагӣ ихтиёр мекунад. Сипас дар 

бораи пайғамбар Юханно (Яҳё), ки дар биёбонистиқомат карда, мардумро аз 

наздик шудани рўзи қиёмат; рўзи маҳшар ва ба ҷазо расидани гунаҳкорон 
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меогоҳонид, сухан меравад. Аҳли Яҳудия ба назди Юҳанно ибодаткунӣ мераванд. 

Дар инҷили Матто мавзиъаҳои болои кўҳ се бобро ташкил медиҳад. Дар ин 

мавъизаҳо сухан дар бораи ахлоқ меравад. Ба ҳар як кассе, ки таълимоти дини 

насрониро иҷро намекунад, дар қиёмат ҷазо ваъда карда мешавад. Бисёр 

навиштаҳои калисо дар папирусҳои Миср ёфт шудаанд. 

Ҳамаи ёдгориҳои насронияти ибтидоӣ ва забони ибрӣ навишта шудаанд, вале 

Инҷилҳо бошанд, бо забони юнонӣ. Инҷили Марқос аз Инҷили Матто аввалан, аз 

рўи ҳаҷм фарқ мекунад. 

Дар Матто 28 боб, дар Марқос - 16; матнаш ҳам аз се ду ҳиссаи Матторо ташкил 

медиҳад. Сониян, аз ҷиҳати мазмун низ Инҷили Марқос аз Матто фарқ дорад. 

Масалан, аз Марқос шаҷараи Исо оварда мешавад, ки дар Инчили Матто нест. 

Дар Матто Мавъизаи болои кух, оварда нашудааст ва гайра. Тибки маълумоти 

«Таърихи Калисо»- и Евсевия муаллифи Инчили сеюм Луко аст. Аз руи хачм 

Инчили сеюм аз ҳамаи он ду калонтар аст. 

Аз Маркос ду бор хачмаш зиёд аст. Баъзе ривоятхо ва наклхо дар ин чо бори аввал 

дарҷ мегардад. Аз чихати хронология низ ходисахо фарк доранд. Инҷил аз ривоят 

дар бораи бефарзандии падару модари Юханнои Маъмадон (Яҳёи 

Таъмиддиханда) оғоз меёбад ва пай дар пай дар бораи ҳомиладоршавии Марям, 

ба назди Элисобаъ рафтани у, сухбат бо малоика дар бораи таваллуди кудаки 

оянда накл мегардад. Вакте ки Марям бармегардад, Элисобаъ писар мезояд. 

Закарие, падари Юханно гунг мешавад. Хангоми номгузоӣ дубора забонаш 

кушода мегардад. Луко баъд ба баёни тафсили таваллуди фарзанди Марям 

мегузарад. Луко нишон медиҳад, ки Исо танхо дар тасаввури мардум фарзанди 

Юсуф аст, шачараи у ба Одам рафта мерасад. Одам бошад офаридаи Худост ва 

хамин тавр дар байни инсони заминӣ ва Худо алока баркарор мегардад. 

Инҷили Юҳанно ҳам аз ҷиҳати хронологи, топографӣ, интихоби ривоятҳо аз 

дигар Инчилхо фарк мекунад. Дар ин чо бештар ба рўҳоният эътибор дода 

мешавад. Аз руи он дар аввал сухан буд, сухани Худо. Ҳама чиз аз он сар мешавад: 

хает, бориш, рушной ва гайра. Макони фаъолияти Исо дар Инчили Юханно 

Яхудия ва Байтулмукаддас аст. Гуфта мешавад, ки Исои Масехо писари Худост. 

Вай дар бораи Мариям, таввалуди Исо ва ғайра зиёд таваккуф намекунад. Аз руи 

тадқиқотҳо Инҷили Юханно сохт, услуб ва гояи ягона дорад. Баъди Инҷилиҳа дар 

аҳди Ҷадид Аъмоли Ҳаввориён қарор дорад, ки давоми Инҷилиҳо мебошад. 

Баъди марги Исо шогирдони ў - ҳаввориён бояд мустақилона ҳамфикрони худро 

роҳбарӣ намоянд. Дар байни онҳо ду ҳавворӣ - Петрус ва Павлус мавъеи марказӣ 

доранд. Қисми сеюми адабиётҳои Аҳди Ҷадидро рисолаҳои ҳаввориён ташкил 

додаанд, ки аз 21 рисола ё гуфтор - яке аз Юҳанно, ду аз Петрус, се аз Юҳанно, як 

аз Яҳудо, 14-то аз Павлус иборатанд. 

Ваҳй 27-умин китоби Аҳди Ҷадид аст. Дар маркази он ғояи ба охир расонидани 

дунё, наздик омадани қиёмат қарор дорад. Ин ду боб аз рисолаҳои дорои 

муроҷият ба 7 ҷамоаи насронии ибтидоӣ иборат аст. 

Рисолаҳои мазкур аз ҷиҳати ҳаҷм хеле кўҳанд. Худо дар ин ҷо ба сурати одамӣ 

тасвир шуда, дорои чашмони оташбор, пойҳои чун миси гудохта, мўйҳои сафед 
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мебошад. Дар даст ситора дорад ва рўяш ҳамчун офтоб дурахшон аст. Дар Ваҳй 

баъзе воқеаҳои таърихӣ низ тасвир шудаанд. 

 

Супориш ва саводхо. 

1. Библияро мутоила намудед, кодом мавзўъҳяш ба шумо маъқуланд? 

2. Умумияти дини Насронӣ бо дини Ислом дар чист? 

 

12. ПАЙДОИШИ РАВИЯҲОИ ГУНОГУН ДАР ДИНИ НАСРОНӢ 

 

Дар натиҷаи тағйиротҳои гуногуни иҷтимоӣ, парокандагии давлатӣ Империяи 

Рим соли 395 он ба ду қисм ҷудо мешавад - қисми Ғарбӣ ва Шарқӣ. Ба зуди қисми 

ғарбии империя аз тарафи германҳо ишғол карда шуда, минбаъд дар он 

давлатҳои мустақили феодалӣ пайдо мегарданд. Дар қисми шарқии империя 

бошад ҳукумати император боз ба муддате боқӣ мемонад. Ин тақсимшавӣ ба 

дини Насронӣ бетаъсир намонд. Дар қисми ғарбии собиқ Империяи Рим калисои 

ғарбӣ мустақил гашт. Дар он қисмат ривояи католикӣ ва дар шарқи империя - 

Византия /Рум/ равияи православӣ ба вуҷуд омаданд. Ҳар кадоми онҳо дорои 

сохтору ақидаҳои худ гардиданд. Дар навбати худ католисизм дар асрҳои 

минбаъда равияҳои нав ҷудо мешавад, ки бузургтарини онҳо протестантизм аст. 

Соли 1054 калисои Ғарбию Шарқӣ аз ҳам тамоман ҷудо шуда, ҳар кадоми онҳо аз 

тарафи якдигар маҳкум карда шуданд. Ин давраи Патриарх Михаил Хирулария 

ве Левана / Лев IX/. Папа Легатҳояшро бо сардории кардинал мефиристад. 

Михаил ба онҳо гуфтугў кардан намехоҳад. Он вақт дар калисо легатҳо 

муҷассамаи патриархро дар оташ сўзонда ўро кофир эълон мекунанд. Патриарх 

ҳам шуроро даъват карда, легатҳоро одамони беимон эълон мекунад. 

 

ПРАВОСЛАВИЕ (Калисои Ортодоксии шарқӣ)_ 

Ақидаҳои асосии православие дар шўрохои умумиҷаҳонӣ 

муҳимтаринаш Никей ва Константинопол мебошанд, ба тартиб оварда 

шудаанд. Дар ҳар яке аз ин шўроҳо ин ва ё он қоидаи ҳаёти динӣ тасдиқ 

гардиданд. Китоҳои асосие, ки дар онҳо таълимоти дини православӣ зикр 

ёфтаанд, "Китоби муқаддас" ва «Ривоёти муқаддас» мебошанд. Ба «Китоби 

муқаддас» ваҳйи илоҳӣ, китобҳои ба пайғамбарон ва ҳаввориён тааллуқ дошта 

дохил мешаванд. Ба «Ривоёти муқаддас» гуфтори ашхоси муқаддас, ки ба 

дигарон-наслҳои оянда аҳкоми дин, илоҳиётро таълим дода, чӣ гуна иҷро кардани 

расму оинҳои диниро меомўзанд, дохиланд.  

Баръакси таълимоти протестантизм, ки «Китоби муқаддас»-ро чандон ба эътибор 

намегирад ва католисизм, ки онро нопурра медонад, православие ҳар ду ин 

манбаъҳоро баробар мешуморад. Ҳомиёни православи таъкид мекунанд, ки 

сирри «Каромоти илоҳиро» танҳо ҳангоми ин ду манбаъро як ҷо истифода бурдан 

фаҳмидан мумкин аст ва «ривоёти муқаддас» барои дуруст фаҳмидани «Китоби 

муқаддас» оварда шудааст. Мувофиқи таълимоти руҳониён рукнҳо, нуқтаҳои 

асосии ҳар дин дар эътиқоднома баён ёфтаанд, ки ҳеҷ гуна исбот ва бурҳонро 

талаб намекунанд. 
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Эътикодномаи православи инчунин он нуқтаҳое, ки дар шурои Константинопол 

/соли 381/ қабул карда шудаанд, ҳамчун эътиқоднома истифода мекунанд. 

Эътиқоднома, ки дар шўрои Константинопол қабул карда шудааст, аз 12 қисм 

иборат аст ва ин эътиқод ба вуҷудияти Худо-падар, ки холики одам аст, сипас 

эътиқод ба фарзанди илоҳӣ-Исон Масеҳ, ки аз Марями муқаддас таваллуд ёфтааст 

ва дар давраи Понтий Пилат кушта шуд ва рўзи сеюм аз нав зинда шуда ба осмон 

рафтааст, эътиқод ба Худо-рўҳи муқаддас (рўҳу-л-қудс), зарурияти таъмид, чипда 

гардонидан баъд аз миронидан ва ҳаёти ҷовидонии баъди марг ва ғайраро дар бар 

мегирад. Аз назари фақеҳони православӣ ин аркони дин ҳақиқати илоҳӣ 

мебошанд ва ҳеҷ гоҳ тағйир талаботи хиради инсонро қонеъ мекунанд. Дар охири 

асри Х дар давраи ҳукмронии Владимир Рус дини насрониро қабул кард, ки 

нуфузи он қариб 100 сол пеш оғоз ёфта буд.  

Дини насронӣ ба Рус дар шароите паҳн гардид, ки динҳои қадимаи славянҳо 

дигар мавқеи устувор надоштанд. Маҳз равияи православӣ барои он дар Рус паҳн 

шуда буд, ки алоқаҳои иқтисодӣ, сиёсӣ мадании давлати Руси Қадим бо Визатия -

маркази ин Калисои Шарқӣ, нисбат ба дигар ҷойҳо устувор буд. 

Сеюм он шакл, ки дини насронӣ дар Византия дошт, диққати князҳои Киеви 

Русро ба ҷиҳати мутеъ будани калисо ба давлат ҷалб кард. Католисизм худро аз 

давлат болотар мегузошт. Сеюм ин ки фаъолияти таблиғотии калисои Византия 

хеле барваққтар нисбат ба дигар равияҳои динӣ оғоз ёфта, вусъати бештаре дошт. 

Чорум ин ки ибодатҳои равияи православӣ ба забони модарӣ, на бо лотинӣ 

мисли католисизм, баогузор мешуд, ки ин ҳам диққати князҳои бузурги русро ба 

худ накашида наметавонист. Дини насронӣ дар Руси Қадим ба зудӣ паҳн нашуд, 

балки муддати зиёд лозим омад, ки аз тарафи оммаи мардум қабул шавад. 

Ибодатҳои ҳаррўза, идҳои гуногуни динӣ, маросимҳо, рўза ва ғайра ба диндорон 

таълимоти православиро таъкид менамояд, онҳоро водор месозанд, ки доимо 

Худо муроҷиат кунонанд ва бо калисо дар иртиботи доимӣ қарор гиранд. 

Миқдори умумии маросимҳои православиҳо ба 467 мерасад, дар ҳудуди 200 рўз 

бояд онҳо рўза доранд. Махсусан, идҳои динӣ хеле бошукўҳ аз тарафи калисоҳои 

православӣ ва диндорон қайд карда мешаванд. Иди қадими православиҳо ва 

тамоми насрониҳо иди эҳё мебошад, ки дар ин рўз Исои Масеҳ ба таври 

мўъҷизанок дубора зинда шудааст. Дигар иди бисёр муҳими православиҳо пасха, 

ба қавли аҳди калисо, «иди идҳо» аст. 

Сипас, идҳои дувоздаҳгона, таваллуди модархудо, ба калисо ворид шудани модар-

худо, таъмиди Масеҳо, ба Байтулмукаддас омадани Худо /панҷоҳа/, рўзи 

модархудо ва ғайра.  

Дар православие рўзҳое, ки рўза дошта мешавад ва диндорон аз хурокҳои гўштӣ 

худдорӣ мекунанд, низ ба низом дароварда шудааст. 

Рузаҳо бисёррўза ва якрўза ҳастанд. Аз ҷумлаи рўзаҳои бисёррўза рўзаи акбар ё 

рўза, чилрўза, рўза ба шарафи ҳаввориён Петрус ва Павлус, рўза ба шарафи 

модархудо, ки ба тақвими кўҳна аз I то 15 август давом мекунад. Ба рўзаҳои якрўза 

рўзаҳои чоршанбе ва ҷумъа, рўзҳои азобу шиканҷа ва фавти Исои Массеҳ ва ғайра 

илова мешаванд. Ба ғайр аз ин дар православие маросимҳое ҳастанд, ки диндорон 

дар онҳо марҳамати илоҳиро мебинанд. Ин гуна маросимҳо муқаддасоти 
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ҳафтгона номида мешаванд ва аз инҳо иборатанд: 1/таъмид, ки маънои ворид 

шудан ба калисоро дорад, 2/ тадҳин, ки шахси нав ба дин воридшуда бо равған 

молида мешавад, 3/ ашои раббонӣ-хўрдани нону шароби калисо, ки диндоронро 

ба Исо мепайвандад ва ба ҳаети абадӣ шарик мегардонад, 4/ эътироф /эътирофи 

гуноҳҳои кардашуда, 5/ қабули силсилаи муқаддас, ки барои дар калисо кор 

кардан ҳуқуқ медиҳад, 6/ никоҳ, ки барои таваллуди кўдаки ҳалолӣ ва тарбияи 

онҳо дар рўҳи насоро ҳуқуқ медиҳад, 7/ тадҳини майит (тақоруб), ки дар ҳолати 

бемории сахт ба нияти шифо низ онро ба кор мебаранд. 

 

ВАЗЪИ ИМРУЗАИ ПРАВОСЛАВИЕ.  

 

Калисои марказиеро чун католисизм ба вуҷуд наовардааст. Дар аксари 

мамлакатҳое, ки православие паҳн гаштааст, калисои мустакили православӣ 

пайдо шудааст. Ҳоло 15 калисои мустақили православӣ вуҷуд дорад: 

Константинопол, Искандария, Антиохия / Сурия ва Лубнон/, Байтулмуқаддас, 

Кипр, Сербистон /Югославия/, Руминия, Эллада /Юнон/, Булғория, Албания, 

Полша, Чехия, калисои мустақили Руси ва Грузинӣ. Православие тарафдорони 

зиёд дар ҷаҳони имрўза дорад. 

 

Супориш ва саволҳо. 

1.Чаро дини Насронӣ ба равияҳои гуногун ҷудо шуд? 

2. Дар Тоҷикистон кадом равияҳои он амал мекунанд? 

 

13. КАТОЛИЗМ 

 

Баъд аз ҷудошавии дини насронӣ ба калисои Ғарбӣ /римӣ, католикӣ/ ва Шарқӣ 

/православие, ортодокс/ хусусиятҳои хоси ин равия ба вуҷуд омад. Дар қатори 

нуқтаҳои ба тамоми дини насронӣ хос: эътиқод ба салосаи муқаддас, ҳақиқати 

Таврот ва ғайра католисизм дар таълимот, маросим ва сохти ташкилоти ақидаҳои 

махсуси худро дорад. Католисизм зухури рўҳи муқаддасро на танҳо аз падар-худо, 

балки аз писар-худо низ медонад ва ба ғайр аз биҳишту дўзах вуҷудияти барзахро 

таъкид менамояд, бегуноҳ, пайрави Исо дар замин, давомдиҳандаи кори Апостал 

Петруси ҳавворӣ будани Папаи Римро эътироф мекунад. Баръакси протестантизм 

дар радифи танҳо «Китоби муқаддас», «Ривоёти муқаддас»-ро низ манбаи 

таълимоти дини меҳисобад. Агар дар протестантизм Библияро ҳар як диндор 

тафсир карда тавонад, дар католисизм ба ин кор танҳо рўҳониён ҳак доранд. 

Дар шаъни рўҳониёни католик ҳукми муҷаррадӣ ҷорӣ аст. Калисои католики 

ҳамчун православие ҳафт муқаддасот: ашои раббот, ғусли тамъид, эътирофи 

гуноҳ, тадҳин, тадҳини майит (такоруб), муқаддасоти /рўҳонияти/ никоҳро 

эътироф мекунад, вале дар тарзи иҷрои онҳо аз православие фарқ мекунад. 

Масалан, маросими ғусли тамъид дар католицизм ҳам бо роҳи обрезӣ ва ҳам ба 

тарики фурў рафтан ба об ба ҷо оварда мешавад, ҳол он ки дар православие танҳо 

ба таршут фурў рафтан ба об иҷро карда мешавад, тадҳин дар католисизм баъди 

7-8 солагӣ, дар православие бошад баъди таваллуд, пас аз тамъид, ашои раббонӣ 
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/нон хўрондан/ дар католисизм ба нони бо квас омехта, дар православие бо нони 

бенамак иҷро мегарданд. Ғайр аз ин дар католисизм ба парастиши модархудо 

бештар диқаат дода мешавад. Иҷрои мутантани маросимҳо, дар шакли саҳнавӣ 

гузаронидани ибодат, яъне истифодаи васеи санъатхои гуногун, мусикӣ, рассомӣ, 

театр ва ғайра хусусияти дигари католисизм аст. Дар католисизм парастиши ҳар 

гуна «ҷабрдидагон» муқаддасоти мухталиф /20 ҳазор шахсони муқаддас (қиддис), 

200 ҳазор сазовори марҳамати илохӣ гашта ҷой дорад. Ҳоло дар католисизм ду 

равия-мухофизакорӣ ва таҷдид ба вуҷуд омадааст. 

Модернистҳо мехоҳанд, ки тамоми таълимоти дин, ҳатто фаҳмиши «Китоби 

муқаддас» низ аз нав дида баромада шавад ва ба шароит мувофиқ гардад, роҳҳои 

боз ҳам нозуктари таъсиррасонӣ ба шуур ва эҳсосоти олами имрўза ёфта шавад. 

Онҳо талаб мекунанд, ки ин оину расмҳои католикӣ хеле кам, содда ва бо замона 

мувофиқ, карда шаванд. Ибодот ҳам, мегўянд модернистҳо, на аз рўи анъана бо 

забони лотинӣ, балки бо забонҳои зиндаи имрўза гузаронида шаванд.  

Бисёр маросимҳоро ба шароити имрўза мувофиқ сохтан лозим аст. Калисои 

имрўзаи католикӣ ташкилоти бузурги динӣ-сиёсӣ, идеологӣ мебошад, ки на 

танҳо дар ҷаҳонбинии пайравони худ, балки дар назарияҳои фалсафӣ-иҷтимоӣ, 

ахлоқии назарияпардозони буржуазӣ ва реформистӣ таъсир дорад ва дар ҳайти 

сиёсӣ, идеологии мамлакатҳои католикнишин фаъолона иштирок доранд. Дар ин 

кор ба таҷрибаи фаровони табақаҳои сиёсӣ, ташкилотҳои омавӣ такя мекунад. 

Католисизм аз рўи маълумоти солҳои 80-ум зиёда аз 400 ҳазор рўҳонӣ, зиёда аз 

1400 роҳиби марду зан дошт.  

Ин калисо дар кори тарғиботии худ аз воситаҳои гуногуни католикӣ, донишгоҳҳо, 

боғчаҳои бачагона, муассисаҳои тандурустӣ, матбуот, радио, телевизион ва ғайра 

истифода мекунад. Мувофиқи таълимоти муаллифони хориҷи 160 ҳазор мактаби 

католикӣ дар ҷаҳон вуҷуд дорад. Дар як худи Италия 1800 нашрияи мухталиф бо 

тираж 16 млн нусха нашр мешавад. Католисизм зиёд аз 800 маркази радио дорад, 

ки 34 барнома бо 30 забон ташкил додааст. Дар як худи Франция 1500 толори 

синамо мавҷуд аст. Дар байни занон, ҷавонон низ католисизм ташкилотҳои худро 

дорад. Ватикон - шаҳр - давлат ва маркази Калисои Католикӣ мебошад, ки дорои 

ҳамаи сохторҳои давлатӣ аст. Пайдоиши католисизм дар даврае рост омад, ки 

шиори умумии он озодии шахсият, озодие, ки аз бисёр ҷиҳат ба муносибатҳои 

нави молию пулӣ, яъне муносибатҳои сармоядорӣ алоқаманд буд. Вобаста ба 

пайдоиши муносибатҳои нав зиддиятҳои муайяне дар ҷомеа ба вуҷуд омаданд. 

Байни тарафдорони муносибатҳои кўҳна ва нав зиддияти оштинопазир вуҷуд 

дошт, ки ифодаи худро дар таълимотидинӣ ва пайравӣ аз калисо низ ёфт. 

 

Супориш ва саволҳо. 

1. Равияи Православӣ бо кадом хислатҳояш 

2. Ин равияҳо бештар дар давлатҳо гардидаанд? 
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14. БАЪЗЕ РИВОЯТҲО АЗ КИТОБИ МУКАДДАС ДОИР БА НАСРОНИЯТ 

 

Падари худ ва модари худро иззат намо, то ки умри ту бар замине, ки Худованд, 

Худои ту ба ту медиҳад, дароз шавад.  

 

Қатл макун. 

Зино макун. 

Дуздӣ макун. 

 

Дар ҳаққи ёри худ шаҳодати дурўғ мадеҳ. Хонаи ёри худро тамаъ макун, зани ёрат 

ва ғуломаш ва канизаш ва говаш ва хараш ва ҳар чизеро, ки аз они ёрат бошад, 

тамаъ макун. 

Ҳар кӣ касеро бизанад ва он касс бимирад, бигузор вай маҳкуми қатл гардад. Ва 

ҳар кӣ падар ё модари худро бизанад, бигузор вай маҳкуми қатл гардад. Ва ҳар кӣ 

падар ё модари худро таҳқир намояд, бигузор вай маҳкуми қатл гардад. 

Ва агар кассе занеро, ки номзад нашудааст, фирефта намуда, бо вай бихуспад - ў 

бояд маҳр дода вайро барои худ ба занӣ бигирад. Ҳеҷ як бевазан ва ятимро азият 

надиҳед. 

Овозаи бекораро ба забон марон: дасти худро ба шариф мадеҳ, то ки шоҳиди 

козиб бошӣ. Аксариятро дар роҳи бадкорӣ пайравӣ макун ва дар мурофиа бар 

хилофи виҷдони худ шаҳодат мадеҳ, то ки моил ба аксарият шуда, ба каҷкорӣ 

сабаб гардӣ. Ва нисбат ба камбағал дар мурофиаи вай рўбинӣ макун. Аз гапи 

дурўғ канорагирӣ намо ва бегуноҳу одилро макуш.  Ва ришва магир, зеро ки 

ришва биноёнро кўр мегардонад ва суханони одилонро таҳкир мекунад. 

 

Дар фазилати меҳтар Исо алайҳи-с-салом ва дар мўъҷизоти эшон ва малоими 

он.  

Оварданд, ки мўъҷизоти эшон ин буд, ки мурдаи панҷсола ба дуои Исо алайҳи - с 

- салом зинда гаштӣ ва суол, ки бар эшон кардӣ, ҷавоб шунидӣ. Баъд илтимоси 

мурдагон ин буд, ки «Эй пайғамбари Худо, як карат акнун дуо кун, то боз 

ҳамчунон шавем, ки ҳаёти дунёи фони намемонад, ки як карат ҷон додем, бори 

дигар мурдан пеш ояд ва сакарот чашида шавад». Ҳам дар он соат меҳтар Исо дуо 

кардӣ, боз мурда ночиз шудӣ. Чун куффор чунин мўъҷиза медиданд, бадбахтон 

бо якдигар мегуфтанд: «Ё Исо худост, ё писари худост» Хок дар даҳони эшон, 

ҳамчунин чизҳо мебастанд. 

Ва меҳтар Исо алайҳи - с - салом чун гуфтанҳои эшон бишунид, тарки шаҳр 

гирифт ва дар биёбонҳо мар Худои таъолоро бандагӣ кардӣ ва ҳама рўз дар 

биёбон будӣ, то рўзе гузари эшон дар саҳрое афтод ва ҳафт рўз борон дар 

боридан омад, Ҳарчанд ки меҳтар Исо паноҳи борон меҷустй, дар ҳеҷ маҳал паноҳ 

дар назар наёмаӣ. Ҳам дар  ин буд, ки ногоҳ шағоле сар аз ошёнаи худ берун 

кашид. Назари меҳтар Исо алайҳи - с - салом дар шағол афтод, дар чашми 

мубораки худ об гардонид ва сўи осмон бидид ва гуфт: «Ё Худо, шағолро паноҳи 

борон додӣ, маро паноҳе ҳам намедиҳӣ. Боз ба худ гуфт: «Эй Исо, сабр ва шукр 
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дар ҳазрати Зулҷалол кун, ки харҷи ба ту расид аз Парвардигори ту расид ва 

чунин неъмат шахсеро Худои таъоло надиҳад, магар дўстони худро». 

Ҳам дар ин миён Ҷабраил даррасид ва гуфт: «Эй Исо, фармон мешавад, ҳам бад - 

ин шукри борон, ки ба забои рондӣ, фардои қиёмат туро ҳафтод ҳурулъин 

бидиҳам ва дунболи ҳар хуре дигар ҳазор хури дигар, ки хидматгор пеши эшон 

хидмат кунанд. Аммо, эй Исо, машаққати дунё чанд рўз аст, беш нест, ки бар ту 

бигузарад ва ба рўзе неъмати абадӣ расӣ». 

Алғараз, то рўзе дигар гузари меҳтар Исо алайҳи - с - салом дар гуристон афтод, 

дид марде назди гуре нишастааст ва аз сари он гур барнамехезад. Мехтар Исо 

пурсид: « Чӣ ҳолат аст, ки аз сари тудаи хок барнамехезӣ ва дар ин хок туро кист?» 

Гуфт: «Эй пайғамбари Худои таъоло, дар ин хокдон зани ман аст ва муддати се сол 

аст, ки дар хок супурдаам. Ва миёни ману зан аҳд буд, ки агар ту пеш аз ман мурӣ, 

муҷовирии ту кунам. Ҳукми Худои таъоло даррасид, эй пайғамбари Худо, ин зани 

ман вафот ёфт. Имрўз се сол аст, ки вафои аҳди ў ба сар мебарам". 

Аз гуфтори ў меҳтар Исо алайҳи - с - саломро шафқат дарҷунбид ва гуфт: «Агар 

дар ин соат ў аз турбат зинда берун ояд, чӣ гуй?» Гуфт: «Эй пайғамбари Худои 

таъоло, он чи аз умри ман боқӣ мондааст, ними умри худ бар ў бубахшам». 

Меҳтар Исо алайҳи - с - салом дар хаққи ў раҳм омад ва даст бар дуо бардошт, 

гуфт: «Илоҳӣ, ин бандаи ту ғояти муҳаббати зани худ дорад ва ними умри худ бар 

зани худ мебахшад. Акнун ба карами худ инро зинда гардон». Филҳол дуои меҳтар 

Исо алайҳи - с- салом мустаҷоб шуд ва турбат бишкофт ва зане ҳамчу моҳи шаби 

чаҳордаҳ аз гўр берун омад ва миёни зану шавҳар мулоқот шуд. 

Он гоҳ меҳтар Исо алайҳи - с - салом аз сарвақти эшон бигузашт ва ин ҳарду зану 

шавҳар рўзгор ҳам дар биёбон мегузаронданд; то рўзе подшоҳзодае дар шикор 

берун омад ва бар сарвақти эшон расид, дид марде хуфтааст ва наздики ў зане 

боҷамол нишаста. Ва назари аврат бар ҷамоли шоҳзода уфтод, пурсид: 

«Ту кистӣ?» Гуфт: 

«Шоҳзодаам». Назар дар ҷамолу кисвати ў кард, шефтаи подшоҳзода шуд. 

Подшоҳзлда низ ошиқи ҷамоли ў шуд ва бо ишорат ҷониби худ бихонд. Зан 

шавҳари худро хуфта гузошта наздики подшоҳзода бирафт. Ў пурсид: «ин марде, 

ки наздики ту мехуспад, кист?» Гуфт: «Ин дузд аст, ки маро аз шавҳар ба макру 

дуздӣ берун оварда». Подшоҳзода гуфт: «Ман фирефтаи ҷамоли ту шудам, маро 

қабул мекунӣ, ё не? » Гуфт: «Ин муддаъӣ, хуфтааст, агар инро аз миён дур кунӣ ва 

бикушӣ, манн ба ту рози гардам». Подшоҳзода гуфт: «Муддаъӣ дузд аст, туро ў ба 

макру дуздӣ фирефтааст, акнун куштани вай воҷиб аст. Манн инро чӣ гунна зинда 

мегузорам». Ба муҷарради шунидани ин Сухан аз забони шоҳзода ўро /шавҳарро/ 

дар он маҳал хуфта бигзошт ва худ баробари шоҳзода равона шуд.  

Чун шавҳар бедор шуд ва дид, ки зан нест, оҳе баровард. Мискин дар ҳаққи вай 

гумони нек мебурд ва ҳамин гуфт: «Магар касе туро базур бурд»? Ҳам дар ин буд, 

ки паи асп дар назар омад, гуфт: «Намегуфтам, ки қуввате ба зур бурдааст». 

Қадам баланд баргирифт аз паи савор рафт ва чун шоҳзодаро бидид, бонг зад. 

Шоҳзода чун овози бонг шунид, инони асп кашид, истода шуд. Ў гуфт: «Чаро зани 

манн ба зўр мебарӣ ва аз Худои таолло наметарсӣ?» Шоҳзода оғоз кард: «Зани ту 

куҷост, ки ту занеро ба дузди кашидаӣ?» Ин мард гуфт: «Яке зани манн мебари, 
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дуввум бар ман ифтиро ҳам мекунӣ?» Он зани танҳо оғоз кард, ки «эй шоҳзода, 

манн пеш аз аз ин намегуфтам, ки ин дузд даст аз манн боз надорад, то он ки ўро 

накушӣ». Подшоҳзода маар касонро фармуд, ки ин мардро бигиред ва дастҳо 

паси пушт маҳкамтар бандед ва кашон - кашон бигиред, ҳамчунон карданд, дар 

шаҳр бурданд. 

Подшоҳзода дар наздики падар рафт ва тамоми воқеа бигуфт, ки «Манн имрўз 

дар шикор будам, аврати соҳибҷамол бидидам, ки марде бом акру дуздӣ берун 

кашида буд ва манн он мардро баста овардам, то подшоҳ дар ҳаққи ў сиёсат 

фармояд ва он гоҳ ман занро дар никоҳ орам». Чун оварданд, подщоҳ ба мард 

иноят оғоз кард. Пурсид: «Ин аврат туро чӣ бошад?» Гуфт: «Эй подшоҳ, и н зани 

манн аст». Подшоҳ руҳ ба аврат кард, пурсид: «Ин мард кист?» Гуфт: «Ин дузд аст, 

ки маро ба макру дуздӣ аз шаҳр берун кашидааст». Подшоҳ гуфт: «Эй мард, ту 

мегўӣ, ки ин зани манн аст, ин ба ҳузури ту мегўяд, ки мард ба дуздӣ кашидааст». 

Чун ин мард аз забони зан шунид гуфт: «Субҳоналлоҳ, ин чӣ мешавад?» Он гоҳ ин 

мард он кайфият ба подшдҳ гуфт: «Эй подшоҳ, акнун ҳарчӣ ман гўям, кай устувор 

доред, ки дар ҳаққи манн зан чунин гуфоҳӣ диҳад. Аммо мунсифи аҳволи манн 

меҳтар аст алайҳи - с - салом. 

Гувоҳи ман ўст». Подшоҳ, рух ба вазир овард. Вазир гуфт: «Маҳалли дам задан 

нест, ки пайғамбари Худоӣ таъолоро гувоҳ мехонад». Вазир гуфт: 

«Эй фалон кас, меҳтар Исо алайҳи - с - саломро меорӣ?» Гуфт: «Фардо биёрам». 

Подшоҳ гуфт; «Бирав, биёр». Чун ин мард аз пеши подшоҳ бозгашт, аврат бар 

подшоҳ гуфт, ки ин марди дузд бад ин ҳила худро халос кунондааст, боз ўро куҷо 

ёбед? Вазир гуфт, подшоҳ чанд нафарро дар ақиби он бидавонид, то пеш карда 

биёранд. Ҳамчунон карданд.  

Он мард қадре рафта буд, ки дар хотираш гузашт, ки меҳтар Исо алайҳи - с - 

салом дар биёбон ҷои муаян надорад, ман кучо талаб кунам? 

Ҳам дар ин андеша зери дарахте сар дар зону кашид, дар хоб рафт. Ҳам дар хоб 

ҷамоли меҳар Исо алайҳ и - с - салом дид, гуфт; «Эй мард, бозгард ва андуҳгин 

мабош, ки ман фардо наздики подшоҳ хоҳам омад». Ҳам дар хоб буд, ки касоне 

подшоҳ, расиданд ва бедор карданд ва забон дароз намуданд ва гуфтанд, ки ба 

дидани меҳтар Исо алайҳи-с-салом омадӣ ва беғаму ғусса дар хоб шудӣ. Ўро 

наздики подшоҳ бурданд. Подшоҳ гуфт: «Куҷост, меҳтар Исо алайҳи - с - салом, 

ки дар талаби эшон рафта будӣ?» Гуфт: «Эй подшоҳ чун аз ту боз гаштам, дар 

хотири ман бигузаштӣ, ки меҳтар Исо аллайҳи - с - салом дар биёбон мақоми 

муайян надорад. Куҷо талаб кунам? Дар ин андеша ба хоб рафтам ва сар ба зону 

кашидам, ҷамоли эшонро ба хоб дидам, ки маро гуфт: «Бозгард, ки ман фардо 

наздики подшоҳ хоҳам омад». Подшоҳ ҷониби вазир дид, гуфт: «Эй вазир, он чӣ 

мегўяд?» Вазир гуфт: «Эй подшоҳ чаҳор поси шаб гузашта дер нахоҳад шуд. Чун 

меҳтар Исо алайҳи - с - салом наояд, ҳама аз гуфтори ин дуруғ бошад ва ҳар чӣ 

подшоҳро хуш ояд, бар чониби ў кунад». 

Алғараз, он рўз бигузашт. Дуввум рўз подшоҳ бор дод ва писарро бихонд ва гуфт: 

«Акнун дуздро пеш биоред ва сиёсат кунед". Ҳам дар ин буданд, нуре аз хонаи 

саҳроӣ баромада, рух бар шахр гирифта меомад. 
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Вазир гуфт: «Эй подшоҳ, бинигар, ки мехтар Исо алайхи - с –салом расиданд, 

нури поки у аз осмон то замин гирифта мерасад». Дар ин миён ин мохи 

чах,ордахум толеъ шуд. Подшох аз курсии худ чудо шуд ва пеши мехтар Исо 

алайхи - с - салом биёмад. Баъди мулокот подшох кайфияти мард дар миён овард, 

ки: «Писари ман дар шикор буд ва занеро бидид ва аз зан пурсид, ту кисти, ва ин 

мард кист?» Зан гуфт: «Ин мард маро ба дуздй берун овардааст». Ва мард гуфт: 

«Ин зани ман аст». Ва ман гуфтаи мард устувор надонистам, хостам ўро бикушам. 

Ў гуфт: ки «дар ин воқеъа Исо алайҳи - с - салом гувоҳ аст. Чун шунидам таваққуф 

кардам». 

Он гоҳ, меҳтар Исо - алайҳи - с - салом бигуфт: «Ҳардуро биоред». Ва подшоҳ, 

ҳардуро биовард. Чун ҳарду нафар биомаданд, меҳтар Исо алайҳи -с - салом руҳ 

ба аврат овард ва гуфт: «Қиссаи худро бигу, дароз накун ва атое, ки ин мард ба ту 

кардааст, атои ин ҳам бидеҳ». Он зан ба шухӣ гуфт: 

«Некў бошад». Меҳтар Исо алайҳи - с - салом гуфт: «Мустақбили қибла шав ва 

бигу: «Илоҳӣ, ки он мард умри худ ба ман ато кардааст, маро намебояд, боз ин 

атои ин мардро додам...» Филҳол рў ба қибла кард ва гуфт: «Илоҳӣ, атои ин 

мардро боздиҳам, бад-ин додам». Ҳанўз некў нагуфта буд, ки бар замин бияфтод 

ва тўдаи хок гашт. 

Подшоҳ ва вазир бо ҷумла муқарробон дар ҳайрат бимонданд: дарзамон хокистар 

чӣ гуна шуд? Он гоҳ подшоҳ пурсид: "Эй пайғамбари Худой, ҳеҷ маро маълум 

нашуд, ки ин мард дар ҳақи ин аврат чӣ ато карда буд?" Меҳтар Исо алайҳи -с-

салом гуфт: "Ин аврат зани ин мард буд. Миёни эшон аҳди муҳаббат буд, ки баъди 

мурдани ман ту шавҳар накунӣ ва на баъди ту ҳам ман занро бихоҳам". Қазои 

Худои таъоло даррасид, ин зан нақл карда ва ин мард муддати се сол барои 

вафову аҳд бар сари турбат гузаронида, то рўзе гузари ман ба сари ин мард афтод, 

пурсидам: "Чӣ ҳолат аст, ки аз сари турбат намехезӣ? " Гуфт: «Чӣ кунам, муддати 

се сол баромадааст ва вафову аҳде, ки бар ин зан карда будам, ба сар мебарам". 

Гуфт: "Чӣ гўӣ агар ин зани ту зинда шавад?" Гуфт: "Эй пайғамбари Худо, ним аз 

умри худ ба ў бахшам. Ман дуо кардам. Ҳақ таъоло зинда гардонид. Имрўз ин 

аврат атои ин мард, ки аз умри хеш бахшида буд, боздод. Ҳар ойина, чунончи дар 

гур хок буд, дар ин вақт низ ҳамон хок гашт". Ҳам дар ин миён аз олами ғайб овозе 

баромад: "Эй Исо ҳар кӣ ба ҷуз мо дил ба ғайре бандад, ҳам боре вафое набинад: 

Байт: 

Дил бар ў бандӣ, ки нахоҳад мурд, 

Он ки мирад, ба ў чӣ дил бандӣ? 

 

Алғараз, рўзе" гузари пайғамбар алайҳи-с-салом дар биёбоне афтод. Се нафарро 

дид. Ду мард, як аврат. Пурсид: "Шумо чӣ касонед?" Гуфтанд: "Эй пайғамбари 

Худои таъоло, мо зану шавҳарем ва ин ҷавон писари мост. Аз ғояти бенавоӣ 

шаҳрро тарк додаем ва миёни мо, се нафар, як паркола ҷома беш нест. Онро ба 

навбат мепушем ва дар шаҳр барои гадогарӣ меравем. То он ки ў аз шаҳр ояд, то 

акнун Ҳақ таъоло шуморо ба сарвақтии мо расонида, дуо кунед ва аз Худои таъоло 

бихоҳед, то аз ин тангӣ наҷот ёбем". Пайғамбар /а/ гуфт: "Имрўз кайфияти шумо, 

дар 
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ҳазрати Худои таъоло арза дорам. Ҳарчӣ фармон шавад, баршумо бигўям". Чун 

бозгашт ва вақти муноҷоти худ кайфияти эшон арз дошт, фармон расид; "Бигу 

эшонро баъди субҳидам ҳар яке аз шумо он чӣ аввал сухан бихоҳад ба шумо 

бидиҳам". Пайғамбар шодмон наздик расид: " Аз тангии рўзгор биҷастед ва ҳарчи 

баъди субҳидам, аввал сухан аз Худои таъоло бихоҳед, ҳамои ёбед". Пайғамбар ин 

бар эшон расонида ва бозгашт. Зан ба шавҳар гуфт: "Бигў, ту аз баҳри худ чӣ 

мехоҳӣ талабид". Шавҳар гуфт: "Эй ҷон, матлуби хостаи ту чист"? Гуфт: "Ман, 

чавонӣ хоҳам хост, то ту ба ҷуз ман дил ба ғайре набандӣ?" 

Ғараз, дар ин ҳикоят шаб ба охир расид ва субҳ дамидан гирифт: Боз аврат ба 

шавҳар оғоз кард: "Аввал ман бихоҳам, баъд аз он шумо хоҳед". Бархост ва чашмаи 

об, ки наздик буд, рафт, дар он вузў бисохт ва гуфт: "Бор худое, маро ҷамол бидеҳ, 

ки дар ин аср ҳеч авратеро набошад", Ба муҷарради гуфтан Ҳак таъоло чунон 

ҷамол бидод, ки тамоми вуҷуди ў ба нури ҷамол сатри бараҳнагии ў гашт. Ҳам 

дар ин миён подшоҳе дунболи шикор гирифта, ба сарвакт расид. Занро дид, бар 

ҷамолу сурате, ки дар умри хеш надид. Наздики он шуд ва гуфт: "Эй моҳи табон, 

ту кисти, ки аз нури ҷамоли ту биёбон мунаввар гашта? Чунин донам, магар 

малаки осмонӣ ва ё парии рўи замин ҳастӣ? Агар заррае аз ҷамоли ту қисмат 

кунанд ва ба он зарра хубии тамоми ҳарамро бидиҳанд, ба зарраи ҷамоли ту 

баробар нашавад". Ў гуфт; 

"Ман Одамизодам". Подшоҳ гуфт; "Агар ту маро қабул мекунӣ, муқарраби ман ту 

бошӣ ва он чӣ дар мулки подшоҳӣ дорам, мулки ту гардад". Он вақт чун аз забони 

подшоҳ: чунин гуфтор шунид, розӣ гашт ва дар хотир андеша бикард: "Агар 

шавҳари ман подшоҳе хоҳад гашт, аммо ў пир аст ва ман аз пир ҷавон шудам, 

соҳиби ҷамол гаштам ва ин подшоҳ, ки ба сарвақтии ман расидааст, ҳам подшоҳ 

ва ҳам ҷавон аст ва ҳам фирефтаи манн аст". Ва ҳам баробари подшоҳ, равон шуд 

ва ҳеҷ бозпурсии шавҳар накард. 

Писарро низ гузошт. Баъд падар рўи писар медид ва писар рўи падар дид. Ғазаб 

мардро дар кор шуд, бар писар оғоз кард: "Модари ту бар манн бевафоӣ оғоз кард 

ва ман интиқоми ҷафои бевафоӣ кашам". Наздики чашмаи об бирафт, вузў сохт, 

даст ба муноҷот бурд ва гуфт: 

"Илоҳӣ, илтимосии ин модарам, тамоми андоми ў ҷинси одами бошад, иммо рўи 

ў ҳамчу хук бигардон". 

Алғараз, чун шаҳ миҳаффа дар ҳарами худ бурд, хост рў аз миҳаффа берун кашад, 

дид сурат ҳамчу хук гашта. Подшоҳ дид, гуфт: "Ман бо худ мегуфтам, ки инчунин 

сурат дар ҷахон набошад, магар деву париро. Ў ин мехост, ки маро осеб 

бирасонад". Касонеро фармуд на ҳам дар ин миҳаффа савор кунанд ва ҳам дар 

чашмаи об раҳо карда биёянд. Мардуми подшоҳ онро бурда наздики он чашма 

раҳо карданд. Ҳарду, писару падар нишаста медиданд, касони подшоҳ ўро 

бароварданд ва ба сари чашмаи об гузошта, худ бозгаштанд. 

Ва назари писар ба сурати модар афтод ва гуфт; "Падар дуои ту мустаҷоб шуд ва 

сурати модар ҳамчун сурати хук гаштааст". Он гоҳ писар зор бигирист ва сари 

чашмаи об биёмад ва вузў бисохт ва даст ба муноҷоти бурд ва гуфт: 

"Малико ва подшоҳо, агар модари ман хато кардааст, акнун дархости ман дар 
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ҳазрати поки ту ин аст, "чунончӣ сурати қадими модари ман буд, ҳамчунон 

гардон!" Филҳол сурати нахуст, ки қадим дошт, ҳамчунон шуд. 

Чун Лайли аз ҷахон хиромид, хабар ба Маҷнун расониданд, ки Лайлӣ дар ҷахони 

худ меандохт. Пурсиданд:"Чаро хок бар даҳон мекунӣ? "Гуфт: "Ба ҷуз Худои 

таъоло чаро дўст медоштам вайро, ки охир завел пазируфт". 

ӣлоҳи, ба ҳурмати карами хеш ҷумла калимагуён бар ҳукми хеш розӣ гардон. 

 

Супориш ва саволҳо. 

1. Кадом қиссаҳоро дар бораи ҳазрати Исо шунида будед? 

2. Насиҳатҳои Исо пайғамбарро дар хона ба аҳли оилатон бо овози баланд хонед. 

 

15. ШАРОИТИ ИЧТИМОӢ-СИЁСӢ ВА ФАРҲАНГИИ ПАЙДОИШИ ИСЛОМ 

 

Дини ислом дар нимҷазираи Арабистон дар иқлими Ҳиҷоз ба вуҷуд омад. Дар 

таърих замони пеш аз пайдоиши исломро давраи ҷоҳилият меноманд ва дар ин 

давра Макка ва Мадина шаҳрхои калонтарин ва марказҳои маданию фарҳангии 

Ҳиҷоз буданд. Макка дар мавқеъи гарм карор дошта, аз ду тарафи он теппаҳои на 

чандон баланд воқеанд. Тобистон ба сабаби тангии ҳаво ва рамзои /гармои/ Макка 

нафасгирӣ ҳатто мушкил мегардид. 

Дар ин шаҳр ибодатгоҳи умум -Каъба қарор дошт. Аҳолии шаҳр асосан ба сандо 

машғул буданд, корвонҳоро то баҳри Сурх ва ҳатто уқёнуси атлантик ҳамроҳӣ 

менамуданд. Аҳолии он асосан аз қабилаи Қурайш иборат буд, чанд авлод 

қудрати сиёсӣ ва иқтисодиро дар ихтиёри худ дошт. Аз ҷумла бани Ҳошим, ки 

ҳазрати Мухаммад /с.а/ аз он буд, бани Умия, бани Зўҳра, бани Махзум, бани Асад 

ва ғайра.  

 

1. Ин шаҳри хурд дар сари роҳи тиҷорат қарор дошта, Ироқу Шом /Сурия/-ро бо 

Яман мепайваст ва байни Машриқу Мағриб кишварҳои соҳили баҳри 

Миёназамин, Африкаю Осиё бо ин роҳ алоқа барқарор мегардид. 

Корвонҳои савдои ин шаҳр то ҳадде бузург Буда, баъзан наздики 2000 шутурро 

ташкил мекарданд. Алоқаи корвон дар тамоми тўли роҳ бо шаҳр ба воситаи 

қосидон таъмин мегардид. Фоидае, ки аз гузарондан ва иштирок дар савдо аҳли 

Макка дошт, баъзан нисфи маблағи онро ташкил мекард. 

2. Маблағи даромади хонаводаҳои дорои Маккаро рибо – суди маблағи ба савдо 

гузошташуда боз ҳам афзунтар месохт. Каъба - зиёратгоҳи араб, нуфузи Маккава 

қабилаи Қурайшро бештар месохт,ҳарчанд, ки Каъба хоси аҳли Макка ва Қурайш 

набуда, ба тамоми арабҳо таалуқ дошт. 

Мувофиқи ривоятҳои дар ин ҷо 360 бути қабоили араб мавҷуд буд ва ҳатто дар 

сутунҳои он тасвири Марям ҳам дучор омадааст ва ин гувоҳӣ медиҳад, ки 

масеҳиҳо ҳангоми аз Мака гузаштанашон ва ё иқоматашон ба ин ибодатгоҳ рафта, 

дар он русуми динии худро иҷро мекарданд. Дар байни худоҳои ин ибодатгоҳ, 

аллоҳ худои аз ҳама соҳибқудрат, вале на ягонаю бемисл, шумурда мешуд. Дар 

баробари Аллоҳ чандин худоҳои дигар буданд, ки минбаъд дар Қуръон 

маъбудони манфиро ташкил доданд. 
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Аз ҷумла Лот-худои офтоб дар шакли буте аз санги сафед, Манот-худои тақдир, 

маргу аҷал, ки ба сурати буте аз санги сиёҳ, парастида мешуд, Уззо-Зуҳра /ба ин 

худо аҳли Қурайш эҳтироми махсус дошт/. Ривоятҳои зиёд дар бораи парастиши 

ин худоён нақл мешаванд. Намунаҳои онро, чунон ки баъдтар мушоҳида хоҳем 

кард, дар Қуръон дучор шудан мумкин аст. 

Нисбат ба ин худоён маросимҳои тавоф /чунон ки имрўз дар ҳаҷҷи Каъба аст /, 

масҳ - молидан бо чизе /аз ин ҷо масеҳият-молида шуда/ қурбонӣ ба ҷо оварда 

мешуд. Ба арабҳо тавофи Каъба аҳамияти махсус дода, муқаддасоти ин одатро 

қатъан риоя мекарданд. Парастиши Аллоҳ дар ин маросимҳо ҳамчун холиқи 

замину осмон мавриди таваҷҷўҳи хоси арабҳо буд. 

Унсурҳои фетишизм дар маросимҳои арабҳо таъсири бағоят бузург дошт. Аз 

ҷумла одати сангпарастӣ. Арабҳо пораи сангро ҳамчун нишонаи худоҳои худ бо 

худ ба саҳро мебурданд ва агар дар роҳ санги дигаре пайдо мекарданд, ки аз ин 

санг зеботар бошад, санги пештараашонро дур андохта, санги нав 

пайдокардаашонро бо худ ҳамроҳ мегирифтанд. Рибохорони (сўзхўрони) Макка 

бенавоёни он ва гирду атрофро дар ҳақиқат ғорат менамуданд. Пул ба қарз дода 

аз он фоидаи бисёре ба даст меоварданд. 

сол 4 моҳро моҳҳои ҳаром мегуфтанд, ки дар онҳо тавофи Каъба ва табодули 

колоро анҷом медоданд. 

Арабҳои бадавии нимҷазираи Арабистон, ағлаб ба чорводорӣ машғул буданд. 

Дар байни онҳо зиддиятҳои қабилавӣ ба андозае шиддат пайдо карда буд, ки 

оромии ин Каъбаи муқаддас 

минтақаро ба куллӣ аз байн бурда, ҷангу ҷидолро вусъат медод ва ҷузви ҳаёти 

арабҳои давраи ҷоҳилият, воситаи ба даст овардани заминҳои нав барои чарогоҳ, 

ситондани интиқоми хешу таборҳои худ гашта буд. Одати интиқоми хунӣ, тазоди 

қабилаҳо вазъияти бе ин ҳам ноороми ин минтақаро боз ҳам шиддатноктар 

месохт. 

Дар охири асри VI ва ибтидои асри УП вазъияти пуршиддати минтақа, ҳатто 

вазъи савдо ва корвонҳои савдоро хеле мураккаб сохт. 

 

Супориш ва саволҳо. 

1. Дар бораи Арабистон ва шаҳрҳои Мака ва Мадина чиҳоро медонед? 

2. Чаро давраи бисёрхудоиро дар Арабистон давраи ҷоҳилия меноманд? 

 

16. АВЛОД ВА ОИЛАИ ПАЁМБАР МУҲАММАД (САВ) Таърих - биография 

 

Қурайшиҳо асосан дар шаҳри Макка истиқомат доштанд ва хидмати Каъба, ки 

барои ҳамаи қабилаҳои араб хонаи муқаддас буд, дар дасти онҳо буд. Каъба дар 

маркази шаҳр воқеъ буд ва хонаҳои мардуми Макка дар атрофи он қарор 

доштанд. Хонаҳои қабилаи Қурайш, ки аз намояндагони қабилаҳои дигар ба 

мартабаю эҳтиром баландтар дониста мешуданд, дар наздиктари Каъба ҷой 

доштанд. Баъди хонаҳои қурайшиҳо, мувофиқи мартаба, хонаҳои дигарон ҷой 

мегирифтанд. Дар атрофи шаҳр бенавоёну бечорагону муздурон зиндагони 

мекарданд. 
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Ҳар қабилаи араб, аз ҷумлаи шахсони бонуфузу соҳибэҳтиром, барои худ сарвар 

интихоб мекарданд. Ҳанўз то зуҳури ислом сарвари қабилаи қурайшиҳо Ҳошим 

буд. Ҳошим нигохубини хонаи Каъбаро низ ба ўҳда дошт. Ў шахси сарватманде 

буд, ғайр аз он вай қавми худро водор кард, ки қисме аз моли худро барои 

меҳмондории ҳоҷиён бипардозанд. Ашхосе, ки ба зиёрати Каъба меомаданд, 

меҳмони худо дониста мешуданд ва Ҳошим тамоми ҳочиёнро, ки ба Макка 

меомаданд, бо хўрок таъмин менамуд. 

Баъд аз вафоти Ҳошим идораи Каъба дар ихтиёри авлоди ў боқи монд, зеро бо 

накукорию саховати хеш дар байни аҳолии Макка обрўю эътибори бузург пайдо 

карда буд. Ҳамин тариқ, баъд аз вафоти Ҳошим сарвари қабила ва хонаи Каъба ба 

писари ў Абдулмутталиб насиб гардид. 

Абдулмутталиб даҳ, фарзанд дошт ва аз ҳама бештар ба писари хурди Абдуллоҳ 

меҳр дошт. Абдуллоҳ, ҷавони зебову хушқиёфа ва бо одобу хушрафтор буд. Ў бо 

хоксорию хушфеълӣ маҳбуби мардуми Макка гардида буд. 

Вақте ки Абдулмутталиб ҳафтодсола буд, сини Абдуллоҳ ба бисту чор расида буд 

ва падар хост ўро хонадор кунад. Абдулмутталиб Омина, духтари Ваҳбро, ки яке 

шайхони мўътабари араб буд, хостгорӣ кард ва бо розигии тарафайн никоҳ, 

карданд. Баъд аз издивоҷ бо Омина Абдуллоҳ фаъолияти тиҷоратиашро идома 

дод. Дар яке аз сафарҳояш ба Мадина бемор шуда, вафот мекунад. Омина, ки 

ҳомиладор буд, бе-парастор мемонад. 

Аз Абдуллоҳ ба Омина панҷ шутур, як рама гўсфанд ва як каниз мерос боқӣ монд. 

Баъд аз 2 моҳи вафоти Абдуллоҳ, 27 августи соли 570 мелодӣ Омина писар 

таваллуд кард. Абдулмутталиб аз шунидани ин хабар хурсанд шуд. Вай назди 

Омина рафт ва набераи навзодашро гирифта ба хонаи Каъба бурд ва ўро 

Муҳаммад ном гузошт. Рўзи ҳафтуми таваллуд Абдулмутталиб уштуреро кушта, 

зиёфат дод. 

Дар ибтидо Омина худаш ўро шир медод ва парасторӣ мекард, чунончи қайд 

гардид, ҳазрати Муҳаммад ба дунё ятим омад, бинобар ин бобояш 

Абдулмутталиб тарбияти набераашро ба ўҳдаи худ гирифт. Дар байни ашрофи 

Макка расме буд, ки кўдаки навзодро барои ширхорӣ ва тарбия ба кабилаҳои 

саҳроӣ месупориданд. Абдулмутталиб ҳам барои нигоҳ, доштани он одат 

Мухаммад /а/-ро ба Ҳалима ном доя дода, барои тарбия ба саҳро фиристод.  

Ҳалима ўро шир медод ва духтараш Шаймо ўро парасторӣ мекард. Ҳавои саҳрову 

зиндагии соддаи биёбон ба нашъунамои ҷисмонӣ ва саломатиаш таьсири хуб 

расониданд. Ҳалима ба ҳамсоягон мегуфт, ки аз он рўзе ин кўдакро ба тарбия 

гирифтааст, корҳои рўзгораш баракат ёфтаасту зиндагониашон орому хурсандона 

мегузарад. 

Ба ҳамин ҳол Муҳаммад /а/ то панҷсолагӣ дар оилаи Ҳалима зиндагӣ мекард. 

Фазои озоду ҳавои покизаи саҳро ҷисми ўро қавӣ сохт. Муносибат ва иртиботи 

доими бо одамони оддию меҳнатӣ ба феълу рафтори ў таъсири хуб гузоштанд, 

забони фасеҳи арабиро аз мардуми меҳнатӣ омўхт. Солҳое, ки ў дар байни ин 

мардуми заҳматкаши саҳроӣ гузаронида буд, ба феълу рафтори вай нақши 

мусбат гузоштанд. 
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Баъд аз ба камол расидану соҳиби мартаба шуданаш ҳазрати Мухаммад /а/ дояаш 

Ҳалима ва фарзандони ўро ба некӣ ёд мекарду ба онхо ёрӣ мерасонд. Баъди панҷ 

сол Муҳаммад ба назди модараш баргашт. Бобояш Абдулмутталиб, ки ҳанўз 

сарвари қабилаи Қурайш буд, тарбияи ояндаи ўро пурра ба зиммаи худ гирифт. 

Абдулмутталиб, аз фарзандони худ дида Муҳаммадро бештар дўст медошт. Ҳар 

гоҳ, ки фарзандон дар атроф ҷамъ мешуданд, Муҳаммадро дар паҳлўи худ 

шинонда, ба ў меҳрубонӣ мекард. 

Баъд аз муддате Омина хост писарашро ба Мадина бурда, ба хешу ақрабояш 

шинос кунад. бо ҳамин мақсад онҳо ба Мадина сафар карданд. Вақте ба Мадина 

расиданд, Муҳаммад хонаеро, ки падараш дар он ҷо вафот карда буд, дид ва 

турбати падарашро зиёрат кард. Онҳо як моҳ, дар Мадина меҳмон шуданд ва боз 

ба ҷониби Макка равон шуданд. Дар аснои баргаштан дар Абво модараш бемор 

шуд, баъд аз муддате вафот ёфт. Оминаро ҳам дар Мадина ба хок супориданд. 

Муҳаммад ба дили пурдарду чашми гирён ба Макка баргашт. Дасти тақдир бори 

дигар ўро ятим кард ва ранҷу бекасии ятимиро бештар эҳсос мекард. 

Ин ҳодиса вайро дар назди бобояш боз ҳам азизтар кард. Бо вуҷуди ин давраи 

ятимӣ дар хотири Муҳаммад абадӣ нақш баст. Аз ин ҷост, ки Муҳаммад дар 

«Ҳадисҳо» оид ба ғамхорӣ дар ҳаққи ятимон суханони зиёде гуфтааст. Аз ҷумла 

дар ҳадисе оварда шудааст, ки «Ҳар кассе, ки сари ятимро сила кунад ва хотири 

ўро шод намояд, худованди таъоло аз ў розӣ мегардад». Худи Муҳаммад ҳам ин 

амалро ҳеҷ гоҳ фаромўш намекард, дар ҳаққи ятимон ва дармондагон некии 

хешро дареғ намедошт. 

Аммо Муҳаммадро боз фоҷиаи дигаре пеш омад. Дар сини ҳаштодсолагӣ бобояш 

Абдулмуталлиб вофот мекунад. Дар он вақт Муҳаммад ҳаштсола шуда буд. 

Муҳаммад аз марги бобояш бисёр ғамгин гашта буд ва дунболи ҷаноза то 

оромгоҳи охиринаш гиря карда рафт. Симои неки бобояш, ҳамчун марди 

саховатманд, фозилу накўкор дар хотираи ў нақш баст. 

 

Супориш ва саволҳо. 

1. Дар бораи Муҳаммад пайғамбар кадолм қиссаҳоро медонед? 

2. Кадом китобҳои дини исломро медонед 

 

17. АБЎТОЛИБ - САРПАРАСТИ МУҲАММАД 

 

Абдулмутталиб якчанд писар дошт. Писари калониаш, Ҳорис, ба аҳли оилааш 

миёнаҳолона умр ба сар мебурданд. Писари дигариаш, Аббос, назар ба дигар 

бародаронаш сарватманд буд ва зиндагии осоишта дошт. 

Аммо вай одами хасис буд. Писари хурдӣ-Абўтолиб гоҳо ба тичорат машғул 

мешуд, аммо оқибат аз он ҳам даст кашид ва ба он сарвате, ки дошт қаноат карда, 

рўзгори оилаи худро пеш мебурд. Абўтолиб шахси одилу доно ва саховатпешае 

буд. Аз ин чиҳат қабилаи Қурайш нисбат ба Абўтолиб эҳтироми зиёд дошт. 

Абдулмутталиб ҳам писари хурдии худро дўст медошт ва ҳангоми бемориаш 

сарпарастии Муҳаммадро ба ў супорида буд. 
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Ҳамин тариқ, баъд аз марги бобояш Муҳаммади ҳаштсоларо амакаш Абўтолиб ба 

хонаи худ мебарад ва тарбияи ўро ба ўҳда мегирад. Абўтолиб  бародарзодаи 

худро дўст медошт. Зиракӣ, меҳнатдўстӣ, поквиҷдонӣ ва рағбат ба дониш обрўи 

Муҳаммадро дар оилаи амакаш афзун месохт. 

Ҳангоми дувоздаҳсолагиаш Абўтолиб барои тиҷорат ба Шом сафар мекунад ва 

ўро ҳам ҳамроҳи худ мегирад. Ин сафар ба ў таассуроти зиёде мегузорад. Дар 

Шом пешвоёни дини масеҳию яҳудиро бидид. Аз онҳо роҷеъ ба китобҳои 

муқаддаси осмонӣ суханҳо шунид. Суханони мардуми бодиянишин, шоирону 

донишмандонро бодиққат гўш мекард, бо зиндагии табақаҳои мухталифи аҳолӣ 

шинос гашт. 

Баъд аз баргаштан аз сафар рағбати ў ба дониш афзуд. Ҳар гоҳ баъд аз анҷоми 

корҳое, ки ба ў вобаста буд, Муҳаммад ба бозорҳои шаҳри Макка ба тамошо 

мебаромад. Суханони шоирону донишмандони маъруфи Маккаро гўш мекард. 

Гуфторҳои нотиқони яҳудиёну масеҳиёнро, ки будтпарастии арабҳоро таъкид 

мекарданду онҳоро ба дини худ даъват мекарданд, мешунид. Гуфтаҳои 

пайғамбарон Мўсо ва Исоро бо диққат гўш мекард. Гуфторҳои шунидаашро дар 

дили худ таҳлил мекард, дар бораи он бисёр андеша мекард ва дар дили ў нисбат 

ба қудрати бутҳои муқаддас шубҳаҳо пайдо мешуданд. Ҳамин тариқ, Муҳаммад 

донишу чаҷонбинии худро васеъ менамуд. 

Дар синни понздахсолагӣ Муҳаммад ҳамроҳи амаки худ дар ҷанге, ки байни 

қабилаи Қурайш ва Ҳавозин рух дода буд, иштирок намуд, ин ҷанг бо фосилаҳо 

чанд сол давом кард. Таърих гувоҳӣ медиҳад, ки дар ибтидои ҷанг Муҳаммад ба 

амакҳои худ ёрӣ мерасонад, яъне тирҳое, ки аз тарафи қабилаи Ҳавозин меомад, 

ҷамъ карда ба амакҳояш мерасонад ва онҳо ин тирҳоро ба муқобили душман 

истифода мебурданд. Дар солҳои охири ҷанг Мухаммад бевосита дар задухурдҳо 

иштирок доштааст. Истеъдоду лаёқате, ки дар корҳои ҳарбӣ дар оянда зоҳир 

намудааст, аввалин бор дар ҳамин ҷанг нишон дода будааст. 

Баъд аз анҷоми ҷанг ҳам, Муҳаммад бисёр фикру андеша мекард, ки чаро 

қабилаҳои араб, ки аслан як миллатанд, бо ҳам ҷанг мекунанду сабаби хунрезию 

харобиҳо мегарданд. 

Рафтори иек ва хислатҳои хуби инсонӣ обрўй ва мартабаи Муҳаммадро дар байни 

халқ, баланд гардонид ва бо лақаби Амин /росткору ростқавл, шахси боваринок ва 

муътамад/ дар шаҳр машҳур шуд. 

 

Супориш ва саволҳо. 

1. Ҳазрати Муҳаммад ҷаҳонбинӣ ва дониши худро чӣ тавр васеъ мекард? 

2. Вай аз чандсолагӣ ба ҳаёти мустақил қадам гузошт? 

 

18. КАСБУ КОРИ МУҲАММАД (Паёмбар САВ) 

 

Чи тавре, ки зикр гардид, давраи кўдакии Муҳаммад дар саҳро, дар маҳалли 

бодиянишинон гузашта буд. Аз ҳамон вақт дар хотираи вай саҳроҳои васеъи 

беканор, ҳавои тозаи беғубор накш баста буд ва вақте ки масъалаи ба коре машғул 

шудан пеш омад, вай касби чупониро интихоб кард. Муҳаммад гўсфандони 
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амакҳояш ва моли мардуми Маккаро мечаронид. Рўзҳо ҳавои софу хомушии 

саҳро, ҳангоми шаб дурахшидани ситорагон дар осмони беканор ўро ба андешаҳо 

гутавар месохтанд. Вай дар бораи дунё, замину осмон ва бунёди ҷурмҳои осмонӣ 

андешаҳо мекард. Муҳаммад вазифаи чупониашро бомасъулият ба ҷо меовард, 

чорворо дар ҷойҳои серғизо мечаронд, аз гургҳо галларо муҳофизат мекард. 

Раммаи гўсфандони вай аз дигарҳо дида фарбеҳу солим буд. 

Шуғли чупонӣ ба Муҳаммад фоидаи зиёде намеовард, аммо ў ба масьалаи моддӣ 

чандон аҳамияте намедод. Он рўзҳои чупониро ба ёд оварда Муҳаммад мегуфт; 

"Ҳеҷ кас ба пайғамбарӣ нарасид, ҷуз ин ки чўпон буд. Мўсо, ки мабъус шуд, чупон 

буд. Довуд низ чупон буд. Ман низ гўсфандони касони худро мечаронидам". 

Ахлоқу одоби Муҳаммад бисёр мақбулу комил буд. Ў ҳаргиз дурўғ намегуфт, ба 

касе хиёнат намекард, беинсофӣ, бемурувватӣ ва беҳаёи аз тарафи вай зоҳир 

намешуд. 

Абўтолиб, ки марди аёлманд буд, мехост барои бародарзодааш ягон коре пайдо 

кунад, ки даромадаш бештар бошад. Рўзе хабар ёфт, ки Хадича барои корҳои 

тиҷорат коргар киро мекунад ва Муҳаммадро ба вай тавсия кард. Хадича ҳама 

сифатҳои нек ва рафтори ҳамидаи Муҳаммадро шунида буд ва ўро дар синни 25 - 

солагӣ барои корҳои тиҷоратии худ ба кор гирифт. Ин сабаб шуд, ки сафари Шом 

барои Муҳаммад бори дуввум муяссар гашт. 

Вақте ба Шом расид, бо пешвоёни дини масеҳ гуфтугў кард, дар бораи ақида ва 

ихтилофҳои дини Масеҳӣ изҳори ақида кард. Аз китоби осмонии онҳо саволҳо 

кард. Хулоса, кушид ҳар чӣ бештар дар бораи ин дин маълумоте гирад. Муҳаммад 

ба воситаи кордонии худ аз ин сафар бо фоидае зиёд баргашт. Хадича аз кору 

рафтори Муҳаммад розӣ буд. Вай бо ин ҷавони хоксору поктинат меҳр баст. 

Хадича, ки хостгории чандон одамони обруманди Маккаро қаблан рад карда буд 

ба воситаи ходимааш Нафиса ба Муҳаммад изҳори ишқ кард. Ба Муҳаммад ҳам 

ин зани меҳрубон маъқул шуда буд ва муҳаббати ўро қабул кард. 

Муҳаммаду Хадича тўй оростанд ва хонадор шуданд. Дар он вақт Хадича чилсола 

ва Муҳаммад бисту панҷсола буданд. Баъд аз издивоҷ Муҳаммад ба хонаи Хадича 

гузашт ва аз кори тиҷорат ҳам даст кашид.  

Зиндагии Мухаммад орому осуда буд. Вақти худро бо риёзату ибодат ва суҳбатҳо 

бо Хадича мегузаронид. Муҳаммад муҳаббату вафодории занашро ҳис мекард ва 

худаш ҳам бо ў чунин муносибат мекард. Хадича зани хубу меҳрубон ва тамоми 

ҳастии худро дар ихтиёри шавҳараш гузошта буд. 

Солҳо мегузаштанд. Онҳо соҳиби чанд фарзанд гаштанд. Аммо писарони онхо 

Қосим ва Абдуллоҳ дар овони хурдсолӣ вафот карданд. Марги писарон меҳри 

зану шавҳарро ба духтаронашон Зайнаб, Руқайя ва Умми Кулсуму Фотима 

бештар мекард. Онҳо духтарони худро дўст медоштанду онҳоро дар руҳияи 

мехрубонӣ, меҳнатдустию инсонпарварӣ тарбия мекарданд. Дар оилаи онҳо як 

муҳити меҳру вафо ва садоқат ҳукмфармо буд. Бо вуҷуди ин онҳо ранҷу ғами 

писаронро фаромўш карда наметавонистанд. Муҳаммад наметавонист ҷои 

писарони хешро холи бубинад ва бо розигии Хадича ғуломбача Зайдро харида, 

ўро озод ва ба писархондӣ қабул кард. Онҳо бо Зайд ҳамчун ба фарзанди худ 

муносибат доштанд. 
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Муҳаммад медонист, ки амакаш аёлманд асту зиндагии фақиронае ба сар 

мебарад.Ў некиҳои амакаш Абўтолибро фаромўш накарда буд. Барои сабуктар 

намудани бори зиндагии амакаш бо розигии ў писари хурдӣ Алиро барои тарбия 

ба оилаи худ гирифт. Духтаронаш калон шуданд, онҳоро ба шавҳар баровард. Ба 

Алӣ, ки меҳри зиёд дошт, аз ў тоқати ҷудоӣ надошт. Аз ин хотир духтари 

хурдиаш Фотимаро ба Алӣ хонадор кард ва дар оилаи худ нигоҳ дошт. Писархонд 

Зайдро ҳам хонадор карда, ба ҳаёти мустақил ҳидоят намуд. 

 

Супориш ва саволҳо. 

1. Дар бораи ҳазрати Муҳаммад кадом қиссаҳоро шунидед ва медонед? 

2. Сафарҳои вай ба ҷаҳонбиниаш чи тавр таъсир мекарданд? 

 

19. ИБТИДОИ ФАЪОЛИЯТИ ДИНИИ МУҲАММАД /с/ 

 

Таърих шаҳодат медиҳад, ки дар ҷазираи Арабистон сесаду шаст қабилаи умр ба 

Сар мебурданд. Ҳар қабила ба худ сардоре дошт. Аъзоёни сарватманди қабила, 

мувофиқи сарват ба мартабае соҳиб мегардиданд, шуғли асосии онҳо чорводорӣ 

буд, аммо гоҳҳо аз роҳзанӣ ҳам рўй намегардонданд. Қабилаҳое, ки тавонотар 

буданд, чарогоҳҳои дигар қабилаҳоро зўран соҳиб мешуданд ё чорво1ни онҳоро 

мерабуданд. Ин амалҳоро сабаби ҷангу хунрезиҳо мегаштанд. Дар байни 

қабилаҳои 

араб, қиморбозӣ, шаробнўшӣ ривоҷ дошт. Агар дар оила фарзанди  аввал духтар 

таввалуд мешуд, мегуфтанд, ки духтар ба оила бадбахтӣ меоварад ва баъзан он 

тифли бегуноҳро зинда ба гўр мекарданд.  

Арабҳо будпараст буданд ва ҳар қабила бути худро дошт, ба ў иботад мекарданд. 

Бутҳои ҳамаи қабилаҳо дар хонаи Каъба нигоҳдошта мешуданд. Моҳи рамазон, ки 

моҳи муқаддас ҳисоб мешуд, тамоми низоъҳо байни қабилаҳо бас карда 

мешуданд. Ин моҳ давраи ибодат дониста мешуд. Қабилаҳо бутҳои худро аз 

Каъба мегирифтандва дар назди онҳо саҷда мекарданд, ба онҳо қурбониҳо 

меоварданд. 

Муҳммад бисёр андешаҳо мекард, ки чӣ тавр бут, ки худи одамон аз санг ё чўб 

метарошиданд, метавонад бо кору тақдири одамон таъсир расонад. Вай 

мушоҳида мекард, ҳангоме фарзандонаш яке паи дигар вафот мекарданд, Хадича 

соатҳо ба бут саҷда карда зорию илтиҷо мекард, ки писаронаш дар Амон нигоҳ 

дорад. Аммо бо вуҷуди он ҳар ду писараш нобуд гардид. Муҳаммад ба 

будпарастии занаш монеъ намешуд, аммо худаш ба онҳо эътиқод надошт. 

Муҳаммад дар ҷустуҷўи ҳақиқат буд. Вай бо аҳкоми динҳои яҳудиёну масеҳиён 

шинос шуда, онҳоро таҳлил менамуд, аммо онҳо ҳам ўро қонеъ карда 

наметавонистанд. Вай медонист, ки мардум аз роҳи рост берун шуданду зиндагии 

маънавии онҳо ба воситаи бутпарастӣ аз фасоду ҷоҳилият наҷот намеёбад. 

Муҳаммад ҳар сол моҳи рамазон ба ғори Ҳиро рафта, дар он ҷо муддате монда, ба 

зикру ибодат машғул мегашт. Вақте Муҳаммад чил-сола шуд, монанди ҳарсола ба 

ғори Хуро, ки дар наздикии Макка воқеъ буд, барои ибодат рафт. Як шаб, ки дар 

ғор хобида буд, фариштае пеши вай омад ва гуфт: "Ба номи парвардигори ту, ки 
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инсонро офариду ба ў чизҳоеро омўхт, ки намедонист. Эй Муҳаммад, ту расули 

худои ва ман ҳам фариштаи ў Ҷабраил". Муҳаммад аз хоб тарсида бедор шуд, 

касеро надид, аммо суханҳое, ки дар хоб шунида буд дар хотираи ў нақш баста 

буданд. 

Ў роҳ и хонаашро пеш гирифта ва ҳодисаро ба Хадича ҳикоя кард. Занаш ўро 

ором карду хобонид ва ба назди писари амакаш Варқа, ки одами донишманд буд, 

рафта воқеаро нақл кард. Варқа ҳикояи Хадичаро шунида, гуфт, ки агар ин тавр 

ҳодиса рўй дода бошад, пас Муҳаммад чун Мўсо пайғамбар аст. Он фаришта ба 

Мўсо ҳам нозил шуда буд. Пас, Муҳаммад пайғамбар асту соҳиби шариату қонун 

хоҳад гардид. 

Пас аз ин ҳодиса ваҳй ба Пайғамбар /с/ мунтазам нозил мегашт ва ба ин тариқ 

китоби Қуръон фароҳам меомад ва дини нав - дини ислом ташаккул меёфт. 

Муҳаммад ба муқобили бутпарастӣ муборизаро оғоз кард. Вай мардумро даъват 

мекард, ки ба худои ягона "Аллоҳ таъоло" имон биёранд, мусулмон шаванд, аз 

парастиши бутҳо даст кашанд. 

Муҳаммад мардумро ба покизагӣ, худотарсӣ ва хушахлоқию корҳои нек даъват 

мекард. Зино, одамкушӣ, дуздию ғоратгарӣ, шаробнўшию қиморбозиро 

мувофиқи талаботи ислом, манъ мекард. 

Ин талабҳо ба мардум маъқул буд ва гурўҳе аз онҳо дини исломро қабул карданд. 

Лекин баъзе мансабдорони Макка аз он метарсиданд, ки агар ҳама ин динро қабул 

намоянд ва тарафдори Муҳаммад шаванд, онҳо аз мансабу даромадҳои худ 

маҳрум мегарданд. Аз ин хотир онҳо одамонро ба муқобили Муҳаммад 

бармеангехтанд. Онҳо ба Муҳаммад ва пайравони ў ба катл таҳдид мекарданд, 

онҳоро таҳқир мекарданд. 

Мансабдорони Макка медонистанд, ки Муҳаммад аз авлоди муътабар аст ва агар ў 

ба қатл расонида шавад, авлоди ў барои қасосгирӣ бармехезад. Аз чунин сурат 

гирифтани кор онҳо метарсиданд.  

Аммо пайравони сершумори Муҳаммад чунин амниятро надоштанд. Ин сабаб 

шуд, ки пайравони ў, ки дини исломро қабул карда буданд, ба Ҳабашистон ҳичрат 

кунанд. Таърихшиносон менависанд, вақте ки муҳоҷирон ба Ҳабаш расиданд, 

подшоҳи Ҳабашистон -Наҷотӣ аз онҳо аз дин пурсид, писари амаки Муҳаммад 

Ҷаъфар чунин ҷавоб дод: "Мо дар зулмоти ҷаҳлу нодонӣ фурў рафта бутҳоро 

парастиш мекардем. Мо аз ҳавою ҳавас пайравӣ карда, ғайр аз зурӣ, побанди ҳеҷ 

қонуне набудем. Дар ин миёна худованд шахсеро аз байни мо баргузид, ки аз 

қавми мост. Бар замми ин насабаш ҳам олист ва аз сабаби сифатҳон накў, 

муддатҳост, ки мавриди қабули омма буда, ҳама ўро икрому эҳтиром менамоянд. 

Ин Пайғамбар ба мо омўхт, ки худои ягонаро бипарастем, ҳуруфоти падарони 

худро тарк гўем, аз парастиши санамҳо дурӣ ҷўем, аз аъмоли бад бипарҳезем, 

садоқату дўстиро пешаи худ созем, аҳду паймони худро вайрон накунем, падару 

модарро модарро дорем гирем ҳамсоя некӣ кунем, аз дастдарозӣ ба номуси занон 

ва хурдани моли ятимон худдорӣ намоем. Ў намозу рўзаву закотро воҷиб кард. 

Мо ҳастем, ки нубуввати ўро тасдиқ, ва таълимоти мазҳабию ахлоқие, ки аз 

ҷониби худо овардааст, ҳамаашро қабул кардем". 
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Муҳаммад аз таҳдидҳои душманонаш натарсида, тарғиботи оятҳои 

Қуръонроидома медод. 

 

Супориш ва саволҳо 

1. Маънои ваҳӣ - ро шарҳ диҳед? 

2. Чаро Муҳаммад худро пайғамбар эълон намуд? 

3. Чаро мансабдорони Макка аз пайғамбарии Муҳаммад норозӣ буданд ва ўро 

таъқиб мекарданд? 

 

20. ШАМОИЛИ МУҲАММАД АЗ РЎИ КИТОБИ 

 

Муҳаммад Ҳусайни Ҳайкал. Зиндагонии Муҳаммад. Ҷилди аввал 

 

Муҳаммад хушқиёфаву миёнаболо буд. Қоматаш на кўтоҳ буд, на баланд. Сари 

бузург бо мўи мураттаби сиёҳ, пешонии боз, абрўвоне анбўҳу нунӣ ва ба ҳам 

пайваста, чашмони дурушту сиёҳ дошт, ки сафедии он аз атроф бо сурхӣ каме 

омехта буд ва мижгони баланду сиёҳ ба нерўи ҷозибаи он меафзуд. Бинии ў 

ҳамвору нозук, дандонҳояш боз, мўи ришаш анбўҳ, гарданаш баланду зебо. 

Синааш фарох, рангаш дурахшону дасту пояш дурушт буд. Дар мавқеи роҳ 

рафтан баданаш ба ҷилва мутамоил мешуд ва қадамҳоро тунду мўҳкам 

мебардошт. Дар қиёфаи ў осори тафаккуру тааммул ҳувайдо буд ва нигоҳаш 

нуфузе дошт, ки ҳамаро мутеъи ў месохт. Ба ин тартиб аҷаб нест, ки Хадича дар 

айни муҳаббат ба ў имон дошт ва аҷаб нест, ки ўро аз заҳмати идораи амволи хеш 

муоф дошт ва монанди пештара ин корро шахсан ба ўҳда гирифт, то ў фурсати 

кофӣ барои тафаккуру тааммул дошта бошад. 

Муҳаммад, ки ба воситаи издивоҷ ба Ҳадича сарватманд шуда буд, аз лиҳози 

сарвату насаб мақоме бемонанд дошт ва мардуми Макка ба чашми ҳасрату 

эҳтироми бар ў менигаристанд. Вале ў ба назари мардум таваҷҷўҳе надошт. Фазли 

худо ўро бениёз сохта буд ва истеъдоди Хадича барои тавлиди фарзанд бад - ў 

навид медод, ки фарзандонашон зиёд хоҳанд шуд.  

Бо вуҷуди ин монанди собиқ аз омезиш бо мардуму ширкат дар зиндагонии 

умумӣ худдорӣ намекард. Мақому эҳтироми ў дар назари мардум бештар шудаву 

ба ҳамин ҷиҳат тавозўи ў фузунй ёфта буд. Бо ин ки хуше саршору шахсияте 

барҷаста дошт, ба сухани касон бо диққат гўш медод. Аз ҳеҷ касс рў намегардонид, 

танҳо гўши худро ба тарафи гўянда намекард, балки бо тамоми бадан ба тарафи ў 

мутаваҷҷех мегашт. Кам мегуфту зиёд мешунид. 

Бо суханони ҷиддӣ тамоюл дошт. Вале дар шухию мазоҳ низ ширкат мекард ва 

бар хилофи ҳақиқат чизе намегуфт. Гоҳе чунин механдид, ки бештари 

дандонҳояш намудор мешуд. Вақте хашмгин мешуд, ҷўз қатороти арақ, ки дар 

пешониаш менишаст, асаре аз хашм дар ў намудор намешуд. Хашми худро фурў 

мебурду намегузошт зоҳир шавад. Пурҳавсалаву боҳиммат ва вафодору накўкор 

ва бахшандаву некмаҳзар буд. Суботи азму қуввати ирода ва қудрати рўҳӣ дошт ва 

тардидро намешинохт. Ин сифот дар ошноёну муоширонаш нуфузи комил дошт. 

Ҳар кас ўро медид, эҳтиромаш мекард, дўсташ медошт. Нуфузи ин сифот дар 
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муҳаббату вафое, ки миёни ўву ҳамсари вафодораш Хадича вуҷуд дошт, беандоза 

зиёд буд. 

Пайғамбар /с/ нафси худро фавқулодда нигоҳ медошт. Сухан кам мегуфт, вале 

зиёд фикр мекард. Азму иродааш ниҳоят дараҷа қавӣ буд. Оромию ботамкинии 

вай ҳайратангез буд ва худро ҳамеша тозаву покиза нигоҳ медошт. 

Пайғамбар дар тамоми умр, ҳатто вақтҳое, ки дороӣ сарват ҳам буд, ҳеҷ гоҳ 

корҳои шахсии худро ба души каси дигар намегузошт. 

Бояд гуфт ки ба машаққату заҳмат бо қудрату тавоноии зиёд тоқат мекард. 

Чунонки яке аз ғуломоне, ки муддати ҳаждаҳ сол дар хидмати вай будааст, нақл 

мекунад, ки дар тамоми ин муддат ягон ҳаракат ё сухани малоловаре аз ҳазрат 

нисбат ба худам мушоҳида накардам. Дар ҷанг ниҳоят шуҷову далер буд ва аз ҳеҷ 

хатаре фирор намекард. Дар баробари ин ҳеҷ вақт бесабаб ҳаёти худро ба хатар 

намеандохт. 

Чизе, ки бештар аз ҳама қобили диққат аст, хусусиятхои фитрӣ ва афзалияти 

руҳияи Пайғамбар аст. Аввалан аз сабаби ибодати зиёд ба сергапӣ нафрат дошт ва 

аксар вакт хомўш менишаст. Аломати олидараҷаи эҳсону некӣ аз башараи вай 

ҳувайдо буд. Адлу инсоф ҷузъи табиати ў қарор гирифта, беҳад хушахлоқу 

дилсоф будааст. Дўсту бегона, зўру заиф дар назараш як хел буданд. 

 

Супориш ва савоҳло. 

1. Кадом хислатҳои Муҳаммад пайғамбар ба шумо маъқуланд? 

 

21.ҲИҶРАТИ ҲАЗРАТИ МУҲАММАД АЗ МАККА БА МАДИНА 

 

Синни ҳазрати Муҳаммад ба панҷоҳ расида буд, ки ду воқеаи ғамангез дар ҳаёти ў 

рўй дод: аввал завҷааш Хадича, баъд амакаш Абўтолиб аз дунё чашм пушиданд. 

То зинда будани ин ду шахс бадхоҳон ба Муҳаммад ошкоро душмани содир карда 

наметавонистанд. Авлоди Хадича, ки аксаран ашрофони Макка буданд, ба хотири 

Хадича душмани худро ошкор намекарданд. Абўтолиб бошад, яке аз мардони 

мўътабари Макка дониста мешуд туи ва ў сарпарасту ҳомии Муҳаммад буд. Пас 

аз он ки Муҳаммад аз дастгирию пуштибонии ин ду шахси бузург маҳрум шуд, 

душманию  озори аҳли ашрофи Макка афзун гашт, Аммо Муҳаммад ба 

таҳдидҳои онҳо аҳамият намедод, ба ин рўҳи бузург тарсу ваҳм бегона буд. Вай 

тарғиботу даъвати мардумро ба дини ислом давом медод. Дар айёми зиёрат аз 

тамоми шаҳру маҳалҳои Арабистон мардум ба Макка меомаданд. Муҳаммад, 

ҳамчун Пайғамбар, дар назди онҳо баромад карда, онҳоро ба тарк намудани 

бутпарастӣ ва қабули ислом даъват мекард. Овозаи дини ислом ба тамоми 

қабилаҳои араб паҳн гашт. Хабари даъвати Пайғамбари ислом ба Ясриб ҳам 

расид. Як гурўҳ аз мардуми он ҷо ба Макка, назди Муҳаммад омаданд. 

Пайғамбар таълимоти исломро ба онҳо фаҳмонд, Таълимоти ислом ба онҳо 

маҳқул шуда, ҳамаи онҳо дини исломро қабул карданд ва ваъда карданд, ки ин 

динро дар Ясриб паҳн мегардонанд. Муҳаммад ба ёрони худ фармуд, ки гурўҳ- 

гурўҳ ба тарафи Ясриб муҳоҷират кунанд. Мусалмонон ягон-ягон ё бо дастаҳои 

чанднафарӣ муҳоҷират оғоз карданд ва дар Ясриб онҳоро муҳоҷир меномиданд. 
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Вақте ки хабар ба ходимони Каъба расид, хашму ғазаби онҳо боз ҳам авҷ гирифт. 

Онҳо қарор доданд, ки Муҳаммадро бикушанд. Вақте ки Муҳаммад аз касди онҳо 

огаҳ шуд, шабона пинҳонӣ аз хонааш хориҷ шуд ва ҳамроҳи Абубакр аз Макка ба 

Ясриб ҳиҷрат кард. Замени ҳиҷрати Муҳаммад Пайғамбар барои мусалмонон 

ибтидои давраи нав дониста мешавад ва соли 622 соли якуми ҳиҷрӣ мўқаррар 

мегардад. Рўзе, ки Пайғамбар /с/ вориди Ясриб мегардад, номи шаҳрро ба 

Мадинату - р - Расул, яъне шаҳри Пайғамбар табдил доданд, минбаъд дар шакли 

мухтасар - Мадина машҳур шуд. 

Мардуми Мадина Муҳаммад /с/ -ро ба эҳтироми зиёд истиқбол намуданд. 

Мардуми Мадина аз ҳодисаи ҳиҷрати Муҳаммад ва душманию таъқиби 

қурайшиҳо огоҳ шуда буданд. Аз ин ҷиҳат ба истиқболи Пайғамбар на танҳо 

онҳое ки дини исломро қабул карда буданд, балки онҳое ҳам, ки ҳанўз шубҳа 

доштанд, шитофтанд. 

Дар Мадина қабилаҳои арабии Авс ва Хазраҷ ва намояндаҳои динҳои яҳудию 

масеҳӣ иқомат доштанд. Ғайр аз ин қисме аз аҳолии Мадина дини исломро 

пазируфта буданд,ки онҳоро ансор меномиданд. Муҳаммад /с/ дар фикри он 

буд,ки пайравони дини исломро зиёд намояд. Муҳоҷироне, ки аз Макка омада 

буданд,бо ансор, яъне мусулмонони Мадина муттаҳид гардиданд. Онҳо аввалин 

умматони Муҳаммад пайғамбару дини ислом буданд. 

Муҳаммад бо пайравони хеш дар Мадина масҷид сохтанд. Пайғамбар баробари 

хама дар сохмони масҷид иштирок карда аз ҳеҷ кор рўй намегардонд. Хоксорию 

меҳнатдўстии вай одамони зиёдеро дар атрофаш ҷамъ менамуд. 

Мухаммад /с/ дар фикри ҷамъ намудани молу сарват набуд. Ў дар бораи оромии 

худ ва пайравонаш фикр мекард. Аз минбари масҷид Пайғамбар ин ақидаҳояшро 

ба мардум иброз медошт. Вай тарафдоронашро ба иттиҳод, баробарӣ, ғамхорӣ 

дар ҳаққи ҳамдигар ва афтодагону бенавоёну ятимон даъват мекард. Мухаммад /с/ 

нотиқи бомаҳорату оташсухан буд. Ў соҳиби қудрату ҷозибае буд,мардумро ба 

сўи худ ҷалб карда метавонист. Аз ин хотир як муддати кўтоҳ тамоми аҳолии 

Мадина ва қабилаҳои атрофии он ба Мухаммад /с/ пайвастанд ва дини исломро 

қабул карданд. 

Дигар мақсаду мароми Пайғамбар дар он буд, ки бо яҳудиён, масеҳиён созиш 

кунад. Аз ин хотир даъват кард,ки дар ибрози ақида яҳудиёну масеҳиён ва 

мусалмонон баробар бошанд, зеро он ҷо, ки озодии ақида нест, нобоварию тарсу 

ваҳм ҳукмфармо мегардад, ҷое,ки боварию эътиқод аст, иттифоқро мустаҳкам 

мегардонад. 

Муҳаммад /с/ миёни муҳоҷирону ансор қарордоде навишт, ки баробарию 

иттифоқи онҳоро мустаҳкам мекард ва ҳамкории онҳоро дар амалиёти оянда 

таъмин месохт. 

 

Супориш ва саволҳо. 

1. Чаро ҳазрати Муҳаммад аз Макка ба Мадина ҳиҷрат кард? 

2. Чаро аҳолии Ясриб (Мадина) ўро хуш истиқбол намуданд? 
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22. ПАЙМОНИ МУҲАММАД БО ЯҲУДИЁН 

 

Муҳаммад /с/ барои исботи муносибати дўстона бо яҳудиён 

қарордоде баст, ки тибқи он дину моли онҳоро эмин гузошта ва ба кори онҳо 

дахолат намекард. 

Матни қарордод чунин аст: 

"Ба номи Худои бахшояндаи меҳрубон. Ин номаест аз Муҳаммад пайғамбар 

миёни мўъминону мусалмонон аз Қурайшу Ясриб ва касоне, ки онҳоро пайравӣ 

карданд ва ба онҳо ба ҷиҳод бархостанд. 

Онҳо бо сарфи назар аз сойири мардум миллати воҳидеро ташкил медиҳанд. 

Муҳоҷирони Қурайш бар русуми хеш пойдоранд. Хунбаҳое, ки ба яке аз онҳо 

тааллуқ, гирад, бо ҳам адо кунанд. Асирони хешро ба хубию баробарӣ миёни 

мўъминон фидя диҳанд. 

Мўъминон аз по афтодаеро ба ҳоли хеш намегузоранд ва фидя ё хунбаҳои ўро ба 

некӣ адо кунанд. Мўъмине бо мавлои мўъмини дигар бидуни ў паймон набандад. 

Мўъминони парҳезкор бар алайҳи он кас, ки туғён кунад ё дар садади зулм 

барояд, ё муртакиби ҷурм шавад, ё таҷовузе аз ў сар занад ё дар миёни мўъминон 

фасод кунад, қиём кунанд ва агарчи фарзанди яке аз онҳо бошад, бар зидди ў 

ҳамдаст шаванд. 

Мўъмине мўъминеро ба ивази кофире накушад ва кофиреро бар зидди мўьмине 

ёрӣ накунад. Аҳди худо яке аст. Пастарини мусулмонон метавонад чизеро аз 

тарафи ҳама тааҳҳуд кунад. Мўъминон ҳама бо ҳам дўстанд ва ба дигарон коре 

надоранд. Аз яҳудон ҳар кас пайрави мо бошад, аз ёварию баробарӣ бархурдор 

шавад, касе бо ў зулм накунаду касеро бар зидди ў ёрӣ накунем. Сулҳи мўъминон 

яке аст. Мўъмине бидуни мўъмини дигар дар ҷанг ҷуз ба адолату мусовот сулҳ 

накунад. 

Ҳар тоифае, ки ҳамроҳи мо ҷанг кунад, дастаҳои он мутаоқиби якдигар бошанд. 

Мусалмонон дар хунҳое, ки аз онҳо дар роҳи худо мерезад, авлиёи якдигарнд. 

Мўъминони парҳезкор пайрави 5-4280 65 ҳидояту роҳи ростанд. Ҳеҷ яке 

мушрикон мол ё шахсе аз Қурайшро паноҳ надиҳанд ва мўъминро аз тасаллут бар 

он ҷилавгирӣ кунанд. Ҳар касс мўминеро бе ҷиҳат бикушаду собит шавад, кушта 

мешавад, магар он ки касони мақтул розӣ шаванд. Ҳамаи мўъминон бар зидди ў 

ҳастанд ва ҷуз ин коре бар онҳо раво нест. Ҳеҷ мўъмине, ки ба мундариҷоти ин 

қарордод эътироф ва ба рўзи қиёмат имон дорад, ҳақ надорад ҷинояткорро ёрӣ 

карда, ўро паноҳ диҳад ва ҳар кас ўро ёрӣ кунад ё паноҳ диҳад, рўзи қисмат 

даъвату ғазаби Худо бар ў бошад ва тавбаю фидяе аз ў қабул нашавад. Агар дар 

чизе ихтилоф пайдо карданд, марҷаи он худову Муҳаммад аст. Яҳудиён ҳар вақт 

ба ҳанг омаданд, бо мўъминон харҷ кунанд. Яҳудиёни бани Авф бо мўъминон 

муттаҳиду дар ҳукми як умматанд. Яҳудиён пайрави дини худ ва мусалмонон 

пайрани дини хешанд. 

Бандагонашон низ дар ҳукми онҳо ҳастанд, магар он кас, ки ситам кунад ё 

муртакиби ҷурм шавад, ки ҷуз худ ва хонаводашро ба заҳмат намеандозад. 
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Яҳудиёни бани Наҷҷору банӣ Ҳадис ва банӣ Соидаву банӣ Ҷушм ва банӣ Авсу 

банӣ Саълаба ва Лаҷфанову бани Шутайба ба монанди яҳудиёни банӣ Авфанд ва 

бо мўъминон муттаҳиданд. Ғуломони бинӣ 

Саълаба мисли онҳо ҳастанд. Бастагони Яҳуд низ дар ҳукми онҳо бошанд. Хун аз 

миён наравад. Ҳар кас хуни касеро бирезад, заҳмати он домапгири уву 

хонаводааш шавад. Магар ом ки ситам дида бошад. Худо бо бехтарини ин кисмат 

аст. 

Яҳудиён дар ҷанг ўҳдадори махориҷи худ ва мусалмонон ўҳдадори махориҷи 

хешанду ҳамдигарро бар зидди касе, ки бо пайравони ин қарордод ба ҷанг 

бархезад, ёрӣ кунанд. Муносибати онҳо бар насиҳату некӣ аст ва аз бадӣ бар канор 

мемонанд. Ҳеҷ кас дар ҳаққи ҳампаймони худ бадӣ накунад. Ҳама бояд он касеро, 

ки ситам дидааст, ёри кунанд. Яҳудиёи низ дар мавқеи ҷанг бо мўъминон харҷ 

кунанд. Дохили Ясриб барои пайравони ин қарордод минтақаи ҳарам аст. 

Ҳамсояи ҳар касе монанди худи ўст ва зиён задану бад кардан ба ў раво нест. Ҳеҷ 

касро ҷуз ба иҷозаи касонаш паноҳ набояд дод. Ҳаводису ихтилофоте, ки миёни 

пайравони ин қарордод рўҳ медихад, марҷаи он ба худову Муҳаммад - расули ўст. 

Худо бо беҳтарин қисмати ин қарордод аст. 

Қурайшу ёрони онҳо паноҳ дода намешаванд. Пайравони ин қарордод якдигарро 

бар зидди кассе, ки ба Ясриб ҳуҷум меоварад, ёрӣ кунанд. Агар онҳоро ба сулҳ 

даъват кунанд, пазиранду агар онҳо ба сулҳ даъват кунанд, бояд мўъминон ҳар як 

ба саҳми худ пазиранд, магар он кас, ки дар бораи дин ҷанг кунад. Яҳудиёни Авс 

ва ғуломонаш аз ҳуқуқи пайравони ин қарордод бархурдор шаванд ва бар онҳо бо 

некӣ рафтор шавад. Некӣ ғайр аз бадӣ аст. Ҳеҷ кас коре ба ҷуз барои худ 

намекунад. 

Худо ба росттарину беҳтарин қисмати ин ҳарордод аст. Ин қарордод аз золиму 

муҷрим ҳимоят намекунад. Ҳар кас аз Мадина берун равад, дар амон аст ва ҳар кас 

дар он ҷо бимонад дар амон аст, магар золиму муҷрим ва Худо паноҳдиҳандаи 

накўкорону парҳезкорон аст". 

 

Хабари ҳцҷрат фармудани Муҳааммад /с/ /аз Қасас-ул-анбиё/ 

 

Овардаанд, ки чун хабари меъроҷ ба атрофу акнофи Араб интишор ёфту аксари 

аҳли Араб ва ғайра имон оварданд, ҳиқду ҳасад ба дили қудуратманзили 

мушрикони араб шўълаангез кардан гирифт. Лиҳозо ба изорасонии он ҳазрат /с/ 

мустаъидду омода шуданд. Дар ин асно Ҷабраил /а/ аз ҳазрати Раббулиззат 

даррасида фармуд, ки Худои таъоло баъди салому тўҳфаи дуруд фармудааст, ки 

аксари ёрони худро ба сўи Мадина бифирист. Он ҳазрат /с/ ҷумла ёрон, мисли 

Мусъаб ва Ибни Умм Мактум ва Ибни Масъуд ва Аммор ва Билол ва Саъд ва 

ғайра сиву шаш кас саҳобӣ разияллоҳу анҳумро ба ҳузури хеш талабида, ҳамроҳи 

амирулмўъминин ҳазрати Ҳамза ва ҳазрати Умар разияллоҳу анҳумо ба сўи 

Мадина равона фармуд ва мунтазири ваҳйи сонӣ мебуд. 

Дар ин асно Абўаҳли лаъин бо кофирони Макка муттафиқ шуда, барои куштани 

он ҳазрат машварат мекард. Дар он ҳин шайтон алайҳиллаъна ба сурати пире 

воридашон гардид, бонге дурушт ба қиёси марди бегонае боғаммоз бар заданд. 
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Гуфт: "Ё хоҷагон, ман марде сокини Наҷдам, мехоҳам, ки ба тадбири шумо ёр 

шавам ва молу касони бештар дорам". Пас Иблис алайҳиллаънаро ба миёни худҳо 

ҷой дода, шарики машварат карданд. Минбаъд Абўҷаҳл пурсид, ки дар ҳаққи, ки 

Муҳаммад /с/ чӣ гуна тадбире соиб андешӣ? Гуфт, ки эй Абулҳакам, дини 

падаронатро такзиб карда, дини дуруғи худ бо ҷоду ҷорӣ кардан мехоҳад. 

Ту ҳокими Макка ҳастӣ ва хешовандон низ бисёр дорӣ. Агар ҳамаро ҷамъ карда 

сари Муҳаммад /с/ бибурӣ, чӣ кабоҳате лозим ояд? Абўҷаҳл ин маънӣ писандида 

бигуфт, ки эй ёрон олъон ёрони ў ба Мадина рафтанд. Кори ў тамом кардан 

мушкиленахоҳад буд. Иблиси лаъин гуфт: «Ансаб он аст, ки ҳар гоҳ ба бистари 

хеш бахуспад, бояд ки шахсе танҳо рафта, сари ў бурида биёрад, то фитна бедор 

нахоҳад шуд». 

Алҳосил, ҷумла ёрон биписандиданд. Абўҷаҳл гуфт: «Эй ёрон, имшаб сари ў 

Буридан зарур ва лобудаст». Ин бигуфту бист каси ҷаррору ҳушёрро барои он 

кори сутург муқаррар кард. Дар ин асно Ҷабраил /а/ даррасиду гуфт: «Ё 

расулаллоҳ /с/, имрўз ба маҳфили Қурайш ҳамчунон гуфтугў шудааст, ки имшаб 

ба вақти хоб сари ту ҷудо созанд. Ва ҳукми Борӣ бад-ин гунна ҷорӣ шудааст, ки 

Алӣ карамаллоҳу ваҷҳаҳуро ба хобгоҳи хеш хобонида, Абўбакри Сиддиқ 

разияллоҳу анҳуро ҳамроҳ карда, аз Мака ҳиҷрат фармуда, ба Мадина ташриф 

бибарӣ. Албаттта, аҳди Мадина ҳомию мададгори ту хоҳанд шуд. Ва низ 

истиқомати ту дар он ҷо қарор хоҳад ёфт ва ҳама кори ислом ба анҷом инсиром 

хоҳад гардид». 

Пас он моҷароро аз Абўбакри Сиддиқ разияллоҳ анҳу баён фармуд, чун шаб 

омад, Алии Муртазоро ба бистари худ хобонда, бо Абўбакри Сиддиқ, разияллоҳу 

анҳу аз Мака ҳиҷрат фармуд. Ин моҷаро ба таърихи ғурраи моҳи рабиулаввал 

шаби шанбе, баъди нубуват сездаҳ сол ва баъди меъроҷ ҳашт моҳ воқеъ шуда буд. 

Дар он ҳин умри шарифаш панҷоҳу се сол гашта. 

Ва он бист касс, ки Абўҷаҳли лаъин муайян карда буд, ҳасби иғвову машварати 

Иблис, ки худро муширу мусоҳиби Абўҷаҳл намуда буд, ба гирди хонаи он ҳазрат 

/с/ ҳуфия муҳосира намуданд. Аллоҳ таъоло хобро барояшон чунон мусаллат 

гардонид, ки ба рафтани он Ҳазрат /с/ чизе маълу накарданд. 

Баъд аз замоне Иблис аз хоб бедор шуда гуфт, ки Муҳаммад гурехтааст. Пас он 

бист кас теғ овехта давон-давон ба хобгоҳи он Ҳазрат /с/ рафта, Алӣ каррамаллоҳу 

ваҷҳаҳуро хуфта ёфта пурсиданд, ки Муҳаммад куҷо аст? Фариуд, ки намедонам 

манн. Пас маъюс шуда, пеши Абўҷаҳл омада, баён карданд. Иблис алайҳиллаъла 

гуфта, ки ман ба илми худ кардааст, биёбед. 

Пас ҳама Қурайш ба иттифоқи якдигар ба хонаи Абўбакр /раз/ дархазида 

биҷустанд, наёфта таъоқубкунон равон шавед, то ба ғори кўҳи Атҳал, ки манзили 

гурезгоҳи худ кардааст, биёед. Пас ҳама Қйрайш ба иттифоқи кдигар ба хонаи 

Абўбакр /раз/ дархазида биҷустанд, наёфта таъоқубкунон ба сўи Мадина равон 

шуданд. Пас Ҷабраил ҳозир шуда гуфт: «Ё Муҳаммад /с/, қарайшиён ба қасди ту» 

меоянд, бояд ки дар ғори Атҳал пинҳон шавӣ". Он ҳазрат /с/ бо Абўбакр /раз/ дар 

ғор пинҳон шуда, дарҳол анкабуте луоби даҳони худ бар он ғор танид ва кабўтаре 

омада, болои он луоби танида байза андохт ва Ҷабраил /а/ хокистару хошок бар 

он пошид. 
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Пас, он бадхоҳон дар кўҳи Атҳал даррасида талошу тафаххус мекарданд. Иблис 

хост, ки ба сурати одами баромада нишони он Ҳазрат /с/ дар он ғор диҳад. 

Ҷабраил /а/ онро аз пари худ кашида, ба дарёи Муҳит андохт. Чун муттасили он 

ғор расиданд, кабўтаре аз он ғор бипарид. Чун кабўтаре байзаву луоби танидаи 

анкабут, ки хошоку хокистар дар он олуда буд, бидиданд, боз муроҷиат карданд. 

Ва он Ҳазрат /с/ се рўз дар он мақом ташриф медошт. Ва гуфтанд. ки ҳар гоҳе, ки 

андаруни ғор рафтанд, он ҳазрат /с/ ба саҷда дарафтоду Абўбакри Сиддиқ медид, 

ки аз ҳар чор тарафи он ғор сурохҳои мору ғайра музиёти бисёр аст.  

Пас ҷомаву дастори хешро пора мекард ва дар сўрохҳо мениҳод, ҳатто ки сивои 

шалвар ҷумла порчаҳо харҷ шуд. Магар бинобар набудани порча сўрохие масдуд 

нашуда буд ва қазоро море заҳрдори хунхор хост, ки аз он сурох берун ояд. Ногоҳ 

назари Сиддик. (р) бар ў афтод, Филҳол кафи пои мубораки худро ба даҳони ғор 

ниҳода, омаданаш масдуд кард ва он мор пояшро бигазид ва заҳраш ғалаба карда 

ларза-андомаш бар афтод.  

Магар пои худро мисли сутун коиму қарор медошт. Чун он ҳазрат /с/ аз намоз 

фориғ шуд ба мушоҳидаи он ҳол сабаб пурсид аз Сиддик, (р) он моҷароро. 

Фармуд, ки пои худро аз даҳони сурох берун каш. Чун пой баркашиду роҳи сўрох 

кушода шуд, он мор аз сурох берун омада гуфт: "Ё расулиллох, Абўбакри Сиддик, 

(р) аз истехсоли саодати қадамбўсиат монеъам шуда, бино бар ин ба пояш 

газидам". Ин бигуфту имон оварда ва қадамбўсӣ карда ба сурохии худ бозрафт. . 

Пас он Ҳазрат /с/ се бор он заҳрро макида бузоқ барандохт (туф кард). 

Ҳақ таъоло филфавр шифои комил бар ў арзонӣ кард. Рўзи чаҳорум он Ҳазрат /с/ 

аз ғор берун омада, ба иттифоқи Сиддиқ (р) ба сўи Мадина равон шуд. Дар ин 

асно Абўҷаҳл хатте пеши Сароқа Ҷаъшами Канъонӣ бад-ин мазмун бинавишт, ки 

Муҳаммад ибни Абдуллоҳ аз ин ҷо гурехта меравад, пеши ман бифиристед. 'Пас 

Сароқаи Ҷаъшам ба талоши бисёру тафаххуси бешумор дарёфта, найзаи худро ба 

дасти рост бигардонида хост, ки пеши он Ҳазрат /с/ ояду бигирад. Ба қазои илоҳӣ 

замин аспашро фурў гирифт. Сароқа донист, ки Муҳаммад Мустафо саллоллоҳу 

алайҳи ва олиҳи содиқу рост аст. 

Узр бихост ва иқрор кард, ки ё Муҳаммад саллоллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам, 

маро озод кун, туро нахоҳад гирифт, балки душманонатро аз роҳ, навъе ки 

тавонам, бигардонам. Он Ҳазрат саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва салам фармуд: «Ё 

замин, бигузор ўро!», пас замин ўро бигузошт, то равон шуда ҳар киро аз 

душманони он Ҳазрат /с/ меёфт, мегуфт, ки ман аз он тараф талош карда меоям, 

то ба гуфтаи ў мардум бозмегардиданд. 

Чун он Ҳазрат ба Куроъ-ул-амин расид, Баридаи Асламӣ ном сардор он ҷо ба 

фавҷе касир ба истиқбол омада, маъа ҳамроҳиёни худ аз ҳафтсад касс имон овард. 

Ва намози мағриб он рўз бо як касс гузорида буд, ба вақти ишо бо ҳафтсаду ду 

касс гузорид. Пас, аз он ҷо равона шуда, ба таърихи шонздаҳуми моҳи 

рабиъулаввал , рўзи Душанбе ба Қарияи Қабо расида, мардумони он ҷоро 

даъвати ислом кард, то аксари мардумон бигаравиданд. То чаҳор рўз дар он 

мақом сукунат карда, сипас Саъду Муъоз /раз/ ва сардорони ансори аҳли Мадина 

разияллоҳу анҳум хабари он Ҳазрат /с/ ёфта ба истиқбол даромаданд ва ҳазрати 
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Умар ва Ҳамза ва ғайра саҳоби разияллоҳу анҳум ба ҳзури пурнур расида ба 

саодати мулозамат мустафид гардиданд. 

Ва ба таърихи бистуми моҳи рабиулаввал ба рўзи ҷумъа ба Мадинаи мунаввара 

дохил шуда, ба хонаи Абўайюб /раз/ тарҳи байт андохта, вассалам. 

 

Супориш ва саволҳо 

1. Муносибати ҳазрати Муҳаммад ба яҳудиён чи гунна буд? 

 

23. ҶИҲОДҲОИ МУСУЛМОНОН БО САРВАРИИ МУҲАММАД 

 

Баъд аз бунёди масҷид дар Мадина он ҷо маркази сиёси. Тарғиботи дини ислом 

гардид. Дар як муддат кўтоҳ аҳолии Мадина ва атрофии он Муҳаммадро ҳамчун 

пайғамбар пазируфта, исломро қабул карданд. 

Муҳоҷирон, ки ватанашон Макка буд, дар орзўи он буданд., ки ба он шаҳр, ба 

назди хешу ақрабои худ баргарданд. Аз ин ҷиҳат нигаронии онҳо ба сўи Макка 

бештар мешуд. Аммо сардорони Макка ҳам ором наменишастанд ва ба мудофиаи 

шаҳр омодагӣ мегирифтанд. 

Муҳаммад /с/ ва муҳоҷирон намехостанд, ки бо мардуми Макка ҷанг карда, 

хунрезӣ кунанд. Зеро ки бештари онҳо авлоду хешу ақрабои онҳо буданд. Аз ин 

ҷиҳат Пайғамбар, ки сарлашкари аҳди ислом буд, пеш аз оғози ҷанг ба Макка 

вакилони худро фиристода аз онҳо талаб кард, ки исломро қабул намоянд. Дар 

Макка тарафдорони Муҳаммад зиёд буданд ва кадоме аз онҳо аллакай дини 

исломро қабул карда буданд, аммо ашрофони Макка талабҳои Пайғамбарро 

қатъиян рад карданд. Баъд аз он Муҳаммад ба муқобили кофирон ғазо эълон 

карданд.Ғазо ё ҷиҳод дар роҳи Худо ва ба муқобили онҳое, ки мусулмононро аз 

дини худ мегардонанд. Дар замони Муҳаммад ғазоҳои зиёде рух доданд. 

Аввалин ғазо ҷанги Бадр буд. Бадр маҳаллест дар наздикии Макка. Ҷанги Бадр дар 

соли дуюми ҳиҷрат рух дод ва дар он Пайғамбар шахсан иштирок дошт. Дар ин 

ҷанг аз тарафи мусулмонон 314 ва аз тарафи душман зиёда аз ҳазор нафар 

иштирок карданд. Пеш аз оғози ҷанг Муҳаммад бо лашкариёнаш муроҷиат карда 

гуфт: 

"...Агар аз шумо бист тан собир бошанд, бар дусад тан ғалаба кунанд ва агар аз 

шумо сад тан собир бошанд, бар ҳазор тан аз онҳо, ки кофиранд, чира шаванд, 

зеро онҳо гурўҳе нодону нофаҳманд..." Суханони Пайгамбар онҳоро рўҳбаланд 

намуд ва вақте, ки Муҳаммад ба ҳамла кардан амр дод, онгоҳ, ногаҳон ба гурўҳи 

пешсафи Қурайшиён, ки ҳанўз интизори ҳамла набуданд, ҳуҷум карданд. Бар 

рафти задухўрд худи Муҳаммад сарварӣ мекард. Дар сафҳои пеши мусулмонон 

паҳлавонони номдор амаки Пайғамбар ҳазрати Амир Ҳамза ва писари амакаш 

ҳазрати Алӣ меҷангиданд. Таваҷҷўҳи онҳо бар он буд, ки саркардагони лашкари 

Қурайшро нест кунанд, то лашкар бе сардор монад. Вақте ки саркардагони Макка 

ва сарварони лашкар Абўҷаҳлу Умайя кушта шуданд аскари қурайшиҳо рў ба 

гурез ниҳоданд. Лашкари Муҳаммад онҳоро таъкиб карда, асир мегирифтанд, 

чунки аз оғози ҷанг Пайғамбар ба лашкариён амр дода буд, ки одамони авлоди 

Ҳошим ва баъзе саркардагони қабилаи Қурайшро накушанд. Пайғамбар некии 
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онҳоро, ки дар ҳаққи ў карда буданд, фаромўш накарда буд. Вақте ки 

Муҳаммадро дар Макка таъқиб мекарданд банӣ 

Ҳошим ва баъзе аз саркардагони қурайшиҳо пуштибонии ўро мекарданд ва ба 

ҷанги муқобили Муҳаммад ҳам маҷбуран омада буданд. 

Маккиён шикаст хўрда ба шаҳрашон гурехтанд, қисме аз онҳо куштаю асир 

шуданд. Лашкари Муҳаммад он шаб дар Бадр монданд. Мурдагони Қурайшро аз 

майдон ҷамъ карда, гўрониданд ва баъд аз он ба Мадина баргаштанд. 

Дар арабҳо қоидае буд, ки вақти ҷангҳо чӣ ғаниматеаз майдони ҷанг ва аз 

душмани мағлубшуда ба даст меоварданд, моли худашон мегашт. Муҳаммад амр 

дод, ки лашкариён тамоми ғаниматашонро супоранд. Баъд аз он бо сарварони 

ансорон, муҳоҷирону сарлашкарон ғаниматҳои ҷамъшударо одилона ба 

лашкариён, оилаҳои аскарони шаҳидшуда ва дигар одамони бечораю дармонда 

тақсим карданд. 

Ва ин тартиб дар замони ҳазрати Муҳаммад ва баъд аз вай ҳам муддате амал 

мекард. Муҳаммад бо тарафдоронаш ба Мадина баргаштанд. Ин ҷанг нишон дод, 

ки Пайғамбар сарлашкари моҳир ҳам будааст. Эътиқоди мардум ба ў боз ҳам 

бештар гардид. 

Қурайшиҳои Макка ором нагирифтанд ва барои интиқом ва шикаст додан ба 

тарафдорониМуҳаммад тайёрӣ медиданд. Соли дигар онҳо ба се ҳазор аскар ба 

Мадина равон шуданд. Муҳаммад бо аскаронаш, ки ҳамагӣ ҳафтсад нафар буданд 

дар доманаи кўҳи Уҳуд ба душман вохўрданд. Ҷанг сар шуд. Мусулмонон ҳуҷум 

карда сафҳои аввалро рахна карданд, аммо ногаҳон як гурўҳ душманон аз дарае 

пинҳонӣ баромада ба ақибгоҳ ҳамла карданд. Ин ҳамлаи ногоҳонӣ қувваи 

лашкари Пайғамбарро ба ду гурўҳ ҷудо кард ва сабаби шикаст хўрдани онҳо шуд. 

Дар ин ҷанг ҳафтод нафар аз мусулмонон, аз он ҷумла ҳазрати Амир Ҳамза, 

шаҳид шуданд. Ҳазрати Муҳаммад ҳам дар ҳамин ҷанг маҷрўҳ гаштанд. Маккиён 

ғалабаи худро мустаҳкам накарда, худашон аз тарси он ки қувваҳои нав ҳозир 

шаванд, зур ҷамъ шуда ба Мака баргаштанд. 

Дар соли панҷуми ҳиҷрат лашкари Мака ба итифоқи яҳудиён боз ба сўи Мадина 

равон шуданд. Ин хабарро шунида, ҳазрати Муҳаммад бо наздикони худ 

машварат карда бо лашкари худ ба беруни шаҳр баромаданд ва дар атрофи 

Мадина хандақҳо кофтанд. Вақте, ки душманонашон ба ҳандақҳо расиданд, аҳли 

ислом онҳоро бо тирҳо истиқбол карданд. Душманон аз хандақ гузашта 

натавонистанва баъд аз муддате тирандозӣ кардан, боз пас гашта рафтанд. Дар ин 

ҷанг ҳар ду тараф ҳам аз хандақ нагузаштанд ва ин ҷанг дар таърих бо номи ҷанги 

хандақ боқӣ мондааст. 

Дар соли шашуми ҳиҷрат Муҳаммад бо панҷсад нафар тараф-доронаш ба нияти 

зиёрат ба Макка рафтанд. Ашрофони шаҳр ба зиёрати онҳо рухсат надоданд ва 

ҳатто ба ҷанг тайёри диданд. Аммо як гурўҳ маккиён ба байни онҳо даромада, 

моҳи марти соли 628 сулҳ бастанд. Мувофиқи ин аҳднома дар муддати даҳ сол 

аҳли Мадина бо Макка ҷанг намекунанд ва мардуми Мадина метавонанд ҳар сол 

омада Каъбаро зиёрат кунанд. 

Ин созишро сулҳи Ҳудайбия меноманд. Аммо баъд аз 1,5 моҳи бастани сулҳ моҳи 

май лашкари Муҳаммад ба қалъаи Хайбар ҳуҷум кард. Хайбар девору дарвозаҳои 
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мустаҳкам дошт ва ба аскарони пайғамбар таслим шудан намехостанд. Аскарони 

Муҳаммад даҳ рўз онро муҳосира намуданд ва оқибат муҳофизони қалъаро 

шикаст доданд. Тарафдорони Муҳаммад аз қалъа ғанимати зиёде оварданд. Ин 

ғалаба эътибори Пайғамбар ва тарафдорони дини исломро дар байни қабилаҳои 

араб ва давлатҳои атроф боз ҳам афзуд. Тарафдорони Муҳаммад ба тадриҷ зиёд 

мегаштанд. Одамон аз қабилаҳои атроф гурўҳ-гурўҳ омада, дини исломро қабул 

мекарданд. 

 

Супориш ва саволҳо. 

1. Аз бобо, падаратон хохиш кунед дар бораи ҳазрати Муҳаммад ба Шумо қисае 

нақл кунанд ва онро дар синф ҳикоя кунед. 

2. Сабаби зиёд гардидани тарафдорони ҳазрати Муҳаммад дар чист? 

 

24. ФАТҲИ МАККА ВА ВАФОТИ ҲАЗРАТИ МУҲАММАД 

 

Мувофиқи сулҳи Худайбия аҳли Макка ва тарафдорони Пайғамбар бояд дар 

давоми даҳ сол бо якдигар ҷанг намекарданд. Ле кин ин сулҳ ҳамагӣ ду сол давом 

кард. Сарварони Макка аввалин туда аҳдномаи сулҳро шикастанд. Онҳо ба 

маҳалҳое, ки дини исломро қабул карда, тарафдори Муҳаммад шуда буданд, 

ҳамла мекарданд, мардумро ғорат карда, азоб медоданд. 

Муҳаммад дар фикри ба тасарруфи худ даровардани Макка буд, вале намехост, ки 

дар он ҷо хунрезӣ шавад. Вай мехост, ки дар Макка тарафдоронаш зиёд шаванд ва 

худи онҳо сардоронро маҷбур намоянд, ки шаҳрро бе задухўрд таслим кунанд. 

Баъд аз ду соли сулҳ Муҳаммад бо чор ҳазор аскар ба Макка равон шуданд, аммо 

Маккиён ин хабарро шунида, дарвозаҳои шаҳрро баста ба воридшавии онҳо роҳ 

надоданд. Муҳаммад ҷанг кардан нахост ва ба Мадина баргашт. 

Вақте ки шумораи аскарони Муҳаммад ба даҳ ҳазор расид, вай ба сўи Макка равон 

шуд. Бо даҳ ҳазор муҷоҳид Пайғамбар ба назди девори Макка расид. Сардорони 

Мака умед надоштанд, ки дар муддати кўтоҳ Муҳаммад метавонад чунин 

лашкари бузургро ҷамъ намояд ва ба мудофиаи Мака тайёр набуданд. 

Яке аз ашрофони номдори Қурайш Абўсуфиён аввалин шуда ба назди Муҳаммад 

омада дини исломро пазируфт ва ба шаҳр рафта воқеаро ба дигарон фаҳмонд. 

Саркардагони Макка ба ҳар тараф пинҳон шуданд ва шаҳр бе сардор монд. 

Лашкари ҳазрати Муҳаммад бе ҷанг 11 январи соли 630 ба Макка дохил гашта, 

онро фатҳ намуданд. 

Гарчанде дар давоми солҳои зиёд сардорон ва аҳли Макка ба Муҳаммад ва 

тарафдоронаш озори зиёд расонда бошанд ҳам, Муҳаммад онҳоро афв намуда ва 

ба аскаронаш амр кард, ки ба кассе аз аҳолии шаҳр озор расонида нашавад. 

Мардуми шаҳр гурўҳ-гурўҳ омада дини исломро қабул мекарданд. Муҳаммад амр 

дод, ки сесаду шаст бутеро, ки дар хонаи Каъба ҷой доштанд, бароварда шикананд 

ва Каъба хонаи муқаддаси ислом қарор дода шуд. 

Баъд аз фатҳи Каъба тамоми қабилаҳое, ки аз эътирофи дини ислом саркашӣ 

мекарданд, исломро пазируфтанд. Баъзе қабилаҳои араб, ки тоҳ мусулмон 

нашуда буданд, бо ҳамдигар муттаҳид шуда, дар Ҳунайн ном маҳалае ҷамъ шуда, 
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мехостанд ба лашкари Муҳаммад ҳуҷум намоянд. Пайғамбар аз ин воқеа огоҳ 

шуда ба ҷониби Ҳунайн лашкар кашид. Задухўрди сахт ба вуҷуд омад. Лашкари 

қабилаҳо шикаст дода шуд ва тамоми қабилаҳо дини ислом ва пайғамбарии 

Муҳаммадро эътироф намуданд. 

Ҳамин тариқ, дар тамоми нимҷазираи Арабистон дини ислом қабул ва ҷорӣ 

гардид. 

Дар ин замон вилояти Шом дар зери тасарруфи Империяи Рим қарор дошт ва 

барои пешгирии ҳамлаҳои сарҳадӣ ҳазрати Муҳаммад бо сӣ ҳазор лашкар ба сўи 

Шом равон шуданд. Онҳо ба маҳалли Табук расиданд, аммо аскари императори 

Рим аз қудрати лашкари мусулмонон андешида аз ҷанг кардан бо онҳо сар печид. 

Муҳаммад ҳам толиби ҷанг набуд. Аз ин сабаб қабилаҳои атрофии Табукро ба 

тасарруфи худ дароварда, муҳаммад бо лашкараш ба Мадина баргашт. 

Дар соли даҳуми ҳиҷрат ҳазрати Муҳаммад барои ҳаҷ ба Макка омад. Ҳазрати 

Пайғамбар хутбаи Видоъ хонда аз дунё гузаштани худро ба мардум хабар дод. 

Баъд аз ҳаҷ ба Мадина баргашт. Ин охирини Пайғамбар буд. 

Баъд аз се моҳи соли ёздаҳуми ҳиҷрат Муҳаммад /с/ бемор шуд. Вай дўстону 

наздикони худро ҷамъ намуда, ба онҳо гуфт: "Ман аз дунё меравам. Қуръонро дар 

миёни шумо мегузорам. Шумо доим бо Қуръон амал кунед. Якдигарро дўст 

доред, ба якдигар мадад расонед. Ҳеҷ гоҳ аз корхои нек ҷудо нашавед. Ба ободӣ ва 

ислоҳи дунё кушишу ғайрат намоед".  

Баъд аз ин бемории Пайғамбар сахт шуд ва дар соли ёздаҳуми ҳиҷрат дар синни 

шасту се солагиаш дар хонаи ҳамсараш Оиша аз дунё гузашт. Дар вақти вафот 

Пайғамбар қариб тамоми Арабистон то Умон дини исломро қабул карда буданд. 

Тамоми аҳолии Арабистон ҷузъи як миллат шуда буданд. Ҷангҳои байни 

қабилавӣ аз байн рафтанд. Одатҳои ҷоҳилии пеш аз ислом манъ шуда буданд. 

Мардуми Арабистон ба маданияти исломӣ қадам гузошта буданд. 

 

Супориш ва саволҳо. 

1.Васияти ҳазрати Муҳаммад аз ёд кунед ва онро ба аҳли оилаатон фаҳмонед. 

2. Чаро аҳолии Макка шаҳрро ба мукобилият ба лашкари пайғамбар таслим 

доданд? 

 

25. ПАНДҲОИ ПАЙҒАМБАРИ ИСЛОМ МУҲАММАД АЛАЙҲИ-С-САЛОМ 

 

1. Бидонед: бинотарин чашм он аст, ки дар роҳи хайр боз шавад. 

2. Бидонед: тиҳидастӣ балост ва баъдтар аз тиҳидастӣ ранҷурии ҷисм аст ва 

баъдтар аз марказӣ бемории халқ /рўз/ аст. 

3. Бидонед: касе, ки намедонад, набояд аз омўхта шарм кунад, ки қиммати ҳар 

кас ба қадри маълумоти ўст. 

4. Шароб сари ҷамъи гуноҳон аст. 

5. Ҳаё сар то по хайр аст. 

6. Офати Сухан дурўғ аст. 

7. Хушбахт он аст, ки аз саргузашти дигарон панд гирад. 
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8. Ҳар коре неке садақа аст. Олимон дар миёни халқ мисли амонатдори 

худоянд. 

9. Биҳишт зери қадами модарон аст. 

10. Мўъмин касест, ки молу ҷони мардум аз ў дар Амон бошад. 

11. Олим ва толиби илм дар хайр шариканд. 

12. Ҳар ки илм талаб кунад, ризқашро кафолат кунад. 

13. Талаби илм барои ҳар марду зани мусулмон фарз аст. 

14. Беҳтарини шумо касест, ки шуморо ба кори хайр даъват кунад. 

15. Бар аҳли хона, то баракати хона зиёд гардад. 

16. Ҳар бандае, ки ҳамсояаш аз шарри ў эмин набошад, рўи биҳишт набинад. 

17. Аз гаҳвора то гўр дониш биҷўй. 

18. Ғайбати мусулмононро накунед ва дар ҷустуҷўи айби онҳо набошед. 

19. Беҳтарини ҷавонони шумо он аст, ки худро шабеҳи пирон кунад ва 

бадтарини пирон касест, ки худро шабеҳи ҷавонон кунад. 

20. Ҳеҷ падаре беҳтар аз одоб ба фарзанд надода. 

21. Адаби мард беҳтар аз тиллои ўст. 

22. Бо бадон некӣ кун, то онҳоро аз бадӣ кардан боздорӣ. 

23. Некӣ ба падару модарон хайрест, ки пеш фиристода мешавад. 

24. Баракати умр дар кори нек аст. 

25. Беҳтарин рафиқ он аст, ки ба кори хайр роҳбарӣ кунад. 

26. Беҳтарин занон он аст, ки бачаовар ва меҳрубон бошад. 

27. Зевари ботин аз зинати зоҳир беҳтар аст. 

28. Кофири саховатманд аз мўъмини бахил ба биҳишт наздиктар аст. 

29. Маҷлиси бузургворон ҷои омўхтани суханони не каст. 

30. Инсон бо ростӣ бар қуллаи бузургон мерасад. 

31. Ахлоқи хуш гуноҳро об мекунад, чунон ки об яхро. 

32. Ҳар ки бомдод падару модар аз ў розӣ бошанд, ду дар аз биҳишт ба рўяш 

боз аст, ки ҳамчунин ҳангоми аср. Ва агар яке аз онҳо аз вай розӣ 

33. бошанд, як дар ба рўяш боз аст. Ва ҳар фарзанде, ки бомдод ё пешин 

падару модар аз ў хашмгин бошанд, ду дар аз ҷаҳаннам ба рўяш боз аст ва 

агар нафаре норозӣ бошад, як дар. 

34. Кассе, ки ба яке ошиқ шаваду ниҳон дорад ва бо он ишқ бимирад ба 

35. биҳишт равад. 

36. Он чиз рафоқату дўстиро холису беороиш кунад: айби рафиқро ба вай 

37. гуфтан, пушти сар обрўяшро ҳифз кардан, кўмак ба ҳангоми сахтӣ. 

38. Чаҳор чиз саодати шахс аст: зани шоиста, фарзандони хайрманд, рафиқони 

хуб, ризқу рўзӣ дар фатан. 

39. Чаҳор чиз рўза ва ҳар коре хайреро фосид кунад: ғайрат, дурўғ, суханчинӣ 

ва ниҳон ба номаҳрам. 

 

Супориш ва саволҳо 

1. Пандҳои ҳазрати Муҳаммадба аҳли оилаатон хонед. 

2. Пандҳоро аз 1д кунед. 
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26.ХАБАРИ ВАФОТ ЁФТАНИ ОН ҲАЗРАТИ САЛЛАЛЛОҲУ АЛАЙҲИ ВА 

ОЛИҲИ ВА АСҲОБИҲИ ВА САЛЛАМ 

 

Оварданд, ки ба таърихи ҳаштуми зулҳиҷа Муҳаммад паёмбар /с/ бо ҷамъе ёрон 

дар арафот расида, ду ракъат намоз адо кард. Дар ин асно Ҷабраил /а/ ояти 

сафари охират овард: имрўз камол кардам барои шумо дини шумо ва тамом 

кардам бар шумо неъмати ман ва розӣ шудам барои шумо дини исломро. 

Пағамбар /с/ донист, ки сафари охират қариб аст. Ва Сиддиқ разияллоҳу анҳу 

фармуд: «Эй ёрон, аз мазмуни ин оят маълум мешавад, ки ҷаноби Рисолатпаноҳ 

аз миёни моён ташриффармо шуда, ба ҳузури муқаддас матаваҷҷеҳ шавад». 

Ҷумла асҳоб ризвонуллоҳ таъолоалайҳим аҷмаин об дар дида карда, навҳаву зорӣ 

оғоз карданд. Он Ҳазрат алаҳассалом ба тасаллии дилашон пардохта, ба истиғфор 

машғул шуд. Пас, баъд аз адои ҳаҷ ва муъоянаи маконати ҷадду обои худ ба 

Мадина тариффармо шда, фармданд, ки шояд ба соли дигар ба Маккаи 

Муъаззама омаданам нашавад. Ва дарди паҳлў аз он мақом пайдо шуд, чунончи 

сездаҳ намоз ба иқтидои Абўбакри Сиддиқ разияллоҳу таъоло анҳу гузаронид. 

Ҳар гаҳ ба Мадинаи Мунаввара расид аҳли Мадина ба истиқболаш омада, 

андаруни Мадина бурданд. 

Алқисса, охири моҳи сафар, рўзи чаҳоршанбе, дарди Сару бухор, ба хонаи 

Маймуна-хотун пайдо шуд. Чун шаддати мараз зоҳир гашт, ҳама азвоҷи 

мутаҳҳарот (занон) барои бемордорӣ ба хонаи Маймуна-хотуи ташриф оварданд. 

Он Ҳазар алайҳиссалом фармуд, ки маслаҳати шумо чист: бигўед, ки ба хонаи 

кадом хотун бимонам? Ҳама донистанд, ки мурзии муборак ҷиҳати будан ба 

хонаи Оиша-хотун /раз/ моилтар аст. Билмуттафиқ гуфтанд, ки ба хонаи Оиша 

разияллоҳу анҳ ташриф бубаред.  

Он Ҳазрат /с/ ба души аҳли байт даст ниҳода, ба ҳуҷраи Оиша-хотун /раз/ даррафт 

ва сари муборак бар зонуи хотун ниҳода, биоромид. Оиша-хотун даст бар синаи 

муборак ниҳода гуфт: «Ё расуллаллоҳ, андоми муборак бисёр гарм аст». 

Пайғамбар /с/ фармуд: «Ё оиша, разияллоҳу анҳо, фармони ҳақтаоло чунин аст, 

ки дар моҳи рабиъулаввал аз дорулфано ва дорулбақореҳлат намоям. Ҳазрати 

Оиша оҳе сард аз дили пурдард баровард. Пайғамбар салаллоҳу алайҳи ва олиҳи 

ва салам фармуд: «Ё Оиша разияллоҳу анҳо, ки шарбати матв ҳамаро чашиданӣ 

ҳаст». 

Боз рўзи дуввум, ки ҷумъа буд, Билол /раз/ ба дари ҳуҷраи Оиша /раз/ даромад ва 

овози баланд дод: «Ассалоту раҳимакумуллоҳ-с-салот». Чун овози Билол /раз/ дар 

гўши муборак расид, фармуд: Ё Оиша , Билолро андарун талаб кун! Ҳазрати 

Оиша /раз/ Билолро талаб кард. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва салам 

фармуд: «Эй Билол, дар масҷид боз бирав ва бонги намоз бидеҳ ва асҳобро бигўй, 

ки ман заъифҳолам ва Абўбакри Сиддиқро бигў, ки имомат кунад». 

Билол ба ҳукми хоҷаи олам ба масҷид даромаду гуфт: «Эй Абўбакри Сиддиқ 

разияллоҳу анҳу, фармони хоҷаи олам, ки ту имомат кунӣ!» Ҳама ёрон шунида 

дар гиряву зорӣ шуданд. Боз Расул /а/ Билолро фармуд, ки ҳар чаҳор ёрро 

талабида биёр! Чун ёрон даруни ҳуҷра омаданд, ҳазрати рисолатпаноҳ саллаллоҳу 

алайҳ ва олиҳи ва салам дасти рости худ бар китфи амирулмўъминин Умар ибни 
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Хаттоб /раз/ вадасти чап бар китфи амирулмўъминин Усмон /раз/ ниҳода, дар 

масҷид омад ва бо ҳазор ташвиш намоз адо карда, баъд аз намоз васият оғоз 

намуд, ки эй ёрону эйбародарон, миёни шумо ман Пайғамбар будам ва он чӣ ваҳй 

ҳазрати Ҷабраил алайҳиссалом назди ман меовард, ба шумо мегуфтам ва он чӣ 

ҳалол буд, амр менамудаму ва он чӣ ҳаром буд, аз ў манъ мекардам. 

Ҳама ёрон дар гиряву зорӣ шуда, ҷомаҳои худро пора-пора мекардандва ба сари 

худҳо хок андохтанду оҳ бароварданд. Абўбакри Сиддиқ разияллоҳу анҳу даст ба 

сина пеши пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам истода гуфт: "Ё 

расуллуллоҳ, ман дишаб хоб дидам". Расул саллаллоҳу алаҳи ва олиҳи ва саллам 

фармуд: " Хайр бод, бигў чӣ хобе дидаӣ?" Гуфт: "Чунон дидаам, ки чодар аз сари 

Оиша /раз/ бар ҳаво шуд". 

Пайғамбар алайҳиссалом фармуд, ки "Касе ки чунин хоб бинад, домоди ў 

бимирад". Ва амирулмўъминин Умари Хаттоб /раз/ гуфт: "Ё расулуллоҳ, ман низ 

дишаб хобе дидаам". Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва салам фармуд: 

"Эй Умари Хаттоб, бигў чӣ хоб дидаӣ!" Гуфт: "Чунин дидам, ки адли ман шикаста 

шуд". Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва салам фармуд: " Эй Умар /раз/ 

адли ҷумла ҷахон ман будам, чун аз ин ҷаҳон биравам, адли ту хоҳад шикаст". Ва 

амирулмўъминин Усмон /раз/ гуфт: "Ё Расуллаллох /с/, ман ҳм хобе дидаам". 

Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам фармуд: "Эй Усмон чӣ хоб 

дидаӣ, бигў?" Усмон /раз/ гуфт: 

"Ё Расуллаллоҳ /с/ чунин хоб дидам, ки як варақ, Қуръон ба ҳаво парида- аст". 

Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам фармуд: "Эй Усмон миёни 

шумо монанди варақи Қуръон ман будам, пас аз ҷаҳон хоҳам рафт.  

Ҷабраил бар ман ваҳй овардӣ, баъд аз ман ваҳй нахоҳад омад". Амирулмўъминин 

Алӣ каррамаллоҳу ваҷҳаҳу гуфт: "Ё Расуллаллоҳ /с/ манн ҳам хоб дидам". 

Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам фармуд: 

"Чӣ хобе дидӣ, бигўй!" Гуфт: "Чунон дидаам, ки сипари ман шикастааст". 

Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам фармуд: "Эй Алӣ /раз/, сипари 

ту дар ҷаҳон ман будам, чун аз ин ҷаҳон биравам, сипари ту бишиканад"... 

Ва баъдаҳу ҳама фон дар гиря шуданду оҳ бароварданд. Пайғамбар /с/ фармуд, ки 

эй ёрон, заҳмати беморӣ ғолиб шуд, Билол /раз/- ро бигўем, ки дар Мадина нидо 

диҳад, ки ду рўз мондааст, ки расулуллоҳ аз дорулфано ба дорулбақо реҳлат 

(вафот) хоҳад фармуд. Агар касе даъво дошта бошад, биёяду дар дунё аз мо 

биситонад, то фардои қиёмат ҳаққи касе бар манн набошад. Билол /раз/ аз ҳукми 

Сайиди олам дар масҷиди Мадина овози баланд дод, ҳеҷ кас ҷавоб надод, магар 

Аккоша ном марде ба ҷавобаш пардохта, даъвои тозиёна кард. Пас Билол /раз/ 

бар ҳузури пайғамбар /с/ омада арз кард, ки ё расуллуллоҳ, Аккоша омад, даъвои 

тозиёна мекунад. Пайғамбар /с/ фармуд, ки ўро андарун талаб карданд. Чун 

Аккоша омад, Ҳазрат /с/ фармуд: «Эй Аккоша, чӣ даъво дорӣ?» Аккоша гуфт: «Ё 

расулуллоҳ, рўзе, ки бар ҷанги Уҳут рафта будӣ, як тозиёна бар пушта манн 

расида». 

Баъдаҳу пайғамбар /с/ фармуд: «Эй Билол, дар хонаи Фотима бираву тозиёнаи 

ҳафтманӣ биёр». Билол /раз/ ба фармони хоҷаи олам рафт ва гуфт: 
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«Ассалому алайкум ё хотуни ҷаннат!» Ҳазрати Фотима /раз/ фармуд: «Билол /раз/ 

дар ин вақт тозиёна киро хоҳад зад?» Гуфт: «Аккоша ном марде ҳаст, бар 

пайғамбар /с/ даъвои як тозиёна мекунад». Хотуни ҷаннат фармуд, ки бигир. 

Баъдаҳу Билол /раз/ тозиёнаи ҳафтманӣ гирифта пеши хоҷаи олам омад. 

Амирулмўъмин Абўбакри Сиддиқ разияллоҳу анҳу гуфт: «Эй Аккоша, 

мубодилаи як тозиёна даҳ тозиёна бар пушти манн бизану Пайғамбарро 

бубахш!». Аккоша гуфт: «Эй Абўбакр /раз/ ту бар ҷои худ бош!» 

АмирулмўъмининУмари Хаттоб /раз/ гуфт: «Эй Аккоша, мубодилаи як тозиёна 

бист тозиёна маро бизану пайғамбаро бубахш!». 

Амирулмўъминин Алӣ каррамаллоҳу ваҷҳаҳу гуфт: « Эй Аккоша, барои як 

тозиёна чиҳил тозиёна бар пушти ман бизану пайғамбарро бубахш!» Аккоша 

гуфт: «Эй Алӣ /раз/, ту ба ҷои худ бош!» Амирулмўъминин Ҳусайн ва Ҳасан 

разияллоҳу анҳума фармуданд: «Эй аккоша, мубодилаи як тозиёна моёнро 

панҷоҳ тозиёна бизану пайғамбарро бубуахш!» Аккоша гуфт: «Шумоён низ бар 

ҷои худ бошед!» 

Пайғамбар /с/ фармуд: «Эй Аккоша, тозиёна биситону чандон, ки бихоҳӣ, бизан!» 

Аккоша тозиёна гирифту гуфт: «Эй хоҷаи олам, манн бараҳнапушт тозиёна хўрда 

будаму ту пироҳан пўшидаӣ!» Пайғамбар /с/ пироҳан бикушоду Аккоша ба 

ҷониби пушти муборак истода шуд ва мўҳри нубувват дида, бо суръати тамом 

бўмида, тозиёнаро аз даст андохт ва бар қадами мубораки Пайғамбар афтода 

гуфт: «Эй сарвари анбиё, манн ба пушти ту ҳаргиз наметавонам зад ва маро чӣ 

қудратест, ки манн саге камина аз асҳоби туам. Рўзе, ки тозиёна бар пушти ман 

расида буд, ҳамон рўз бахшидаам. Маро матлуб ни буд, ки мўҳри нутувватро 

бубинам, то аз оташи дўзах раҳоӣ ёбаму оташи дўзах бар манн ҳаром гардад». Ва 

пайғамбар /с/ фармуд: «Эй Аккоша, акнун аз оташ озод шуди». 

Чун дуввум таърихи шаҳри (моҳи) рабиъулаввл шуд, Ҳақ таъоло формаон кард, 

ки «Эй Малакулмавт, ту пеши муҳаммад /с/ бира ву дасти баста истода шав ва ҳар 

чӣ Муҳаммад /с/ бигўяд бишунаву ҷавоб бидеҳ. Агар гўяд, ҷон қабз кун!" Баъдаҳу 

малакулмавт ба сурати аъробӣ пеши ҳуҷраи рисолатпаноҳ /с/ омада, дастак зад. 

Ва он рўз Душанбе буд. Алии Муртазо /раз/ зуд ба хонаи худ рафту гуфт: "Эй 

Фотима, бираву дидори падари худ ҳосил кун!" Ҳазрати Фотима /раз/ чодар бар 

сар кашиду гиряву зорикунон ба хонаи падари худ омад. 

Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам фарзи бомдод адо карда буд, ки 

овози Малакулмавт шунида шуд ва фармуд: "Эй Фотима, надонӣ кас овоз 

медиҳад, дарёб!" Пас Фотима берун омада ва сурати малакулмавт дида беҳуш шуд. 

Баъд пеши пайғамбар /с/ омаду гуфт, ки марде ба сурати аъробӣ аст. Зулфиқор 

дар даст дорад. Хоҷаи олам фармуд:" 

Аъробӣ нест, балки шахсе аст, ки занонро бешавҳар кунаду фарзандонро бепадар. 

Ўро андарун талаб кун!" Чун Малакулмавт даруни ҳуҷра омада дасти баста истода 

шуд, пайғамбар /с/ фармуд, ки: "Эй бародар Азроил /а/ пеши ман дасти баста 

чаро истодаӣ?" Малакулмавт гуфт: "Ё расуллаллоҳ /с/ фармони Ҳак, таъоло бар ин 

навъ аст". Пайғамбар алайҳиссалом фармуд: 

"Эй бародар барои зиёрати май омадаӣ ё барои қабз кардани ҷон?" Малакулмавт 

гуфг: "Биҳишит барои дидори ту интизор аст ва ҳавзи Кавсар мавҷи гулоб мезанад 
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ва товусону қумриёну андалебон ҷумла дар рақс омадаанд ва ҳурони биҳиштроб 

барои ту ороста кардаанд. Манам Малакулмавт, барои қабзи ҷони ту омадаам". 

Пайғамбар /с/ фармуд: Ё ахи Азроил, соате танақкуф кун, то ахӣ Ҷабраил /а/ 

биёяд". Чун Ҷабраил /а/ омад, пайғамбар /с/ фармуд: "Эй Ҷабраил фармон буд, ки 

умри ман навад сол аст, шасту се сол гузашта". Ҷабраил /а/ гуфт: "Фармон ин аст, 

ки туро бисту ҳафт сол дар шаби меъроҷ гузоштааст". 

Баъдаҳу пайғамбар /с/ фармуд, ки эй Ҷабраил /а/ баъд аз ман дар дунё фурў хоҳӣ 

омад ё на?" Гуфт: "Ё расуллаллоҳ /с/ баъди шумо ҳеҷ гоҳ, фурў нахоҳам омад, 

магар даҳ бор, ки даҳ гавҳар аз дунё хоҳад бурд. Пайғамбар фармуд: "Кадом даҳ 

гавҳар хоҳӣ бурд?" Ҷабраил алайҳиссалом гуфт: "Ё расуллаллоҳ, аввал гавҳари 

сабр аз дунё хоҳад бурд, ки ҳеҷ дарвешро сабр нахоҳад монд. Дуввум бор гавҳари 

шарм аз дунё хоҳад бурд, ки ҳеҷ касро шарму ҳаё нахоҳад монд. Сеюм бор гавҳари 

меҳр аз дунё хоҳад бурд, ки ҳеҷ касро меҳр монд. Чаҳорум бор аз дунё гавҳари 

адлро хоҳад бурд, ки подшоҳонро адлу инсоф нахоҳад монд. Панҷум бор гавҳари 

баракат аз дунё хоҳад бурд, ки ба чизе баракат дар дунё нахоҳад монд.  

Шашум бор гавҳари саховат хоҳад аз дунё хоҳам бурд, ки кас фақиронро дўст 

нахоҳад дошт. Ҳафтум бор гавҳари ростӣ аз дунё хоҳам бурд, ки ҳеҷ касро ростӣ 

нахоҳад монд. 

Ҳаштум бор гавҳари ҳалол аз дунё хоҳам бурд, ки ҳеҷ кас ҳалолу ҳаромро нахоҳад 

шинохт. Нўҳум гавҳари амал аз дунё хоҳам бурд, ки олимон ба илм кор нахоҳанд 

кард. Даҳум, баракати Қуръони маҷид аз дунё хоҳад бурд, ки баъд аз он осори 

қиёмат падид хоҳад шуд, Исрофил /а/ сур хоҳад дамид". Пас пайғамбар /с/ 

фармуд: «Ё ахӣ Ҷабраил, ҳоли умматони ман чӣ хоҳад шуд? » Ҷабраил /а/ гуфт: 

«Фапмони Ҳақ таъоло овардам, ки Муҳаммадро бигў, ки умматони худ ба ман 

бисупорад, то ба рўзи қиёмат ба ў бисупорам» Пайғамбар /а/ фармуд: «Алҳамду 

лиллоҳ». Баъдаҳу фармуд: «Ё ахӣ Ҷабраил /а/, маро ғусл кӣ хоҳад дод ва кафан кӣ 

пўшонад ва имомат кӣ хоҳад кард ва дафн куҷо хоҳам шуд? » Ҷабраил /а/ ба 

даргоҳи Раббулиззат рафт ва боз омада гуфт: «Ё Расуллаллоҳ фармон аст, ки 

Абўбакри Сиддиқ имомат кунаду ғусл диҳад ва Алии Муртазо кафан пўшонад ва 

дар ҳуҷраи Оиша дафн шавӣ». Баъд аз он ҳама ёрон бархостанду гуфтанд: «Ё 

Расуллаллоҳ /с/, ту аз дунёи фонӣ ба дори ҷовидонӣ реҳлат мефармоӣ, моёнро 

чизе васият кун, то ки қадре аз он итминони хотир бошад». Пайғамбар /с/ фармуд: 

«Эй ёрон, ҳалолро ҳалол донеду ҳаромро ҳаром ва молро закот диҳеду фақиронро 

маҳрум нагузоред ва ҳамсоягонро маранҷонед ва ба занону фарзандон ятимон 

шафқат кунед!» 

 

Пас ҳама ёрон рухсат шуданд, магар ҳазрати Фотима /раз/ ҷудо намешуду мегуфт, 

ки ман чӣ гуна рухсат шавам. Имрўз хидмати падар кунам, зеро ки аз дорулфано 

ба дорулбақо реҳлат менамоянд ва зор-зор мегирист, ҳазрати Алӣ манъ мекард. 

Пайғамбар /с/ фармуд, ки эй ҷигаргўшаи ман, баъд аз шаш моҳ ба мо хоҳи омад. 

Ҳазрати Фотима чун ин Сухан бишунид, шод шуду аз гиря бозмонд ва аз пеши 

падар бархост.  

Пайғамбар /с/ фармуд: ки эй Азроил истода шаву ҳар қадар шиддат, ки ба қабзи 

ҷон аст, бар куну бар умматони ман макун, ки эшон қудрат надоранд ва бисёр 
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заифу камқувватанд. Малакулмавт аҳд карду гуфт, ки ё расуллаллоҳ /с/ дар 

уммати ту , ки баъд аз намози фариза «оятулкурсӣ» бихонд, ҷони ў чунон қабз 

куна, ки тифли ширхора ба пистони модар шир бинўшаду дар хо бравад, 

модараш пистон кашаду тифлро хабар набошад. 

Баъдаҳу Малакулмавт даст бар синаи муборак ниҳод ва Пайғамбар /с/ «оҳ» 

баровард. Азроил гуфт: «Ё расуллаллоҳ чаро «оҳ» баровардӣ?» Фармуд, ки эй 

Малакулмавт: ман донистам, ки ту кўҳҳои дунё бар синаи манн ниҳодӣ, тарсам, ки 

бар умматони ман ҳамчунин кунӣ?» 

Баъдаҳу ҳама ёрон бархостанду пурсиданд, ки ё расуллаллоҳ /с/ аз ин ҷаҳон 

меравӣ, моёнро насиҳат кун! Пайғамбар /с/ фармуд, ки аз бадӣ парҳез кунед ва 

кинаро аз дил бадар кунед. Боз ёрон пурсиданд, ки ё расуллаллоҳ, қиёмат кай 

хоҳад шуд? Пайғамбар /с/ ҷавоб надод, магар аз ангушти шаҳодат ишорат кард. 

Баъзе гумон бурданд, ки баъд аз як сол хоҳад шуд ва баъзе қиёс карданд, ки баъд 

аз як ҳазор сол ва баъзе гуфтанд, ки ба ҷуз Худои таъоло касе надонад ва ҳама ёрон 

ҳамчунон гумон карданд. Пас ҷони муборак ба ҳақ таслим кард ва Қолу инно 

лиллоҳи ва инно алайҳи роҷеъун. (Гуфтанд: «Ҳамоно мо барои Худоем ва ҳамоно 

мо ба ёри ў боз мегардем») 

Баъдаҳу ҳама ёрон ҷамъ шуданду зор-зор бигиристанд. Абўбакри Сиддиқ /раз/ 

ғусл дод, Алии Муртазо кафан пушонид ва ҳама ёрон омаданду намози ҷаноза адо 

карданд. Ва Ҷабраил /а/ тамоми фариштагони ҳафт осмон ҳамроҳ оварда, шарики 

намоз шуданд ва ба ҳуҷраи Оиша разияллоҳу анҳу дафн карданд. Ва ҳасби 

васияти он Ҳазрат саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам хилофат ба Абўбакр 

разияллоҳу анҳу расид.  

Илоҳо, ба ҳурмати ҷони поки Муҳаммад Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва 

асҳобиҳи ва саллам ҷумла мўъминонро тавфиқи хайр марҳамат фармояд, омин, 

сумма омин. 

 

Супориш _ва саволҳо. 

1.Суҳбати ҳазрати пайғамбарро бо Ҷабраил (а) дар хона ба аҳли оилаатон хонед. 

2. 10 хислати неки инсонро азёд кунед. 

 

27. ХАЛИФАҲОИ РОШИДИН 

 

Баъд аз фатҳи Макка, баъзе қабилаҳои араб, ки ҳанўз дини исломро қабул накарда 

буданд, мехостанд мутаҳид шуда, ба лашкари ислом ҳуҷум намоянд. Аммо 

Муҳаммад /с/ аз мақсади онҳо огоҳ, шуда ба муқобили онҳо лашкар кашид ва дар 

мавзеи Хунайн байни ин ду лашкар муҳорибаи шадид ба амал омад. Дар ин 

муҳориба муқобилони ислом шикаст хурда, таслим гаштанд. Ҳамим тариқ, 

тамоми Арабистон дини исломро пазируфт. Муҳаммад /с/ аввалин сарвари рўҳи 

ва сиёсии ин давлати тозабунёд интихоб гардид. Баъд аз вафоти пайғамбар /с/ 

кори ўро ҷаҳор дўсти наздику ёри бовафо, чаҳор ҷонишин - халифае, ки сиёсату 

васиятҳои ўро содиқона ва собитқадамона иҷро менамуданд, Абўбакр, Умар, 

Усмон ва Алӣ буданд. Ин чаҳор халифаро, ки баъд аз Муҳаммад сарварии 
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Арабистонро ба ўҳда доштанд, халифаҳои рошидин, яъне росткор номиданд. Дар 

байни мардум онҳоро ҳамчун "чор ёрон" низ ном мегиранд. 

Онҳо аз рўзҳои аввали фаъолияти Муҳаммад /с/ ба ў ҳамроҳ шуда, аз ҷумлаи 

аввалин ашхосанд, ки дини исломро қабул кардаанд. Тамоми мушкилиҳои 

муборизаро, таҳдиду таҳқирро аз сар гузаронидаанд. Ҳамроҳи пайғамбар ба 

Мадина ҳиҷрат намуданд, дар тамоми задухўрдҳо фаъолона иштирок варзида, 

садоқату меҳри беканори хешро ба Муҳаммад пайғамбар ва дини ислом собит 

намуданд. Аз ин хотир мардуми Арабистон ба ин чаҳор боварию эҳтироми 

махсус доштанд. 

Ҳанўз дар вақти бемориашон пайғамбар /с/ васият карда буданд,, ки баъди аз дунё 

гузаштанашон, Абўбакр халифа интихоб гардад. Ҳамин тариқ, баъд аз фавти 

пайғамбар /с/ Абўбакр халифаи Арабистон гашт. Вай ду солу се моҳ ин вазифаро 

иҷро намуда, дар синни шасту се солаги аз дунё гузашт. 

Баъд аз вай Умар ба вазифаи халифаги ва сарварии Арабистон интихоб гардид. 

Умар барои паҳн гаштани дини ислом бисёр мубориза бурдааст. Дар замони 

хилофати Умар лашкари ислом ба Эрон ҳуҷум намуда, онро тасарруф намудаанд. 

Дини ислом дар сарзамини Эрон ҷорӣ гардид. Дар замони Умар ислом ба бисёр 

кишварҳо паҳн гардид. Умар даҳ солу шаш моҳ вазифаи халифагиро адо намуд. 

Дар синни 63-солагӣ аз тарафи як ғуломи насронӣ ба шаҳодат расонида шуд. 

Дар вақти зиндагиаш Умар гуфта буд, ки "Шумоён, баъд аз ман аз миёни худатон 

кадомеро, ки лоиқ, бинед, халифа кунед!" Баъд аз дафнии Умар, мардум ба 

масҷид ҷамъ шуда, Усмонро халифа интихоб намуданд. 

Дар замони хилофати Усмон тамоми кишвари Эрон забт гардид ва лашкари 

арабҳо ба сарҳади Мовароуннаҳр расиданд. 

Воқеаи ҷолибе, ки дар давраи Усмон ба вуқуъ пайваст, ин сохтани киштиҳои 

ҷангии бахрӣ мебошад. Тавассути киштиҳо лашкари араб ҷазираҳои Родос ва 

Кипрро забт намуданд. Он гоҳ императори Рим ба муқобили қувваҳои баҳрии 

арабҳо киштиҳои ҷангиашро равон кард, аммо дар ин ҷанг лашкари баҳрии 

арабҳо ба лашкари римҳо шикасти сахт ворид намуда, ғалаба ба даст овард. 

Дар охирҳои ҳукмронии Усмон, дар мамлакат низоъҳо бархостанд. Баъзе 

вилоятҳо аз сиёсати пешгирифтаи халифа норизо буданд. Онҳо талаб мекарданд, 

ки халифа вазифаашро тарк кунад, аммо ҳазрати Усмон ба таҳдидҳои онҳо 

эътибор намедод. Ниҳоят як гурўҳ мухолифин ба хонаи халифа ҳуҷум намуда, ўро 

ба шаҳодат расониданд. Муддати хилофти Усмон даҳу ним солро дар бар 

мегирад. 

Баъди кушта шудани Усмон мардум Алиро халифа таъин карданд, лекин 

тарафдорони Усмон хилофоти Алиро қабул накарданд. Онҳо тарафдорони худро 

ҷамъ намуда, ба Алӣ муқобил баромаданд. Ҳамин тариқ, давраи хилофати Алӣ ба 

ҷангҳои дохили барои хилофат оғоз ёфта, дар тўли сарварии вай давом дошт. 

Оқибат соли 661 Алӣ дар вақти намоз дар масҷиди Куфа кушта шуд. 

Ҳамин тариқ бо шаҳид гаштани Алӣ ҳукмронии охирини намояндаи халифаҳои 

рошидин е чорёрон ба охир мерасад. 

Ба ҷои онҳо халифагии Муъовия оғоз гардид. Дар давраи хилофати Муҳаммад (с) 

ва пайравони вай халифагӣ ҳаққи махсуси ҳеҷ кас набуд. Мусулмонон касеро, ки 
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мехостанд, халифа интихоб мекарданд. Аз давраи Муъовия халифаги меросӣ 

қарор дода шуд. 

 

Супориш ва саволҳо. 

1.Аз бобоятон ё аз падару модаратон дар бораи халифаҳои рошидин (чор ёрон) 

пурсед. Агар надонанд, ин порчаро барояшон хонед. 

 

28. ҚУРЪОН – КИТОБИ МУҚАДДАСИ МУСУЛМОНОН 

 

Ҳар як дин дорои қоидаҳо ва таълимоти махсусс мебошад, ки дар китоби 

муқаддаси он дин дарҷ гардидааст. Масалан, китоби муқаддаси зардуштиён - 

Авасто, яҳудиён-Таврот ва масеҳиён Инҷил мебошад. Китоби муқаддаси 

мусулмонони тамоми ҷаҳон Қурьони маҷид мебошад. Ин китоб мавриди 

эътиқоду эҳтироми бепоёпи мусулмонони тамоми ҷаҳон аст. Дар хона аз рўӣ 

эътиқод Қуръои бояд дар ҷои тоза ва баланд нигоҳ дошта шавад ва пеш аз ба даст 

гирифтани китоби муқаддас бояд одоби махсуси он риоя гардад. Қуръони карим 

дар нимаи аввали асри VII нозил шудааст.  

Қуръони карим китобест дорои калкаломи олоҳӣ. Он, мутобиқи ривоятҳо ваҳйи 

ба Муҳаммад салаллоҳу алайҳи васаллам /а/ расидаро фаро гирифтааст. Он 

«ваҳйи аз Аллоҳ таъоло ба воситаи Ҷабраил (а) ба Муҳаммад /с/ расидааст. 

Ҳолатҳое, ки сураҳо ба Муҳаммад /с/ ваҳй мешуданд, мувофиқи ривоятҳо гуногун 

мебошанд; аввалан, бевосита дар бемори дар вохўри бо Ҷабраил, сониян, ба 

воситаи шунидани овозе аз ғайб, солисан, дар хоб. 

Муаллифони исломӣ ба тарзҳои мухталиф ваҳйи Муҳаммад /с/ гирифтаро шарҳу 

тафсир медиҳанд. Яке ваҳйро хоси ҳолати рўҳӣ, дигаре онро барои анбиё дар ҳама 

маврид ҷоиз ва олитарин зинаи маърифат медонанд,  Доир ба ин масъала дар 

байни равияҳои гуногуни мазҳабӣ, фалсафи шарҳу  баёнҳои мухталиф вуҷуд 

доранд. Аз ҷумла ашъария, мўътазилия, мотуридия, суннӣ, шиа, исмоилия, 

мактабҳои фиҳҳӣ: ҳанафия, ҳанбалия, моликия, шофиия ва ғайра фикрҳои 

мухталиф баён кардаанд. Пайдоиши китоби "муқаддас", абадияту ҳодисияти 

/офариниши/ баҳсҳои бештару доманадортареро ба вуҷуд овардааст.  

Дар асрҳои миёна баҳс пиромуни азалият /қадим будан/ ва махлуқияти /ҳодис 

будани/ Қуръон хеле вусъат пайдо намуд. Он ҳатто аз доираи баҳси ғоявӣ берун 

рафта, дар баъзе маврид задухўрдҳои сиёсӣ, низову кашмакашҳои мазҳабиро дар 

байни ҷараёну фирқаҳои гуногун ба вуҷуд овард. Дар натиҷа ҳар кадоме аз онҳо, 

вақте ки қудрати сиёсӣ ба даст меоварданд, мухолифони худро ба куфру бидъат 

гунаҳкор сохта, ақидаи худро ба онҳо таҳмил мекарданд ва ҳатто ҷисман маҳв 

менамуданд. Масалан, дар давраи зиёд шудани нуфузи мўътазила дар замони 

ҳукмронии халифа Маъмун /асри IX/ тарафдорони ақидаи қадимият ба азобу 

шиканҷа гирифтор шуданд. Мўътазилиён, як навъ маҳкамаеро бо номи «меҳна» 

(меҳнат) барои таъзиби (азоб додан, яке аз шаклҳои инквизитсия) 

мухолифонашон ба вуҷуд оварда буданд ва  баръакс, баъди зиёд шудани нуфузи 

ашъария, мўътазилиҳо мавриди таъқиб қарор гирифтанд. Мўътазилиҳо 
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Қуръонро ҳодис шумурда, онро офаридаи худо медонистанд, вале ашъария ва 

тамоми аҳли калом қадиму азалӣ будани Қуръони каримро таъкид мекарданд. 

Ба таҳқиқи таърихи пайдоиши Қуръон ва шарҳи илмии он дар Шарқу Ғарб 

муҳаққиқони зиёде даст задаанд. Хусусан ховаршиносони Ғарб ба таҳлили 

филологию таърихии манбаъ зиёд машғул гаштаанд. 

Таҳқиқи масоили исломӣ ва манбаи асосии он - Қуръони карим аз асрҳои миёна 

Сар карда, хеле вусъат пайдо мекунад ва хусусан дар давраи Эҳё асаре, ки дар асри 

XVII дар Европа шўҳрату нуфузе дошт, асари муаррихи англис Вилям Мюр 

«Хилофат - пайдоиш, таназзул ва инқироз» буд. Асари дигари ҳамин муаллиф 

доир ба тарҷумаи ҳоли Муҳаммад /с/ хеле нуфузи зиёде дар доираҳои илмӣ пайдо 

кард. Дар омўзиши филологию таърихии Қуръон ҳиссаи зиёди Август Мюллер, 

Нелдеке, Кремер, Голдсиер, Генрих Ламменс, Д. Эрбело, Каэтани, Бро-келман, 

Массэ, Метс ва ғайра гузоштанд. Адади ин муҳаққиқон хеле зиёд аст. Асарҳои 

онҳо ҷиҳатҳои гуногуни таълимоти Қуръонро таҳлил кардааст. 

Қуръон кайҳо боз ба аксари забонҳои кишварҳои аврупоӣ тарҷума ва нашр 

шудааст. Аввалин тарҷумаи пурраи Қуръон дар Европа дар асри XII аз тарафи 

Венерабле ба лотинӣ анҷом гирифтааст. 

Аз тарҷумаҳои беҳтарини дар асри мо анҷом гирифта, тарҷумаҳои англисии 

Ричард Велл /1937-1954/, Артур Арберри /1953-1955/, франсавии Рижи Блашер 

/1959/ ва ғайраро номбар кардан мумкин аст. 

Аз шарқшиноси рус, ки ба тадқиқу тарҷумаи Қуръон машғул шудаанд, 

Г.Саблуков, В.В.Бартолд, Ю.А.Крачковский «а ғайра мебошанд. Бисёр 

муҳаққиқони рус дар мавриди тадқиқи ислом доир ба таърихи пайдоиши Қуръон 

фикрҳои муфид баён кардаанд. Асарҳои пурқимати шарқшиносони маъруфи рус 

П.Светков, С'.Глаголов, Кримский А.Ч. ва ғайра дар омўхтану тадқиқи Қуръон 

кўмак мекунанд.  

Аз муаррихони асримиёнагии Шарқи наздику Миёна Ибни Надим, Табарӣ, Ибни 

Масъуд, Ибн ал-Асир, Ибн ал - Қифтӣ, Ибни Хурдедбеҳ, Ибни Ибни Халликон, 

Мискавайҳ ва ғайра доир ба Қуръон рисолаҳои махсус таълиф намудаанд. Адади 

уламо, пешвоёну идеологҳои мазҳабу ҷамоатҳои динӣ, ки имрўз дар кишварҳои 

Шарқи хориҷӣ дар бораи Қуръон тадқиқот мебаранд ва асарҳо эҷод мекунанд, 

хеле зиёд аст. Фақат ҳаминро зикр карданием, ки алҳол аз марказҳои тадқиқотию 

ташкилотҳои исломӣ, Ташкилотҳои конференсияи исломи, Конгресси исломӣ, 

Ҷомеаи исломии Покистон, университети Ал-Азҳар, ҳавзаи илмии Қум, Лигаи 

ҷаҳони ислом ба таҳқиқи Қуръон ва мақоми он дар ҳаёти маънавии халқҳои 

Шарқи Наздику Миёна машғуланд. Аҳамияти зиёдеро барои фаҳмидани мазмуни 

Қуръон тафсирҳо бозӣ мекунанд. Аз муҳимтарин ва барҷастатарин тафсирҳое, ки 

дар байни мусулмономи Осиёи Миёна, Афғонистон, қисман Эрон шўҳрат доранд, 

тафсирҳои Табарӣ, Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ, Тирмизӣ, Ҳусайни Воизи Кошифӣ, 

Байзовӣ, Ҷалолайн ҳастанд. Ин тафсирҳо ба ду гурўҳ ҷудо мешаванд, тафсирҳое, 

ки ба забони арабӣ ва тафсирҳое, ки ба форсӣ таълиф шудаанд. 

Илова бар ин дар байни пайравони баъзе фирқаю гурўҳҳои мазҳабӣ, аз ҷумла 

исмоилия ва сўфия таъвили Қуръон маъруф аст, ки он ҳам як навъи тафсир аст. Ба 

таҳлилу тарҷумаи Қуръон имрўз ҳам бисёр муҳақиқон, даст мезананд. Хусусан 
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дар олами Шарқ, дар ду даҳсолаи охир миқдори чунин тадқиқотҳо дучанд 

гаштаанд. Аксари онҳо ба равшан сохтани қимати фарҳангӣ, илмӣ ва динии, 

Қуръон равона шудаанд. 

Аз таърих маълум аст, ки пайғамбарии Муҳаммад (с) дар чиҳилсолагии он 

пшапш он Ҳазрат шурўъ шуда буд. Ривоятҳои муаррихони исломӣ оғозӣ чунин 

фаъолиятро ба илҳоми илоҳӣ, ки ба Муҳаммад фуруд омада буд ва ваҳйе, ки 

Ҷабраил /а/ ба Мухаммад /с/ дар ғори Ҳиро ва сипас дар манзилаш расонида буд, 

алоқаманд медонанд. 

Дар ривоятҳо оварда шудаанд, ки Муҳаммад дар ғор аз мардум дурӣ ҷуставу 

гўшанишинӣ мекард ва боре ба тарс аз хоб бедор меша-над, ки ин тарс аз ҳайбати 

Ҷабраил /а/ будааст. Ин ҳодисаро ба занаш Хадича нақл мекунад сипас чунин 

ҳодиса борҳо такрор мешавад ва ниҳоят мулоқоти Ҷабраил /а/ бо Муҳаммад /с/ 

барпо мегардад. Пайвас- бо дидану шунидани Ҷабраил /а./ аз ваҳй огоҳӣ меёбад. 

Ин му-лоқотҳо гоҳ дар бедорӣ ва дар хоб, ки онро муаллифони исломи руъёи 

Муҳаммад /руъёи содиқа/ меноманд, барпо мешаванд. Дар давраи ҳаёти 

Муҳаммад /с/ Қуръони карим дар шакли китобе тартиб дода нашуда буд. Ҳамаи 

масъалаҳоро Муҳаммад /с/ аз рўи мақоми худ ҳамчун пайғамбар ҳаллу фасл 

менамуд. 

Баъд аз вафоти паёмбар Муҳаммад (САВ) /дар соли 632/ зарурати чунин кор ба 

вуҷуд омад. Оятҳои Қуръонро, ки аз тарафи Муҳаммад /с/ ба забон оварда шуда 

буданд, дар вақташ котибон сабт карда буданд. Худи Муҳаммад /с/ чизеро бо 

дасти худ нанавиштааст. 

Аз ин ҷо масъалаи савод доштан ва надоштани Муҳаммад /с/ низ мавриди баҳси 

баъзе аз уламо гардидааст. Дар ҳар сурат ҳазрати Муҳаммад /с/ ба гуфти 

муҳаққиқони исломи ва Куръони карим уммӣ, яъне бесавод буд. 

Аввалин тартиби аз худ кардани Қуръон шунидани сураҳо ва оятҳо аз забони 

ҳазрати Муҳаммад /с/ буд. Худи ў ба ёрону наздиконаш оятҳоро мегуфт, онҳоро 

шифоҳан таълим медод ва чандин нафар аз онҳо дар ин кор, яъне азбар кардани 

сураю оятҳои Қуръон, шўҳрати фаровоне доштанд. 

Масалан, дар Макка Мусъаб ибни Умар ва Ибн Умми Мактум. Ёрону 

тарафдорони ҳазрати Муҳаммад /с/ ба гушаю канорҳои кишвари Араб рафта он 

чиро, ки аз Муҳаммад /с/ шунида, азёд карда буданд, ба дигарон таълим 

медоданд. 

Дар давраи зиндагонии Муҳаммад /с/ кўшиш карда шуд, ки сураю оятҳо китобат 

шаванд ва дар назди котибону ёрони пайғамбар нигаҳдорӣ гарданд. Дар ин бора 

сарчашмаҳои таърихӣ маълумоти муфассал додаанд. 

Аз ҷумла "Тафсири Табарӣ", «Ал ҷомеъу - с - саҳеҳ» - и ал - Бухорӣ, "Ал - фатху - л 

- Борӣ" -и Ибни Ал - Ҳаҷр ва ғайра. Аз рўи ин сарчашмаҳо шахсони 

китобаткунандаи Қуръон ҳафт нафар буданд ва номҳои онҳо низ зикр шудаанд. 

Инчунин ёрони пайғамбар ҳам як қисми Қуръонро навишта бо худ нигаҳ 

медоштапд, ҳарчанд дар навиштаҳои онҳо тартибу пайдарҳамии сураю оятҳо 

риоя карда намешуд, зеро навиштаҳои онҳо мутобиқи он чӣ буд, ки онҳо азёд 

карда буданд ва дар вақти мусоид онро мутобиқи он ки дар хотир доштанд, 

китобат мекарданд. Ҷамъан 43 нафар ба тартиб додани Қуръон ҷалб шуда буданд. 
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1. Оятҳо ва сураҳо дар рўи чиз навишта шуда буданд: чўб, санг, пўст ва ғайра. 

Баъди вафоти Муҳаммад /с/ аз давраи Абўбакри Сиддиқ /р/ сар карда, 

ҷамъоварии Қуръон оғоз меёбад. 

Дар давраи Абўбакр бо пешниҳодии Умар ба тадвини Қуръон дар як китоб шурўъ 

карда шуд. Иҷрои ин кор ба Зайб супорида шуд. Ў сураю оятҳоро аз навиштаҳои 

гуногун ҷамъ карда ба як Мусҳаф гирд овард. 

3. Мусҳафи мазкур дар дасти Абўбакр, сипас, Умар ва духтараш Ҳафса нигоҳ 

дошта мешуд. 

Усули кори Ибни Собит чунин буд, ки агар ду нафар шоҳид намешуданд, ки ин ва 

ё он оят дар ҳузури Муҳаммад /с/ навишта гирифта шудааст, ў онро 

намепазируфт. Аввалин нусхаи китоби Қуръон то замони Усмон /р/ омада шуда 

буд ва пас Усмон /р/ онро аз Ҳафсадухтари Умар/р/ зани пайғамбар дархост карда, 

фармуд, ки аз он нусхабардорӣ намоянд ва он нусхаро дубора ба Ҳафса 

баргардонд. Дар давраи Усмон /р/ ҳудуди хилофат хеле васеъ гашт.Ба хилофат 

мардуми дорои маданият, забон, урфу одатҳои мухталиф ҳамроҳ шуданд, ки аз 

асли Қуръони карим бехабар буданд. 

Зарурати вуҷуди Мусҳафи ягона ва равиши ягона ба миён омада буд. Бинобар 

он бо супориши Усмон /р/ гурўҳе ташкил ёфт ва Мусҳафи қаблан омада кардаи 

Зайд ибни Собит дар ихтиёри онҳо гузошта шуд, то аз он рўнависӣ кунанд. 

Саъд ибни Убайд,ки овозу қироаташ ба Муҳаммад /с/ монанд буд, оётеро мехонд 

ва Зайд ибни Собит менавишт. Ҳамин тавр, матни нусхаи охирини Қуръон омода 

карда шуд, ки онро Қуръони «Усмонӣ» гуфтанд. 

Вақте ки бори аввал сураҳо ва оятҳо дар давраи Абўбакр /р/ ба як ҷилд ҷамъоварӣ 

шуд, аввалин Мусҳаф ба маънии саҳифаҳои як муқова ба вуҷуд омад. Мутобиқи 

маълумоти сарчашмаҳои динӣ, хусусан тафсирҳо зиёда аз 90 номи Қуръон вуҷуд 

дорад, ки дар асл аксари онҳо аз рўи сифати ин китоб гузошта шудаанд. Калимаи 

«Қуръон» қаблан ба маънии хондан ва ҳам китоб дар арабҳои ҷоҳил вуҷуд дошт ва 

дар худи Қуръон, аз ин калима 58 бор ёд шудааст. Аз ҷумла ба маънии пайравӣ 

кардан, дунбола кардан, хондан, ҳаммонанд ва ғайр. Аз рўи ривоятҳо Қуръон дар 

моҳи рамазон ба Муҳаммад /с/ нозил шудааст. 

Баъди ба вуҷуд омадани нусхаи усмонӣ бо фармони Усмон /р/ саҳифаҳо, пўстҳо, 

нусхаҳои дигари ояту сураҳо сўзонда шудаанд, то ки дар байни мусулмонон дар 

ин мавзўъ ихтилофоте ба вуҷуд наоянд. Аз рўи нусхаи нави омодашуда, нусхаҳои 

дигари китобат гардиданд ва ба гўшаю канорҳои мамлакати исломӣ фиристода 

шуданд. Қуръон ба хати маъмули арабҳо, бо усули усмонӣ навишта шуда буд, 

яъне услуби усмонӣ дар он зоҳир мегардид, ки калимаҳои на ҳамеша тавре 

навишта шудаанд, ки талаффуз мешуданд, Қироати Қуръон низ ба тарзи махсус 

Буда, танвинҳо ҳамеша талаффуз намешуданд. Усмон /р/ худ намунаи тиловати 

Қуръонро нишон додааст ва ҳангоми яке аз ин тиловатҳо кушта шуда, хунаш рўи 

Мусҳаф рехтааст. Он нусха аз муқаддастарин ва боэтибортарин нусхаҳо мебошад. 

Қироати Қуръон ҳамеша аз масъалаҳои муҳими таълими ислом буд, зеро ба 

ислом халқдо ва мардумоне рў оварданд, ки аз забони арабӣ бехабар буданд ва 

хондани китоби муқаддас ба забони ба онҳо ноошно душвориҳои зиёде пеш 

меовард. 
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Илова бар он Қуръони карим дар аввал ба хате навишта шуда буд, ки на нуқта 

дошт, на ҳаракатҳо (фатҳа, касра, замма ва танвин) ва ин душвориро дар мавриди 

хондани матн бештар месохт. Бинобар он эъроб /яъне ҳаракат ва нуқтаҳо/ бори 

аввал дар давраи халифаи дуввум ҳазрати Умар гузошта шуд ва сипас пайваста ин 

кор то асри IХ-Х рушду такмил ёфт. 

Дар айни замон дар тамоми раванди такмили эъробгузорӣ ва осон сохтани 

қироати Қуръон мухолифони он низ бисёр буданд ва нусхаҳое дар асрҳои Х-ХII 

дучор меоянд, ки нуктагузорӣ ва ҳаракатгузорӣ нашудаанд. 

Гузоштани унвон ва тақсими Қуръони карим ба ҷузъҳо баъдтар, дар асрҳои VШ-

IХ, анҷом гирифтааст. Ҳоло Қуръони каримро ба cӣ ҷузъ тақсим мекунанд ва 

вақте ки "ҷузъи Қуръон" мегўянд, як сиюми онро дар назар доранд. Дар байни 

мусулмонони Осиёи Миёна, Афғонистон, Ҳиндустон ва дигар минтақаҳо ҳафтяки 

Қуръон дар шакли китоби алоҳида таълим дода мешавад. Қуръон аз 114 сура ва 

6236 оят иборат аст. Аз рўи ривоятҳои мактабҳои васра, Макка, Мадина дар 

сарчашмаҳо адади оятҳоро гуногун нишон додаанд: 6204, 6226, 6232 ва дар чопҳои 

ҳозираи Қуръон, ки ҳама дар асоси чопи нави Миср анҷом ёфтааст, 6236 оят ҳаст. 

1. Сураҳоро аз рўи макон ва замони нузулашон ба ду гурўҳи асосӣ тақсим 

мекунанд: сураҳои дар ш. Макка нозилшуда ва сураҳои дар ш. Мадина 

нозилшуда. Сураҳо аслан бобҳои ин китоб мебошанд ва аз ҷиҳати мазмуну шакл 

бо ҳам робитаи қавӣ надоранд. Номи сураҳо низ ба мазмуни онҳо чандон иртибот 

надорад. 

Маънои луғавии калимаи "сура" мақоми баланд, шараф, ҷоҳ, манзалат аст. Ҳар як 

сура дар Қуръон номи худро дошта бошад ҳам, дар китобҳои дигари динӣ, 

тафсирҳо ба онҳо мутобиқи мавқеашон номҳои мухталифи дигар ҳам гузоштаанд. 

Масалан, сураи "Фотеҳа", ки бо он Қуръони карим оғоз мешавад, инчунин бо 

номҳои "Умму - л -Қуръон", "Умму - л - китоб", "Ҳамд", "Сабъу - л - масонӣ", "Асос", 

"Таҳарруз", "Ҳамди аввал", "Салот", "Ибодат", "Тафвиз", "Муноҷот", 

"Вофия", "Ҳидоят" ва ғайра зикр гаштааст. Ҳамин тавр дигар сураҳо ҳам дар 

тафсирҳо номҳои гуногун доранд. 

Аз рўи миқдори оятҳо низ сураҳо хеле аз ҳам фарқ доранд. Кўтоҳтарин сура, 

сураи "Кавсар" се оят ва калонтарин сура "Бакар" 286 оят дорад. Аз рўи ҳаҷму 

мавқеъашон сураҳо ба чор гурўҳ тақсимбандӣ шудаанд: ас - сабъу - т- тивол /ҳафт 

сураи дароз/, ал - миъун /сураҳои сад оят дошта/, ал - масонӣ /ду даста ё гурўҳ 

шуда, яъне пас аз он ду гурўҳ қарор мегиранд/, ояту - р – раҳмат ва ояту - л - азоб/, 

ал - муфас-сал фасл туда, ҷудо /сураҳои кўтоҳе, ки дар охири Қуръонанд/. Илова 

бар ин сураҳо аз рўи калимаҳою ибораҳои аввалинашон низ гурўҳоро ташкил 

додаанд. Масалан, сураҳое, ки бо "қул" / "бигў/ оғоз меёбанд. 

Оятҳое, ки дар як сура ҳастанд, мазмунан бо ҳам метавонанд иртибот надошта 

бошанд. "Оят" дар луғат маъниҳои зиёде дорад. Аз ҷумлаи маъниҳои он инҳо 

мебошанд: мўъҷиза, нишонӣ ва аломат, ибрат, шигифт, далел, достону қисса ва 

ғайра. 1. Оятҳо метавонанд аз як калима иборат бошанд ва метавонанд, ки ҷумла 

ва бештар аз он бошанд. Аввалин оят садри сураи "ал - Алақ" /"Хуни баста"/ - ро 

гуфтанаад, ҳарчанд ки дар хусуси аввалин оят низ фикрҳои гуногун вуҷуд доранд. 

Дар бораи охирин оят хам баҳсҳо аст. 
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Оятҳо аз рўи сабабҳои нузул нишон медиҳанд, ки Муҳаммад ба тадриҷ ҳукмҳоро 

дар ин ва ё он масъала гирифтааст, масалан дар бораи ҳаром будани май. Маълум 

аст, ки ояти 219 сураи «Бақара» ҳоло майро тамоман ҳаром нагуфтааст. 1. туро аз 

май ва қимор мепурсанд, бигўй дар ин ду гуноҳи бузург аст ва мардумонро дар он 

манфиатҳо. Аммо гуноҳ аз манфиати онҳо бузургтар /бештар/ аст. 2. Дар оятҳои 

баъдина масъала ба тарзи дигар матраҳ мегардад ва ба шахси майхўрда намоз 

хонданро ҳаром шумурда, омадани каси майнўшидаро ба мавқеи намоз манъ 

мекунад. 3. ниҳоят дар ояти дигар машғул шудан ба қимор ва май нушиданро 

қатъиян манъ мекунад: «Эй, мўъминон, ҷуз ин нест, ки май ва қимор ва 

нишонаҳои маъбуди ботил фол ва тирҳои палид аз корҳои шайтон аст, аз он 

парҳез кунед, то растагор шавед (Сураи «Моида», ояти 90). 

4. Дар куръони карим чандин оятҳои ба ҳамдигар вобаста ҳастанд, ки онҳоро 

носих ва мансухмегўянд, яъне бо нузули ояти дигар ҳукми ояти собиқ бекор 

шудааст. 

Талабот ба тафсир ҳангоми мутолиаи Қуръон ҳамеша вуҷуд дощт. Ҳамин талабот 

аз бисёр ҷиҳат тафсирҳои бешумори Қуръонро ба вуҷуд овардааст, ҳам тафсирҳои 

мухтасар ва ҳам тафсирҳои муфассал. 

Чигунагии тафсири Қуръон, мазмуни он ба мазҳабу равияҳои ислом 

алоқамандаст. Намояндаи ҳар равияву мазҳаб ба тариқи худ, мувофиқи ақидаи 

динии ҷараёну мазҳаби худ Қуръонро тафсир кардааст. Ҳатто дар доираи як 

ҷараён ҳам тафсирҳо вобаста ба таҳаввулоте, ки дар ин ва ё он давру замон ба 

миён омадаанд, фарқ доранд. Масалан, тафсирҳои ҳозираи ҷараёни суннӣ ё шиа 

аз тафсирҳои қадимаи ин ҷараёнҳо фарқи хеле зиёд доранд, ки сабаби ин 

фарқият, албатта, тағйиротҳои азими иҷтимоӣ, инкишофи илму техника 

мебошанд. 

Аз байни тафсирҳои зиёди қадимаиу ҳозира, танҳо ду тафсир, ки ҳоло дар байни 

диндорони Ҷумҳурӣ шўхрати зиёд доранд, яке аз онҳо "Тафсири Ҷалолайн", ки ба 

забони арабӣ аст ва дигаре "'Тафсири Ҳусайнӣ", ки ба форси - точикӣ аст. Барои 

намуна, мухтасари чанде аз сураҳо пешниҳод мешавад. 

 

Баёни мухтасари мазмуни баъзе сураҳои Қуръони карим аз рўи тафсирҳо /сураи 

ан - Нисо/ 

Бисмиллоҳи -р - Раҳмони - р - Раҳим. Даъват мешавад, ки «эй мардумон аз он 

Парвардигоратон битарсед, шуморо аз яке касс ва аз он касс зани ўро офарид.» 

Ояти 2 чунин шуморад, ки хўрдани моли ятим, табдили ин ё хиёнат дар он, назди 

Худои таъоло гуноҳи азим аст. Ва ин оят дар шаъни шахсе аз қабилаи Ғатафон 

нозил шуда, ки ў моли бародарзодаашро мутасарриф шуд, ба дастовард ва дар 

доданаш тааммул мекард. Мурофиаи эшон баргузор шуд ва ў тамоми моли 

бародарзодаашро пас гардрнд. («Тафсири Ҳусейн», с.125). 

«Агар донед, ки дар ҳаққи духтарони ятим наметавонед адл кардан, пас никоҳ 

кунед, он ки хуш яод шуморо аз соири занон ду-ду, се-се, чаҳор-чаҳор, агар дар ин 

сурат ҳам беадолатӣ шавад, пас якеро ба никоҳ дароред»/ «Тафсири Ҳусайнӣ», с. 

125/. Сипас, оятҳое чанд ба парҳезгорӣ ва даст кашидан аз хўрдани моли ятимон 

ва баргардонидани меросе, ки ба онҳо монда шудааст, даъват мекунад. 
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Дар ҷоҳилият арабҳо одат буд, ки занон ва хурдсолон ҳаққи мерос 

надоштанд.Ҳаққи кассе дошт, ки дар ҷангу набард иштирок карда тавонад. 

То ҳиҷрати ҳамад /с/ ин қонун ҷорӣ буд, то рўзи вафоти Авс ибни Сомит, ки 

занаш назди пайғамбар /с/ омад ва арз кард, ки моли аз шавҳараш мондаро, 

писарамакҳояш гирифтанд ва ман се фарзанди ноболиғ дорам. 

Чун Муҳаммад /с/ аз онҳо пурсуҷў кард, онҳо ин ҳақро мувофиқии одати 

ҷоҳилият дуруст шумориданд ва ин оят дар бораи ҳаққи хурдсолон ва занон ба 

мерос нозил шуд/''Тафсири Ҳусайнӣ' .с. 126/. 

Ба ҳукми тафсир онҳое, ки ситам карда нони ятимон хўрдаанд, рўзи қиёмат аз 

даҳону бинии онҳо оташ фаввора зада мебарояд. Дар он рўз аз Муҳаммад /с/ 

мепурсанд, ки киянд онҳо. Муҳаммад /с/ ҷавоб диҳад, ки магар нашунидед, ки 

гўянд онҳо моли ятим хўрданд /'"Тафсири Ҳусайнӣ", с. 127/. Тақсими мерос дар 

оят ба ин ваҷҳ аст: ҳаққи як мард баробари ду зан, агар ду зан меросхўр бошанд, 

ду қисми мерос ба онҳо расад, агар як зан бошад, ўро ҳақ нисфи матрукаи 

мутаваффӣ аст, ба падару модари маит ҳиссае аз шаш яке мерос бошад, агар 

маитро фарзанд бошад ва агар фарзанд набошад, модари ўро сеяк ҳак бошад ва 

боқӣ ба падар расад ва агар бародарони модарӣ ва падарӣ бошад ё баъзе модарӣ, 

баъзе падари, пас барои модарӣ шашяк ҳақ бошад. Ин насибоҳо аз мерос фарз 

аст. 

Мардеро, ки волидайн надорад ва ба ў авлод нест, ё зане буд калола, вале 

бародари модарӣ ва хоҳари ўро бошад, пас ҳар якеро шашяки ҳисса расад аз 

меросм калола: муазаккар /мард/ дар ин сурат ба муаннас /зан/ яксон аст. Онро 

авлоди модар аз як бародару як хоҳар бештар бошад, пас онҳо сарфи назар аз 

марду зан буданашон ҳисса гиранд аз сеякм мерос баъди адои васияте, ки мурда 

пеш аз марг карда бошад. 

Агар аз занон кассе зино кунад, бояд гуноҳи ў бо гувоҳии чоҳор мард тасдиқ 

шавад, он вақт ў зиндонӣ ва ба марг маҳкум гардад. «Кассе аз шумо зино мекунад: 

озор диҳед онҳоро, то ин ки тавба кунанд ва накўкориеро пеша гиранд» /Оятҳои 

15-16,/ «Тафсири Ҳусайнӣ», с. 136/. 

Тавбаи мунофиқон, ки қабули ислом бошад, ҳангоми марг қабул нест. 

Ҳабси занон дар хона дар ислом бекор карда шуд. Дар давраи ҷоҳилият арабро 

одат буд, ки кассе мемурад ва занаш мемонд, писарони он касс зани зани дигараш, 

хешу таборони мард ё кассе, ки ҳақи мерос дошт, ҷома дар сари он зан 

меандохтанд ва ба ин амал ўро дар тасаруфи худ медароварданд. 

Мехост, ўро ба никоҳи худ медаровард ва ё ба каси дигар ба шавҳар медоду маҳри 

муаҷҷалро худ мегирифт, ё ин ки аз тазвиҷ манъ мекард, дар хона маҳбус медошт, 

то ҳар меросе, ки аз мутаваффӣ ба ў монда буд, ба даст медаровард ва агар зан 

қалб аз андохттани ҷома ба аҳди худ мепайваст, вориси мутаваффӣ ба ў дигар 

надошт. Дар давраи аввали ислом низ ҳамин қонун риоят мешуд, то вақте ки Абў 

Қайс Ансорӣ яке аз саҳобаҳо /р/ вафот кард ва зани ў Қубайсаро писари Ансорӣ 

/р/, ки аз зани дигар буд, ба тасарруфи худ даровард ва ба ў маишате ба тариқи 

музорра оғоз ниҳод /музорра-он одати ҷоҳилиро гўянд/. Қубайса назди Муҳаммад 

/с/ шикоят намуд. Муҳаммад /с/ ўро ба сабр даъват кард, то ки чорае пайдо шавад. 

Ин ҳодиса занони дигарро низ ба шўр овард ва онҳо низ назди Муҳаммад /с/ 
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шикоят бурданд ва ба Муҳаммад /с/ оят омад, ки "эй мўъминон, барои шумо 

ҳалол нест, ки занонро ба зуроварӣ, мерос гиред: /ояти 18, "Тафсири Ҳусайнӣ", с. 

137/. 

Дар ояти 31 аз гуноҳҳои кабира ва сағира сухан меравад ва гуфта шудааст, ки аз 

гуноҳҳои кабира худдорӣ кунед, гуноҳҳои сағираро худо мебахшад. Тафсирҳо дар 

боби гуноҳҳои кабира ва сағира баҳсҳо кардаанд ва нишонаҳои гуноҳҳои кабира 

ба қавле он аст, ки бар он оташи дўзах, ё аъзоби алим ваъда шудааст ва 

ғайра/"Тафсири Ҳусайнӣ", с.136/. 

Мазҳабҳои гуногун онҳоро ба тарзҳои мухталиф ва ба меъёрҳои гуногун шарҳ 

медиҳанд, ки баёни муфассали онҳо аз доираи ин китоб берун аст. Ҳаром аст бар 

шумо занони шавҳардор ба ҷуз заноне, ки дар мавриди ҷанг асир гирифта 

мешаванд ва аз дорулҳарб бароварда мешаванд /"Тафсири Ҳусайнӣ", с. 133/. 

Маҳри муқарраршудаи занонро додан ҳатмӣ аст, никоҳи канизакон низ ҷоиз аст 

ва маҳри онҳо низ бояд дода шавад." Мартабаеро таманно макунед, ки Худои 

таъоло ба он баъзеро аз шумо бар баъзе бузургӣ дода " /32/. 

Ба қавли тафсир завҷаи Саъд ибни Рабеъ ё завҷаи Собит ибни Қайс ба шавҳараш 

итоат надошт ва шавҳар ба изтироб омада ба рўи ў шаппотӣ зад. Зан ҳамроҳи 

падараш бо шикоят назди Пайғамбар /с/ рафтанд ва Муҳаммад /с/ қасос ҳукм 

кард. Нав аз дар берун шуда буданд, ки Муҳаммад /с/ ваҳй гирифт, ки мард бар 

зан афзал аст. Тафзили мардон ба камоли ақл, илм, фаҳм, ҷиҳод, камоли савму 

салавот, ҷумъаю ҷамоат, азон, хутба, намози идайн, намози ҷаноза, шаҳодат, дар 

ҳудуди қасос, зиёдатии мерос ва амсоли онҳо, он ки анбиёву аима аз мард 

мешаванд, на аз занон маълум аст /"Тафсири Ҳусайнӣ", с. 136/, оятҳи 34/. 

Муфассир оятҳои 36 ва 37-ро хеле муфассал шарҳ додааст, алалхусус ба ҳаққи 

падару модар ва ҳамсоя, муносибати содиқона бо онҳо, меҳрубонӣ бо ҳамсўҳбат, 

дурӣ ҷустан аз бухлу Кинга ва ғайра унсурҳои ахлоқӣ эътибор додаст. 

Дар мастӣ ва ҷанобат /то он ки ғусл кунед/ намоз нахонед. Ни ҳукм қабл аз 

таҳрими хамр буд. Барои мусофирону бемор беғусл ҷоизаст дар сурате, ки агар об 

ёфт нашавад, бо хок пок карда, ба ду даст маҳс намуда бошад. 

Мардум ба ҷиҳод даъват мешаванд, баъзеҳо дар ин маврид саркашшӣ мекунанд, 

ҳарчанд /мукофоти/ бузург дар зинда буданаш ва баъди ҳалокаташон ваъда карда 

мешавад. Инчунин иҷозати қаср хондани намоз барои мусофирон таъкид 

шудааст. Дар масъалаи тақсими мерос, ки хешовандон, агар зану мард бошанд, як 

зан нисфи ҳиссаи як мардро мерос гирифта метавонад. Аз мероси падару модар 

ва хешон вориси зану мард ҳақ аст. Дар бораи гурўҳе аз яҳуд, ки 

нофармонбардорӣ намуданд ва рўзи шанбе, ки Худо манъ карда буд, ба шикори 

моҳӣ рафтанд, азобу уқубати онҳо дар ҷаҳаннам нақл карда мешавад ва тафсир ба 

тасвири азоб эътибор додаст. 

Тафсир ояти болоро, ки дар хусуси дурўғ ва гуноҳи ошкоро аст, шарҳ дода баён 

мекунад, ки чун аз Мадина берун карда шудани қабилаи бани Назир ҳукм шуд ва 

гурўҳе аз онҳо дар Хайбар ҷо гирифтанд, ҷамъе аз эшон ба назди мушрикини 

Қурайш рафта /Ибни Канона, Ибни Ахтуб ва диг. / Абусуфён ва атбои ўро ба 

муҳорибаи зидди Муҳаммад /с/ тарғиб намуданд. Мушрикин бо онҳо ҳамраъй 

гаштанд ва аз ин гурўҳ тибқи расми худ эҳтиром ба ҷо оварданд ва гуфтанд, ки ба 
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шумо он вақт мо бовар мекунем, агар ба бутони мо тоату ибодат кунед. Яҳудиён 

ба ду бути Қурайш, Ҷибт ва Тоғут саҷда карданд, гўянд, ки аввалӣ сеҳр ва дуввумӣ 

Иблис аст. Муҳаққиқон чунин шуморанд, ки аввалӣ нафси аммора ва дуввумӣ 

орзуҳои ўст. Қасди яҳуд бар нубуввати Муҳаммад /с/, ки на аз бани Исроил, балки 

аз банӣ Исмоил аст, маҳкум карда мешавад. 

Дар тафсири ояти 58 шаҳри амонат омадааст: Дар рўзи фатҳи Мака пайғамбар /с/ 

ба Усмон ибни Талҳа фармуд, ки калиди хонаи Каъбаро биёранд. Калид назди 

модари Усмон буд. Усмон назди модараш барои калид рафт, вале модар калидро 

ба ў доданӣ набуд, чун аз қадим боз он калид дасти авлоди онҳо буд. Чун Усмон 

дер кард ва пайғамбар /с/ хеле дар изтироб шуд, ду нафари Сиддиқ ва Форуқ 

назди дари Салофа /модари Усмон/ омадан то Усмонро хабар диҳанд, ки 

пайғамбар /с/ изтироб аст. Он вақт модараш калидро ба Усмон медиҳад. Аббос 

назди пайғамбар /с/ мавриде, ки Усмон калидро ба Муҳаммад /с/ дароз мекард, 

иброз дошт, ки чун мутасаддии чоҳи Зам –зам ман ҳастам, калидро ҳам ба ман 

диҳед. Ҳар боре, ки суханашро Усмон мешунид, дасти дароз кардаашро ақиб 

мекашид, то даме, ки Пайғамбар /с/ нагуфт: ки агар ба худою расул имон дорӣ, 

калидро ба ман деҳ. Усмон калидро дод, Муртазо Алӣ пеш омад ва ба пайғамбар 

муроҷиат намуда, дархости чунин калиддории Каъба шуд. Ҳамин маврид оят 

нозил шуд ва Муҳаммад /с/ он калидро ба Усмон баргардонд. Усмон мулозамати 

пайғамбарро /с/ ихтиёр карда, калидро ба бародараш дод ва то имрўз он авлод 

калиддори Каъбаанд /"Тасфири Ҳусайнӣ",с.142/. Дар тафсири оятҳои баъд аз 

фармонбардорӣ ба умарои мусалмон ва киссаи Умари Форуқ, сухан меравад. Аз 

ҷумла гуфта мешавад, ки мунофиқе ба яҳудие даъво дошт.  

Муҳаммад /с/ ба нафъи яҳудӣ ҳукм мекунад. Мунофиқ розӣ нашуда, яҳудиро 

назди Умар мебарад. Умар /р/ киссаро шунида мегўяд, ки иҷозат диҳед, ки ман 

берун оям ва ҳукми дуруст кунам. Ва шамшер кашида сари мунофиқро аз танаш 

ҷудо карда мегўяд: "ба ҳар касе, ки ҳукми пайғамбарро иҷро наку-над, чунин 

хоҳам кард". Аз он маврид Муҳаммад /с/ лақаби Умарро Форуқ, гузошт /"Тасфири 

Ҳусайнӣ", с. 142/. 

Чанд оятро роҷеъ ба фармон набурдани баъзе ва сарсупории дигарон ба 

пайғамбар шарҳ додаанд. Дар шарҳи ояти 65, 66 тафсир нависад, ки Зубайр ва 

Ҳотиб сари навбати об бо ҳам мухолифат карданд ва аз Муҳаммад /с/ қазоват 

пурсиданд. Муҳаммад /с/ фармуд, ки " "Эй Зубайр, об деҳ замини худоро, пас ба 

ҳамсоя гузор". Дар роҳ, ба онҳо яҳуде дучор омад ва пурсид, ки чӣ ҳукм кард, 

Ҳотиб бо таъна гуфт, ки ба фоидаи писари аммаи худ. Яҳуд бо тааҷҷуб изҳор 

намуд, ин мардум, ки ўро пайғамбари худо медонанд, боз ба гуфтаҳояш шаккокӣ 

менамоянд, ҳол он ки банӣ Исроил дар замони Мўсо /а/ гуноҳе содир карда 

буданд. Мўсо /а/ фармуд, ки барои омурзиши гуноҳ бояд ҳамдигарро бикушанд. 

Чунон бо ҳам қатол карданд, ки 70 ҳазор кушта шуд ва пайғамбари худро бар ин 

ҳукм ситам надоштанд. Ояти 86 дар ҳаққи одоби муошират, яъне бояд ба ҳар кас 

«ассалому алайкум» гуфт, ҷавобан "алайкуму-с- салом ва раҳматуллоҳ". Агар 

салом бо изофаи раҳмат бошад, ҷавобаш бояд бо иловаи «баракотуҳу» бошад, 

яъне дар ин ҷавоб "ассалому алайка ва алайка ассалом" миқдори фарз аст ва 

иловаҳо суннат... Сипас оятҳо дар бораи куштани куффор /агар онҳо ба сулҳ 
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наоянд ва қитол кунанд/, ноҳақ, будани куштани мўъмин аз тарафи мўъмин, ба 

ҷуз тасодуф, ки надониста бикушанд, дар ин сурат бояд озод кунанд ва пардохти 

дия /хунбаҳо ва нафақа/ ба ворисони мақтул биёянд. Ин оят ба гуфти тафсир ба 

Айёш дахл дорад. Айёш ислом оварда ба Мадина ҳират кард. Модараш аз ин 

бисёр нолон буд. Абўҷаҳл Ҳорис низ бародари модарии Айёш буданд, ўро дар 

роҳ дастгир карда бурда дар Мака азоб доданд, то ки аз ислом рў гардонад, вале 

Ай1ш ин корро накард ва қасам хўрд, ки Ҳорисро дар ҳар ҳолате пайдо кунад, 

бикушад. Ҳорис баъди чанде мусулмон шуд, вале аз он Айёш бехабар буд. Рўзе 

ўро Айёш дар маҳаллаи қибтиҳо дида бикушт. 

Саҳобаҳо ўро ба ин кор маломат карданд. Айёш назди Муҳаммад /с/ омада 

қиссаро баён кард ва ба ҳукми тафсир ояти мазкур он маврид нозил шудааст. 

Дониста куштани мўъминонро ояти дигар манъ кардааст ва тафсир гўяд, ки 

пайғамбар /с/ гурўҳеро ба сари қавме фиристод, ки аз миёни онҳо Мардоси 

Фадакӣ ном мард мусулмон буд. 

Он қавм аз омадани гурўҳе мусулмонон хабар ёфта бигурехтанд. Мардос бошад бо 

молу мулкаш дар кўҳе мунтазири мусулмонон буд. Чун фарёди такбир баланд 

шуд, ў низ такбиргўён ба поён фуромад, ба онҳо салом кард, калимаи шаҳодат ба 

забон ронд. Вале Усома ибни Зайд бо шамшер ба сўи ў битохт, ўро бикушт ва 

молу мулкашро тороҷ кард. Чун Муҳаммад /с/ ин хабарро шунид, аламнок шуд… 

Сипас, оятҳо дар бораи намоз ҳангоми сафар, яъне қаср хондан ва кам кардани 

миқдори онҳо, масалан ба ҷои чор ракъат омадааст. Чун дар ҳаволии Мадина 

душманони мўъминон зиёд буданд ва хавфи кушта шудани онҳо буд, намози хавф 

фармон гардид, яъне лашкари ислом ду гурўҳ шуда, яке посдорӣ мекунад ва 

дигаре намоз мегузорад ва баъди ҳар ракъат гурўҳҳо иваз мешаванд. 

Ин оят вақти ҷанг бо мушрикон шудааст, вақте, ки онҳо қасди ҳамла ба вақти 

намоз кардаанд / «Тасфири Ҳусайн», с. 154/ Сипас чанд оят дар ҳамду санои худо 

ва қиёмат, адои шаҳодат кардан ба ростӣ ва ғайра зикр шуданд. / «Тасфири 

Ҳусайн», с. 162/. Дар тафсири ояти 137 омадааст, ки мунофиқонро мисли 

мусулмонон худо дар қиёмат нуре диҳад, вале чун ба сари пули Сирот расиданд, 

он нури мунофиқон гум шавад, онҳо дар зулмот монда аз пули Сирот ба дўзах 

биафтанд, нур роҳи мусулмононро равшан созад ва онҳо аз Сирот гузаранд. 

Мунофиқон дар табақаи зертари дўзах бошанд ва аз куффор азобашон бештар 

бошад... 

Сураи ап-нур 

Дар аввал тафсир гўяд, ки маънии оятҳои сураи «ан-Нур» дар бораи он аст, ки ин 

сура фиристода шудааст аз олами қудс, то ки итоат намоянд ба ҳукмҳои он. Яке аз 

ин гуна ҳукмҳо ҷазои марду зани зинокунанда, агар мўҳсина ё мўҳсин набошанд, 

ҷазояшон сад тозиёна аст ва дар мавриди ҷазо бояд чанд нафар аз мўъминон 

шоҳид бошанд. Ин ҳукм дар ҳар мактаби ҳуқуқӣ ҳар хел аст. Агар бешоҳид бар 

гуноҳ касеро муттаҳам кунанд, бар даъвокунандаи дуруғгўй задани 80 тозиёна 

ҳукм шудааст. Дар сурати набудани шоҳид он мард, ки зинои занашро дидааст, 

бояд қасам хўрад ва ҳар як қасам ҳукми як шоҳидро дорад. Сипас дар шарҳи 

оятҳо қиссаи Оиша /зани пайғамбар/ ва Сафвон ибни Муаттал оварда шудааст. 
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Ба гуфти тафсир Оиша аз корвон ақиб мемонад ва ўро Сафвон дар шутури худ 

савор карда, то қароргоҳи аскар, ки Муҳаммад /с/ он ҷо буд, меоварад. 

Ибни Убай Оишаро савори шутури Сафвон дида, ба ў тўҳмат мезанад. Оиша 

муддати беилтифотии пайғамбарро ҳис карда, ба хонаи падараш меравад, то 

рўзе Муҳаммад суроғи Оиша рафта ўро гирёну полон мебинад. Чанд оят дар ин 

маврид нозил мешавад, ки бегуноҳии Оишаро исбот мекунад. 

Дар оятҳои 30-34 дар бораи пўшонидани занон узвҳоеро, ки бояд аз назари марди 

бегона пинҳон бошад, сина, гардан, сок, сухан меравад. Зебу зинати ин узвҳо ба 

ҷуз барои шавҳарашон, падаронашон, писаронашон ва ғайра манъ аст. Зинои 

канизакон дар оят манъ туда, доир ба маҳру нафақа сухан меравад. Миқдори маҳр 

дар мазҳабхо гуногун аст. Аз ҷумла тафсир мисол меоварад, Ибни Убаи Сулул – 

пешвои мунофиқон шаш канизак дошт, ки онҳо ба зиноикроҳ /маҷбур 

мекардааст. 

Ду нафар аз онҳо барои фаҳмидани хайру шарри ин амал назди Муҳаммад /с/ 

меоянд, аз ин кор суол мекунанд. Ҳарати пайғамбар амали мунофиқонро маҳкум 

мекунад. 

Оятҳо мегўянд, ки Худо нури осмонҳо дар осмонҳову замин аст, остони нури вай 

дар қалби мусулмонон, ки монанди тоқе аст, ки дар он чароғ аст. Тафсир шарҳ 

диҳад, ки Нури яке аз асомии худост. Номи сураи «ан-Нур» низ аз ҳамин оят аст. 

Тафсир шарҳҳои зиёди нурро овардааст. Инчунин дар охири сура оятҳое аст, ки 

дар хусуси одоби муроҷиат бошанд, ки тафсир онҳоро чун оятҳои ба одоби 

муроҷиат ба пайғамбар тааллуқ дошта шарҳ додаст. 

 

Супориш ва саволҳо 

1. Китобҳои муқаддаси Авасто, Қуръон, Таврот ва Инҷил чӣ умумият доранд? 

2. Тафсири сураҳоро хонед. Агар нафаҳмед аз аъзоёни калони оилаатон пурсед. 

 

29. ИСТИЛОИ ОСИЁИ МИЁНА АЗ ТАРАФИ АРАБҲО ВА ҶОРӣ НАМУДАНИ 

ИСЛОМ ВАЗЪИЯТИ СИЁСӣ ВА ИҚТИСОДИИ ОСИЁИ МИЁНА ДАР АРАФАИ 

ҲУҶУМИ АРАБҲО 

 

Вазъияти сиёсӣ ва иқтисодии Осиёи Миёна дар арафаи ҳуҷуми арабҳо. Хусусан 

баъди мустаҳкам шудани онҳо да р Эрон, шикасти давлати Сосониён ва тобеони 

он, тавре буд, ки барои пешрафти арабҳо мусоидат менамуд . парокандагии 

сиёсӣ, пастравии иқтисодиёт, шиддат гирифтани зиддиятҳо бани давлатҳои 

хурде, ки дар ин минтақа вуҷуд доштанд, низоми доимии онҳо имкон намедод, ки 

иттиҳоди ба вуҷуд омада, сади азиме барои гирифтани пеши ҳуҷуми арабҳо 

шаванд. Ноҳияву минтақаҳои Осиёи Миёна ҳар кадом мустақил буданд, давлати 

ягонаи мутамарказе вуҷуд надошт. Фақат дар як сарзамин ҳозираи Тоҷикистон 

чандин давлатҳои хурд, аз қадилаи далатчаҳои Устурушан / Ўротеппа /, рутам, 

Баргар / Мастчлҳу Фалғар /, Чағониён / води Ҳисор /, Аҳорун ва Шумон / дар 

ғарбтари Чағониён /, Ваштгирд/Файзобод, Кофарниҳон/, Қубодиён, Хутталон, 

Рашт /Гарми ҳозира/, Дарвоз, Вахон, Шуғнон, Рўшон ва ғайра. Ҳар кадоми ин 

давлатчаҳо имкони мустақилан ташкили артиши пурқувват надоштанд. 



www.komron.info 

 

72 
 

Иттиҳоде, ки дар муқобили арабҳо онҳо ҳар сари вақт ба вуҷуд меоварданд, заиф 

буда, бо андаке мушкилӣ ва гузаштҳои арабҳо ба яке аз онҳо парешон мегашт. 

Арабҳо метавонистанд ҳар яке аз онҳоро бар зидди дигар равона кунанд. 

Давлатҳои нисбатан пуриқтидор дар байни онҳо Суғд, Хутталон буданд. Осиёи 

Миёна дороӣ шаҳрҳои бузург нисбат ба он замон/ ва машҳур буд. Аз ҷумла 

Бухоро, Самарқанд, Тирмиз, Чоч, Тошканд, Марв, Қубодиён, Мунк, Бунджикат 

наздикии Шаҳристон ва ғайра. Дар онҳо маданияти баланд аз ҷиҳати инкишофи 

илму фарҳанг ва ҳам моддӣ, қасру иморатҳо, системаи канализасионӣ, воситаҳои 

обёрӣ ва сардкунӣ ва ғайра вуҷуд доштанд. Шаҳрҳо тақрибан ба се қисмат тақсим 

мешуданд; Шаҳристон, Работ, Кўҳандиз, яъне ҳаволии назди-шаҳрӣ, гўшаю 

атрофии шаҳр ва марказ. Дар марказ биноҳои маъмурӣ, қасри ҳоким қарор дошт.  

Уламо, удабо, ашхоси бомаърифат, ҳунармандони номӣ дар дарбори шоҳ, амир ё 

ҳоким ҷамъ шуда буданд. Онҳо ба кори эҷодӣ машғул буда., аз ҷиҳати моддӣ аз 

тарафи амир ё ҳоким дастгирӣ меёфтанд. Дар шаҳрҳои Осиёи Миёна ҳунармандӣ, 

тиҷорат, бофандагӣ ва дигар касбу кор хеле тараққӣ карда буд. Матоъҳои 

истеҳсоли Суғд, Хоразм ва дигар маҳсулоти ҳунармандию кишоварзӣ харидорони 

зиёде дошта, дар дигар кишварҳо шўҳрат доштанд. 

Аввалин бархурди мардуми Осиёи Миёна ба арабҳо баъди шикасти давлати 

Сосониён солҳои 651-654 сурат гирифтааст. Масалан, аз рўи маълумоти 

сарчашмаҳо соли 654 арабҳо ба Маймурғи Суғд ҳуҷум мекунанд. Вале тохту 

тозҳои арабҳо дар ин давра хусусияти муваққатӣ дошта, задухўрдҳои ҷиддии 

ҳарбӣ набуданд. Аз солҳои 673-674 сар карда кўшиши арабҳо барои гирифтани 

Осиёи миёна бештар мегардид. Соли 673 арабҳо ба Бухоро ҳуҷум карда, 

Ромитанро ғорат мекунанд ва боз ақиб мегарданд. 

Тақрибан дар ҳамин солҳои 70-ум арабҳо ба Хутталон, Суғд ҳуҷум мекунанд, 

баъди дарёфти ғанимат боз ақиб мегарданд. Аз ибтидои асри VIII арабҳо барои 

истилои пурраи Осиёи Миёна шурўъ менамоянд. Соли 705 Қутайба ибни Муслим 

ба истилои Мовароуннахр оғоз кард. Ў ҳамон сол бисёр ноҳияҳои атрофи Балхро 

тобеъи худ сохта, соли 706 бо қувваи калон дохили Мовароуннаҳр гардид, 

Бухороро забт намуда, онро ғорат намуд. Баъди гирифтани ғанимат боз ба ақиб 

баргашт. Соли 709 Қутайба дубора ба Бухоро ҳуҷум карда, соли 710 Бухороро 

тобеи худ сохта, ба Шумон ҳуҷум менамояд. Насафу Кеш / Шаҳри сабз /-ро ишғол 

менамояд. Тархун / шоҳи Суғд / бо арабҳо муоҳидаи сулҳ имзо кард, вале соли 710 

шоҳи нави Суғд Ғурон муоҳидаро бекор месозад. Муборизаи дуру дарози 

мардуми Исъёни Муқанаъ муқобили арабҳо манзараи майдони ҳарб Су бар 

зидди арабҳо бо роҳбарии Ғурак ва Деваштич /фарзанди дигари Тархун / оғоз 

меёбад ба арабҳо баъди муборизаи 10-сола муяссар мегардад Самарқандро фатҳ 

карда, Суғдро тобеи худ созанд. 

Ба зудӣ муборизаи зидди арабҳо дар Суғд, Фарғона дубора авҷ мегирад. Соли 720 

мардуми Суғд бо кўмаки туркҳо муввақатан бошад ҳам арабҳоро аз Суғд берун 

мекунанд. 

Ба арабҳо мардуми Хутталон муқовимати ҷиддӣ нишон доданд. Истилои 

Хутталон аз соли 725 оғоз мешавад. Ҳокими араб Асад ибни Абдулло баъди Балх 

ба Хутталон ҳуҷум мекунад. Мардуми Хутталон ба муборизаи зидди арабҳо 
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бархезанд ва арабҳо ноилоҷ ақибнишинӣ мекунанд. Ба ин муносибат Балх бар 

истеҳзон арабҳо мисраҳои зеринро эҷод намудаанд: 

 

Аз Хутталон омадия 

Бо рў табоҳ омадия 

Обора боз омадия 

 

Дар натиҷа арабҳо то соли 737 дигар ба Хутталон ҳуҷум намекунанд. Вале баъди 

гирд овардани қувваи зиёд ба арабҳо соли 737 муяссар мешавад, ки Хутталонро 

фатҳ кунанд. Гарчи арабҳо тамоми Осиёи Миёнаро фатҳ карда бошанд ҳам, 

муборизаи зидди онҳо қатъ намегардид. Баъзан он хеле қувват гирифта, 

минтақаҳои гуногунро аз итоати онҳо берун месозад. Дар ҳар сурат то солҳои 40-

ум ба арабҳо муяссар мегардад, ки Осиёи Миёнаро ба тасарруфи худ дароранд. 

Ғалабаи арабо сабабҳои зиёд дорад. Дар ҳар сурат он афзалияти ҳарбӣ ва 

идеологии арабҳо ва бартарии дини исломро ба динҳои дар ин ҷо ҷорӣ нишон 

медиҳад. Дар арафаи ҳуҷуми арабҳо дар Осиёи Миёна давлатҳои хурд-хурде 

буданд, ки бо ҳам ихтилоф доштанд ва ҷабҳаи ягонаи мубориза бар зидди 

истилои арабҳоро ташкил карда натавонистанд. Парокандагӣ яке аз сабабҳои 

шикасти онҳо шуд. 

Мардуми Осиёи Миёна дорои тамаддуни бою ғанӣ буданд. Кишоварзии 

пешрафта, системаи ҷолиби обёрӣ, шаҳрҳои зебо ва тараққикарда ба шўҳрати ин 

диёр афзуда буданд. Саноати меъморӣ ва тасвирӣ хеле тараққӣ карда буд. Дар ин 

бора ёдгориҳои тоисломии кўҳи Муғ, тасвирҳои рўи деворҳои қасрҳо ва биноҳо 

шаҳодат медиҳанд. 

Мардуми ин ҷо асосан ба оини зардуштӣ эътиқодманд буданд. Дигар динҳо, аз 

ҷумла насронию буддоӣ низ таъсири муайяне доштанд. Дохил шудани Осиёи 

Миёна ба хилофат, қабули дини ислом алоқаи ин ҷоро бо кишвару тамаддунҳои 

гуногун тақвият бахшид, то ҳадде низоъҳои дохилиро аз байн бурд, шароити 

мусоид барои пешрафти тамаддун ба вуҷуд овард. 

Мардуми Осиёи Миёна чун дигар кишварҳои дохили хилофат аз мубориза барои 

озодии кишварашон даст накашиданд. Хилофатро муборизаҳои сахти сиёсии ҳам 

байни гурўҳҳои мухталифи арабҳо, ҳам ҷангҳои озодихоҳӣ фаро гирифт. Аз 

бузургтарин ҳаракате, ки дар Осиёи Миёна ва Эрон рух дод ва боиси аз байн 

рафтани сулолаи Умавиён гардид, ҳаракати озодихоҳона бо сардории Абў 

Муслими Хуросонӣ буд. Ҳаракати мазкур қариб тамоми хилофатро фаро гирифт 

ва соли 750 ба дигар шудани сулолаи ҳукмрон дар хилофат, яъне ба ҳукмронии 

сулолаи нав Аббосиён овард. Дигар шудани сулола вазъиятро чандон тағйир 

надод, норозигии омма аз ҳукмронон кам намегардид, ваъдаҳои роҳбарони 

шўриш иҷро нашуд, ҳатто роҳбари воқеии ин ҳаракат-Абў Муслимро Аббосиён 

ба қатл расониданд. Дар натиҷа муборизаи мардум бар зидди хилофат дар 

шаклҳои нав давом ёфт. Яке аз ҳамин гуна шўришҳои оммавӣ ва хеле пурқувват 

шўриши Муқаннаъ ё худ ҳаракати сафедҷомагон буд. Роҳбари шўриш қосиб 

Муқаннаъ собиқ яке аз сарлашкарони Абў Муслим соли 776 мардумро ба 

муборизаи зидди хилофати Аббосиён ва дастнишондагони онҳо даъват намуд. 
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Даъвати ўро мардум, хусусан аҳолии Суғд дастгирӣ кард. Ба қавли Наршахӣ, яке 

аз муаррихони машҳури он давр, ба Муқаннаъ муяссар гардид, ки қувваи зиёде 

гирд оварад. Маркази шўриш Наршах, яке аз маҳалҳои назди Бухоро буд. Дар 

чандин задухўрдҳое, ки байни қўшунҳои хилофат ва шўришгарон Рух дод, ба 

шўришгарон муяссар шуд, ки ба қувваҳои хилофат зарба зананд. Баъди 4 соли 

мубориза ва ҷамъ овардани лашкари зиёд ба арабҳо муяссар гардид, ки шўришро 

пахш кунанд. 

Ҳамин тавр, то нимаҳои асри ХIII ислом дар саросари Осиёи Миёна паҳн гарид. 

То ислом дар ин ҷо асосан ба оини зардуштӣ, маздакия гаравида буданд. Арабҳо 

тамоми чораҳоро барои тарғиби дини ислом диданд. Аз ҷумла, ҳатто дар Бухоро 

дар хонаҳо ҷой гирифта, ба мардум тоату ибодат меомўзонданд, баъди қабули 

исломаз додани ҷизя озод мегарданд ва ғайра. 

Бо вуҷуди ин динҳои маҳаллиро манъ накарда буданд. Мардум метавонист дар 

дини худ боқӣ монад ва ҷизя супорад. Пайравони динҳои ғайри исломро зиммӣ 

мегуфтанд. Ислом аз ҳар ҷиҳат ба динҳои маҳаллӣ афзалият доштва ин 

наметавонист таваҷҷўҳи мардумро ҷалб накунад.Ин афзалият онҳоро водор 

месохт,ки ба ислом бигараванд ва аз динҳои тоисломӣ муддати зиёде дар Осиёи 

Миёна таъсиру нуфузи худро нигоҳ доштанд. Дар ҳар сурат ислом дар Осиёи 

Миёна комилан пирўз гашта, дини мардуми ин минтақа гардид. 

 

Супориш ва саволҳо. 

1. Чаро мардуми Осиёи Миёна ба лашкари Араб муқобилат карда натавонис? 

2. Кадом нишонаҳои дини Зардуштия дар рўзгори имрўзаи мардумӣ мо боқӣ 

монданд? 

 

30. РАВИЯ ВА ФИРҚАҲО ДАР ИСЛОМ 

 

Баъд аз паҳншавии ислом дар кишварҳои дигар ва бархўрди он бо тамаддунҳои 

мухталиф, тағйироти муаяйне дар олами ислом ба вуҷуд омад. Шароити зист, 

ҳаёти иқтисодию сиёсии мардуме, ки ба ислом гаравида буданд, аз ҳамдигар фарқ 

доштанд. Масалан, Эрону Осиёи Миёна кишварҳое буданд, ки бо дараҷаи 

инкишофи иқтисодии худ аз води бодиянишинони араб ба куллӣ тафовут 

доштанд. Мардуми ин ҷо ҳаёти муқимӣ ба Сар мебурданд, кишоварзии 

пешрафта, системаи обёрии хеле тарақикарда, шаҳру тамаддуни шаҳрӣ, саноати 

ҳунармандӣ, тиҷорати хеле инкишофёфтаро доро буданд. Илова бар ин дар 

давраи аввали асли ислом дар минтақаи паҳншудаи ислом илму тамаддуни дигар 

халқҳо, аз ҷумла илму фалсафаи Юнон, Ҳинд хеле нуфузи зиёд дошт. 

 

Д а р а с р ҳ о и 7 - 8 гуногунфаҳмӣ дар байни мусулмонон пайдо шуд, аз ҷумла 

дар масъалаи гуноҳҳои кабира ва сағира /калону майда/. Баъзеҳо ақида доштанд, 

ки касе гуноҳи азим содир мекунад, аз ислом хориҷ мешавад ва аз ҷумлаи 

растагорон намебошад, Дигарон мегуфтанд, ки мусулмонони гуноҳи азим 

содиркарда, агар ба Аллоҳ ва ҳамаи он чизе, ки дар Қуръон ҳаст, имон дошта 

бошанд, барои гуноҳҳояшон дар охират ҷазо мебинанд, вале аз аҳли мусулмон ва 
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аз ҷумлаи растагорон хоҳад буд. Тарафи ақидаи аввал асосан хориҷиён ва тарафи 

ақидаи баъдӣ мурҷииён буданд. Мавқеи мобайниро дар байни ин ду ақида 

мўътазилаён баён доштанд ва ба ақидаи онҳо чунин гурўҳи ода-мон мавқеи байни 

мусулмону кофирро ишғол мекунанд /ал -манзила байна - л – манзилатайн /. 

Мўътазилиён инчунин доир ба дигар масъалаҳои фиқҳӣ мавқеи худро доштанд, 

аз ҷумла масъалаҳои сифати Аллоҳ, офарида шудани Қуръон ва ғайра.  

Мўътазилиҳо дар мавриди сарнавишти инсон ақида доштанд, ки инсон соҳиби 

ихтиёр ва дар кирдору аъмолаш озод аст. Ў мутобиқи ақл, имону андешаи худ 

рафтор мекунад ва барои гуноҳҳо, кирдори нодурусташ дар охират ҷавоб мегўяд. 

Ақидаи мазкурро бисёре аз мусулмонон дастгирӣ мекарданд ва онҳоро дар 

маҷмўъ қадариҳо ё аҳли қадария мегуфтанд, баръакс тарафдорон ақидаи 

сарнавиштро ҷабария меномиданд, Онҳо таъкид мекарданд, ки ҳама аъмоли 

инсон пешакӣ муайян шудааст ва инсон дар рафтору кирдори худ озод нест. 

Ашъария /яъне тарафдорони имом Ашъарӣ/ мавқеи мобайниро ишғол 

мекарданд. 

Ба қавли онҳо сарнавишти инсонро Аллоҳ пешакӣ муайян кардааст, вале инсон 

имконияти истифодаи онро дошта, дар сарнавишташ шарик мегардад. 

Дар асри аввали ташаккулёбиаш ислом ба ду равияи калон шуд: суннӣ ва 

шиа/аҳлу - с - сунна ва - л - ҷамоа; ва - ш - шиа/. Номи ҳар кадомашон аз рўи 

мавқеашон муайян шудааст, аҳлу - с -сунни ва - л - ҷамоа, яъне пайравони суннат 

ва ҷамоат, шиа - яъне пайравони ҳазрати Алӣ/р/, шиат-у- Алӣ. Ҳанўз дар нимаи 

асри VII дар ислом ду равия ба вуҷуд меояд, ки номҳои суннию шиаро ба худ 

мегиранд. Пайдоиши онҳо ба масъалаи ҳокимият алоқаманд буд. Баъди вафоти 

ҳазрати Муҳаммад /с/ сари масъалаи кӣ бояд халифа /ҷонишин/ - и ҳазрати 

Муҳаммад /с/ мусулмонон бошад, тафриқа ба вуҷуд омад. 

Як гурўҳ ақида дошт, ки халифа метавонад, ҳар мусулмон, дар айни замон аз 

ёрону ҳамсафони пайғамбар, интихоб шавад, дигарҳо талаб мекарданд, ки чунин 

щахс танҳо аз авлоди пайғамбар, яъне Алӣ /р/ бояд бошад. Тарафдорони ақидаи 

аввал аксарият буданд ва фикри онҳо дар амал татбиқ гардид. Халифаи аввал 

ҳазрати Абўбакри Сиддиқ /р/ интихоб щуд ва баъди вафоти ў ҳазрати Умар/р/, 

баъд ҳазрати Усмон /р/ ва сипас ҳазрати Алӣ /р/. Бо вуҷуди ин дар байни 

тарафдорони ҳар ду ақида мубориза қатъ нашуд. Дар ин мубориза ҳазрати Усмон 

/р/ ва ҳазрати Алӣ /р/ кушта шуданд. Тарафдорони ҳазрати Алӣ /р/ ва асли 

ворисият /аҳли байт/-ро шиа / шиату Алӣ-ҳизби ҳазрати Алӣ/ мегуфтанд. 

Дар баробари ин равия гурўҳе аз аҳли шиа ҷудо шуд, ки номи хориҷиҳоро 

гирифтанд ва фирқаи хориҷиён пайдо шуд. Аз ҷараёни шиа як гурўҳ дар асри 

VIII, ки худро тарафдорони имом Исмоил медонистанд, ҷудо шуданд. Онҳо 

Исмоил фарзанди калонии имом Ҷаъфари Содиқро имоми худ шумурда, 

баръакси шиаҳои дувоздаҳимома,ки давоми имоматро ба Мўсо Козим - фарзанди 

дигари Ҷаъфари Содиқ ва фарзандони ў нисбат доданд, худро исмоилӣ 

номиданд. Баътар дар байни онҳо низ ҷудоӣ ба амал омад. Гурўҳе,ки имоми 

ҳафтумро охирин шуморида, бозгашти ўро ба сифати ал - Қоим интизор шуданд, 

номи ҳафтимомаро гирифтанд, дигар гурўҳ давоми имоматро ба фарзандони 



www.komron.info 

 

76 
 

Муҳаммад / фарзанди Исмоил/,ки дар дигар кишварҳо паноҳ бурда буданд, 

нисбат дода, онҳоро имомони «махфӣ» гуфтанд ва аз номашон мардумро ба 

тариқи Исмоилия даъват намуданд. Исмоилияҳо хусусан дар Хуросон ва 

Мовароуннаҳр тарафдорони зиёд пайдо намуданд. 

Давраи то ба сари қудрат омадани Фотимаҳо дар Африқои Шимолӣ давраи 

пўшида-ас-сатр ном дорад. Исмоилиҳо дар баъзе кишварҳо, аз ҷумла Осиёи 

Миёна, бо номи қарматиҳо ва ботиниҳо маъруф гардидаанд. То охири асри X 

исмоилиҳо Мағриб, Миср, Сурия, Фаластин, Ҳиҷозро ба итоати худ дароварданд. 

Минбаъд исмоилиҳо ба ду гурўҳ - низориҳо ва мустаълиҳо ҷудо шуданд. 

Низориҳо дар корҳои хилофат бештар мавқеъ пайдо карданд. Дар асри XI 

низориҳо давлати худ бо номи давлати Аламутро ташкил доданд, ки то асри XIII 

вуҷуд дошт. Ташкилкунандаи он Ҳасани Саббоҳ буд. Баъди шикасти давлати 

Аламут исмоилиҳо ба Ҳиндустон ва дигар ҷойҳо муроҷиат намуданд. Аз нимаи 

аввали асри XIX сар карда, пешвои исмоилиҳои Ҳиндустон номи Оғохонро ба худ 

гирифт, ки ин силсила то имрўз давом дорад. Имоми ҳозири исмоилон Шоҳ 

Карим ал-Ҳусайнӣ Оғохони IV соли 1957 ба ин маснад нишаст. Қароргоҳи ў дар 

Кения аст. Тарафдоронаш дар бештар аз 20 кишвар сукунат доранд. Исмоилиҳо 

ба ҷуз Қуръон ва таъвили хоси он китобҳои дигар доранд, ки аз муҷизоти пирҳо ва 

сагузашти онҳо ҳикоят мекунанд. Аксари мардуми вилояти Бадахшон аз 

пайравони тарқаи исмоилия мебошанд. Онҳо ташкилоти худ ва ибодатгоҳҳои 

/такяхонаҳои/ Оғохони IV шахси бомаърифат, сиёсатмадори варзида буда, ҷамеи 

исмоилиёнро ба хубӣ роҳбари мекунад ва нуфузу обрўи зиёде дар ҷаҳон дорад. 

Равияи дигари исмоилиҳо - мустаълиҳо дар Яман, Ҳиндустон, Покистон, Эрон, 

Танзания ва ғайра кишварҳо паҳн шудааст. Имомони Исмоилӣ дорои дараҷаҳои 

гуногун буда, фидоиёни исмоилия ҳисоб мешаванд. Дар маҳалҳо, аз ҷумла дар 

Бадахшон халифаҳои исмоилӣ ба кори динӣ роҳбарӣ мекунанд. 

Тасаннун равияи асосӣ ва калонтарини ислом аст ва ба Қуръони карим, гуфтор ва 

рафтори пайғамбар ҳазрати Муҳаммад /с/ (яъне суннат) эътиқодманданд. Аз ин 

ҷо фармудаҳои ҳазрати Пайғамбар, ки дар ҳадисҳо гирд омаданд, асоси пайравии 

ин гурўҳи мусулмонон қарор дорад. Ҳадисҳои расулуллоҳ дар маҷмўаҳои гуногун 

гирд омадаанд. 

Боэътимодтарини онҳо «ал - ҷомеъу - с - саҳеҳ» -и ал -Бухорӣ мебошад. Тафсири 

дурусти Қуръони карим ва ҳадисҳои набавӣ, талаботҳою ҳукмҳои динӣ ба воситаи 

қиёсу иҷмоъ-яъне ҳукми гурўҳе аз уламои бонуфуз амалӣ мегардад. Аҳли суннат 

дорои чаҳор мазҳаб /мактаби фиқҳӣ мебошад: 

ханафӣ, моликӣ, шофеӣ, ҳанбалӣ/ ва ҳамаи ин чаҳор мазҳабро аҳли тасанун 

дуруст мешуморанд. Аҳли суннат тақрибан 90%-и мусулмононидунёро ташкил 

додаандва дар байни онҳо ҳанафиҳо, яъне пайравони мактаби фикҳи Абў Ҳанифа 

/р.а./ аз дигарон бештаранд. Фарқияти байни мазҳабҳои ислом бештар дар 

мавриди истифодаи усули асосноккунии ин ва ё он масъалаи фиқҳӣ /ҳуқуқӣ/ 

мушоҳида мегардад. Ба дараҷаи ҳассосияти худ нисбат ба рафтору кирдори 

мусулмонон низ онҳо фарқ доранд. Ба сахтгирии худ, мазҳаби ҳанбалия аз 

шофеия як андоза фарқ мекунад. Мазҳабҳои мазкур дар тули асрҳо инкишоф 

ёфта, фарқияти тозаро ба вуҷуд овардаанд, аз ҷумла ваҳҳобия, ки дар заминаи 
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ҳанбалия ба вуҷуд омадааст, дар охири асри XVIII дар Арабистон пайдо шудааст. 

Асосгузораш Ибни Абдулвааҳҳоб буд. Асоси таълимоти ў тавҳид ба ҳисоб мерафт. 

Ба қавли ў азбаски Аллоҳ ягона манбаи офариниш, офаридгор аст, бояд фақат ў 

мавриди тоату ибодат ва парастиш қарор гирад. Ин ақида аз тарафи ҳеҷ як 

мусулмон рад карда намешавад, вале Абдулваҳҳоб онро бар зидди одату русуми 

дар байни мардум маъмул истифода мекард, дигар чизҳои муқаддасро рад 

карданӣ мешуд. Ба гуфти ў мусулмонон аз ваҳдати холис дур рафта ба дигар 

чизҳо, аз ҷумла мазорҳо ибодат мекунанд, ҳар гунна навовариҳо дохил 

менамоянд, исломи асил, покро фаромўш мекунанд. 

 Ў ба ҷиҳод эътибори махсус дода, муборизаро зидди онҳое, ки ба ширк 

/бутпарастӣ/ роҳ медиҳанд, зарур медонист. Вале мутаасифона, ба ифрот дар 

эътиқод ба мазҳаби ҳанбалия роҳ дода, аксари пайравони ғайри ин мазҳабро, аз 

ҷумла аксари пайравони мазҳабҳои дигари аҳли суннат ва ҷамоаро ба мушрикӣ 

гунаҳгор дониста, ҷиҳодро зидди онҳо низ раво медонист. Ақидаи абдулваҳҳоб аз 

тарафи гурўҳи ифротгарон истифода шуда, ба ҷудоии мусулмонон овард. 

Оштинопазирии ваҳҳобиён имрўз аз тарафи аксари пайравони он дастгирӣ 

намешавад. Аксари онҳо пайравони ваҳҳобияи «мўътадил» ҳастанд, ки иттиҳоду 

ягонагии мусулмононро авлотар мешуморанд. 

Таассуб ва ифротгароиро баъзе гурўҳҳо ва созмонҳо бо мақсади сиёсӣ истифода 

мекунанд, онҳое, ки мехоҳанд қудрати сиёсӣ ба даст оваранд, дар муборизаи 

сиёсиашон таълимоти ваҳҳобияро истифода бурдани мешаванд. Ваҳҳобия дар ин 

маврид андешаи бисёр ташкилоту созмонҳои ифротгароӣ гардидааст. 

Мухолифати аҳли суннат ва-л-ҷамоа ва ваҳҳобияи ифротӣ хеле зиёд аст. Асоси 

ихтилофи онҳоро масъалаҳои фиқҳӣ, нобоварии ваҳҳобиён ба суннати дар байни 

сунниҳо маъмул ташкил медиҳад. Ваҳҳобияи расмӣ ва мўътадил аз ифротиёни ин 

мазҳаб фарқ мекунанд. Ифротиён ба онҳо низ ихтилоф доранд. Дар байни 

сунниён ва ваҳҳобиёни ғайриафротӣ ихтилоф чандон зиёд нест. Ҳамкорӣ дар 

байни онҳо асоси муносибат ба якдигар ҳисоб мешавад. Имрўз равияи суннӣ дар 

бисёр кишварҳои Осиё, Африқо ва Аврупо паҳн гаштааст. Аз ҷумла Туркия, 

ҳамаи давлатҳои Осиёи Миёна, Афғонистон, Миср, Тунис, Малайзия, Алҷазоир, 

Ҳиндустон, Покистон, Бангладеш, Индонезия, Сенегал, Македония, Босния ва 

Герцеговина ва ғайра. Мазҳаби шиа дар Эрон, Озарбойҷон, Сурия, Лубнон, 

қисман Ироқ, ва кишварҳои дигар паҳн гаштааст. Дар як қисми кишварҳои 

исломӣ ҳар ду равия аз ҷумла Ироқ, Лубнон, Сурия ва ғайра баробар нуфуз 

доранд, дар баъзе дигар фақат як равия, аз ҷумла равияи шиа дар Эрону 

Озарбойҷон нуфузи пурра дорад. 

Мусулмонон бештар аз як миллиардро ташкил дода, дар 120 кишвари олам 

пайравони ислом мавҷуданд. 90% онро сунниҳо ва боқимондаро шиа ва фирқаҳои 

дигар ташкил додаанд. Дар 35 мамлакати дунё аксари аҳолӣ мусулмонанд. Ба ин 

қатор ҷумҳуриҳои Осиёи миёна, Афғонистон, Эрон, Туркия, ҳамаи давлатҳои 

араб, кишварҳои Африкаи Шимолӣ, Сенегал, Замбия, Нигерия, Сомалӣ, 

Индонезия, Покистон, Бангладеш дохил мешаванд. Дар кишварҳои боқимонда 

мусулмонон ақалияти аҳолиро ташкил медиҳанд. Дар 28 давлати Осиёю Африко 
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ислом дини давлати мебошад. Аз инҳо фақат дар Эрон равияи шиа давлати эълон 

шудааст. 

 

Супориш_ва саволҳо. 

1. Мамлакатҳои исломиро номбар кунед. 

2. Чаро дар дини Ислом ҷараёнҳои мухталиф пайдо шуданд? 

 

31. ШАРИАТ – МАҶМЎИ ҚОНУНҲОИ ИСЛОМӢ 

 

Шариат чист? ШАРИАТ маънии роҳи дуруст, қонун, маҷмўи қоидаҳоро, ки 

иҷрояшон ҳатмӣ аст, дорад. Он аз маҷмўи таърифот, қонуну қоидаҳое аст, ки 

иҷрои онро Қуръони карим ва суннати набавӣ муайян мекунад, ахлоқу рафтор, 

тасаввуроти мусулмононро дар бораи ҳаёти дунявӣ ва ухравӣ фаро мегирад.  

Қабл аз ҳама мутобиқи оёти Қуръони карим роҳи дуруст /сироти мустақим/ ва 

рафтори шоистаи мусулмононро муайян  месозад, ки ба иҷрои аҳкоми шаръӣ 

мусулмонон ба ҳадди камоли ахлоқӣ, саодати дунявӣ ва ухравӣ расида, ба биҳишт 

мераванд. Манбаҳои шариат Қуръони карим ва аҳодиси набавӣ мебошад. Дар 

мавриди манобеъи шариат дар байни мусулмонон гуногуни ақида вуҷуд дорад. 

Масалан, зоҳириҳо танҳо он оётеро саршачмаи шариат медонанд, ки дар онҳо ин 

ё он рафтору тасаввуротро ошкоро баён кардабошанд. Аксари ғайр аз манобеъи 

зикршуда, шарҳи фақеҳонро дар бораи ин ва ё он қоидаю қонун чун манбаъ 

дохил мекунанд.  

Онҳо таъкид менамоянд, ки масъалаҳои гуногун ва тасаввуроти норавшан ба 

воситаи иттиҳоди уламои дин муаян мегардад, зеро Қуъон ва суннат ҳамаи 

қоидаю қонун, рафтори мусулмононро дар ҳар мавриди зиндагӣ фаро 

гирифтаанд, васоити онҳоро дуруст фаҳмида, дарк кардан лозим аст. 

Шариат маҷмўи ақоид, ибодот, муомилот ва ахлоқ аст. Аз рўи шариат амалу 

рафтор тасаввурот ба ҳалолу ҳаром ҷудо м ешавад. Он чи аст /ал-амру-би-л-

маъруф/ ва инсонро аз амали ҳаром шариат манъ м екунад /ан-наҳю- ани-л-

мункар/. Ҳар он ки ба ҳаром даст мезанад, лобуд рафтори зишту бад содир 

менамояд ва баръакс, ҳари ки рафтору кирдор ва андешааш ба ҳалол аст, кори 

неку хайр карда, савоб мегирад. 

Аз маҷмўи амалу рафтор корҳое ҳаст, иҷрои онҳо ба ҳар як фарди мусулмонон 

ҳатмӣ, яъне фарз аст. Он қабл аз ҳама иҷрои аркони ислом: 

калимаи шаҳодат, панҷ вақт намоз, рўзаи моҳи шарифи рамазон, закоти молу 

ҳаҷро дар бар мегирад. Амалҳои дигар ҳастанд, ки аз иҷрои онҳо дида, иҷро 

накарданашон беҳтар аст ва аъмоле ҳаст, ки мусулмон аз онҳо манъ карда 

шудаанд, он барои ҳар шахси мусулмон ҳаром аст. Шариат нисбат ба ҳар як навъи 

аъмоли мазкур меъёрҳои муаян ва дар сурати саркашӣ, ҷазоҳои аъмоли худро дар 

охират мебинанд. Шариат на танҳо рафтору кирдори некро тарғиб менамояд, 

балки онро ба воситаҳои гуногун кўшиш менамояд, ки дар ҷомеа ҷорӣ кунад. 

 

Супориш ва саволҳо 

1. Мувофиқи шариати мусулмонӣ кадом рафторҳои ношоям маққум мешаванд? 
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2. Шумо ва дар оилаи Шумо кадом ақоиди шариат риоя мешаванд? 

 

32. АҚИДАҲОИ АХЛОҚИИ ДИНИ ИСЛОМ 

 

ИСЛОМ таълимоти ахлоқии динҳои дигари самовиро на танҳо идома ва такмил 

додааст, балки кўшиш намудааст, ки дар амал дар ҳаёти инсон ва ҷомеа татбиқ 

намояд. Таълимоти ислом саршор аз ақоиди ахлоқи ҳуҷаста, муҳаббату накўкорӣ, 

эҳтирому ғамхорӣ нисбати инсон ба мўъминон мебошад. Мартабан эҳтирому 

инсондўстиро ба муқаддасоти динӣ пайвастааст. Эҳтиром дар ислом қабл аз ҳама 

аз эҳтироми волидайн, ўҳдадории онҳо дар тарбияи фарзанд оғоз мешавад ва бо 

эҳтироми мусофиру бенавоён, мардуми ғайри мусулмон тавсия меёбад. 

Эҳтироми падару модар ба дараҷаи аъло расидааст. Ҳадиси муқаддас аст, ки 

биҳишт зери пои модарон аст. Ҳатто ривоят ҳаёт, ки ҷавоне мехост ба ҷиход равад 

ва ба ҳазрати Пайғамбар /с/ муроҷиат мекунад. Ҳазрати Пайғамбар /с/ пурсон 

мешавад, ки аз падару модар иҷозат пурсидаӣ? Ҷавоб медиҳад, ки не. Пас, 

ҳазрати Пайғамбар дастур медиҳад, ки рав, хизмати падару модарро адо кун, ки 

он аз ҷиҳод авлотар аст. Падару модар низ масъулияте дар назди фарзанд доранд, 

ки ба ҷуз ба воя расондан, муҳимтаринаш илм омўхтан ба фарзанд аст. Ғояҳои 

баланди ахлоқи дар илму адаби ҷаҳони ислом мавҷуданд. Онҳо пойдевори 

мустаҳками ахлоқ, фарҳангу адаби исломиро ташкил додаанд. Гуманизми баланд, 

ахлоқи поку накусиришт, манбаи илҳоми адибон ва уламои чаҳони ислом 

мебошанд. Ислом мардумро ба ҳамкорӣ, муҳаббат ба якдигар, бародарӣ даъват 

мекунад. Мўъмин бародари мўъмин аст. Ин даъвати бузурги ахлоқист, ки 

Қуръони азимушшаън пешниҳод мекунад. Ислом талаб мекунад, ки ҳар 

мусулмон аз рўи инсофу адолат амал намояд. Шахси боинсоф муродифи шахси 

обид аст. Бинои олам бар пояи адл мебошад. 

Адл яке аз сифатҳои худост. Дар Қуръони карим борҳо таъкид шудааст, ки бо 

адлу инсоф бошед. Худо ба адолат амр мекунад. Адл муҳимтарин хислати ҷомеаи 

исломист. Дурўғгўию фиребгарӣ аз қабеҳтарин хислати инсонӣ шумурда, 

шахсони дурўғгўю қаллобро маҳкум ба дўзах намудааст. Иғвогарӣ, муфтхурӣ, 

ғайбат, худписандӣ низ аз ҳамин гунна хислатҳои бад буда, ислом онҳоро маҳрум 

месозад. Ислом шаробро ҳаром эълон карда, мардуми мусулмонро аз истеъмоли 

он манъ кардааст. Шаробнўшӣ нуноҳ аст ва касс бояд ба он кор, агар соҳибимон 

бошад, даст назанад. Зино низ аз гуноҳҳои сахте аст, ки каси ин гуноҳро 

содиркардамаҳкум ба сангсор аст. 

Ислом доир ба ҷангу хунрезӣ мамониятҳои зиёде эҷод кардааст. Хунрезиро манъ 

карда, касеро, ки ноҳақ хуни касеро резондааст, маҳкум ба ҷаҳаннам месозад. 

Қасосро таъкид намуда, онро ба ҳадди зарардида ҷоиз мешуморад ва инчунин дия 

/хунбаҳоро/ лозим медонад. Аҳкоме, ки ислом муққарар сохтааст, барои пешгирӣ 

аз хунрезӣ аст. Илова бар он сулҳро ҳамеша аз ҷанг, аз низоъ афзал шуморида, 

таъкид мекунад, ки мардум аз тариқи сулҳу оштӣ, ҳамдигарфахмӣ бо ҳам наздик 

шаванд. Ояти карима таъкид мекунад, сулҳ беҳтар ва накўтар аз ҳама чиз аст. 

Меъёрҳо ва аҳкоми ахлоқии ислом беҳтарин муносибати байни одамонро фаро 

гирифта, ҷомеаро ба шоҳроҳи ахлоқӣ ҳидоят мекунад. 



www.komron.info 

 

80 
 

Супориш ва саволҳо 

1. Ақидаҳои ахлоқии дини исломро ба аҳли оилаатон бо овози овози баланд 

Хонда муҳокима намоед. 

 

33. НАКЎИ КАРДАН ДАР ҲАҚҚИ МОДАРУ ПАДАР ВА ХУШНУДИИ ЭШОН 

ВА МУЛОИМИ ОН 

 

Ҳақ таъоло мефамояд: маро парастед, то аз азоби манн наҷот ёбед. Дар ҳаққи 

модар ва падари худ накўӣ кунед, то ба биҳишт расед ва оқи падару модар дар 

биҳишт дар наёяд, зеро ки Ҳақ таъоло мефармояд: Ло ядхулу-л- ҷанната ъоққу-л-

волидайн, яъне озорандаи падару модарро, дар ҷавори Ҳақ таъоло ҷой набошад. 

Некбахт чӣ гуна шавад, он ки дар ҳаёт ва мамот модару падар аз вай розӣ 

набошанд, наъузубиллоҳи минҳо, агар касе падару модари вай нохушнуд мурда 

бошад, чӣ тадбир бувад? 

Бояд, ки ҳар коре, ки ношоиста ба зиндагии эшон мекард ва эшон нохуш 

мебуданд, аз он тавба кунад, ки то ба баракати тавба Худои таъоло эшонро 

хушнуд гардонад ва Худованди таъоло мефармоянд: «Ҳаққи манн нигоҳ дор, ки 

офаридгори шумоям ва ҳаққи падару модар нигоҳ доред, ки эшон 

парваришкунандаи шумо буданд ва ҳар кӣ эшонро дар ранҷ дорад, вақти ҷон 

додан ҷони ў сахт берун ояд, гури ў танг гардад». 

Ва овардаанд: Ҷавоне аз ҷаҳон хиромид ва ўро дар гур дафн карданд. Ҳамон соат 

аз гур овозе ҳамчу хар омадан гирифт. Мардумон, ки ба сари турбати ў ҳозир 

буданд, дар ҳайрат монданд, ки чӣ муоина аст, ки овози ҳамчу хар мекунад. Баъди 

ин маълум шуд, ки модари худро як рўз гуфта буд, ки чаро ҳамчу хар фарёд 

мекунӣ. Аз шаомати он сухан, ки модарро ба густохӣ гуфта буд, дар гўш сухани ў 

монанди овози хар гардонидаанд. То бидонӣ, ки аз ин сухани бад чунин муомила 

дар гўраш пеш омад. Дигар овардаанд, ки: Яке ҷавоне буд, ўро иттифоқи ҳаҷ 

афтод. Модар ўро дастурӣ намедод. Ба ғайри гуфти модар рўи ба роҳ ниҳод ва 

равон шуд, то рўзе дуздон дар омаданд, ҷавонро гирифтанд ва моле, ки зоду 

роҳила дошт тамом биситониданд ва низ ду дасту пой буриданд, ҳамчу пораи 

гушт дар роҳ афтода гузоштанд. Муаззини Байтулмуққадасро дар хоб намуданд: 

Бархезу дар водию биёбон бирав ва аз ҳоли ҷавон дарёб, ҳоли ў чӣ гуна аст. 

Муаззин чун бедор шуд, рух ба роҳ ниҳод ва чун сарвақти ў расид гуфт: «Эй ҷавон, 

ҳоли ту чист?» Гуфт: «Бе дастурии модар қадам дар роҳ биниҳодам, қадам бад-ин 

ҷо расид. То маълуми бандагони Худои таъоло бошад, ки дар ҳаҷ рафтан бе 

дастурии модар чунин муомила пеш ояд. Вой ба касе, ки дар ҳаққи падару модар 

ранҷиш хоҳад ва дашном диҳад, то дами охирин ҳолаш чӣ гуна гардад». 

Ва ин ҷавон аз муаззин дархост кард, ки маро дар хонаи модар бирасон, то дили 

вай ба даст орам. Чунончи аз дасту по ҷудо шудам, набояд, ки дами охирин аз 

имон ҷудо шавам. Муаззин онро бардошт ва ба шаҳри ў расонид ва пеши дари 

хонаи модар онро бинишонид ва худ бозгашт. 

Ва ҷавон овозе аз даруни хона шунид, ки модар мегуфт: «Илоҳӣ надонам, ки дар 

ғурбат фарзанди ман чӣ муъомила карда бошад, ки ногуфти ман берун омадааст, 



www.komron.info 

 

81 
 

акнун ба ман расон, ки хотир аз ҷиҳати ў қарор намегирад». Ва ҷавони дасту пой 

бурида дар ҷунбонид. Модараш овоз кард: 

«Кистӣ, ки дари хонаи бевагон ва ғамзадагон мекўбӣ?» Магар касе ҳаст, ки хабари 

ғарибфарзанди ман бигўяд? Бархост берун омад ва дид ғарибе нишастааст. Гуфт: 

«Эй ғариб, магар ба нон ҳоҷат дорӣ, то нонат бидиҳам?» 

Гуфт; «Чӣ гуна бигирам, ки даст надорам». 

Гуфт: «Пештар биё». Гуфт: «Чӣ гуна оям, ки пой надорам?» Аз суханони вай 

меҳри модар ҷунбид. Гуфт: «Эй ҷавон, гуфтори ту ба гуфтои писари ғариби ман 

мемонад». Чароғ оварда рўи вай дидан гирифт. Он писараш ёд омад, гирён 

баргашт ва гуфт: «Манн низ ҳамчу ту писаре доштам, аммо намедонам, дар ғурбат 

ҳоли ў чӣ гуна аст». Писарро сабри гиря намонд, фарёд ва зорӣ бароварда, ки «Эй 

модар, он писар манам». Чун сухан аз писар шунид, наъра бизад, назди ў 

биафтоду беҳуш шуд. Баъд аз соате ба ҳуш омад, рў сўи осмон бикард ва гуфт: 

«Илоҳӣ, офариниш кардӣ, аммо ҳалокаш мегардон ва саодати имон маҳрум 

накунӣ. Ва бидонед, ки хушнудии модару падар сахт ва душвор аст». 

То рўзе Сайиди олам, Муҳаммад расулуллоҳ, саллаллоҳу алайҳи ва салам дар 

гўристони Бақия берун омада буд, аз гўре овози зорӣ ба самъи /гўши/ Сайиди 

олам расид, ки чунин бошад: «Болои ман оташ аст ва фуруди ман оташ аст ва 

ростои ман оташ аст ва чапои ман оташ аст. Расул алайҳи-с-салом фармуд, то 

мунодӣ нидо кунад, ки ҳар киро дар ин гўристон мурдабошад, берун оянд». 

Халоиқ берун омаданд, бар гўристон азизони худ истода шуданд. Баъд аз он дид, 

ки аврати пире асо ба даст гирифта биомад ва бар сари он гўр истода шуд. 

Меҳтари олам аз вай пурсид, ки: «Дар ин хок туро кист?» гуфт: 

«Писари манн ас аз вай безорам» Расул алайҳи-с-салом фармуд: «Чаро хушнуд 

нагардӣ» Гуфт: «Ҳаргиз хушнуд нагардам, ки маро сахт 

ранҷондааст». Ҳарчанд, ки ҳазрати рисолат мефармуданд, хушнуд намешуд. 

Расул алайҳи-с-салом даст ба дуо кард: «Илоҳӣ ҳиҷоб аз миён бардор, то 

аврат низ азобро муоина кунад». Филҳол ҳиҷоб аз миён дур шуд, модар гўри 

писарро бар оташ бидид. Фарзанд дар миён месўхт. Чун аҳволи писар чунин 

бидид бехуд гашт ва худро бар гўри писар афканда мегуфт: «Бор худоё, манн 

хушнудам, ту хушнуд шав, ки ин фарзанди маро аз азоб баргир». Ба муҷарради он 

ки модар хушнуд гашт, ҳеҷ азоб бар вай намонд. То бидонӣ, ки дуои модар ва 

падар дар ҳаққи фарзанд чунин мустаҷоб аст. 

Дигар дар аҳд ва вақти Мустафо алайҳи-с-салом ҷавоне дар хаёли масти тапонча 

бар рўи модар бизад ва чашмхона ҷудо кард. 

Модар чашмро ба даст гирифта ба пеши Расул алайҳи - с - салом биёмад ва гуфт: 

«Писар маро ин ҳолат кард». Дар ҳолати мастӣ дар хоб рафт ва соате бигзашт, 

бедору ҳушёр шуд. Мардум гуфтанд: «Чӣ кардӣ дар ҳоли мастӣ чашмхонаи модар 

баркандӣ». Гуфт: «Бо кадом даст гутохӣ кардам?» Корде биситад, бар дасти худ 

ронд ва мегуфт: «Чаро дар ҳаққи модар кори нописандида кардӣ?» Ин бигуфт ва 

корд дар банди даст ронд ва ҷудо гардонид. Ба дасти дуввум дасти буридаро 

баргирифт ва хунчакон назди Расул алайҳи - с - салом расид. Назари модари 

бечора бар дасти писар афтод ва дарди дасти худ фаромўш кард ва давон наздики 

писар биомад ва гуфт: 
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«Эй писар дасти туро ки буридааст?» Писар дар пои модар афтода ва гуфт: «Эй 

модар, чаро он даст бар ту даромад ва чашми мубораки туро бенур гардонида». 

Модарро аз гуфтори ў шафқат омад ва сари писарро дар канор гирифт ва рўи 

вайро бўса медод ва Расул алайҳи - с - саломро аз ҳоли вай фикр омад. Ҷабраил 

даррасид ва гуфт: «Эй Сайиди олам, фармон мешавад: 

Вақти фикр нест вақти шафқат аст. Дар ҳаққи ҳар ду дуоро кардан аз ту ва карам 

кардан аз мо». Пайғамбар алайҳи - с - салом он заъифаро бихонд ва фармуд, ки 

«дидаи худро ба ҷой бидор». Меҳтари олам сардори авлоди Одам даст ба дуо 

бурд. Иҷобат (қабул) афтод ва чашми ў дуруст гашт. Ў худро ба пои Пайғамбар 

алайҳи - с - салом афканд, ки дасти фарзанди маро ҳам дуо кун, ки хатои ў 

бахшидам. Меҳтар Сайиди олам алайҳи - с - салом гуфт: «Эй ҷавон, даст бар банд 

бидор ва панҷа бар банди дасти худ доштан ҳамон буд, ки дуруст ба накў шуд». 

Пас, он ки дар Дунё модарро хушнуд кард, аз қатъияти даст наҷот ёфт. 

Агар мўъмин дар дунё Худои таъолоро, ки хушнуд кунад, аз оташи дўзах наҷот 

ёбад, ҳеҷ аҷаб набувад, зинҳор аз модару падар аз бадӣ кардан парҳез кунед ва аз 

ранҷиши эшон ҳазар кунед ва дар ин кўшед, ки дили эшон хушнуд бошад, то 

дуои эшон дастгири дину дунё гардад. 

Ҳикояти ҷавоне бишнав, ки: ҷавонеро орзўи Каъба пеш буд, ба модар бисёр аҷз ва 

зорӣ кард, то модар дастурӣ дод. Чун азми берун омадан кард, модар меҳрубон 

шуда, дасти фарзанд гирифт ва сўи осмон биканд ва гуфт: 

«Илоҳӣ фарзанди худро ба ту месупорам, ки саломат бурдӣ ва саломат ба ман боз 

расонӣ». Ҷавон аз модар видоъ гирифт ва рух ба роҳи Каъба ниҳод. То рўзе аз 

қофила ҷудо афтода буд, дузде қасди куштани вай кард. 

Ҷавон ба даргоҳи Худованди таъоло бинолид ва гуфт: «Эй қариб аз қарибон». 

Овоз шунид: «Лаббайк». Дузд мутаҳайир шуд. Чапу рости биёбон нигоҳ бикард, 

касеро надид. Боз қасди куштани ў бикард. Ҷавон боз гуфт, боз овоз шунид: 

«Лаббайк». 

Ҳамчунин ки чун дузд қасд кардӣ ва ҷавон менолидӣ ва аз ҳазрати Раҳмон 

иҷобати нидо мешунидӣ. Ногоҳ саворе шамшер ба даст гирифта бар сари дузд 

расид ва чунон теғ гузорид, ки сар аз тан ҷудо гардонид. Чун аз ў пурсид, ки «ту 

кисти ки душмани маро ҳалок карди ва миннати ҷоне бар манн ниҳодӣ?» Савор 

гуфт: «Чанд соласт, ки Худойро дар ин биёбон тоат мекунам ва ин аспу теғ маро 

Худои азза ҷалла имрўз дод, ки ин асп меҷунбадва ҳеҷ ҷое истода намешавад. Дар 

худ фикр кардан: Холи аз воқеа нахоҳад шуд. Чун бар ту дўст қасд кард, бар манн 

фармон расид, ки бар ин асп савор шав ва теғ бар даст гир ва бандаи маро халосӣ 

деҳ. 

Ва бар вай бигў: Дар он вақт, ки модарро видоъ карда будӣ ў туро ба мо супурда 

буд, то туро нигаҳ доштам. Акнун, ки ба модар бирасӣ саломи мо бигўй, ки Худои 

таъоло амонати туро ҳам ба ту расонид». Илоҳӣ чунончи он модар фарзанди 

худро ба ту супорида буд, ба карами худ модарашро расонидӣ ва аз вай ҷудо 

накардӣ. Мо бечорагон имон ва маърифат ба ту супурда будаем, ту аз дуздии 

шайтон дар ҳифзи амони хеш нигох дорӣ ва моро дар ҷавори раҳмати хеш 

гардонӣ. Пас, эй мўъмин, ризои модар ва падар, ки сабаби бақои имони туст ва 

наҷоти ҳар ду ҷаҳон аст, аз даст мадеҳ, эшонро Ғанимат дон. 
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Оварданд: Малики Динор раҳматуллоҳи алайҳи дар Каъба юуд, то дар хоб 

набуданд, ки бирав, он ҷавонро, ки дар ҳуҷрати Ҳарам аст, бигў, туро раҳмати 

Худои таъоло насиб нест. 

Малики Динор аз хоб бедор шуд ва Рух ба Ҳарам кард. Чун бирасид дид, ки 

ҷавоне дар як ҳуҷраи торик зор-зор мегирист. Назари ҷавон ба Малики Динор 

расид ва гуфт: «Ё Малики Динор, пайғом овардӣ?» Гуфт: «Ту чӣ донӣ, ки манн 

пайғом овардаам?» Гуфт: «Ё Малик, панҷ сол аст, ки Сухан ба ман мегўед, ки туро 

раҳмати Худои таъоло насиб нест». Малики Динор гуфт: «Чӣ кардаӣ?» Гуфт: «Ман 

маст будам. Дар он ҳолати мастӣ бар падар даст задам ва як дандони эшонро 

шикастам ва панҷ сол бошад, ки гиряи он мотам мекунам, қабул намешавад. То 

фардои қиёмат чиҳо гардад». Малики Динор гуфт: «Эй ҷавон падарат куҷост?» 

Гуфт: «Дар фалон қабила аст. Имсол дар ҳаҷ омадааст». Малик мегўяд: «Танҳо бар 

вай бирафтам, ки ўро паси Каъба исдода дидам, дандон кафидааст ва Сар бараҳна 

карда мегуфт: «Илоҳӣ, бар дандон нигар». Малик мегўяд: «Гиря бар ман уфтод, 

гуфтам: «Эй пир агар фарзанди худро медидӣ, аҷаб намудӣ, ки бар вай 

бигиристӣ. Ва аз ҳоли қиссаи фарзанди ў тамом ба ў гуфтам. Шафқати 

падарӣ даркор шуд ва раҳматаш андар дуо бикард». Малики Динор шодон назди 

ҷавон омад аз дуои падар хабар дод. Гиряи ў зиёдтар шуд. Он гоҳ гуфт: «Ё Малики 

Динор, илтимос дорам». Гуфт: «Бигў чӣ мегўи». Гуфт: «Агар имрўз падар аз ман 

хушнуд намешудӣ, фардои қиёмат маро фариштагон ғуллу занҷир дар гардан 

карда, ба сўи дўзах мебурданд ва шумо имрўз ба манн ҳамон кунед. Расане биёред 

ва дар гардани ман карда, кашишкунон наздики падарам баред ва бигўед, 

гунаҳгорӣ туро овардаем». Ҳамчунин карданд. Чун падар вайро бад-ин тариқ дид, 

расан дур кард ва дар канораш бигирифт ва гуфт: «Эй ҷони падар, аз ту хушнуд 

шудам ва Худои таъоло аз ту хушнуд бод». Бинигар, аз кассе, ки падар нохушнуд 

буд, маддати панҷ сол раҳмати Худои таъоло насиби ў нашуд. 

Илоҳӣ, ҳурмати хушнудии дар ҳаққи модарон ва падарон хушнудӣ, рўзӣ гардонӣ. 

 

Супориш ва саволҳо 

1. Кадом шеърҳоро оид ба донистани қадри падару модарро аз ёд медонед? 

2. Эҳтироми падару модар ва дигар калонсолон дар оилаи шум очи тавр зоҳир 

мегардад? 

 

Мавод барои мутолиаи мустақилона 

 

Қиссаҳоро мустақилона мутолиа намоед. Агар дар фаҳмидани онҳо душворӣ 

кашед аз падару модаратон ё муаллим шарҳи онро пурсед. 

 

Қиссаи фарзанди одам 

 

Зани Одам обистар шуду Қобилу хоҳарашро зойид. Дар дафъаи дуюм низ, ки 

обистан шуд, Ҳобил ва хоҳарашро зойид. Ин чаҳор фарзанд дар паноҳи падару 

модари меҳрубон ва дилсўз кам-кам бузург шуданд. Қобил ба зироат машғул 

шуду Ҳобил чўпонӣ мекард. Духтарҳо ҳам зери назари модар корҳои хонадорӣ 
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меомўхтанд., то ин ки бачаҳо бузург шуданд. Дар ин ҳангом Худованд ба Одам 

фармуд, ки васияти худро ба Ҳобил бисупорад. Зеро Ҳобил бо он ки кўчактар аз 

Қобил буд, аз бародараш оқилтару боимонтар буд. 

Ҳобил фарзанде буд ҳарфшунав, ки эҳтироми падару модарро дошту фармони 

худованд ва онҳро қабул мекард, зеро медонист, ки парвардигор меҳрубону 

дилсўзи инсонҳост ва дастурҳои ў барои хушбахтии мардум аст. Аз ин рў гуфт: 

«Манн барои итоати фармони худо омадаам». Аммо Қобил, ки писаре буд 

бадахлоқ, фармони падару модарро итоат намекард, дар ин ҳангом ҳам аз 

фармони худо низ сар боз заду гуфт: 

«Агар ин корро анҷом бидиҳед, Ҳобили бародарамро мекушам». Одам аз 

Худованд хост, то ўро дар ҳалли ин мушкил роҳнамоӣ бикунад ва нагузорад, ки ду 

бародар душмани ҳам бишаванд. Худованд амр фармуд, ки ҳар як писарон 

қурбонӣ пешгоҳи илоҳӣ тақдим бикунанд. Пас қўурбонии ҳар кас қабул шуд, ҳақ 

бо ўст. Ҳобил шутуре аз беҳтарин шутурони худро интихоб карду Қобил муште 

гандум, ки хеле ҳам хуб набуд, интихоб намуд ва барои қурбони омода шуданд. 

Қурбонии Ҳобил қабул шуду қурбонии Қобил қабули илоҳӣ нашуд, зеро Ҳобил 

фармонбардори худованд буд, вале Қобил бо дастуроти парвардигор амал 

намекард. Қобил фарзанди ҳасуду кинаҷў, душмании бародарро дар дил гирифт 

ва мунтазири фурсате буд то ўро бикушад. 

Ҳобил ба ў гуфт: «Эй Қобил, бародари азизам! Агар қурбонии ту қабул нашуда, 

тақсири манн нест. Гуноҳ аз ахлоқи худат аст. Ту агар фармонбардори худову 

падару модар бошӣ, худо низ туро дўст хоҳад дошт ва хоҳишҳоятро қабул хоҳад 

кард». Вале Қобил оқибат бародари худро кушт ва худро дар дунёву 

охиратбадбахт кард. 

Қобил пас аз куштани Ҳобил намедонист, ки ўро дар куҷо пинҳон кунад, то ин ки 

худованд ду зоғро фиристод, ки назди Қобил машғули задухўрд шуданд ва пас аз 

ҷанги муфассале яке аз онҳо дигареро кушт. Сипас, бо нўлаш хоки заминро канду 

он зоғро зери хок пинҳод намуд. Қобил низ ёд гирифт, ки инсон пас мурдан ё 

кушта шудан бояд дар хок дафн бишавад. 

Ҳобил аввалин кассе буд, ки дар рўи замин кушта шуд. 

 

Қиссаи Луқмони Ҳаким 

 

Луқмон-ғуломе сиёҳ аз мардуми Будони Миср буд. Сураташ сиёҳ, вале қалбаш 

равон буд. Ҳаргиз дурўғ намегуфтва ба амонати кассе хиёнат намекард. Корҳоеро, 

ки худованд дастур дода буд, анҷом медод. Мардумро масхара намекард ва ҳаргиз 

касеро азият нанамуда буд. Ҳар вақт бекор буд, фикр мекарду дар муқобили 

ҳаводисе, ки ба пояш иттифоқ меафтод, шукри худоро мекард. Ду писари ў дар 

пешаш ҷон супурданд, вале ў ба шукри худо дигар коре накард. Ҳаргоҳ Сухане 

писандида мешунид, онро ба хотир месупурд. Бештар авқоти худро дар сўҳбат бо 

донишмандону фуқаҳо мегузаронид. 

Рўзе гурўҳе аз фариштагон, ки Луқмон онҳоро намедид, ўро нидо доданду 

гуфтанд: «Эй Луқмон, дўст дорӣ ки худо туро дар замин ба хилофат баргузинаду 

ба мақоми пайғамбарӣ бирасӣ?» Луқмон гуфт: «Агар худо маро маъмур созад, 
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вазифаамро бо ёрии ў анҷом медиҳам. Аммо агар дар қабули радди он ба манн 

ихтиёр бидиҳам, манн онро намепазирам». Фариштагон иллатро аз ў суол 

намуданд, дар ҷавобашон гуфт: «Паёмбариву раҳнамоии мардум вазифаест бисёр 

мушкил. Ва манн аз ин рў онро рад мекунам». 

Фариштагон пас аз шунидани суханони Луқмон ба ақли рашидаш (расоят) 

офарин гуфтанд. Пас Худованд илму ҳикмати бисёр ба ў биомўхт ва ҳакиму 

донишманди бузург гардид. Мардум донишдўст гирдаш ҷамъ мешуниданд ва аз 

илми ў истифода менамуданд. Ў беш аз ҳама ба писари худ таваҷҷўҳ мекарду ба ў 

насоеҳи гаронбаҳое гуфтааст, ки барои тамоми мардум судманд аст. 

Рўзе хоҷаи Луқмон иддае меҳмон дошт. Луқмон корҳои онҳоро анҷом медод, 

аммо дид, ки меҳионҳо забони худро ивази он ки дар дар роҳи илму дониш ба кор 

бибаранд, дар роҳи бадгўӣ ва ҳарфҳои зишт ба кор андохтанд.  

Дар фикр буд, то онҳоро мутаваҷҷеҳи амали зишташон бинамояд, то ин ки хоҷа 

ба Луқмон гуфт: «АЗ беҳтарин аъзои гўсфанд ғизое бароямон дуруст кун». Луқмон 

аз дилу забони гўсфанд барояшон ғизое дуруст кард. Рўзи дигар арбоб ба Луқмон 

дастур дод, ки «Имрўз аз бадтарин аъзои гўсфанд ғизое бароямон омода кун». 

Боз Луқмон аз забону дили гўсфанд барои онҳо ғизое фароҳам кард. Хоҷа бо 

тааҷҷуб пурсид: «Чӣ гуна мумкин аст, ки дилу забон ҳам беҳтарину ҳам бадтарин 

ғизо бошанд?!» Луқмон посух дод: «Агар инсон кинаи  дигаронро ба дил нагирад 

ва бо забон суханони зищт нагўяд, ин ду узв беҳтарин аъзои бадан ҳастанд. Аммо 

агар одам нияти бад дар дил дошта бошаду ба забон ҳарфҳои беҳуда бизанад, 

дилу забони ў бадтарин аъзояш мешавад». 

Рўзе Луқмон савор бар асп шуду писараш пиёда дунболи ў роҳ мерафт, то ба 

деҳкадае расиданд. Мардуми деҳкада гуфтанд: «Ин мард чӣ қадар бераҳм аст. Худ 

савори маркаб шудаву тифли заифро пиёда гузоштааст». 

Аз он ҷо, ки гузаштанд, писарро савор карду худ пиёда шурўъ ба роҳ рафтан 

намуд. Боз андаке онҳоро диданду гуфтан: «Ин мард писари худро тарбият 

накарда ва ба ў ёд надода, ки бояд пирамард савор бошаду ҷавон пиёда бошад». 

Аз ин ҷо низ гузаштанд. Ин дафъа Луқмон ва писараш ҳар ду ба асп савор 

шуданду ба роҳ идома доданд. Ин бор низ мардуме, ки онҳоро диданд, гуфтанд: 

«Ин ду нафар чӣ қадар беинсоф ҳастанд! Фикр намекунанд, ки ин ҳайврни 

забонбаста хаста мешавад». 

Луқмону писараш ҳар ду пиёда шуданду ҳамроҳи маркаб шурўъ ба рафтан 

карданд. Боз иддае, ки бар онҳо мегузаштанд, забон ба эътироз кушоданду 

гуфтанд: «Ин ду нафар чӣ қадар нодон ҳастанд. Аспро гузоштанду пиёда роҳ 

мераванд ». 

Дар ин вақт Луқмон рў ба писараш карду гуфт: «Дидӣ, фарзандам, мо ҳар чӣ 

кардем, ки ба мо эрод нагиранд, нашуд. Пас инсон наметавонад, коре бикунад, ки 

ҳама аз ў розӣ бишаванд. Инсон бояд ба хотири ризои Худо кор кунад, на ба 

хотири мардум». 
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Қиссаи Зулқарнайн 

 

Зулқарнайн марде буд шуҷоъ, ки дар майдони ҷанг аз сармову гармо ва 

душвориҳои мухталиф ҳаргиз намеҳаросид ва ҳамчунин самти Ғарб пеш мерафт 

ва тамоми сарзаминҳоеро, ки аз онҳо убур менамуд, ба тасарруф даровард. 

Лашкариёнашро дўст медошт, ба онҳо бо меҳрубонӣ рафтор менамуд. 

Зулқарнайн ба футўҳоти худ идома медод ва шабу рўз пеш мерафт, то ба чашмае 

расид, ки обу гилаш махлут буд. Пас чунин фикр кард, ки офтоб дар ин ҷо ғуруб 

мекунад ва дигар сарзамин нест, ки фатҳ бинамоям. Дар ин ҷо қавме зиндагӣ 

мекарданд, ки кофир будандва хунҳои якдигарро мерехтанд. Зулқарнайн ба онҳо 

гуфт: «Ҳар кадом аз шумо, ки даст аз аъмоли зишташон барнадорад, бо ин 

шамшер ба ҳисобаш мерасам. Он гоҳ шумо дар рўзи қиёмат низ дучори азоб, 

азоби дардноке мешавед. Вале ҳар кадом, ки роҳи хақро пеш бигиред, подоши 

накў дарёфт хоҳед намуд ва дар назди Худо низ азизу киромӣ ҳастед». 

Мардуми сарзамин бо кўмаки Зулқарнайн афроди шоистае шуданд. Сипас 

лашкари худро ба сўи Машриқ пеш бурд ва тамоми сарзаминҳои воқеъ дар роҳи 

худро фатҳ кард, ки то ба ҷое расид мардумаш, ки дарахт надоштанд, то аз сояаш 

истифода бикунанд ва дар нодониву бадбахтӣ зиндагӣ мекарданд. Муддате дар он 

ҷо монданд ва онҳоро аз ҷаҳду бехирадӣ раҳоӣ бахшид. Пас аз он ҷо ба самти 

шимол ҳаракат кард то ба ҷое расид, ки дар ду самти он ду кўҳи баланд вуҷуд 

дошт ва қавме дар он ҷо зиндагӣ мекарданд, ки забонашонро намефаҳмид ва бо 

қавми Яъҷуҷу Маъҷуҷ ҳамсоя буданд. Яъҷуҷу Маъҷуҷ мардуме фосиду 

ситамкор буданд ва зиёнҳои фаровон ба мардуммерасонданд. Он қавм вақте 

ҷалолу шукўҳи Зулқарнайнро диданд, аз ў хоҳиш карданд, ки садде миёни онҳо ва 

Яъҷуҷу Маъҷуҷ барпо бикунад, то эшон аз тарафи онҳо дар амон бошанд. 

Зулқарнайн хоҳиши онҳоро пазируфт ва ба онҳо гуфт, ки абзори корро барояш 

муҳайё кунанд. 

Қавм миқдоре бисёр оҳану мису чўбу ангиш фароҳам карданд ва алвоҳи оҳанро 

дар миёни кўҳ қарор доранд ва ангишту чўб атрофии он рехтанд то ба шакли 

садде маҳкам даромад, дигар Яъҷуҷу Маъҷуҷ қудрати онҳо надоштанд, ки аз онҳо 

садд бигузаранд ва қавмро азият бикунанд. Пас аз итмоми садд Зулқарнайн 

хушҳол шуджу гуфт: «Ин раҳмати бахшишест, ки парвардигор насиби шумо 

намуда буд, ки ҳар гоҳ худо ирода бикунад, ин садд вайрон хоҳад шуд. Пас худоро 

шукргузор бошеду дастуроташро итоат кунед!» 

 

Порчаҳо аз «Қисас-ул-анбиё» 

 

Қисас-ул-анбиё барои ҳар як хонанда китоби ҷолиб аст. Дар ин китоб қиссаҳо аз 

зиндагии пайғамбарон ва наздикони эшон ҷамъ оварда шудаанд. Асар баробари 

қимати таърихӣ доштан саршори панду андарзҳои тарбиявию ахлоқӣ низ 

мебошад. Инак порчаҳое аз он: 
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Зикри рўзи валодати он Ҳазрат саллаллоҳу алайҳа ва олиҳи ва саллам 

 

Оварданд, ки рўзи он Ҳазрат саллаллоҳу алайҳа ва олиҳи ва салам таввалуд гашт, 

шаби рўзи Душанбе таърихи 12 шаҳри рабиъулаввал буд. Ва Омина - хотун 

аҷабҳое, ки дар шаб мушоҳида карда буданд, бад – ин ваҷҳ нақл фармудааст, ки 

гоҳе, ки ман ба дарзи зодан афтодам, танҳо ба хона Будам. Нигоҳ бонги бузурге аз 

осмон шунида битарсидам ва мутаҳайире бимондам. Баъдаҳу чунон дидам, ки 

мурғе биёмад ва пари худ бар сари ман бимолид, то он тарс аз дили ман ббирафт. 

Пас ширинӣ пеши ман ҳозир омад, бардошта бихўрдам. Пас нуре дидам, ки аз 

ман ба осмон дар пешуд. Баъдаҳу занони баландболо дидам.  

Ба дил гуфтам: «Магар духтарони Абдулманофанд». Ба дил хуш шуда, гуфтам: 

«Маро фарёд расид, ки корам сахт шудааст». Пас дидам, ки духтарони 

Абдулманоф нестанд, балки аҷнабиан. Лекин ба наздики ман омада тамаънинат 

ва тасалӣ доранд. Ман баъд донистам, ки биби Осия ва Мариям разияллоҳу 

анҳумо ҳурон ҳамроҳ гирифта ба ҳукми худои таъоло ба таҳниятам омаданд. 

Овозе шунидам, ки ин писарро аз чашми мардумон нигоҳ дорад. Пас мардумонро 

дидам, ки ибриқҳои самин ба даст гирифта, дар ҳова истодаанд ва арақҳои 

хушбўтар аз мушку анбар ба ман оварданд. Ва мурғонро диданд, ки омадаанд, 

валекин надонистам аз куҷо меоянд. 

Пас андаруни ҳуҷраи ман омаданд ва минқорҳои эшон аз зумуради сабз ва 

парҳои эшон аз ёқути сурх буд. Ва чашмҳои ман ба дидани ҷонварон рўшан гашт 

ва Машриқ ва Мағриб диданд, ки амалҳое ба пой карда. Як амал ба ҷониби 

Машриқ ва амале ба ҷониби Мағриб ва амале бар боми Каъба заданд, то дарди 

сутург бар ман муставлӣ шуд. Нигох овозе бароварданд, ки нури Султони 

хилватнишин аз олами хилват ба олами сурат нузул фармуд ва офтоби саодат аз 

бурҷи иқбол тулўъ карда ва сояи чатри ҳумоосо бар хоксорони охируззамон 

андохт. 

Дарҳол он Ҳазрат, алайҳи-с-салом, таввалуд шуда, пешонии рўшан бар замин 

ниҳода, ба саҷда даромад. Ва ангуштҳои дасти ростба сўи осмон рост кард, 

чунонки кассе муноҷот ба тазаррўъ кунад. Баъдаҳу гуфт: «Ло илоҳа иллаллоҳ, ано 

Муҳаммадун расулуллоҳ». Пас абре сафед дидам, ки гирд ба гирди ман омада, 

кўдакро аз пеши ман бирабуд. Он шаб хонаи ман чароғ набуд, бо вуҷуди торикӣ 

хона ончунон мунаввар гашт, ки ришта дар сурохии сўзан тавон кард. Пас овозе 

шунидам, ки Муҳаммад /с/-ро гирди Машриқу Мағриб ва дарёҳо бароред то 

халоиқ ўро ба ному сифат дониста бошанд. Пас абри азим аз он рўшантар биомад 

ва бонге бар зад ки Муҳаммад /с/-ро бар арвоҳи муқаддасаи пайғамбарон арз 

кунед. Ва абре дигари некўрўй ба овози мунодӣ мегуфт, ки Муҳаммад /с/ ҳама 

ҷаҳонро бигирифт ва ҳеҷ халқ намонд, ки ба фармони худои таъоло дар қабзи вай 

наомад.  

Пас дар аҳволи вай фурў монданд. Баъд аз он се мардро дидам, ки нури офтоб аз 

рўи эшон метофт. Ва яке аз эшон ибриқе сим ва дигаре таште заррин ва солисе аз 

он порчаи ҳарисе сапед ба дастҳои худҳо гирифта биомаданд ва кўдакро 

бозоварданд. Пас он ҳарирро боз карда, яке ангуштарӣ аз он берун оварда, аз оби 
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ибриқ Муҳаммад /с/-ро бишустанд ва миёни ду китфаш аз он ангуштарӣ мўҳре 

ниҳоданд ва боз дар он ҳарир печиданд. 

Пас марде аз эшон дар зери сари хеш замоне гирифт ва сухани бисёр дар гўши 

вай бигуфт. Ман фаҳм накардам, ки чӣ гуфт. Ва дигаре аз ин ҳар ду чашм бўсида, 

гуфт: «Ё Муҳаммад /с/, туро башорат бод илме, ки Худои таъоло ба ҳама 

пайғамбарон дадааст, тамоми он ба ту танҳо дода, дини ту барҳақ гардонид». Пас 

шахсе аз онҳо даҳон бар даҳонаш чунончи кабўтар бачаи худро донадиҳад, ниҳода 

гуфт: «Ё ра-сулуллоҳ ва ё ҳабибуллоҳ, башорат маар туро, ки ҳар ҳилму бурдборӣ, 

ки ҳаст, Худои таъоло бар ту дод». 

Баъд аз он боз писарро чанд каси дигар аз пеши ман бурданд ва манн танҳо 

мондам ва дар ғаму фикр афтодам. Ҳамон лаҳза ўро боз гардониданд, рўяш чун 

моҳи тобон метофт. Пас овоз шунидам, «ки бигир ва ба тариқи хуб нигоҳ дор ва 

ғам махўр, ки онро пеши Одам алайҳиссалом бурда будем. Ва Худои таъоло 

ҳофизу мўъини вай аст. Пас бар рўяш бўса дода гуфтанд, ки башорат бод мар 

туро,ки ҳар кас ба ту имон орад, дар маҳш дар зери ливои ту буда, аз зумраи ту 

бошад. 

 

Зикри бино кардани хонаи Каъбаро ҳазрати Иброҳим аллайҳиссалом 

 

Чун Иброҳим /а/ аз қурбон фориғ шуд, Исмоил /а/-ро ба Ҳоҷара супурд ва шукри 

Бори таъоло кард ва аз пеши Хоҷара равон шуд ва пеши Сора рафт. Чун мудатте 

баромад, Ҷабраил /а/ биёмад ва гуфт: «Худоят салом мерасонад ва мегўяд, ба 

ҷиҳати манн хонае дар ин замин бино кун! » Гуфт: «Куҷо бино кунам?» Нидо 

омад, ки ту бар шутуре савор шав, абре пайдо шавад, ҳар куҷо биравад, ўро нигоҳ 

карда бирав, ў ҳар куҷо биистад, он ҷо Каъба бино кун! 

Чун абре баромад, Иброҳим /а/ бо вай мерафт, то он ҷо расид, ки имрўз хонаи 

Каъба аст. Ва низ гуфтаанд, ки море биёмад, ба андозаи хонаи Каъба бихуспид, то 

Иброҳим /а/ нишони он бидид ва ба андозаи он хонаи Каъба бино кард. Ва низ 

гуфтанд: Ҷабраил /а/ гуфт, ки бад-ин миқдор хона бино кун!... Иброҳим /а/ гуфт: 

«Худовандо, санг аз куҷо орам?» Нидо омад: « Аз панҷ кўҳ, аввал Лубнон ва дигар 

аз кўҳи Ҳамза ва аз Абўқубайс ва аз кўҳи Сафо ва Марва» Пас Ҷабраил /а/ биёмад 

ва санг меовард ва Иброҳим /а/ мениҳод ва Исмоил /а/ ёрӣ медод. Пас хона тайёр 

шуд. Иброҳим /а/ даст ба дуъо бардошт ва гуфт: «Худовандо, он чӣ фармудӣ ба 

вусъи тоқати худ ба ҷо овардам ва тамом кардам. Бипазир, ки ту шунавоӣ ба 

дуъои ман ва биноӣ бар ҳоли ман ва доноӣ бар хотири ман».  

Ва дигар бор даст бардошт ва гуфт: «Ин хонаву шаҳрро аз меваҳо рўзӣ кун, то ҳар 

кӣ ба ту имом орад, то қиёмат ба муҳофизат нигоҳ дорад». Нидо омад: «Ё 

Иброҳим, ҳар он кӣ бар ман кофир шавад, ҳам рўзӣ диҳам, валекин бархўрдорӣ 

камтар бувад ва ҷои кофирон дўзах аст». Пас Иброҳим /а/-ро дар хотир омад, ки 

сабру шукру миннат он Худойро, ки ин хона бар дасти ман тамом карда шуд. 

Ҷабраил /а/ биёмад ва гуфт: «Ё Иброҳим! Худоят салом мерасонад ва мегўяд, ки 

ин ҳама ранҷ бурдӣ ва хона тамом кардӣ. Пеши ман чандон қадре надорад, ки 

хароба обод кунӣ». Гуфт «Худовандо, кадом хароба? «Нидо омад, ки он бувад, то 

гуруснаро сер кунӣ ва бараҳнаро бипўшӣ, чандон фазл бувад наздики ман, ки ин 
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хона бино карда бошӣ ва бар ҳар рукне ҳазор ракъат намоз карда бошӣ». Пас нидо 

омад: «Ё Иброҳим, халқро бад-ин хона даъват кун!... Гуфт: «Малико, ман бихонам, 

кӣ шунавад ва овози манн куҷо расад?» Ҷавоб омад, ки аз ту хондану аз мо 

шунавонидан ва аз халқ ҷавоб додан. Ва ман, ки Худоям овози ту ба гўши ҳама 

халқ расонам, дар аслоби падарону арҳоми модарон. 

Иброҳим /а/бар кўҳ омад ва овоз дод, ки эй фарзандони Одам /а/, аз ҳамаи олам 

бад-ин Каъба оед ва рў й бад-ин хона оред! Аз чаҳор сўи олам овоз шунид ва касро 

надид, ки ҳамин гуфт: «Лаббайка Аллоҳумма, лаббайка, ло шарика лака лаббайка, 

инна - л - ҳамда ва-н-ниъмата лака ва-л-мука лошарика лака ё сайидӣ ва мавлоӣ». 

Иброҳим /а/ гирди он хона водиҳо дид, беобу бекишту бенабот, гуфт: «Малико, ин 

ҷо кишт нест, ин фарзандонро ин ҷо мегузорам, ба умеди ту, ба ту месупорам, ки 

ту розиқӣ». Он гоҳ даст бардошту гуфт: … «Малико, ин хонаро аз меваҳо рўзӣ кун, 

то магар неъмати туро шукр кунанд»… 

Пас фармон омад, Ҷабраил /а/-ро, ки дувоздаҳ фарсанги замини Макка аз 

сангиХоро аст, заминро баркан ва Шом бубар. Чун заминро баркандида он ҷо 

бурд, ки дарёи Нил барканда буд. Ва аз даҳ фарсанг замин баргирифт, то наздики 

Каъба овард ва фаришта он замин бароварда буд, то ҳафт бор тафови хонаи Каъба 

карда ва дар гирди Хона гардонида он ҷо бурд, ки Ҷабраил/а/ барканда буд, замин 

биниҳод. Ин ноҳияро Тоиф хонданд, аз баҳри он ки ҳафт бор тафови хонаи Каъба 

кардааст. Акнун ҳар неъмат, ки Маккаро бояд, аз Тоиф оранд ва ба қудрати Худои 

таъоло зиёдат мегардад.  

Пас Иброҳим алайҳиссалом бархост ва рўй бар Шом ниҳд, аз он ки Ҳақ таъоло 

гуфт буд, ки ин иморат Хонаи Каъба аст, баробари як хароба набувад, ки ободон 

кунӣ. Иброҳим алайҳиссалом меҳмонхона сохт ва аҳд кард, ки бе меҳмон таъом 

нахўрам. Ва рўй ба ибодат овард ва халқро таъом медод, то рўзе Азроил /а/ бар 

мисоли одамӣ наздики вай омаду гуфт: «Ту кистӣ, ки манн туро намедонам?» 

Гуфт: «Манам Азроил». Гуфт: «Ба зиёрат омадаӣ ё ба қабзи рўҳ?» Гуфт: «Ба зиёрат 

омадаам ва туро муждаи дигар медиҳам, ки Худои таъоло бандаро ба дўстии хеш 

гирифт». Иброҳим алайҳиссалом гуфт: 

«Он банда кист ва нишони ў чист?» Гуфт: «Нишони он банда он аст, ки мурда ба 

дасти ў зинда шавад» Иброҳим /а/ гуфт: «Кошки он ман будаме ё ўро бидидаме, то 

бо ў дўстӣ кардаме». Азроил нопайдо шуд.  

Оварданд, ки Иброҳим алайҳиссалом чун ба иботад биистодӣ, овози хуши вай то 

як мил бирафтӣ ва мардумон донистӣ, ки Иброҳим алайҳиссалом Худойро 

ибодат мекунад. Рўзе дар хотири вай бигузашт, кошки ман бидидаме, ки Худои 

таъоло мурдаро чӣ гуна зинда мекунад. Пас аз Худои таъоло дархост: «Худоё маро 

бинамо, то мурдаро чӣ гуна зинда мекунӣ». Нидо омад: «Ё Иброҳим, ту намедонӣ, 

ки ман қодирам ба ҳама чиз?» Гуфт: «Илоҳӣ, маро маълум аст, ки офаринанда ва 

миронанда туӣ, ҷуз ту дигар нест, валекин мехоҳам чунон ки ба дил медонам, ба 

чашм низ бинам, то яқини ман зиёдат шавад». Фармон омад: «Ё Иброҳим ин ҳама 

ба қудрати ман осон аст, ҳар чӣ хоҳам бикунам». Ва гуфт: « Ё Иброҳим, чаҳор 

мурғ бигир, аввал хурўс, дувум товус, саввум зоғ, чаҳорум каргас». 

Суол: Чӣ дорад, ки мурғ фармуд, ҷонвари дигареро нагуфт? 
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Ҷавоб: «Аз баҳри он ки бу ҳукми офариниш мурғ фозилтарин аст аз ҳама ҷонвар, 

ки онҳо пар надоранд, аммо мурғ бипарад. Ва хурўсро гирифтан ба ин маъно ҳукм 

шуд, ки дар шаҳват зиёда аз он дигар нест, то ту низ шаҳватро аз вай омўхта, 

нафсро зери пой кунӣ. Ва товусро ба куштан ҳукм шуд ба маънои он ки дар олам 

аз вай бозинаттар нест, то ту ороиши дунё зери по ниҳӣ. Ва зоғро аз баҳри он ки 

дар олам аз вай ҳаристар ҷонваре нест, то ту низ ҳисри дунё аз хештан бадар кунӣ. 

Чаҳорум, каргас аз баҳри он ки дар олам барамалтар аз вай ҳеҷ мурғе нест, то ту 

низ ҳамеша маргро ёд медорӣ ва амали дароз бигзорӣ. Ва камтар каргасеро 

понсад сол умр бошад». 

Чун Иброҳим алайҳиссалом ба ҳукми Худои азза ва ҷалла ҳар чаҳор ҷонварро 

бигирифт ва бикушт ва сари эшон бигирифт ва дигар пўсту гўшту устухон дар 

ҳован хурд карда ва чаҳор ғулула кард ва чаҳор гўша биниҳод. 

Ва сарҳои мурғон бар даст гирифт ва гуфт: «Эй мурғон, ба амри Худо биёед». Ҳар 

чаҳор ғулула ба як бор дар ҳаво шуданд ва аз якдигар ҷудо гаштанд ва мисоли 

зарра гашта пеши Иброҳим /а/ омаданд. Ва зарраи хўрўс бар сарихўрўс омада ва 

зарраи товус бар сари товус ва зарраи зоғ бар сари зоғ ва зарраи каргас бар сари 

каргас омаданд. Ва ҳар як бар сари хеш бипайвастанд ва бар дасти Иброҳим /а/ 

гўшту пўст ва пару боли эшон аз нав бирустанд ва бар дасташ ҷилва карданд. Ва 

ба қудрати Худои таъоло ҳар чаҳор якбора зинда шуданд ва аз дасти Иброҳим 

Халилуллоҳ /а/ париданд. Пас ҳар чаҳор мурғ гирди Иброҳим /а/ ҳафт шабонарўз 

тавоф карданд. 

Фармон омад: «Ё Иброҳим /а/! Чунон ки Исмоил /а/-ро таслим кардӣ, молу 

неъматро таслим кун, то ман, ки Худовандам, туро дўсти худ гардонам ва дўстии 

мо муаккад бувад. Пас Иброҳим /а/ молу неъмат ба дарвешон дод. 

Чун навад сол аз умри Иброҳим алайҳиссалом бигузашт, дар он овон фарзанде аз 

Соро /р/ наёмад. Бинобар он гўсоларо қилодаи зарин дар гардан карда, ба ҷои 

фарзанд мепарварид». 

Чун Иброҳим алайҳиссаломҳафт шабу рўз бе меҳмон таъом нахўрда буд, аз 

фармони Раббулиззат дувоздаҳ барнои накўрўи хушбўй бар мисоли ғуломон 

ороста биёмаданд. Ва бо Иброҳим /а/ салом карданд. Иброҳим алайҳиссалом 

пиндошт, ки эшон одамиёнанд, аммо эшон фариштагон буданд. Ҷавоби саломи 

эшон боздод ва дасти инҳоро гирифта ба хона бурд. 

Гуфт: «Ё Сора, меҳмони азизу мукаррамонанд. Ҳар чӣ азиз чизе ҳаст, биёр!» Сора-

хотун гуфт: «Ё Иброҳим, ман аз ин гўсола ҳеҷ чиз азизтар чизе надорам, ки вайро 

ба орзўи фарзандӣ парвардам, вайро қурбон кунам». 

Иброҳим алайҳиссалом гусоларо қурбон намуда, бирён кард ва ба пеши 

меҳмонон ниҳод. Ва худ худ ҳам бо эшон нишаста, Сар фурў карда таъом хурд. Ва 

чунон ки одоби меҳмондорӣ аст, ки вақти таъом хўрдан меҳмонро нанигаранд, то 

вайро шарм набувад. Сора - хотун /р/ аз даруни парда овоз дод, ки эй Иброҳим, ту 

таъом мехўриву меҳмонат таъом намехўранд. Иброҳим /а/ сар бардошт, 

меҳмононро дид хомўшнишаста. 

Тарсе ба дили ў омад ва ба меҳмонон гуфт, ки чаро таъом намехўред? 

Гуфтанд: «Бе баҳо таъоми ту намехўрем». Гуфт: «Баҳо бидиҳед» Гуфтанд: 
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«Чӣ диҳем?» Гуфт: «Баҳои таъоми ман он аст ки аввал Бисмилоҳи-р-раҳмони-р-

раҳим бигўед ва ба охир бигўед: Ал-ҳамду лиллоҳи рабби-л-оламин». 

Ҷабраил /а/ гуфт: «Ё Иброҳим, туро Худои таъоло аз ин баҳо дўст гуфт: 

Ҷабраил /а/ овоз дод, киэй Иброҳим, матарс, ки мо Ҷабраил ва Микоил ва 

Исрофил ва Дардоил ва Ақвоил ва дигар фариштагонем. Моро ҳукм шуда, ки 

аввал пеши Иброҳим /а/ биравед, ки ҳафт шабонарўз рўзадор аст, чизе 

нахўрдааст. Магар аз баҳри шумо рўза бикшояд ва таъом бихўрад. Минбаъд аз ин 

ҷо ба шаҳристони Лут равем ва Лут пайғамбари марсалро аз балои он қавм 

бираҳонем. Инак пеши ту омада, рўза кушоёндем ва туро низ башорати фарзанди 

муборак медиҳем, ки номи ў Исҳоқ ва ибни ў Яъқуб бувад…Чун Ҷабраил /а/ 

башорати фарзанд дод, Сора /р/ бар пой истода бихандид ва гуфт: «Ман пирам ва 

шавҳарам низ пир аст, чӣ гуна фарзанд шавад, ин аҷаб корест!» 

Ҷабраил алайҳиссалом гуфт: «Ё Сора, аз қудрати Худованд аҷаб мадор! Аз пушти 

Исҳоқ /а/ ҳафтод ҳазор пайғамбарон салавотуллоҳи алайҳим аҷмаъин падид 

оянд». 

Сора - хотун аз паси парда овоз дод, ки ин суханро нишон чист? Гуфт: «Бубин». 

Устухони гўсола, ки дар табақ, буданд, бар ҳам ниҳод ва гуфт: «Қум ба 

изниллоҳи». Дар ҳол он гўсола бархост ва пеши модар Давида, ҳар ду пистони 

модар дар даҳон гирифта, шир бихўрд. Ва дигар як моҳ чўби хушки нимсўхта дар 

хонаи Иброҳим алайҳиссалом буд. Ҷабраил алайҳиссалом бар оншох пар молид, 

дар соат сабз гашт ва барг берун овард, рутаб падид омад ва аз он рутаб ба Сора - 

хотун дод, то бихўрад. Ҷабраил алайҳиссалом ба Сора гуфт: «Худои таъоло чўби 

хушки чандсоларо дар соат сабз кард ва мева баровард ва пўхта сохт, то бихўрдӣ. 

Аз қудрати вай чӣ аҷаб бувад, ки туро фарзанде диҳад, ки номи вай Исҳоқ ва аз 

вай фарзанд – Яқуб шавад». 

 

ҚИССАҲО АЗ «ДУРР-ул МАҶОЛИС» 

 

Сабаби чунон унвон гирифтани китоб ба ақидаи таҳиягари он ин будаст, ки 

«…Сайф Зафари Бухороӣ, ки умре дар маҷлиси соликони дини худованди таъоло 

аз Қуръон маъонии (маъниҳои) бисёр иқтибос намуда ва ба тавфиқи Худои 

таъоло ҷамъ оварда, ин китобро «Дурр-ул-маҷолис» ном карда шуд, ки толибе ва 

дардманде, ки ба мутолаъаи ў бикшояд ва дар шунидани авсофи поки эшон ҷони 

ў биосояд ва дар он ҳол мискинро ба фотиҳа мадад намояд, то афви гуноҳон 

гардад ва ин китоб муштамил аст ба сиюсе боб…» 

Ин китоб ҷуъқиссаҳо аз панду ҳикмат иборат Буда, инсонро ба адлу инсоф, некӣ 

кардан ба мардум, даст кашидан аз хислатҳои бади инсонӣ, дурўғгўӣ, кибру ғурур, 

беадолатӣ, беинсофӣ ва ғайра даъват менамояд.  

Чанд порчаеро барои мутолиаи шумо пешниҳод менамоем. 

 

Дар манқабати амирулмўъминин имом Ҳасан ва Ҳусейн алайҳимоссалом ва 

салавотуллоҳи алайҳимо ва он чӣ мутаалиқ аст бад-он /Дурр-ул-маҷолис/ 

Оварданд, ки Муъовия дар ҷаҳон намонд, хилофат Язид гирифт ва он бадбахтро 

дар хотир афтод, ки Ҳасану Ҳусейн разияллоҳу анҳуморо ба макр аз миён дур 
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кунам ва қуввати эшон бишиканам. Аврати золеро бар зани амирумўъминин 

имом Ҳасан фиристод ва гуфт: «Бирав, пайғоми ман бар зани Ҳасан бирасон ва 

бигў: давлати фарзандони Алӣ ба охир расид ва имрўз давлат ба ман аст. Ҳасанро 

аз худ дур кун, то ман туро дар никоҳ дарорам ва мукаррами ҳарами ман ту 

бошӣ». 

Он нодони рўзгор ба ин фиреб мағрур гашт. Дар он рўз гармо сахт буд, дар вақти 

ифтори рўза дар қадаҳ заҳр таъбия кард, пеши амирулмўъминин имом Ҳасан 

биовард ва амирўлмўъминин Ҳасан онро бихўрд, ба муҷарради хўрдан заҳр дар 

кор шуд. Ҳафтод паркандаз ҷигар биафтод ва хун аз халқ мерафт. Он гоҳ гуфт: 

«Бародарам Ҳусайнро наздики ман биёред». Чун амирулмўъминин Ҳусайн /р/ 

биёмад ва ҳолати бародар дигар бидид, гирён шуд ва гуфт: «Эй бародар, ин макр 

ба ту кӣ кард?» Гуфт: «Бародар, Биё канор гирем. Ман аз он хонадон наям, ки 

ғаммозӣ кунам. Ҳукми худой дар ҳаққи ман бад-ин рафта буд, бад-он пайваст. 

Акнун ба ту васияти ман ин аст, дўстию шафқат аз фарзандони ман боз надорӣ, ки 

ятимон дилшикаста бошанд. Ва баъд нақли маро дар равзаи ҷаддам баред, то 

баракати пайғамбари худои таъоло бар ман раҳмат кунад».баъд чанд сухани дигар 

гуфту калима бар забон рондва ҷон ба Ҳақтаъоло супурд. Ва шўр дар Мадина 

бархост, ки ёдгори Пайғамбар алайҳиссалом аз мо бирафт.чун барои ҷаноза 

рафтанд, як поя Ҳусайн биги рифт ва пояи дигар Муҳаммади Ҳанафия бигирифт. 

Хостанд, ки ба ҳазири Пайғамбар баранд. 

Язиди бадбахт сари роҳи амири Мадина гирифт ва гуфт, ки нахоҳам Ҳасанро дар 

ҳазир дафн кунед. Касони амир даромаданд ва гуфтанд: «Мо раҳо намекунем, ки 

Ҳасанро дар ҳазираи расул алайҳассалом дароред». Ҳусайн ибни Алӣ хост, то бар 

эшон ҷанг кунад. Абдуллоҳи Масъуд даромад ва гуфт «Эй ёдгори Пайғамбар /с/, 

душманон қасди ту карданд, набояд, ки офате падид ояд. Амирулмўъминин Ҳасан 

ҳар куҷо, ки дафн хоҳанд кард, раҳмати худой бо вай аст». Он гоҳ, ба гўристони 

ғариб супурданд. Баъдаҳу зани амирулмўъминин Ҳасан бар Язид гуфта фиристод: 

«Маро дар никоҳ чаро намедарорӣ?» Язид гуфт: «Ба фарзанди пайғамбар вафо 

накардӣ, бо ман низ накунӣ». Он нодон ҳам шоҳзодаро ба бод дод ва ҳам ба 

мақсад нарасид. 

Дуввум карат адоват бар амирулмўъмининиҲусайн баргирифт, аз ҷиҳати зан 

карда буд. 

Оварданд, рўзе Муъовия бар Язид ағоз кард, ки ман чунин ранҷ ва машаққат 

дидам ва хилофат бар даст овардам аз баҳри ту. Ак-Нун, эй фарзанд, ҳеҷ рағбате 

ва орзўе дар хотир дорӣ, ки онро бар ту расонам. Гуфт: «Эй падар, Абдуллоҳ ибни 

Зубайр зани соҳибҷамол дорад, ки дар ин шаҳр ба ҷамоли он зан ҳеҷ намерасад ва 

орзўи ман он аст, ки ў маро бошад». Рўзи дигар Муъовия Абдуллоҳ ибни 

Зубайрро бихонд ва хилват бикард. Он гоҳ гуфт, ки «ту писари аммаи Пайғамбар 

ҳастӣ. Дар ҳаққи ту мехоҳам, ки лутф кунам. Духтар ба ту бидиҳам ва вилояти 

Миср ҳаволаи ту кунам». Абдуллоҳ ибни Зубайрро бад-он чизҳо фирефта карда, 

роҳ бибурд. 

То рўзи дигар ўро бихонд ва гуфт: «Духтари ман мегўяд ман ҷамол надорам ва 

Абдуллоҳ зани саоҳибҷамол дорад. Ў агар ўро бигузорад ва ман дар никоҳи ў 

дароям». Абдуллоҳ ибни Зубайдарро рағбати вилояти Миср буд, филҳол занро 
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талоқ гуфт. Баъд аз он Муъовия абдуллоҳро духтар надод. Чун аз ва йшунид, 

дилтанг бозгашт. Баъд Муъовия Мўсои Ашъариро талаб фармуд. Ў гуфт: «Ман 

туро баҳри ин хондаам, ки бар зани Абдуллоҳ бирав ва ўро ба ҷиҳати писари ман 

Язид бихоҳ!» Абўмўсои Ашъарӣ тарафи хонаи ў равон шуд. Дар аснои роҳ Қосим 

ибни Аббос мулоқот гашт, гуфт: «Куҷо меравӣ?» Мўсои Ашъарӣ гуфт: «Пайғоми 

Муъовия ба ҷиҳати Язид бар зани Абдуллоҳ мебарам». 

Гуфт: «Ў агар қабул накунад, пайғоми ман бигузаронӣ». Пештар шуд ва бо 

амирулмўъминин Ҳусайн ибни Алӣ мулоқот шуд. Имом Ҳусайн пурсид: ки «ё 

Мўсо куҷо меравӣ?» Гуфт: «Пайғом аз ҷиҳати Язид ва пайғоми Қосим ибни Аббос 

бар зани Абдуллоҳ мебарам». Шоҳзода гуфт: «Пайғоми ман ҳам бигўй». 

Алғараз, наздики он зан Мўсои Ашъарӣ бирасид, дар ҷамоли ў назар кард, худ 

ҳам аз даст бишуд. Он гоҳ гуфт: «Чаҳор пайғом овардам». Зан гуфт: «Ҳар чаҳор 

бигўй». Аввал пайғоми худ бигуфт, баъд пайғоми Язид гуфт, баъд пайғоми Қосим 

ва баъд пайғоми ҳазрати Ҳусайн гуфт. Он аврат оғоз кард: «Ман ҷавон, ту пирӣ. Бо 

ту рост наояд, боқӣ маслиҳати ҳар се нафар ба дасти ту додам, ба ҳар кӣ бигўй, 

бигў. Мўсои Ашъарӣ гуфт: «Агар вилоят ва мулк хоҳӣ, Язидро бихоҳ ва агар 

ҷамолу асл хоҳӣ, Қосим ибни Аббосро бихоҳ. Агар дунёву охират хоҳӣ, Ҳусайн 

ибни Алиро бихоҳ». Дар ин замон ин аврат гуфт: «Никоҳи ман бар Ҳусайн ибни 

Алӣ бихон, то тамаъи дигарон аз ман бурида гардад ва ман дар хонадони 

Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дароям». Баъди никоҳ Мўсои Ашъарӣ 

барои муъовия бирафт ва ин кайфият бигуфт. Муъовия оғоз кард: «Эй Мўсо, ман 

ўро ба ҳила аз Абдуллоҳ ибни Зубайр раҳо кунонида Будам, ту ба як соат кор зеру 

забар кардӣ». Язид ин хабар шунид, савганд бихўрд: Ҳар гоҳ ки мулк баъд аз падар 

маро даст диҳад, намонам, то сари Ҳусайн ҷудо накунам. 

Ҳамон кард. Пайғамбар саллалоҳу алайҳи ва салламро бар худ хасм гардонид. Ў 

кӣ буд, ки инҳо кунад, аммо ҳукми Худои таъоло бад-ин рафта буд… 

Рўзе Пайғамбар /с/ нишаста буд, ки Муъовия ба хидмати Пайғамбар 

алайҳиссалом омад, он гоҳ фармуд, ки аз пушти ту фарзанде пайдо шавад, ки ў 

кушандаи фарзандони ман бошад. Муъовия гуфт: «Ё пайғамбари ман, дар ҷаҳон 

ҳеҷ писаре надорамва баъд аз ин савганд мехўрам, ки гирди аврат нагардам, то 

маро ҳеҷ фарзанде нашавад, ки бо фарзандони пайғамбар чунин бикунад. То шабе 

Муъовия аз хобгоҳ хост, то бавл кунад. Баъди бавл истинҷо ба девор мекард ва дар 

девор каждум буд, сари олати Муъовияро неш зад ва аз он дард Муъовия қарор 

надошт, то бар ҳукамои вақт ин кайфият бигўяд. Ҳукамо гуфтанд: «Наздикии 

аврат бояд кард, то заҳри олат рехта гардад, накў шавӣ». Муъовия дар хона расид 

ва ба модари Язид наздикӣ кард. Ҳам дар он соат Язиди лаъин дар шиками модар 

қарор гирифт. 

То бидонӣ, ки ҳукми Худои таъоло расид ва балоҳо насиби дўтон гаштааст. 

Пайғамбари моаз ҳама дўстони наздики Аллоҳ таъоло дўсттар аст, балоҳо насиби 

пайғамбар буд, дар дунё кам хушдилӣ доштанд ва аз ҷиҳати куффор чӣ ранҷҳо 

бар тани муборак расида. Ва аз ҷиҳати амирулмўъминин Ҳасан чанд карат шод 

буданд, ҳам аз он замон ба нохушӣ бадал карданд. Ва мўъминро бояд, ки дар 

мутобаъа Пайғамбар /с/ хушдил набошад. Чанд карат аз ҷиҳати амирулмўъминин 

Ҳусайн хушиӣ Пайғамбар ба нохушӣ мубаддал гашт. Чунон ки чун рўзи 
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таваллуди амирулмўъминин Ҳусайн шуд, хабар карданд: «Ё расулуллоҳ, дар 

хонаи духтари шумо писар таввалуд шудааст. 

Пайғамбар бархост ва дар хонаи духтар биёмад. Амирулмўъминин Ҳусайнро дар 

канор гирифт ва дар гўш бонги намоз бигуфт. Фариштагон аз Худои таъоло рухсат 

хостанд ва аз ҷиҳати муборакбодӣ бари Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам 

биёмаданд. Фаришта ба бозуи Ҷабраил нишаста, наздики Пайғамбар расид, нигоҳ 

дар вай бикард,ҳар ду бозўи фаришта сўхта аст. Ва Пайғамбар пурсид: «Эй 

бародарам Ҷабраил, ҳикмат чист ин фариштаро дар бозўи худ нишондаӣ?» Гуфт: 

«Ё набияллоҳ, ин фаришта дар ҷомеъи умри худ дар фармони Худои таъоло 

тақсире карда буд. Аз шуъмати он ҳар ду бозу сўхта гаштанд. Акнун аз Худои 

таъоло илтимос кардааст, то шуморо муборак кунад. Фармон шуд, ки Муҳаммад 

алайҳиссалом бирав ва бигў ҳар ду дасти Ҳусайн дар бозўи ин фаришта фуруд ор, 

то ба баракати дастҳои Ҳусейн ҳар ду бозўи фаришта неку шаванд. Чун ҳар ду 

дасти Ҳусайн ба ҳарду бозўи фаришта фуруд овард ҳар ду бозу некў гашт ва дар 

замон Фаришта парид. 

Пайғамбар шодмон гашт. Рўй дар рўи Ҷабраил кард. Ўро ғамнок гашта бидид, 

пурсид: «Эй Ҷабраил, чаро андўҳгин менамоӣ?» Гуфт: «Ё Пайғамбар, ин фаришта, 

ки дар ҳаво шудааст, ба ҷуз як карат ба дунё наояд. Он рўз, ки фарзанди туро 

бикушанд ва сар аз тан ҷудо кунанд, он гоҳ илтимос кунад: «Ё раб, маро ба дунё 

фирист, то мо ҳам ба сари турбат биравем». Чун Пайғамбар ин суханро аз 

Ҷабраил шунид, дар хушӣ нохушӣ шуд. Дуввум карат меҳтар Ҷабраил ба 

хидмати Расул алайҳиссалом буд, меҳтар Ҷабраилро дар назар Ҳусайн даромад, 

аз канори Расул бархост ва дар канори меҳтар Ҷабраил бинишаст ва ҷониби ҳар 

ду остини меҳтар Ҷабраил медид. Расул алайҳиссалом бар Ҷабраил гуфт: «Эй 

бародар Ҷабраил, ту наздики ман ба сурати Диҳяи Калбӣ меоӣ ва Диҳяи Калбӣ, 

ҳар бор ки ба ман меояд, ба ҷиҳати он чизе меорад, баъд-ин хаёл остини ту 

мебинад. Ҷабраил гуфт: 

«Пас ман ҳам биравам, чизе мева аз биҳишт биёрам». Ҷабраил аз Худо илтимос 

кард ва анор ба даст биоварданд аз биҳишт ва ба дасти Ҳусайн алайҳиссалом 

бидод, Ҳусайн онро бихўрд ва дили Пайғамбар шод шуд. 

Ҷабраил гуфт: «Ё набияллоҳ, Ҳусайнро дўст медорӣ?» Гуфт: «Бале, ё ахӣ Ҷабраил, 

фарзандони мо ҷигаргўшаҳои мо ҳастанд». Риштаи сурх бар гардани Ҳусайн баста 

буданд, аз он хати сурх дар гардани Ҳусайн зоҳир шуда буд. Ҷабраил ба он хат 

менигарист ва сари худ меҷунбонид. Меҳтари олам гуфт: «Эй Ҷабраил дар 

гардани Ҳусайни ман чӣ менигарӣ?» Гуфт: «Ё набияллоҳ, рўзе бошад, ки дар 

дашти Карбало дар ин хат шамшер равад». 

Меҳтари Сайди олам чун ин хабар шунид, нохуш ва гирёнтар гардид. Дигар, 

Пайғамбар алайҳиссалом аз намози ид бозгашт, дар хонаи Фотима омад, дид 

Фотима ғамгин шуда, об аз дида мерехт ва Расул фармуд: 

«Чаро об аз дида кардӣ?» Гуфт6 «Ё пайғамбари Худо , имрўз ид аст ва ҷомаи 

Ҳасану Ҳусайн кўҳна шудаанд. Эшонро хотир қарор намебинам, об аз дида 

меояд». Расул салаллоҳу алайҳи васаллам гуфт: «Ё Фомита, дар ҳуҷраи худ дарой 

ва ҳар чӣ бинӣ онро берун ор». Фотима гуфт: «Ё падари ман, дар ҳуҷраи ман чизе 

нест». Расул алайҳиссалом гуфт: «Маро Ҷабраил хабар додааст ». Фотима дар 
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ҳуҷра даромад, табақе дид симин ва ҳуллаи зарин бар он ниҳода.Фотима онро 

пеши Расул алайҳиссалом ниҳод. Пайғамбар дид, дар миёни он табақ ҳулла аст, 

якеро ба Ҳасан дод ва дуввумро ба Ҳусейн. Эшон гуфтанд: «Моро рангин мебояд ». 

Пайғамбар гуфт: «Ё Фотима, қадре бо биёр». Фотима разияллоҳу анҳо об биёвард. 

Пайғамбар ҳар ду ҳулла дар об бикард. Аз Ҳасан пурсид: «Туро чӣ ранг мебояд?» 

Ва аз Ҳусейн пурсид: 

«Туро чӣ ранг мебояд?» Ҳасан гуфт: «Маро сабзранг мебояд». Ва Ҳусейн гуфт: 

«Маро сурхранг мебояд». Ва даст аз об берун кашид, ҷомаи сабз ба Ҳасан дод ва 

дуввум карат дасти муборак дар об бикард, ҷомаи сурх берун омад, онро ба 

Ҳусайн дод. Ҳар ду бародарон пўшиданд. Ҷомаи некў зебо буданд. Меҳтари олам 

дар рўи эшон медид ва шодмон гашта буд. 

Меҳтар Ҷабраил алайҳиссалом гуфт: «Эй Муҳаммад салаллоҳу алайҳи ва саллам. 

Чунончӣ ҷомаи сабз дар Тани амирулмўъминин Ҳасан аст, аз заҳр додан ҷумла 

андом сабз шавад. Чунончӣ, ин ҷомаи лаъл дар Тани амирулмўъминин Ҳусайн 

аст, ба хуни халқ, ҷумла андом сурх шавад». Чун ин бишунид аз меҳтар Ҷабраил 

алайҳиссалом пурсид: «Кушандагони фарзандони ман киён бошанд?» Ҷабраил 

гуфт: «Ё набияллоҳ, умматони ту бошанд». Пайғамбар гуфт: «Ман ҳаёт бошам ё 

на?» Гуфт: «Набошӣ». Гуфт: «Модару падар адар ҳаёт бошанд?» Гуфт: 

«Набошанд». Пайғамбар гуфт: 

«Таъзияти ғарибони ман кӣ дорад?» Гуфт: «Ҷонварони биёбон ва мурғони ҳаво 

мотами эшон доранд ва умматони вафодори ту ҳар сол, ки ошуро ояд, зор-зор 

бигирянд ва мувофиқати ҳазрат рўза доранд». 

Алғараз, чун Муъовия аз дунё бирафт, Язиди лаъини бадбахти дўзахӣ ба ҷои 

падар амир шуд, нома ба Мадина сўи Валид фиристод, ки Ҳусайнро дар байъати 

ман бихоҳ. Нома бар даст гирифт, дар масҷиди пайғамбар даромад, нома пеши 

амирулмўъминин Ҳусайн ниҳод. Амирулмўъминин Ҳусайн он бихонд ва дар 

хашм даромад ва гуфт: «Ман дар байъати ў чӣ гунна дароям, ў аҳли дўзах аст». Боз 

мактуби дигар ба Валид бо итоб фиристод: 

«Ҳар гоҳ ки ин нома ба ту рассад, чунон кунӣ, ки сари амирулмўъминин Ҳусайн 

ҷудо гардонӣ ва наздики ман бифиристӣ». Валидро итоби Язид муққарар шуд, ки 

Ҳусайнро ҳалок кунад. Амирулмўъминин бар Валид гуфт: «Дар куштани ман 

тадбир чӣ кардӣ? Ҷадди ман маро хабар кардааст, ки Язиди лаъин аҳли нор аст». 

Он гоҳ Валид гуфт: «Шуморо ин шаҳр бояд гузошт». Ҳам дар ин буданд, номае аз 

Куфа ба сўи Ҳусайн расид. «Чунон кунед, ки бар мо биёяд, то ба ту байъат кунем 

ва туро аз дилу ҷон ёрӣ диҳем». 

Чун ин нома бихонд, наздики Ҷадда Умм Салама биёмад, гуфт: «Эй модари ман, 

дар ҳаққи ман чӣ савоб бинӣ? Душманон қасди куштани ман 

кардаанд, агар маслиҳат донӣ, бигў». Умм Салама гуфт: «Эй писар, туро 

маълум нест, ки шаҳид шудани ту бад-он замин хоҳад буд, ки 

Ҳақ таъоло он замин ба хуни фарзандони ту каромат кардааст». Пас Умм 

Салама бархост ва дар ҳуҷра даромад ва шиша берун кашид ва чандон 

гирист, ки беҳуш шуд. Амирулмўъминин гуфт: «Эй модар, чӣ дидӣ, ки 

чандин мегирйӣ?» Гуфт: «Эй фарзанд, ту хурд будӣ ва дар канори сайиди 

олам бозӣ мекардӣ, ҳам дар он соат меҳтар Ҷабраил дар расид, хоки замини 
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дашти Карбало овард ва гуфт: «Ҳар замон, ки ин ба ранги хун шуд, ҳамон замон 

бидонед, шаҳодати Ҳусайн наздик расид. Ҳазрати Мустафо он хокро ба ман дод ва 

худ ба меҳтар Ҷабраил машғул шуд. Чун аз Ҷабраил фориғ шуд, туро аз замин 

гирифта ба рўи ту бўса медод ва меҳтар Ҷабраил пурсид: «Ё расул, ин фарзандро 

дўст медорӣ?» Пайғамбар гуфт: «Ё ахӣ Ҷабраил, дўст медорам». Гуфт: «Умматони 

ту инро чунон бикушанд, ки қассоб гўсфандро кушад. Дигар,агар бигўӣ, хоки он 

замин ҳам биёрам, ки дар он Ҳусайни ту кушта хоҳад шуд». 

Пас Ҷабраил дар дашти Карбало бирафт ва қадре хок биёвард ва ба дасти меҳтар 

олам алайҳиссалом бидод ва гуфт: «Ҳар гоҳ ки ин ҷо ба ранги хун шавад, куштани 

Ҳусайн наздик расад». Пас, Хоҷа маро бихонду гуфт: «Умм Салама, ин хокро дар 

шиша нигоҳ кунӣ, ҳар гоҳ, ки хок дар шиша ранги хун шавад, бидонӣ, ки 

шаҳодати Ҳусайн қариб расид». Ва имрўз дар шиша нигоҳ кардам. Хок дар шиша 

ба назари ман ба ранги хун омад. . Амирулмўъминин Ҳусайн чун ин шунид, гирён 

аз хона беру номад ва равзаи расул алайҳиссалом бирафту зиёрат бикард. Он гоҳ 

бигуфт, ки: «Эй ҷадди ман, умматони ту қасди куштани ман кардаанд». Ва равзаро 

дар канор гирифту дар хок рафт, ҷамоли ҷаҳонорои ҷадд дар хоб дид. 

Фариштагон Ҷабраил Микоилу Исрофил алайҳимуссалом наздики пайғамбар 

ҳозир омаданд ва Сайиди олам Ҳусейнро дар канор гирифт ва мегуфт: «Эй 

ҷигаргўша, медонам, ки душманонро он чӣ дар ҳаққи ту андеша аст ва эшонро 

фардои қиёмат аз шафоати ман насиб нест ва туро наздики Ҳақ таъоло дараҷаи 

шаҳодат додаанд, то бад-он нарасӣ, шаҳид наварзӣ. 

Дигар, эй фарзанд, биҳишт аз баҳри омадани ту биоростанд ва бародару падари 

ту бар хон мунтазири омадани туанд. Бар ин каромати абадӣ нарасӣ, то шарбати 

шаҳодат начашӣ». 

Пайғамбар алайҳиссалом даст аз миён бардошт ва дуъо кард: «Бор худоё, Ҳусайни 

маро дар сабр бидор ва савобаш азим бидеҳ». Дар замон аз хоб бедор шуда, ба 

аҳли байт ин хоб гуфт,ҷумла дар гиря шуданд, зеро ки Расул алайҳиссаломро 

ҳамин фарзанд ёдгор монда буд. Боз куфиён номаи дигар фиристоданд, ки чунин 

кунед, ки дарҳол ва Замон биёед. . Амирулмўъминин Ҳусейн Муслим ибни 

Ақилро ба Куфа номзад карданд. Язиди лаъинро хабар шуд, то Муслим ибни 

Ақилро ҳам дар роҳ бигиранд ва ҳалок карданд. Ин хабар ба . Амирулмўъминин 

Ҳусейн расид, то ба аҳли байти худ роҳи Куфа гирифт. Язиди бадбахт шунид, ки 

ба Куфа омад. Абдуллоҳро бо дувоздаҳ ҳазор нафар савор кард, то оби Фуротро 

бигиранд. Чун . амирулмўъминин Ҳусейн дар оби Фурот расид, пурсид: «Ин 

кадом замин аст?» Гуфтанд: «Ин заминро дашти Карбало мегўянд». Ва дар замон 

модауштури . амирулмўъминин Ҳусейн дар он бинишаст, ҳарчанд ки 

амирулмўъминин модауштурро ронд, ба ў ҷавоб гуфт: «Эй ёрон, бидонед, ки дар 

ин замин шаҳодат хоҳад шуд». Аз ёрон яке ба ҷиҳати хайма чўбе буррид, чун 

табар бар дарахт зад, хун берун омадан гирифт, ба ҳар дарахте, ки табар мезадӣ, 

хун ҷорӣ гаштӣ. Ба хидмати . амирулмўъминин ин кайфият гуфтанд: 

«Ин мақоиест, ки ҷаддам хабар додаст, ки бар он мақом шаҳодат бошад, ки чунин 

аломат аз дарахт ба хок зоҳир шавад». Ва ҳар гоҳ равон шуданд, ҳарчанд 

мерафтанд, боз худро ҳам дар он мақом бидиданд, то ҳафт шабонарўз дар биёбон 

гуруснаву ташна гаштанд, халқе аз сиғори кибор, аз беобӣ ҳалок мешуданд. Амри 
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Саид ном марде аз лашкари Язид ба лаби Фурот омада буд ва об банд карда, . 

амирулмўъминин Ҳусайнро гуфта фиристод, ки Язид чунин гуфтааст, ба ҳеҷ чизе 

машғул нагардӣ, то ин ки Ҳусайнро наздики ман наорӣ. Пас амирулмўъминин 

гуфт: «Шумо мешуносед, ки ман кистам ва падари ман кист ва ҷадди ман кист?» 

Гуфтанд: 

«Падари ту Алии Муртазо аст ва модар Фотимаи Заҳро ва ҷадд Муҳаммади 

Мустафо аст». Ҳусайн гуфт: «Чандин медонед, пас чар обо ман маломат кунед? 

Фардои қиёмат ҷаддамро чӣ ҷавоб хоҳед дод?» Эшон ҷавоб гуфтанд: 

«Эй Ҳусайн, аз ин бок надорем ва мехоҳем туро ба байъати Язид дарорем». Ҳусайн 

гуфт: «Вой бар шумо бошад, ки фарзанди Мустафоро дар фармони Язид чунин 

кунед. Албатта бад-он андеша нест, ҳамон шавад, он чӣ Худованди ман мехоҳад, 

аммо шуморо мегўям, ки маро об диҳед, то аҳли байти ман ҳалок нашаванд». 

Гуфтанд: «Эй Ҳусайн, имрўз сагон ва хуконро об диҳем, шуморо надиҳем». 

Пас амирулмўъминин Ҳусайн рўй дар осмон кард ва гуфт: « Бор худоё, яке бало 

бар ин душманон фирист». Чун амирулмўъминин Ҳусайн алайҳиссалом муноҷот 

бикард, Ҳурр ном аз фавҷи эшон ҷудо шуд ва барии Ҳусайн биомад, истиғфоргўён 

бигуфт: «Эй фарзанди Мустафо, агар ман надонистаме, ки ин халқро ба ту чунин 

душманӣ аст, ҳаргиз намеомадам». Ҳусайн разияллоҳу анҳу пурсид: «Чӣ ном 

дорӣ?» 

Гуфт: «Маро Ҳурр гўянд». Гуфт: «Ҳаром гардонад худо ба ту оташи дўзах». Ҳурр 

бар худ силоҳ устувор кард ва бар эшон пайваст. Аз ҷумлаи аввал чиҳил касро 

бияндохт ва баъзеро зери пои асп хаста гардонид. Он гоҳ ба шаҳодат расид. Аввал 

касе, ки ба шаҳодат расид, Ҳурр буд. Баъд Ансорӣ ном ҷавоне буд, бом одари худ 

аз сафи амирулмўъминин Ҳусайн ҷудо шуд ва бар душманон ба ҳарб пайваст ва 

бисёрро дар ҳалокат андохт….. Ва Амри Саид аз лашкари Язиди лаъин беру 

номад, бо ҷавон дар ҷанг шуд. Ҷун ба дасти Амри Саид кушта шуд, модар сари 

писар дар канор гирифт ва хок аз рўй пок мекарду рўяшро бўса медод ва мегуфт: 

«Эй фарзанд, некў саре, ки дар роҳи пайғамбар дарбохтӣ ва ба мақсуди абад 

расидӣ».  

Он гоҳ модар бонг бар Амри Саид зад, ки «Истода шав, то инсофи фарзанди худ 

аз ту биситонам, ки ҷигаргўшаамро бикуштӣ ва дили маро кабоб кардӣ. Акнун 

марди ҳарби ту манам». Ин бигуфт ва ҳамла бар Амр кард ва захми гурз чунон 

бар сари ў бизад, ки сари ў ду пора гашт. Аз асп бияфтод. Зан ба ҷониби 

лашкаргоҳи амирулмўъминин хушдил шуда омад. Амирулмўъминин фармуд: 

«Эй модар, дили маро шод кардӣ, акнун бирав, дар миёни аҳли байти пайғамбар 

бинишин, ки ҷиҳод аз занон наомадааст». 

Боз навбат ба навбат аз лашкари ҳазрати Ҳусайн берун мешуданд. Чунончи, хун 

дар замин равон гашт ва ҳаштод тан аз лашкари Ҳусайн ба шаҳодат пайваст. 

Қосим, писари амирулмўъминин Ҳасан ба Ҳусайн алайҳиссалом гуфт: «Дастуре 

бошад, то бо душманон ғазо кунам?» Боз Ҳусайн гуфт: «Ту хурд будӣ, вақти мавт 

падари ту маро гуфта, ки дасти шавқат ба фарзандони ман боз надорӣ. Ту чун 

пеши ман кушта шавӣ ва ту ёдгори бародари манӣ?» Қосим пои вай бўсид ва 

дастурӣ хост. Он гоҳ ҳар дуб о якдигар канор гирифтанд ва видои қиёмат 
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бикарданд ва Рух ба маъракаи душманон ниҳод. Чун корзор бикард, ҳафтад касро 

ба дўзах фиристод ва чанд касон ба ҳалокат фитоданд. Он гоҳ аз лашкари Язид 

марде бо ҳайбат берун шуд.Қосим ибни Ҳасанро шаҳид кард ва асп холӣ ба 

ҷониби лашкаргоҳи Ҳусайн боз омад, Ҳусайн аспи Қосимро шинохт. Наъраи 

бодард баровард ва аз мардону занон ғавғо баромад, гўё он рўз қиёмат қоим шуд. 

Баъди замоне амирулмўъминин ба ҳуш омад ба аҳли байтро дилшикаста дид ва 

эшонро дилдорӣ мекард, ки ҷаддам дар ҳазрати Худо ҷон бохтааст ба фидои 

уммати худ гардонидааст. Акнун ҳеҷ касро дар ранҷ надорад ва ҳар чӣ ояд, бар 

ман ояд. 

Амирулмўъминин Ҳусайнро писар буд, ўро Алиакбар мегуфтанд. Он гуфт: 

«Падар, имрўз ҳафт рўз аст, ки модари ман об нахўрад ва фарзанд ширхўра аст, аз 

ташнагӣ модарро шир хушк шудааст, агар дастурӣ диҳӣ,то  об биёрам, то модару 

тифл ҳалок нашавад, ё об биёрам, ё ман низ кушта шаывам». Амирулмўъминин 

Ҳусайн, чун ин сухан аз писар шунид, гирён шуд ва гуфт: «Эй писар, биё ва бобои 

худро канор гир».  

Алиакбар падарро видоъ карда беру номад… Алиакбар наздики душманон расид, 

пурсиданд: «Ту кистӣ?» Гуфт: «Ман аз хонадони Мустафоям, маро об диҳед, ки 

тифлони бе гуноҳ ҳалок мешаванд ва ё роҳ диҳед, қадри об баҳри эшон барам». 

Ҷавоб доданд, ки «Имрўз об сагон ва хуконро бидиҳем. Шуморо надиҳем». 

Алиакбар, чун ҷавоб ин шунид, ғулғула баровад ва наздик сад касро ба дўзах 

расонид ва наздики падар омад ва гуфт: «Эй падар, ҷомаи тани ман аз ташнагӣ ва 

гуруснагӣ бар вуҷуди ман гаронтар гашта. Акнун ва навъе халқи ман тар шавад, 

димор аз душманон барорам, худ кунам он чӣ кунам, аммо, эй падар, бихоҳ аз 

Худои таъоло, ташнагии манн биравад. Ҳазрати амирулмўъминин чашм пуроб 

гардонид ва рўй сўй осмон кард ва дуо мегуфт, мустаҷоб намешуд. Он гоҳ гуфт: 

«Эй ҷигаргўша, дуои падарат мустаҷоб намешавад».Алиакбар аз падар ин маънӣ 

шунид, муштоқи нўши шаҳодат гашт, дуввум бор ҳамла чунон баргирифт,ки 

дусад нафарро зери теғ биовард ва ҳамлаи дигар панҷоҳ танро биандохт. Он гоҳ 

марде аз лашкари Язид беру номад, бо Алиакбар дар ҳарб шуд ва Алиакбар аз 

дасти он малъун шаҳид шуд. Ба муҷаррад, ки аз пушти асп ҷудо гашт, овоз дод, ки 

эй балокашида, инак ҷаддам Мустафо шарбати об дод. Ҳеҷ об хуштар зи он 

набошад. Ту низ, эй падар, бишитоб ва ба шарбати таҳур бирас. Ин бигуфт ва ҷон 

ба ҳақ таслим кард. 

Чун амирулмўъминин Ҳусайн дид, ки фарзанд шаҳид шуд, ба чашми гирён ва 

дили бирён монд ва модарро хабар шуд, гирён наздики. амирулмўъминин Ҳусайн 

биомад ва кўдаки ширхораро наздики амирулмўъминин Ҳусайн гузошт, гуфт: 

«Алиакбар шаҳид шуд, маро бисўхт ва дилро кабоб кард. Ин низ ширхора ҳалок 

мешавад, тавонӣ, як бор оби шарбат биёр, то ки тифл дар ҳалок наафтад». Чун 

Ҳусайн кўдакро бидид, андоми ў дар ларза афтод, он кўдакро пеши сина 

бигирифт, ба ҷониби об равон шуд. Наздики об душман буд, санге бар 

амирулмўъминин биандохт. 

Санг ба кўдак расид, ҳам дар канораш ҷон дод ва насли амирулмўъминин 

Зайнулобиддин монд. Ў бемор буд. Дид, ки падар Алиасғарро дар пеши худ 

гирифта омад ва назар бикард, донист, ки ў низ шаҳид гашта. Пас 
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амирулмўъминин Ҳусайн Алиасғарро дар пеши модар бимонд, фарёд аз аҳли 

байт баромад. 

Баъдаҳу имом Зайнулбиддин аз хайма беру номад, наздики падар шуд, гуфт: «Эй 

падар, рухсат бошад, то ба душманон ҳарб кунам ва пеши ту ба шаҳодат 

бипайвандам ва бар ҷадди худ Мустафо саллаллоҳи алайҳи ва саллам бирасам». 

Ҳусайн гуфт: «Эй фарзанд, насл бурида шавад ва ба пайғамбар чӣ тавр рўй 

намоям ва шарманда гардем ва низ ёдгори манӣ». Он гоҳ Умм Кулсум дасти 

Зайнулобиддинро бигирифт ва дар хайма бурд. 

Амирулмўъминин Ҳусайн бар аҳли байт видоъ кард ва ҷомаи Расулуллоҳ 

саллаллоҳи алайҳи ва саллам дарпўшид ва дастор бар сар баст ва 

Зайнулобиддинро дар канор гирифту ба Худой супурд ва гуфт: «Эй фарзанд, 

баъди шаҳодати ман нахоҳам, ки ба душманон ҳарб кунӣ. То аз авлоди ман 

фарзанде монда бошад». Ҳар як аҳли байт дар видоъи Ҳусайн ғиревҳо мекарданд 

ва мегуфтанд: «Аз фарзандони Расулуллоҳ ту будӣ, акнун бе ту мешавем». 

Ҳам дар ин буд, ки фавҷи душман расид. Амирулмўъминин Ҳусайн танги асп 

маҳкам кард ва барнишаст. Дар ҳамлаи аввал майманаро бар майсара зад ва 

майсараро бар маймана зад, дусаду чанд касро бикушт. Аз он пас бетаъому беоб 

монда буд, замоне истода шуд, то қарор гирад. Аз қазои Худои таъоло душмане 

тир фиристод. Бар гулўи муборак расид. 

Амирулмўъминин назар ба осмон кард ва гуфт: «Бор Худоё, дили душманон бар 

куштани ман омада карда, аз ту наметарсанд, аз Пайғамбари ту шарм 

намедоранд». Ҳафтод ҷои мубораки андоми амрулмўъминин маҷрўҳ карданд. 

Чун тоқат намонд, аз пушти асп бар замин афтод… Чандин ҳазорнафар, ки 

буданд, ҳеҷ касро заҳраи ин набуд, ки гирди амирулмўъминин ва аз ҳайбати он 

шерзода ҳар яке бар ҷои худ мутаҳайир монд. 

Нигоҳ Шамири лаъин назди амирулмўъминин расид то сари муборак аз тан ҷудо 

кунад ва аз Язид хилъату инъом ёбад. Шамири лаъин аз асп фуруд омад ва бар 

сари амирулмўъминин нишаст ва теғ кашид, то сари муборак ҷудо кунад, қувват 

мекард ва теғ ҳеҷ кор намекард. 

Ҳусайн гуфт: «Эй малъун, теғ дар гулўи ман кор нахоҳад кард, зеро ки ҷаддам 

Мустафо дар гулўи ман бўса бисёр додаст. Дигар, эй малъун, ту синаи худ боз кун, 

ки кушандаи маро ҷаддам нишонӣ додаст. Шамири лаъини бадбахт сина 

бикушод. Амирулмўъминин дар синаи ў нигоҳ кард ва бигуфт: «Рост гуфт, 

Пайғамбари Худо, ки кушандаи туро дар сина баёз ва доғи барас бошад. Пас, эй 

Шамири лаъин бар қафои сари ман теғ бирон».Он малъун ҳамчунон кард ва теғ 

паси қафо биронд, сар аз тан ҷудо гардонид, лаънатуллоҳи ало-лқавми-з-золимин. 

Ва дар ин соат аршу курсӣ ва лавҳу қалам, биҳищьу дўзах, осмону замин дар ларза 

шуданд ва рўшноии офтобу маҳтоб мағлуб гашт ва сангу кулўх дар шуданд ва 

ҷонварон, мурғон, оҳувон бачагони худро шир надоданд. Ва Тани шариф бесар 

афтод буд, чун шаби чаҳордаҳум метофт. 

Дар хаймагоҳи Ҳусайн асп холӣ расид. Чун аҳли байт асп холӣ диданд, хун аз 

ҷигар боридан гирифт. Умм Кулсум мегуфт: «Ман бе фарзанд шудам». Шаҳрбону 

мегуфт: «Ман бе шоҳ шудам». Имом Зайнуллобиддин гуфт: «Ман бе падар 

шудам». Ва аҳли байти Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар гиряву зорӣ 
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шуданд. Алғараз баъди куштани Ҳусайн дар лашкаргоҳ омаданд ва халқи 

амирулмўъминин бо ҷумла сӣ тан боқӣ монда буданд. 

Шамири малъун сари амирулмўъминин Ҳусайнро пеши сарлашкар биовард ва 

гуфт: «Инак сари беҳтарини қавм овардам ва сарлашкар дўстдори хонадони 

набавӣ буд, аммо аз хавфи Язид зоҳир намекард. Фармони Язид расид: «Ҳар кӣ аз 

Ҳусайн мондааст, пиёда ва сарбараҳна равон кунанд». 

Бештар аврат буданд, ҳамаро сару пои бараҳна равон карданд. Ногоҳ дар манзиле 

фуруд омаданд ва дар он ҷо роҳибе буд, лашкари Язид дид ва пурсид: «Эй 

лашкар, ба чӣ рафта будед?» Эшон гуфтанд: «Мо аз лашкари Язидем ва аз барои 

овардани набераи Расул алайҳиссалом рафта будем Акнун сари ўро буридем». 

Роҳиби тарсо чун ин маънӣ шунид, гуфт: 

«Имшаб меҳмони ман бошед». Роҳиб эшонро шаробу таъом дод. Чун эшон маст 

шуданд, роҳиб гуфт: «Сари Ҳусайн ба ман диҳед, то некў нигоҳ дорам». Роҳибро 

сари Ҳусайнро доданд. Роҳиб сари амирулмўъмининро ба хона оварда медид, 

нуре аз сари мубораки эшон ҷудо гашт ва сўи осмон толеъ мешуд. Роҳиб дар 

тааҷҷуб монда, он гоҳ бархост ва ташт биёвард ва сарро бо гулоб бишуст ва атр 

молид ва бо зонуи адаб пеши сар бинишаст, бигуфт: 

«Эй Саидзода, бо ҳумати ҷадди хеш бо ман ба Сухан дароӣ, ки дини ҷадди ту 

кадом аст, то ман бар он дин оям. Ин сари буридаба ҳукми Худои таъоло ба сухан 

даромад ва овози малеҳ бароварду гуфт: «Бигўй, ки Ло илоҳа иллаллоҳу 

Муҳаммадун расулуллоҳ». Роҳиб бархост ва пеши сар мусалмон шуд ва ҳама шаб 

нахуфт. 

Чун рўз шуд, эшон сари амирулмўъминро аз роҳиб хостанд. Роҳиб гуфт: «Сар 

надиҳам, то сари худ фидо накунам. Касе чунон кардаст, ки шумо чунин бар 

фарзандони Пайғамбар кардаед ва шумо уммати ў ҳастед. Аз меҳтар Исо суми хар 

монда буд, қавми ў онро дар зар гирифтанд, ки ин ҳам ёдгори Пайғамбари мост. 

Шумо чунин номеҳрубонӣ кардед». Ин сухан бигуфт ва бар эшон даровехт, 

сенздаҳ касро бикушт ва худ ҳам шарбати шаҳодат нўш кард. Сари Роҳиб бо 

сарҳои дигар ба Димишқ равон карданд. Язиди малъун шунид, ки сари Ҳусайн 

меоранд, шодмон шуд ва гуфт: табли шодӣ бинавозанд. 

Марди мусулмоне буд дар Димишқ, ки ин воқеа шунид чандон гирист, ки аз гиря 

беҳуш шуд. Чун ба ҳуш омад, беруни шаҳр шуд. Аҳли нубувватро дид, ки 

сарбараҳна ва пиёда меоранд. Наздики аҳли байт шуда гуфт: «Вой бар касе, ки бар 

аҳли хонадони Расуллуллоҳ чунин ҷафоҳо кунад». Аҳли байт чун ин мардро 

меҳрубон дид, пурсид: «Ту кистӣ?» Гуфт: «Ман дўстдори хонадони Пайғамбар 

ҳастам». Гуфтанд: «Чӣ ном дорӣ?» Гуфт: «Солеҳ ном аст». Гуфтанд: «Эй Солеҳ, 

моро фарёд рас, мо чанд рўз аст, ки об нахўрдаем, 

ягон қадаҳ об бидеҳ, ҷигарҳои мо тар шаванд». Солеҳ бирафт, машк пуроб карда 

биёвард ва бихўрданд. Боз гуфтанд: «Сарҳои мо бараҳна аст ва назари золимон ба 

сари мо меафтад, пўшида гардон». Солеҳ дастори худро пора карда бидод то 

сарҳо пўшиданд ва Солеҳро дуо карданд. Сарҳои шаҳидон пеш бурданд ва чун ба 

шаҳр расиданд, Язиди лаъин гуфт: «Аз фарзандони Ҳусайн кӣ мондааст, эшонро 

пеш оранд ва дигаронро ба зиндон баранд». 
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Зайнулобиддин ва Зайнабро пеши Язид оварданд ва Язид аз ғояти хушӣ нишаста 

буд ва таъом мехўрд. Пас Зайнулобиддинро гуфт: «Чӣ гуна сахтӣ ва бало ба шумо 

расид?» Зайнуллобиддин гуфт: «Ҳеҷ касро мусибате нарасид, магар ба фармони 

Худои таъоло». Он гоҳ рўй ҷониби Зайнаб кард ва гуфт: 

«Ман аз Мадина хурмои хуб овардам, ту мехўрӣ?» Зайнаб ки чанд рўз гурусна буд, 

гуфт: «Оре». Язид сраи амирулмўъмининро пеш ниҳод ва гуфт: 

«Бихўр». Зайнаб сари падарро бишинохт ва дар гиря шуд. Бародар ва хоҳар ҳар ду 

гиристанд ва Язиди лаъини бадбахт чўбе бар даст гирифт ва бар Лабу дандони 

амрулмўъминин мезад. Ғуломе наздик истода буд, гуфт: «Эй Язид, чўб дар дандон 

мазан, ки Сарвари олам саллаллоҳу алайҳ ва саллам бар Лабу дандони ин чанд 

карат бўса додааст». Гуфт: «Ман ҳам аз душманӣ мезанам». 

Чун ғулом ин сухан аз Язид шунид, даст бар теғ бурд ва бар сари Язид зад. 

Аммо ҳукми Худои таъоло ба тақдири Язиди лаъин нарасида буд, ҳеҷ кор накард. 

Ғавғо бархост ва сӣ нафари Язидро ғулом бикушт. Он гаҳ худ кушта шуд. То 

модом ки Язиди нобакор дар ҷаҳон буд, ҳаргиз хушдил набуд ва мардуми дину 

дунё буд… 

 

Дар фазилати саховати меҳтар Иброҳим пайғамбар салотул-Лоҳи ва саломуҳу 

алайҳи ва мулоими он 

 

Оварданд, ки Ҳақ таъоло дар саховат меҳтар Иброҳимро чунон ороста буд, ки 

ҳаргиз аз ғайри меҳмон таъом нахўрдӣ. То рўзе пеши дари эшон марде омад ва 

гуфт: «Ё Иброҳим гурусна омадам, маро таъом бидеҳ». Меҳтар Иброҳим назар ба 

рўи ў бикард ва бегонагӣ дид ва гуфт: «Ту бегона менамоӣ ва таъоми ман барои 

бегонагон нест». 

Чун он мард аз забони меҳтар Иброҳим ин сухан бишунид, шикастадил баргашт. 

Ҳамон замон меҳтар Ҷабраил даррасид ва гуфт: «Ё Иброҳим, фармон мешавад, 

ҳафтодсол бошад, ки ин мардро ризқ медиҳам, вақте нагуфтам, ки бегонаӣ, туро 

ризқ нахоҳам дод, магар ту як вақт таъом медиҳӣ ва таъна мекунӣ, ки таъоми ман 

лоиқи ту нест?»  

Чун меҳтар Иброҳим ин фармон бо итоб шунид, бар ақиби он мард бидавид. Чун 

наздики вай шуд гуфт: «Эй мард, бозгард ва истода шав. Ҳар неъмате, ки талабӣ, 

бу ту бидиҳам». Меҳтар Иброҳим бисёр маъзарат кардан гирифт. Он мард инкор 

кард: «Ту ҳамин замон маро аз пеши худ ронда будӣ, ин замон аз баҳри чӣ мехоҳӣ 

ва чандин маъзарат аз баҳри чист?» Меҳтар Иброҳим гуфт: «Худои ман аз ҷиҳати 

ту итоб кард ва фармон дод, ки эй Иброҳим, чаро бандаи маро таъом надодӣ, мо 

вайро ҳафтод сол бошад, ки ризқ медиҳем ва нагуфтем, ки ту бегонаӣ, туро ризқ 

нахоҳем дод. Ту бандаи маро таъом надодӣ, дили ў ба ин сухан шикаста кардӣ». 

Чун ин мард ин сухан аз забони Иброҳим шунид, чашм пуроб кард ва гуфт: «Эй 

Иброҳим, некў Худое ту дорӣ, аз кардаи ҳамчун Мане душман ҳамчунин дўстро 

итоб кард. Пас аз чунин раззоқе чанд бегона тавон монд. Калима бигў, то дар дини 

поки ту дароям». Меҳтар Иброҳим калима арз кард ва ў ба шарафи имон 

Мушарраф шуд. 
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Дигар, рўзе аз ҷамоати ҷуҳудон наздики меҳтар Иброҳим алайҳиссалом омаданд 

ва гуфтанд: «Ё Иброҳим, мо гурусна омадем, моро таъом бидеҳ». 

Фармуд: «Бинишинед». Таъом талабид ва таъзими эшон бисёр кард. Эшон оғоз 

карданд: «Эй Иброҳим, мо бегонаем, чандин эҳсон дар ҳаққи мо аз куҷост?» Гуфт: 

«Ин карам аз ахлоқи Парвардигори худ омўхтаам, ки аз ту банда итоб шуда буд». 

Чун эшон аз таъом фориғ шуданд, меҳтар Иброҳим гуфт: «Неъмати Худои ман 

бихўред, як бор Худои маро саҷда __________кунед». Эшон шарманда шуданд. 

Гуфтанд: «Эй Иброҳим, аз баҳри хушии хотири ту Сар ба саҷда барем». Ҳама 

саҷда карданд. Меҳтар Иброҳим даст ба дуо бурд ва гуфт: 

«Илоҳӣ ман эшонро ба саҷда овардам, ту низ хотири эшон ба шарафи имон 

мушарраф гардон». Ҳанўз даст аз дуо фурў наоварда буд, ки ишон сарҳои худ 

бардоштаанд ва гуфтанд: «Ё Иброҳим, рў сўи мо кун, ки қуфли дил боз шудааст. 

Акнун зуд калима бигў, то дар дини Худои таъоло дароем». Меҳтар Иброҳим 

калима арз кард, ҷумла ҷамоат хилъати имон пўшиданд.  

Алғараз, чун ҳиммати меҳтар Иброҳим бар ин буд, ки ба ғайри меҳмон таъом 

нахўрдӣ, то як рўзи тамом бигузашт, ки меҳмон аз ҷое нарасид. Он рўз гурусна 

бимонд. Чун дигар рўз шуд, мунтазир шуд. Он рўз ҳам касс наёмад. 

Рузи саввум шуд. Дар хотир гузаронд, ки Худойро ҳамчун ман банда бошад, ки се 

рўз таъом ба ғайри меҳмон нахўрад. Ҳамон соат меҳтар Ҷабраил салотуллоҳи ва 

саломуҳуалайҳи даррасид ва гуфт: «Ё Иброҳим, фармон мешавад, ки он чӣ дар 

хотири ту гузашт, аз илми мо холӣ нест. Акнун берун шав, то бандагони мо 

бубинӣ, ки дар роҳи мо чӣ гуна рўза доштаанд». 

Меҳтар Иброҳим рух беруни шаҳр кард, то дар биёбоне расид. Савмаъе бидид ва 

дар он савмаъа банда дар Худойро ибодат мекунад, наздики вай расид, гуфт: 

«Ассалому алайк». Он рў ҷавоби салом дод ва гуфт: «Марҳабо, ки хуш омадӣ, ки 

мунтазири меҳмон будам». Он гаҳ даст ба сўи осмон бардошт: «Шукр мекунам 

мар Худойро, ки имрўз мўҳлати рўзаи мо охир расида буд, маро танҳо ифтор 

накунонид, то ин ки давлати меҳмон ҳам рўзӣ бигардонид». Меҳтар Иброҳим 

пурсид: «Эй бандаи Худо, маро бигўй, ки мўҳлат рўза чӣ бошад?» Гуфт: «Эй 

меҳмон, ман ба даргоҳи Худои таъоло назр кардам, ки баъди сӣ рўз рўза 

бикшоям. Имрўз сӣ рўз гузашт, ки давлати меҳмон ҳам рўзии ман гардонид, то 

ифтор бо ту кунам». Меҳтар Иброҳим чун ин сухан аз вай шунид, Дар хотир 

гузаронид: «Эй Иброҳим Худойро чунин бандагонанд, моҳ рўза медоранд, туро се 

рўз нагузашта буд, ки дар хотир гузарондӣ: ҳамчун ман Худойро банда бошад, ки 

се рўз ба ғайри меҳмон таъом нахўрад». Он гоҳ меҳтар Иброҳим пурсид, ки «Эй 

бандаи худо, маро яке нишон деҳ, аз ту ҳам касе дар зўҳд зиёда бошад?» Гуфт: 

«Оре, дар фалон кўҳ зоҳиде ҳаст, Худойро бандагӣ мекунад. Ў аз ман зиёда дар 

зўҳду тақвост». 

Чун ин меҳтар Иброҳим шунид, баъди ифтор рух ба сўи он кўҳ кард. Чун он ҷо 

бирасид, чӣ бидид, бандае аз бандагони Худо мустақими қибла нишаста ва ҳар ду 

чашм дар ҳавои дўст дошта. Меҳтар Иброҳим наздики вай расид, гуфт: «Ассалому 

алайк» Зоҳид ҷавоби салом гуфт. Ва гуфт: «Биё меҳмон ки, хуш омадӣ, ки ман 

мунтазири меҳмон Будам. Ва ҳар ду даст бардошту ҳамди Худойро бар забон 

ронд: «Шукр» мекунам, ҳазрати поки туро, ки тавфиқи рўза додаӣ ва мўҳлати 



www.komron.info 

 

103 
 

савми мантамом кардӣ ва саъодати меҳмон рўзӣ гардонӣ, то ифтор бо меҳмон 

хоҳад шуд. Меҳтар Иброҳим пурсид: «Мўҳлати рўзаи ту чӣ бошад?» Гуфт: «Ба 

даргоҳи вай назр карда Будам. Чун шаст рўз ба охир расид, ки Худои таъоло туро 

ба ман расонид, то рўза бо ту ифтор кунам». Он гоҳ, ноне аз занбил кашид, меҳтар 

Иброҳим бихўрд. Чун фориғ шуданд, меҳтар Иброҳим гуфт: «Эй зоҳид, аз ту ҳеҷ 

касс дар зўҳд зиёда аст?» Гуфт: «Оре, дар фалон водӣ ғорест, ки зоҳиде дар ғор мар 

Худойро ибодат мекунад. Аз мартабаи ману ў чунон фарқ аст, ки аз замин то 

осмон». 

Меҳтар Иброҳим чун ин бишунид, қасди дидани ў бикард. Чун он ҷо бирасид, 

мар ўро бидид, салом гуфт: Зоҳид ҷавоби салом гуфт. Баъд аз он гуфт: «Марҳабо, 

Бие, ки хуш омадӣ. Ман мунтазири қадами меҳмон будам». Филҳол даст бардошт. 

Ҳақро сано гуфтан оғоз кард. Илоҳӣ, ба карами худ ҳам тавфиқи мўҳлати рўзаба 

охир расонидӣ ва ба карами дигар он кардӣ, ки давлати меҳмон ҳам рўзӣ шуд. 

Меҳтар Иброҳим гуфт: «Ба даргоҳи Худои таъоло чӣ назр карда будӣ?» Гуфт: «Эй 

меҳмон, назр карда будам, ки чун навад рўз бигузарад, ог гоҳ рўза бикушоям. 

Имрўз охир расид.  

Худованди таъоло туро ҳам расонид, ки бо ту ифтор шавад». Ҳам дар ин миён 

вақти ифтор омад, намози шом адо карданд. Баъди намоз ҳар ду тан ифтор 

карданд ва бинишастанд ва диданд, ки рамаи оҳувон пайдо шуданд. Зоҳид назар 

ба рама кард ва гуфт: «Як оҳу биёяд». Дар замон оҳу биёмад. Аз рама ҷудо шуда 

наздики зоҳид бирасид. Зоҳид гуфт: «Бисмил шав». Хун аз халқи ў ҷудо шуд. 

Ҳамон ҷо оҳу биафтод ва зоҳид боз гуфт: «Бирён шав». Диданд оташе ба ғайри 

восита пайдо шуд, оҳуро бирён гардонид. Боз зоҳид гуфт: «Дар хон шав, пеши мо 

биё». Дарҳол хоне аз ҳаво пайдо шуд. Оҳу бирён шуд. Бар худ гирифт ва низдики 

зоҳид биомад ва он гоҳ зоҳид бигуфт, ки бихўр. Ҳар ду мехўрданд. Ва дар хотири 

Иброҳим гузашт: «Субҳоналлоҳ, Парвардигори маро чунин бандагонанд, ки навад 

ва аз оташи ба ғайри восита бирён гарданд, хоне аз ғоиб наздики ман биёварад». 

Ва баъд аз он ки таъом хўрданд, фориғ шуданд, меҳтар Иброҳим гуфт: 

«Эй бузургвор, чун ба даргоҳи Ҳақ таъоло машғул шавӣ, маро бо дуо ёд дорӣ». 

Зоҳ ид гуфт: «Эй меҳмон, муддати чиҳил сол бо-шад, ки дуои мо қабул 

намешавад». Меҳтар Иброҳим гуфт: «Чаро ҳамчунин мегўӣ? Ба гуфтани ту оҳуи 

биёбон бисмил шуд ва оташи ба ғайри восита пайдо шуд ва онро бирён кард ва 

хоне аз ғайб пайдо шуд, онро баргирифту назди ту овард ва касеро, ки ба даргоҳи 

Худо чунин обрў бошад, дуои ў чӣ гуна рад шавад?» Гуфт: «Эй меҳмон, ман 

бандам, он ки аз Парвардигори худ металабам, даст аз хоста боз намешавад, ки 

Ҳақ таъоло ба зудӣ дар домон бирасонадва баъзе дуое чунин мекунад.Чиҳил сол 

бошад,ки матлуб ҳосил намешавад». Меҳтар Иброҳим пурсид: «Он чӣ матлубест, 

ки аз ҳазрати Раҳмон мехоҳӣ?» Зоҳид гуфт: «Эй меҳмон, ман рўзе дар саҳро 

мегузаштам. Дидам, чўпоне рамаи гўсфандон мечаронд. Аз вай пурсидам: «Ин 

рама аз они кист? Ў гуфт: «Аз они Пайғамбари Худост». 

Ман гуфтам: «Ном чӣ дорад?» Ў гуфт: «Меҳтар Иброҳими Халилуллоҳ мегўянд». 

Чунон аз вай ин ном шунидам, ба худ гуфтам: «Субҳоналлоҳ, зиҳӣ бандаи некбахт, 

ки вайро Халилуллоҳ мехонанд. Аз он рўз боз шунидам, рўзу шаб дуо мекунам: 
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«Эй Парвардигори ман, аз ҷаҳон набарӣ, то дидори пайғамбар рўзӣ нагардонӣ, 

бад-ин орзўи мулоқоти ў чиҳил сол баромадааст». 

Чун Меҳтар Иброҳим ин сухан аз вай шунид, гуфт: «Эй зоҳид, хушӣ ва хуррамӣ 

маар туро бод, ки ин дуои ту қабул шуд. Меҳтар Иброҳим Халилуллоҳ манам». Аз 

ғояи шодӣ аз ҷои худ бархост ва Меҳтар Иброҳим ҳам низ бархоста шуд. Ҳар ду 

канор гирифтанд. Гуфтанд, аввал канор, ки дар ҷаҳон гирифтанд аз баҳри Худо 

Меҳтар Иброҳим ва он зоҳид буданд. Он гоҳ зоҳид гуфт: «Эй Пайғамбари Худо, 

замоне наздики ман қарор гир, то ду ракъат намози шукронаи мулоқоти ту ба ҷо 

орам. Худованди таъоло ба мақсуд расонид. Матлуби дигар ҳам нахоҳам». Зоҳид 

бархост, дугона ато кард ва сар ба саҷда ниҳод ва гуфт: «Илоҳо, баъд аз чиҳил сол 

ба карами худ мақсуд баровардӣ. Ин замон давлати мулоқоти орзўи ҳазрати поки 

туст». Ин сухан бигуфт ва ҷон таслим кард. 

Алғараз, сухан дар сахоыват доштам, то оварданд, ки Абдуллоҳи Муборак 

раҳматуллоҳи алайҳи иттифоқи ҳаҷ афтод ва равон шуд. Чун наздики дарё расид, 

дар ҷиҳоз савор шуд. Замоне бигузашт, аврате наздики Даҷла мурғе мурдор 

афтода буд, бидид, аз замин баргирифтва зери он ҷанда пўшида равон шуд. 

Назари Абдуллоҳ ба он аврат афтод, гуфт, биравам, то аз ҳоли аврат воқиф шавам, 

ки он мурғи мурдор, ки баргирифтааст, чӣ хоҳад кард. Пештар биёмад ва пурсид: 

«Эй аврат, бигў, ин мурғи мурдор, ки гирифтӣ, чӣ хоҳӣ кард?» аврат оғоз кард: 

«Эй пурсанда, ин мурдор мубоҳ гуфтаанд ва имрўз се сол шуд, ки фарзандони мо 

чизе нахўрдаанд ва ҳолати фарзандони ман душвор аст.» чун абдуллоҳ ин сухан 

бишунид, бар худ гуфт: «Дар ҳаҷ чӣ меравӣ, ки ҳаҷи ту дар ҳамин ҷост». Он чӣ дар 

роҳила буд он занро бидод ва худ дар Бағдод омад. 

Чун ҳоҷиён баъди муддате аз ҳаҷ бозгаштанд. Абдуллоҳ гуфт: «Фардо дар Бағдод 

биёянд. Агар имсол дар ҳаҷ нарафтам, боре дасти ҳаҷкунандагон бигирам». Чун 

беруни Бағдод омад, дид чанд нафар ҳоҷӣ аз пещш меоянд ва мулоқот карданд ва 

гуфтанд: «Эй Абдуллоҳ, дар ҳаҷ як ҷо будем ва тамоми манзил якҷоя омадем. 

Имрўз чӣ буд, ки пеши мо дар Бағдод омадӣ». 

Абдуллоҳ аз суханони ҳоҷиён дар фикрат шуд, ки ин сухан эшон рост мегўянд? 

Боз андеша кард. Магар дар зери ин ҳикмати илоҳӣ бошад? Ҳам дар ин фикрат ба 

хоб рафта, дар хобаш намуданд: «Эй Абдуллоҳ, дар фикрат чӣ мондаӣ, ҳоҷиён 

рост мегўянд. Чун аз ҷиҳати зани пир дар ҳаҷ нарафтӣ то ниёбати ту фариштаеро 

ҳам ба сурати ту фиристодем, то ҳаҷ кунад ва тамоми манзилҳои барои ҳоҷиён 

нузул кунад ва бо эшон бозгардад. Ҳаҷи касе, ки аввал қабул уфтод, ҳаҷи ту буд ва 

он қадар ҳоҷиён, ки имсол ҳаҷ кардаанд, баракати ҳаҷи ту буд. Ҳаҷи эшон ҳам 

қабул кардем, то бидонӣ мартабаи саховат дар ҳазрати мо чунин азамат дорад». 

Дигар овардаанд, зане муслима наздики ҳамсояи ҷуҳуде рўзгор бо фарзандон 

вақти бевагӣ гузаронидӣ. То рўзе тамоми рўз гузашта, ки қути фарзандон аз ҷое 

ҳосил нашуд, ба фоқа гузашта, дуввум рўз низ аз ҷое нарасид ва фарзандони хурд 

дошт, чун моҳӣ бе оби зиндагӣ тапидан гирифтанд. Бар модар гуфтанд: «Эй 

модар, чӣ кунем, ки тоқати гуруснагӣ надорем.  

Дар хонаи ин ҳамсояи ҷуҳуд бирав, шояд ки чизе ёрӣ кунад, то оташи гуруснагӣ 

фурў шавад». Ва модар чун ҳолати фарзандон душвор дид, пораи ҷанда дар бар 

кашид ва рух хонаи ҷуҳуд гирифт. Пеши дари хонаи ҷуҳуд омада истода шуд. 
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Назари ҷуҳуд бар аврат уфтод, дар хотир гузаронид, ки ин аврат дар хонаи ман 

барои дўздӣ омадааст. Замоне камингоҳ фоқиф шуд, ки чӣ кунад. Чун аврат дид, 

ки ҷуҳуд бозпурс намекунад, бозгаштадар хона омад. Фарзандон давон омаданд ва 

гуфтанд: «Эй модар чизе овардӣ?» Гуфт: «Эй ҷигаргўшагони модар, хона рафта 

Будам, замоне истода Будам, ки он марди ҷуҳуд медид, аммо ҳеҷ ҷавоб надод. 

Дигар эй фарзандонам, манн муслим бошам, бо марди бегона чӣ гўям?». 

Фарзандон гуфтанд: «Эй модар, боз бирав, шояд чизе медиҳад». Баҳри тасаллии 

дили фарзандон зан дуввум бор ҳам бирафт. Чун пеши дари ҷуҳуд бирафт, боз 

назари он мради ҷуҳуд ба аврат уфтод, дар хотир таҳқиқ бикард, ки он аврат 

баҳри дуздӣ меояд. Камингоҳ воқифтар шуд. Чун аврат дид, ки ҷуҳуд чизе 

намедиҳад, хотиршикаста хароб бозгашт. Ҷуҳуд ақиби аврат дар хона расид. 

Ҷумла фарзандон бидавиданд ва наздики модар биёмаданд ва гуфтанд: «Эй 

модар, чизе биёвардӣ?» Гуфт: «Эй фарзандон, сабр ба даргоҳи Худои таъоло 

кунед, то дар он неъмати гуногун диҳад». Чун ҷуҳуд ин сухан бишунид, гуфт: «Аз 

баҳри дуздӣ наёмада буд». Ҷуҳуд аз паси аврат бозгашта дар хонаи худ омад. Зани 

худро гуфт: «Таъом мавҷуд кун». Зани ҷуҳуд бархост таъом пухт ва наздики 

шавҳар биовард. Он марди ҷуҳуд бархост, он таъом бар даст гирифт, , наздики 

аврат ва фарзандони ў биёмад. Бисёр маъзарат мекард ва мегуфт: «Ман аз ҳоли 

шумо воқиф набудам. Акнун ин таъом бихўред». Модар гуфт: «Эй фарзандон дар 

ҳаққи ин мард дуо кунед».  

Модар ва фарзандон сар ба саҷда бурданд. Ҷуҳуд гуфт: «Калимаи тайиба арз 

кунанд ба шарафи имон Мушарраф гардам». Сар саҷда бардоштанд, калимаи 

тайиба арз карданд ва гуфтанд: «Бигў, Ло илоҳа иллаллоҳ, Муҳаммадун 

расулуллоҳ». 

Чун ба саъодати имон Мушарраф шуд, аз эшон бозгашта дар хонаи худ омад. 

Назари зан бар мард уфтод, гуфт: «Эй мард, чанд сол шуд шавҳари манн ҳастӣ, 

чунин рўи ту ба нур мунаввар набуд ва надидам, ки имрўз толеъ шудааст». Гуфт: 

«Эй зан, имрўз хилъати имон дар бар пўшидам. Ин нури имон аст, ки дар рўи 

ман метобад». Зан гуфт: «Эй шавҳар, пас ман аз баҳри чӣ аз имон маҳрум монам. 

Бар ман калима арз кун то ман ҳам бад-ин саъодати иззат мушарраф гардам». 

Шавҳар гуфт: «Бигў, Ло илоҳа иллаллоҳ, Муҳаммадун расулуллоҳ». Зан низ 

калима арз кард, дарҳол ба шарафӣ 

мусулмонӣ мушарраф шуд. Пас мўъминро бояд, ки саъодати саховат дар пеш 

гирад, Илоҳӣ ҷамеъи мусулмононро саховат рўзӣ гардонӣ. 

 

Пораҳо аз «Панҷсад ҳадис» 
 

Мўъмин дар дунё ростгў аст, бедордил аст, ҳудудро риоя мекунад, сандуқи илм 

аст, ақле комили қалбе солим ва ҳилме собит дорад, дастбозу бахшанда аст, дари 

хонааш барои эҳсон кушода аст, лабхандаш зиёд ва андўҳи ботинаш ҳамешагист, 

мутафаккиру камхобу камханда ва хуштабъ аст, тамаъро миронда, ҳаворо кушта, 

ба дунё беалоқа ва ба охират алоқаманд аст, меҳмоннавозу ятимпарвар аст, 

кўдаконро навозишу бузургонро эҳтиром мекунад, соилро маҳрум намекунад, 
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аёдати бемор ва ташайеъи ҷаноза мекунад, ҳукумати Қуръонро мешиносад, ба 

Худо розу ниёз дорад,бар гуноҳони худ мегиряд, амр ба маъруф ва наҳй аз мункар 

менамояд, то гурусна ва ташна нашавад, намехўрад, муаддаб ҳаракат мекунад, бо 

ғазаб /яъне ҷиддият /сухан мегўяд, бо рифқу мадоро мавъиза мекунад, аз ғайри 

Худо бим надорад ва ба ғайри ў умедвор нест, ҷуз ба ҳамду санои ҳақ 

намепардозад, ба айби хештан машғул аст ва аз айби дигарон фориғ, рўшании 

чашмаш дар намозу хирфааш рўза, оташаш ростӣ ва шукр мояи баракати ўст, 

роҳбараш ақлу тўшааш тақвост, дунё барои ў дўкон /маркази касб/ ва қабру 

сарманзил аст, сармояаш шабу рўз /умр/ ва манзилу маъвояш биҳишт, 

муоширони /ҳамсўҳбаташ/ Қуръон аст, Муҳаммад /с/ шафиъ ва Худои азза ва 

ҷалла аниси ўст.  

Пайғамбар фармуда: Ҳар кӣ ду чизро нигоҳдорад, Худо ўро аз ду чиз ҳифз 

мекунад: ҳар кӣ забон аз обрўи мардум боздорад, Худояш аз лағзиш нигоҳ дорад 

ва ҳар ки чашмаро ҷилав гирад, Худо азоби худ аз ў бардорад. Муҳаббати дунё 

/ҳирси молу амвол ва ғ./ ва дўстии Худо ҳаргиз дар як дил нағунҷад, алоқа ба 

мадҳу санои мардум чашму гўшро дар кори дин кару кўр мекунад. Хонаҳоро холӣ 

мегардонад, вой бар онҳо, ки охират ба дунё фурўшанд. 

Алӣ фармуда: - Ё Алӣ, ту нисбат ба ман мисли Ҳорунӣ нисбат ба ҳазрати Мўсо, 

ҷуз ин ки баъд аз ман пайғамбар нест, ман ба ту супориш мекунам, ки агар ба кор 

бандӣ, сутуда зиндагӣ кунӣ ва шаҳид бимирӣ ва дар қиёмат фақеҳу олим машҳур 

шавӣ /бархезӣ/. Бидон, ки мўъмин се нишон дорад: рўзаву намозу садақа. 

Мунофиқ ҳам се нишона дорад: Дар гуфтор дурўғ гўяд, ба ваъда вафо накунад, дар 

амонат хиёнат варзад ва мавъиза дар вай асар накунад. 

Риёкор се аломат дорад: Дар хилват рукуъу суҷуд намозро комил анҷом надиҳад, 

миёни мардум Худо гўяд ва дар танҳоӣ Худоро фаромўш кунад. Ё Алӣ, золим се 

аломат дорад: Бо зердастон бо қаҳру ғалаба рафтор кунад, он чӣ тавонад, аз моли 

мардум бирабояд ва аз ҳар куҷо бихўрад, бок надорад. 

Ҳасуд се нишон дорад: рў ба рў чоплусӣ кунад, пушти сар бадгўй намояд, 

шаҳодати беҷо диҳад. 

Танбал се нишона дорад: дар итоати Ҳақ сустӣ кунад, дар ибодат кўтоҳӣ кунад, то 

аз даст биравад, намозро таъхир андозад, то вақт бигузарад. 

Тавбакор се аломат дорад: Аз гўноҳ дурӣ ҷўяд, дар талаби илм бикўшад , бар 

гуноҳи собиқ /гузашта/ барнагардад, чунон ки шир ба пистон барнагардад. 

Хирадманд се аломат дорад: Беэътиноӣ ба дунё, таҳаммули ҷабру ҷафо, сабр дар 

сахтиҳо. 

Бурдбор се нишон дорад: Ба ҳар кӣ аз ў бибуррад, пайванд кунад, ба ҳар кӣ 

маҳрумаш кунад, карам намояд, аз золим шикоят накунад. 

Нишонаи аҳмақ се чиз аст: сустӣ дар воҷиботи динӣ, масхараи бандагони Худо, 

пурҳарфӣ дар ғайри зикри Аллоҳ. 

Нишонаи марди лоиқу шоиста се чиз аст: миёнаи худро бо Худо ба воситаи амали 

солеҳ ислоҳ кунад, динашро бо илм ислом намояд, он чи барои худ меписандад, 

барои дигарон ҳам биписандад. Аломати парҳезгор се чиз аст: Аз ҳамнишини 

баду рафиқу дурўғин канора гирад, ғайбати кассе накунад, қисмате аз ҳалолро 

сарфи назар кунад, то дар ҳаром науфтад. 
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Сангдил се аломат дорад: Бар нотавон тараҳҳум накунад, ба андак насозад, панду 

андарз дар ў суд нагузорад. 

Сиддиқ /он ки гуфтору кирдораш мутобиқ бошад/ се нишона дорад: 

пўшондани садақа, пинҳон кардани мусибат, махфӣ намудани ибодат. 

Фосиқ /бедин/ се аломат дорад: фасодангезӣ, зиён расонидан ба мардум, инҳироф 

аз роҳи рост. 

Фурўмоя се нишона дорад: нофармоии Худо, иншқи ҳамсоя, ишқ ба саркашиву 

ёғигарӣ. 

Нишони обид се чиз аст: дар бораи Худованд бар худ хашм гирад /ки чаро 

вазифаҳои бандагиашро анҷом намедиҳад/, дар роҳи Худо душмани шаҳват 

бошад, қиёми намозро тўл диҳад. 

Марди боихлос се аломат дорад: душмани ҳол, душмани дунё, кинаи гуноҳ. 

Олим се нишона дорад: ростгўй, парҳез аз ҳаром, фурўтанӣ дар баробари умуми 

мардум. 

Саховатманд се аломат дорад: авфи бо қудрат, адои закот, дўст доштани тасаддуқ 

/садақа/. 

Рафиқи нек се нишона дорад: молашро пеш аз моли ту сарф кунад, обрўяшро 

сипари обрўят қарор диҳад, ҷонашро фидои ҷонат кунад, илова асроратро фош 

накунад. 

Фоҷир /табаҳкор/ се аломат дорад: савганди дурўғ ёд кунад, занонро бифиребад, 

ба бегуноҳон тўҳмат занад. 

Нишони кофир се чиз аст: дар дини Худо шак кунад, ба бандагони Ҳақ душманӣ 

варзад, дар итоати Парвардигор ғафлату мусоҳама кунад. 

Уммати ман дар дунё се табақаанд: Аввал, онҳо, ки дил ба ҷамъи мол ва андўхтани 

сарват набанданд, дар мақоми эҳтикору захира нестанд, ба миқдоре, ки 

гуруснагироо рафъ кунад ва авратро бипўшонад, қонеъанд. 

Миқдоре, ки зиндагиро бо он бигузаронандкифояташон кунад - инон дар 

амонанд, на тарс доранду на ғуссае. Дуввум, онҳо, ки аз поктарин васоил ва 

беҳтарини роҳҳо мол ба дастоварданд ва дар оилаи раҳм /нафақаи падару модар 

ва наздикон/ ва эҳсон ба муслимин ва кўмак тиҳидастон сарф кунанд, бадани 

онҳоро рўи санг кашанд, дар назарашон осонтар аз ин аст, ки дирҳаме ҳаром ба 

даст оваранд. Инҳо агар дар ҳисобашон сахтгирӣ кунанд, азобашон кунанд ва агар 

авфашон кунанд, бираҳанд. 

Саввум, онҳо ки ба гирд овардани мол алоқаманданд, аз ҳаром ё ҳалол ҳуқуқи 

воҷибро напардозанд, ё ба тариқи исроф харҷ кунанд, ё ба дари бухлу эҳтикор 

нигоҳ доранд. Дунё маҳори қалби онҳоро ба даст гирифта ва саранҷом ба 

оташашон мекашад. 

Аз он ҷаноб пурсиданд: беҳтарин мрадум киёянд? Фармуд: Онҳо, ки агар кори нек 

кунанд, шод шаванд ва агар бад кунанд, пушаймон шаванду талаби омурзиш 

намоянд: ҳангоми неъмат шокиранд /шукргузор/, гоҳи бало собир /бо сабр/ ва чун 

хашм гиранд, гузашт кунанд. 

 

 

 



www.komron.info 

 

108 
 

ЧАҲОР КИТОБ 

 

«Чаҳор китоб» яке аз китобҳои мўътабари мардуми мусулмон аст. Ин китоб асоси 

дини исломро баён мекунад ва мардумро ба кори нек, покии зоҳирию ботинӣ, 

ғамхорӣ кардан ба мардум, даст кашидан аз хислатҳои бади инсонӣ даъват 

мекунад. 

Бисмиллоҳи - р - раҳмони - р – раҳим Бидон, асъадакаллоҳу фи-д-дорайн, ки ин 

китобест дар баёни маърифати имон ва аҳком ва афкори ислом ва намоз ва рўза 

ва ҳаҷ ва закот ва фароиз ва воҷибот ва суннат ва мустаҳаб ва мубоҳ ва макруҳ ва 

муҳрим ва муфсид. 

Ва ин китобробар чаҳор фас лбино ниҳода шуд, то мубтадиёнро писандида бувад. 

 

ФАСЛИ АВВАЛ 

 

Дар баёни маърифати имон 

Агар пурсанд, ки «Асли имон чист?» 

Ҷавоб бигў, ки: «Атои Борӣ таъолост ва сари имон - калимаи тайиба гуфтан». 

Агар пурсанд, ки «Тани имон чист?» 

Ҷавоб бигў, ки: «Панҷ вақт намоз гузаронидан аст ва дар «Хабар» аст, ки «ли 

кулли шайъин қалбун ва қалбу - л - Қуръони «Ёсин», яъне ҳар чиро дил аст ва 

дили Қуръон сураи «Ёсин» аст ва ҳар гоҳе, ки се дил ҷамъ шавад, дуо иҷобат аст. 

Аввал - дили Қуръон, дуюм - дили бандаи мўъмин, саввум-дили шаб». 

Агар пурсанд, ки: «Нури имон кадом аст?» 

Ҷавоб бигў, ки: Рост гуфтан ва торикии имон дурўғ гуфтан аст. Ва тангии имон бе 

намоз будан ва ҳаловати имон пок будан аст. Ва ҳукми имон дар миёни хавфу 

раҷо будан аст ва шариати имон ҳалолу ҳаромро донистан аст. Ва бузургии имон 

зикри Худои таъолоро гуфтан аст. 

Ҳазрати Ҳақ, субҳонаҳу ва таъоло дар Каломи маҷиди худ мефармоянд, ки «Ё 

аюҳа - л - лазина Оману узкуру - л - лоҳа зикран касиран ва саббиҳуҳу букратан ва 

асилан». Маънӣ чунин бошад, ки «эй он касоне, ки имон овардаед ба Худои 

таъоло, ёд кунед ўро рўзона ва шабона». 

Агар пурсанд, ки: «Пўсти имон чист?» 

Ҷавоб бигў, ки «Шарм аст» 

Агар пурсанд, ки: «Меваи имон чист?» 

Ҷавоб бигў, ки: «Рўза аст. Тухми имон илму каломи имон сабр аст ва барги имон 

тақвост ва мағзи имон дуост ва бехи имон ихлос аст ва ватани имон дил аст». 

Агар пурсанд, ки: «Имонро аз чӣ чиз офарида шудааст?» 

Ҷавоб бигў, ки: «Аз нури зоташ таборак ва таъоло ва рўҳи анбиё 

алайҳимуссаломро аз нури ҳазрати Муҳаммад мустафо саллаллоҳу алайҳи ва 

саллам офаридааст». 

Агар пурсанд, ки: «Ту дар имонӣ ё имон дар туст?» 

Ҷавоб бигў, ки: «Ман бо имонам ва имон дар ман аст ва манн мўъминам ва имон 

сифати ман аст». 

Агар пурсанд, ки: «Имон дар чанд навъ аст?» 
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Ҷавоб бигў, ки: «Бар панҷ навъ аст. Аввал - имони матбўъ, ки имони фариштагон 

аст. Дуввум - имони маъсум, ки имони пайғамбарон аст. Саввум - имони мақбул, 

ки имони мўъминон аст. Чаҳорум – имони мавқуф, ки имони мубтадеъон аст. 

Панҷум - имони мардуд, ки имони мунофиқон аст». 

Агар пурсанд, ки: «Имон чист?» 

Ҷавоб бигў, ки: «Ал-имону иқрорун би - л - лисони ва тасдиқун би л - қалби, яъне 

имон иқро кардан аст ба забон ва устувор доштан аст ба дил, ки Худои таъоло 

якка ва ягона аст ва Муҳаммад расуллуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам 

пайғамбари барҳақанд». 

Агар пурсанд, ки: «Имон овардан бар чанд навъ аст?» Ҷавоб бигў, ки: «Бар ду навъ 

аст. Аввал имони муҷмал, дуввум имони муфассал». 

Агар пурсанд, ки: «Сифати имони муфассал чист?» 

Ҷавоб бигў, ки: «Ҳафт аст: Аввал - «омату биллоҳи ва малоикатиҳи ва кутубиҳи ва 

расулиҳи ва - л - явми - л - охири ва - л- қадари хайриҳи ва шарриҳи мина - л - 

лоҳи таъоло ва - л - баъси баъда - л - мавти», яъне аввал он ки бигўяд, ки «Имон 

овардам ман ба Худои таъоло азза ва ҷалла,ки якка ва ягона аст».Дуввум он ки 

«Имон овардам ман ба фариштагони вай, яъне фариштагон барҳақанд ва 

офаридаи ўянд». 

Саввум - «Имон овардам ман ба китоби вай». Чаҳорум - «Имон овардам ман ба 

расулони вай». Панҷум - «Имон овардам ман ба рўзи қиёмат яъне омаданӣ аст». 

Шашум - «Имон овардам ман ба тақдири некӣ ва бадӣ, ҳама аз Худост азза ва 

ҷалла». Ҳафтум - «Имон овардам ман ба баъс, яъне зинда гардонидан баъд аз 

миронидан ҳақу рост аст»… 

Агар пурсанд, ки: «Сифати имони муҷмал чан даст?» 

Ҷавоб бигў, ки: «Чаҳор аст: «Оманту биллоҳи камо ҳува биасмоиҳи ва сифотиҳи ва 

қабилту ҷамиъа аҳкомиҳи ва аркониҳо», яъне «имон овардам ман ба Худои таъоло 

ва ба номҳои вай ва ба сифатҳои вай ва қабул кардамдини мусулмониро ва он чӣ 

дар вай аст. Ва безорам аз куфру кофирӣ ва Худой аз вай безор аст». Дар 

«Авориф» овардааст, ки донистани аҳком ва аркони имон аз аҳамми муҳиммот 

аст. Агар касе аҳком ва аркони имонро надонад, ҳар ибодате, ки кунад, раво 

набошад. Ва дар «Ҷомеъ - ул- кабир »овардааст: «Иза - стувсифа- л- Марату - л - 

болиғату аҳкоман мина - т - тавҳиди фаламтасиф табин мин завҷиҳо ва ин 

ҳакамно бисиҳати -н – никоҳи бизоҳири - л - исломи», яъне ҳар вақте ки талаби 

тавсиф карда шавад, зани болиғаро аз аҳкоми имон, гўяд, ки намедонам, талоқи 

бо ин шавад аз завҷааш. Агарчи ҳукм кунем ба сиҳатии никоҳ ба зоҳири ислом». 

Дар «Муставфӣ» овардааст, ки шахсе канизаке харид, ки он канизак аҳкоми 

имонро намедонад. Бо он ки ў мушрик нест, мавлоро ҳамроҳи он муҷомиат 

намудан ҳаром аст. Бояд, ки аввал аҳкоми имонро биёмўзад ва пас муҷомиат 

намояд. Дар «Муҳит» овардааст, ки агар қассобе аҳком ва аркони имонро надонад, 

забҳи кардаи ў ҳаром бошад. Ва дар «Хулома» овардааст, ки мавлоро воҷиб аст, ки 

бандагони худро аҳком ва аркони имонро биёмўзад ва аз Қуръон миқдоре, ки 

намоз ба он раво бошад, биёмўзад, ҳамчунин бо аҳли байт ва маҳорими худ. Зеро 

ки Расулуллоҳ, саллаллоҳи алйҳи ва саллам фармудааст, ки: «Куллукум роъин ва 
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куллукум ва масъулун ан раъиятиҳи», яъне ҳар яке аз шумо ба манзалаи посбонед 

ва ҳар яке аз шумоён пурсида хоҳад шуд аз раъияти худ. 

Масалан, падар аз авлод, яъне аз адои ҳуқуқи авлод ва авлодро аз падар, яъне аз 

адои ҳуқуқи падар ба ҳамчунин ин ҳукм ҷоиз аст дар ҷамеъи афроди инсонӣ. 

Агар пурсанд, ки: «Воҷиботи имон чанд аст?» 

Ҷавоб бигў ки: «Дувоздаҳ аст: аввал бо уламо сўҳбат доштан, дуввум -аз 

мунофиқон дур будан, саввум - ташнаро об додан, чаҳорум – беморро пурсидан, 

панҷум - кадхудоӣ - дарвешро шафқат намудан, шашум – фарзанди худро ислом 

омўхтан, ҳафтум - аҳл ва аёли худро намоз омўхтан, ҳаштум -дасти марҳамат бар 

сари айтом молидан, нўҳум - мурдаро шустан, даҳум -санге, ки ба сари роҳ бошад, 

дур кардан, ёздаҳум - падару модарро зиёратнамудан, дувоздаҳум - тавофи хонаи 

Каъба намудан». 

Агар пурсанд, ки: «Ҳукми имон чанд чиз аст?» Ҷавоб бигў ки: «Ду чиз аст: яке 

дунявӣ ва дигаре ухравӣ». Аммо ҳукми дунявии имон амон ёфтани нафс ва мол 

аст, ки ҳар касе, ки имон дорад, нафси ў аз кушта шудан ва моли ў аз талаф шудан 

маҳфуз мемонад ва ҳукми шаър, ки агар касе ба ғайри ҳақ бикушад вай ба қасос 

кушта мешавад. Ва агар зино кунад, вай сансор карда мешавад. Аммо ҳукми 

ухравии имон наҷот аз оташи дўзах ва расидан ба наими ҷаннат ва мушараф 

шудан ба дидори Ҳақ субҳонаҳу таъоло, ки аҷали ниам аст». 

Агар пурсанд, ки: «Шароити имон чанд аст?» 

Ҷавоб бигў ки: «Ҳафт аст: аввал имон овардан ба ғайб, яъне пеш аз он, ки азоби 

Худои таъолоро бинад ва агар баъд аз муоина дидани азоб имон орад, онро имон 

яъс гўянд ва имони номақбул аст. Чунончи гуфтаанд, ки ҳар касро аз мўъмин ва 

кофир дар вақти мавт мақоми ўро аз биҳишт ё аз дўзах менамоянд. Ва мўъминро 

гўянд, ки агар кофир мурдӣ, ҷои ту ин будӣ, дар дўзах. Ва ҳоло он ки аз дунё ба 

нури имон меравӣ, ҷои ту биҳишт аст, пас ба осоиш бошад. Ва ба кофирон гўянд, 

ки агар ту мусулмон мурдӣ, ҷои ту ин будӣ аз биҳишт ва ҳоло он ки аз ин олам ба 

куфр меравӣ, пас аз мақоми ту ин мавзеъ аст аз дўзах. Пас дар банди пушаймонӣ 

бошад. Дуюм - илми ғайбро хоссаи Худои таъоло донистан, сеюм - биҳишту 

дўзахро нодида гаравидан, чаҳорум – ҳалолро ҳалол донистан, панҷум - ҳаромро 

ҳаром донистан, агар шахсе ҳалол кардаи Ў таъолоро ҳалол надонад ва ҳаром 

кардаи Ў - таъолоро ҳаром надонад, кофир гардад. Ва агарчи калимаи шаҳодтро 

ба забон мнронда бошад ва намоз ва рўза медошта бошад, шашум - аз азоби 

Худои таъоло тарсидан ва аз раҳмати Ў умедвор шудан». 

Агар пурсанд, ки: «Камоли имон чанд чиз аст?» 

Ҷавоб бигў ки: «Аз рўи луғат __________ҳар ду яке аст. Ин ҳар ду ба маънӣ 

инқиёд аст ва дар истилоҳ муғоир аст». Чунон ки «ал - имону иқрорун би - л 

- лисони ва тасдиқун би - л - қалби ва - л - ислому ҳува - л - инқиёду 

биамриллоҳи таъоло ва - л - иҷтинобу ан навоҳиҳи», яъне «ислом инқиёд 

будан ба амри Аллоҳ ва дур будан аз он чӣ наҳй кардааст Ў - таъоло азза 

шаънаҳу». 

Агар пурсанд, ки: «Дин чист?» 

Ҷавоб бигў ки: «Ад- дину индаллоҳи ҳува - л - ислому». 

Агар пурсанд, ки: «Имон фарз аст ё суннат?» 
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Ҷавоб бигў ки: «Аввал банда иқрор мекунад бар ваҳдонияти Худои 

таъоло, ки барҳақ аст. Ин фарз аст. Ва такрори ў суннат аст». 

Агар пурсанд, ки: «Имон ба кадом оят фарз шудааст?» 

Ҷавоб бигў ки: «Бо ин оят фарз шудааст:» «Ҳаббаби илайкумул - имона 

ва зайнаҳу фӣ қулубикум». Ва ба ин ҳадис суннат собит шудааст: «Наҳну 

нашҳаду бимо аҳадаллоҳу биҳӣ». 

Агар пурсанд, ки: «Ба ваҳдонияти Худои таъоло имон овардан ба кадом оят собит 

шудааст?» 

Ҷавоб бигў ки: «Ба ин оят собит шудааст: «Шаҳидаллоҳу аннаҳу ло илоҳа иллоҳу 

ҳува». 

Агар пурсанд, ки: «Имон чист? Ва ислом чист? Ва эҳсон чист?» Ҷавоб бигў ки: «Ба 

ин мазмун, ки аз ҳазрати Умар ибни Хаттоб ривоят кардаанд, ки гуфта дар аснои 

он ки мо будем назди Расуллуллоҳ, саллаллоҳу алайҳи ва саллам рўзе ба ногоҳ 

тулўъ гардид бар мо, яъне  зоҳир шуд бар мо марде, ки нек сафед буду ҷомаи ў 

шадид буд, сиёҳии мўи ў ва дида намешуд бар вай асари роҳро, мисли 

ғуборролудагӣ ва шикастагиранг ва сустӣ ва монда шудагӣ. Ва ҳол он ки 

намешинохт ўро аҳаде аз моҳон, то ки ў наздик омад ва нишаст пеши он ҳазрат 

саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Пас пайваста гардонид ҳар ду зонуи худро ба рўи 

зонуи худ ва гуфт: «Эй Муҳаммад, алайҳиссалоту вассалом, хабар деҳ маро аз 

ислом». 

Гуфтаанд: «Ислом он аст, ки шаҳодат орӣ Худоеро ки нест илоҳе ҷуз зоти поки Ў 

таъоло ва шаҳодат орӣ, Муҳаммад саллаллоҳ алайҳи ва салам бандаи Худо ва 

расули ўст. Ва бар пой дорӣ намозро ва бидиҳӣ закоти молро ва рўза дорӣ моҳи 

шарифи рамазонро ва тавоф кунӣ хонаи Каъбаро, агар метавонӣ рафт». Ва гуфт 

он мард: «Рост гуфтӣ, эй Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассаллам. Ва гуфтанд 

ҳазрати Умар: «тааҷҷуб кардем аз ин мард, ки суол мекард ва ўро ростгў 

медонист». Боз он мард гуфт : «Хабар деҳ маро, эй Муҳаммад, саллаллоҳу алайҳи 

вассаллам, аз имон». Гуфтанд: 

«Имон он аст, ки имон орӣ ва бигаравӣ ба Худои таъоло ва фариштагони Вай ва 

ба китобҳои Вай ва ба рўзи қиёмат. Ва имон орӣ ба тақдири некӣ ва бадӣ ки ҳама 

аз Худои азза ва ҷалла. Ва ҳар чӣ дар коинот воқеъ шуда ва мешавад ба қазо ва 

иродаи Ўст». Он мард гуфт: «Рост гуфтӣ». Пас гуфт: «Хабар деҳ маро аз эҳсон, 

гуфтанд: «Эҳсон он аст, ки ибодат кунӣ Ўро. Гўё мебинӣ, ту Аллоҳ таъолоро. Агар 

ту надида бошӣ, Ў мебинад». Он мард гуфт: «Рост гуфтӣ». Гуфтанд: «Расули Аллоҳ 

алайҳиссалавот вассалом, ки «Имон бараҳна аст. Ва пўшиши ў парҳезкорӣ аст ва 

ороиши ў шарм ва меваи ў илм аст…» Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам 

гуфтанд, ки «Огоҳ бошед, ки касеро, ки амонатгузор нест, имон нест маар ўро… 

Нест мўъмин аз шумоён касе, ки то дўст дорад барои бародари мўъмин он чизеро, 

ки дўст дорад барои худ… Имон сирре аст дар синаи мўъмин ва ислом ошкоро 

кардани вай аст». 
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ДАР БАЁНИ МАЗАММАТИ ХАШМУ ҒАЗАБ 

 

Эй писар, ҳар касс, ки дорад чор чиз 

Чори дигар ҳам шавад мавҷуд низ. 

Оқибат расвоӣ ояд аз лаҷоҷ, 

Хашмро накнад пушаймонӣ илоҷ. 

Бегумон аз кибр хезад душманӣ, 

Ҳосил ояд хорӣ аз коҳилтанӣ. 

Чун луҷоҷе дар миён пайдо шавад, 

Банда аз шумии ў расво шавад. 

Хашми худро чунки ронад ҷоҳиле 

Ҷуз пушаймониш набвад ҳосиле. 

Ҳар ки гашт аз кибр боло гарданаш 

Дўстон гарданд охир душманаш. 

Коҳилиро ҳар кӣ созад пешае 

Ояд аз хорӣ ба пояш тешае. 

Хашми худро гар фурў нахвард касе, 

Оқибат бинад пушаймонӣ басе. 

Ҳар кӣ ў афтодаву танпарвар аст, 

Нест одам, камтар аз гову хар аст. 

 

ДАР БАЁНИ ҒАНИМАТ ДОНИСТАНИ УМР 

 

Умрро медон ғанимат ҳар нафас, 

Чун равад, дигар наёяд боз пас. 

Ҳеҷ кас аз худ қазоро рад накард, 

Ҳар кӣ розӣ аз қазо шуд, бад накард. 

Ҳар кӣ мехоҳад, ки бошад дар амон, 

Мўҳр мебояд ниҳодан бар забон. 

Месазад, гар умрро донӣ азиз, 

Чун равад, пушташ нахоҳӣ дид низ. 

 

ДАР БАЁНИ ХОМЎШӢ ВА САХОВАТ 

 

Ҳосил ояд чор чиз аз чор чиз, 

Ёд гир ин нукта аз ман, эй азиз. 

Хомўширо ҳар кӣ созад пашае 

Гардад эмин, набвшавад андешае, 

Гар саломат боядат, хомўш бош, 

Гашт эмин, ҳар кӣ некӣ кард фош. 

Аз саховат мард ёбад сарварӣ, 

Шукр неъматро диҳад афзунтарӣ, 

Ҳар кӣ шуд сокиту лаб хомўш кард, 

Аз саломат кисвате бар дўш кард. 
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Гар ҳамехоҳӣ, ки бошӣ дар Амон, 

Рав накўӣ кун ту бар халқи ҷаҳон. 

Ҳар киро одат шавад ҷуду карам, 

Дар миёни халқ гардид мўҳтарам. 

Ҳар кӣ кори нек ё бад мекунад, 

Он ҳама медон, ки бо худ мекунад. 

Эй бародар, бандаи Маъбуд бош, 

То тавонӣ бо сахову ҷуд бош. 

Бош аз бухли бахилон пурҳазар, 

То насўзад мар туро нории сақар. 

 

ДАР БАЁНИ ОБРЎРО БИЯФЗОЯД 

Мефизояд обрў аз панҷ чиз, 

Бо ту гўям, бишнав, эй аҳли тамиз. 

Дар саховат кўш, агар донӣ ғано, 

То физояд обрўяд аз сахо. 

Бурдборию вафодорӣ гузин, 

З-он ки обрўй афзояд аз ин. 

Он ки ў бар халқ бахшояд ҳаме, 

Бешак, обрўй афзояд ҳаме. 

Чун ба кори хеш ҳозир будаӣ, 

Обрўи хешро афзудаӣ. 

Аз саховат обрў афзун шавад, 

В-аз бахили бехирад малъун шавад. 

Ҳар киро бо халқ бахшоиш бувад, 

Обрўи вай дар афзоиш бувад. 

Бош доим бурдбору бовафо, 

То ба рўи хеш бини сад зиё. 

То бимонад сират аз душман ниҳон, 

Сирри худ дўстон камтар расон. 

То нагардӣ пеши мардум шармсор, 

Он чӣ худ нанҳода бошӣ, бармадор. 

Эй бародар, пардаи мардум мадар, 

То надаррад пардаат шахси дигар. 

Барҳавои дил макун зинҳор кор, 

То наёрад пас пушаймонит бор. 

То забонат бошад, эй хоҷа дароз, 

Дўст кўтаҳ дору ҳар ҷониб матоз. 

Қадри мардумро шинос, эй мўҳтарам, 

То шиносад дигаре қадри ту ҳам. 

Ҳар киро қадре набошад бар ҷаҳон, 

Зинда машмораш, ки ҳаст аз мурдагон. 

Аз қаноат ҳр киро набвад нишон, 

Кай тавонгар созадаш моли ҷаҳон? 
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Бар адўи хеш чун ёбӣ зафар, 

Авф пеш ору ҷурмаш даргузар. 

Доимо мебош аз Ҳаққ тар скор, 

Низ бош аз раҳматаш умедвор. 

Ботавозўъ бошу хў кун бо адаб, 

Сўҳбати парҳезкорон металаб. 

Бурдборӣ ҷўй, беозор бош, 

То ки гардад дар ҳунар номи ту фош. 

Сабру илму ҳилм тарёке диланд, 

Ҳирсу буғзу кина заҳри қотиланд. 

Ҳамчу тарёканд доноёни даҳр, 

Қотиланд, эй хоҷа, нодонон чу заҳр. 

Мардум аз тарёк меёбанд наҷот, 

Худ касе аз заҳр кай ёбад ҳаёт? 

Фахри ҷумла илмҳо нон додан аст, 

Дар ба рўи дўстон бикшодан аст. 

Гарчи доно бошию аҳли ҳунар, 

Хешро камтар зи ҳар нодон шумар. 

 

ДАР БАЁНИ ҒАМХОРӣ КАРДАН БО МАРДУМ 

 

Бар сари болини беморон гузар, 

З-он ки ҳаст ин суннати хайрулбашар. 

То тавонӣ, ташнаро сероб кун, 

Дар маҷолис хидмати асҳоб кун. 

Хотири айтомро дарёб низ, 

То туро пайваста Ҳаққ дорад азиз. 

Чун шавад гирён ятиме ногаҳон, 

Арши Ҳаққ дар ҷунбиш ояд он замон. 

Чун ятимеро касе гирён кунад, 

Молик андар дўзахаш бирён кунад. 

Он ки хандонад ятими хастаро, 

Боз ёбад ҷаннати дарбастаро. 

Ҳар ки асрорат кунад фош, эй писар, 

Аз чунон кас дур мебош, эй писар. 

Дар ҷавонӣ дор пиронро азиз, 

То азизи дигарон бошӣ ту низ. 

Бо заифон гар бубахшоӣ равост, 

К-ин зи сиратҳои хуби авлиёст. 

Бар сари серӣ махўр ҳаргиз таом, 

То намирад дар бадан қалб, эй ғулом. 

Иллати мардум зи пурхорӣ бувад, 

Хўрдани пур тухми беморӣ бувад. 

Роҳате набвад ҳасуди шумро, 
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Козиби бадбахтро набвад вафо. 

Ҳар мунофиқро ту душмандор бош, 

Аз ваю аз феъли вай безор бош. 

Тавбаи бадхў куҷо маҳкам бувад, 

Мар бахилонро мурувват кам бувад. 

То шавад дини ту софӣ чун зулол, 

Бош доим толиби қути ҳалол. 

Он ки бошад дар паи қути ҳаром, 

Дар тани ў дил ҳамемирад тамом. 

 

ДАР БАЁНИ АТОИ ҲАҚҚ ТАЪОЛО 

 

Чор чизат аз атоҳои карим, 

Бо ту гўям, ёд гираш, эй салим. 

Фарзи Ҳаққ аввал ба ҷо овардан аст, 

Волидайн аз хеш розӣ кардан аст. 

Ҳукми дигар чист? Бо шайтон ҷиҳод, 

Чорумин - некӣ ба халқи номурод. 
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