
 

 

 

Нукоте чанд дар мавриди 

суннатцои муаккада ва 

ротиба ва цукми тарки он 
[Тоҷикк – Tajiki  طاجيكيث– ] 

 

 

 
Тарҷума ва тация: Муцаммадазиз Раҷабк 
 
 
 
 
 

 

 

2014 - 1435 

 



 

 

 
 تركها حكمو الراتتثو املؤكدة سننال

 «لغث الطاجيكيثةال»
 

 
 

 

 رجب عزيز حممد :ترمجثو إعداد

 
 

 

 
 

 

 

2014 - 1435 

 



 

3 

Нукоте чанд дар мавриди суннатцои муаккада 

ва ротиба ва цукми тарки он. 

  

Дар баррасии ин мавзуъ ва бажни тафосили ин 

масъала якчанд нуктаро бацс кардаам: 

Маънои суннати муаккада ва суннати ротиба, 

фазилати адои он, мазаммат ва хатари тарки он, 

цукми тарки он ва фацми сацеци ин цукм. 

  

Суннати ротиба ва суннати муаккада. 

  

Суннати ротиба он суннате цаст, ки тобеъ цаст 

ва ж ба маънои вобаста ба чизе дигар цаст, мисли 

суннатцои қаблк ва баъдии намозцои фарзк. 

Ва баъзецо ин номро ба он намозцое гуфтаанд, 

ки мабут ба вақти муъайян аст, ғайр аз намозцои 

фариза, ва дар ин ворид мешавад намозцои идайн ва 

намози зуцо. 

Хатиби Шарбинк дар «Муғнил-муцтоҷ» гӯяд: 

 (نا هل وكج: فهيً الرواحب، ويه ىلع املشٍَر اليت نع الفرائض، وكيل)

«<ва аз ҷумлаи сунан, суннатцои ротиба цаст, 

ва он бар қавли машцур цамон намозцое цаст, ки 

цамроци фарзцо мебошад, ва гӯянд: он намозцое цаст, 

ки вақти муъайян дорад». 

Ва цукми намозцои ротиба мустацаб цаст дар 

назди ҷумцури фуқацо, ва цанобила гӯянд: Бе узр тарк 

кардани он макруц цаст. 
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  Ва аммо суннати муаккада, чк тавре ки Ибни 

Обидин бо нақл аз «Бацр» гуфтааст: 

لكو إن اكىج ال نع الرتك، . نا واظب غليً انليب صىل اهلل غليً وسلم)
اىظر رد (. فيه ديلل السيث املؤكدة، وإن اكىج نع الرتك أخياىاً، فيه ديلل غري املؤكدة

 1/221املدخار 

«Ончк, ки Пажмбар (салому дуруди Аллоц бар 

ӯ ва олу асцобаш бод) бар он мувозабат дошт. Лекин 

агар ин мувозабати Пажмбар (бар цамон амал) 

бидуни тарк бошад, пас ин далели суннати муаккада 

цаст, ва аммо агар бо тарк бошад ацжнан, пас далели 

суннати ғайримуаккада мебошад». (ниг. Раддул-

муцтор 1/221). 

  

Ва ин суннатцои муаккадаро цанафицо 

сунанул-цудо ном мебаранд. 

Ибни Обидин (рацимацуллоц) мегӯяд: 

َاجبسيث اهلدى، ويه )  (.نو السنن املؤكدة اللريتث نو ال

«Сунани цудо, ва он аз суннатцои муаккадае 

цаст, ки наздик аст ба воҷиб». 

Ва цукми он (яъне суннатцои муаккада) ин аст, 

ки ба амалкунанда ба он савоб дода мешавад, ва 

тарккунандаи он иқоб карда намешавад, лекин 

маломат ва сарзаниш карда мешавад. Ва баъзе аз 

ацли илм бар ин назаранд, ки цар касе ки бар тарки 

он мувозиб бошад, пас адолати ӯ соқит аст (яъне 
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шоцидии ин гуна инсон мардуд будаву қабул нахоцад 

шуд). 

Ва хулоса ин аст, ки зобити (қоъида барои 

фацму дарки) суннати муаккада чунин аст: Ончк, ки 

Пажмбар (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш 

бод) бар он мудовамат ва мувозабат доштааст, ва 

онро тарк накардааст. 

Ва зобити суннати ротиба ин гуна цаст: Ончк, 

ки тобеъи ғайраш цаст дар вақти муъайян. 

Пас дар асоси ончк, ки гуфтем, дониста 

мешавад ки суннат дар як вақт цам ротиба ва цам 

муаккада метавонад бошад, мисли суннатцои қаблк 

ва баъдии намозцои фарзк. Ин суннатцо ротиба цаст, 

зеро ки тобеъи фарзцо цастанд, ва цамчунин муаккада 

цастанд, зеро ки Пажмбар (салому дуруди Аллоц бар ӯ 

ва олу асцобаш бод) бар он мудовамат ва мувозабат 

дошт, ва онро тарк накардааст. 

Ва он (яъне сунани равотиб) дац ракаъат аст, 

чк тавре ки дар цадиси Ибни Умар (разияллоцу анцу) 

омадааст: 

كتل ركػخني : خفظج غو رسَل اهلل صىل اهلل غليً وسلم غرش ركػات
الظٍر، وركػخني ةػدٌا، وركػخني ةػد املغرب يف ةيخً، وركػخني ةػد الػشاء يف ةيخً، 

 (729مسلم ، 1181، 1181ابلخاري )وركػخني كتل الصتح 

«Аз Расулуллоц (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва 

олу асцобаш бод) дац ракаъат цифз кардам (медонам): 

Ду ракаъат қабл аз Зуцр (яъне Пешин) ва ду ракаъат 
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баъди он, ва ду ракаъат баъди Мағриб (яъне Шом) 

дар хонааш, ва ду ракаъат баъди Ъишо (яъне Хуфтан) 

дар хонааш, ва ду ракаъат қабл аз Субц (яъне Бомдод) 

он соъате ки цеҷ кас ба назди Пажмбар ворид 

намешуд (яъне ӯ дар хонааш буд), Цафса (завҷаи 

Пажмбар, модари муъминон, хоцари Абдуллоц ибни 

Умар — разияллоцу анцумо) ба ман гуфт, ки агар 

азон гуфта мешуд ва субц тулӯъ мекард, Пажмбар ду 

ракаъат намоз мехонад». Бухорк 1180 ва 1181 ва 

Муслим 729. 

  

Ва дар ривояти дигар омадааст, ки Пажмбар 

(салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод) 

гуфт: «Цар бандаи мусалмоне, ки цар рӯз барои 

Аллоц таъоло дувоздац ракаъат намоз мехонад, Аллоц 

барояш хонае дар Бицишт бино хоцад кард». Имом 

Муслим аз цадиси Умми Цабиба (разияллоцу анцо) – 

728. 

  

Ва дар цадиси модари мӯъминон Оиша 

(разияллоцу анцо) омадааст, ки: 

«Пажмбар (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу 

асцобаш бод) чацор ракаъати қабл аз Зуцрро тарк 

намекард». 

  

Пас бо он цадиси Ибни Умар (разияллоцу 

анцумо) ва цамчунин бо ривоятцои дигар маълум 
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мешавад, ки 12 ракаъат аст ва қабл аз Зуцр чацор 

ракъат мебошад. 

  

Ва муаккадтарини ин равотиб суннати намози 

Бомдод аст ва баъди он суннати намози Шом ва 

цамчунин намози Витр мебошад. 

  

Ва ацжнан суннат метавонад ротиба бошад, 

вале муаккада нест, мисли чацор ракаъат қабл аз 

намози Аср, ин суннат ротиба цаст, зеро ки тобеъи 

фарзи намози Аср аст, вале муаккада нест, зеро ки 

Пажмбар (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш 

бод) бар он мувозабат ва мудовамат накардааст. Аз 

ибни Умар (разияллоцу анцумо) ривоят шуда, ки 

Пажмбар (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш 

бод) фармуд: 

 (دأمحد و أةَ داو" ) رخم اهلل امرأ صىل أربػاً كتل الػرص"

«Аллоц рацмат кунад шахсеро ки қабл аз 

намози Аср чацор ракаъат намоз бигзорад». (ривояти 

имом Ацмад ва АбуДовуд). 

  

Фазилати адои суннатцои ротиба ва мазаммат 

ва хатари тарки он. 

  

Дар бажни фазли ин сунан ва мазаммати тарки 

он ва хатари тарки ин суннатцо ба дижнат ва тақвову 

салоци шахс ақволи зижд аст ва ацодиси Пажмбар дар 
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фазли адои ин суннатцо ва фавоиди он машцур 

мебошад. 

  

Ва мо инҷо чанд намунае меорем, токи нигоци 

ацли илм ба ин масъала бажн карда шавад: 

  

Имом Нававк мегӯяд: 

َد أخياىاً ال حرد شٍادحً ، نو حرك السنن الراحتث وتسبيدات الركَع والسج
روضث )  ونو اغخاد حركٍا ردت شٍادحً؛ تلٍاوىً ةادليو ٌذا ةللث نتاالحً ةاملٍهات

 (الطابلني
«Цар кас, ки сунани ротибаро ва тасбицоти 

рукуъ ва суҷудро ацжнан тарк мекунад, шацодати ӯ 

радд карда намешавад (мақбул аст), ва аммо он касе 

ки тарки онро одат кардааст, пас шацодаташ мардуд 

аст, ба хотири бепарво буданаш нисбати ин умури 

муцим ва сацлангорияш дар дин». (Равзатут-Толибин 

11/233). 

  

Ва шайхул Ислом Ибни Таймия мегӯяд: 

وُرّدْت ، السنن الرواحب ـ دل ذلم ىلع كلث دييً: نو أرص ىلع حركٍا ـ أي
 (253، 23/127جمهَع الفخاوى ) شٍادحً يف نذٌب أمحد والشافيع وغريٌها 

«Цар касе ки бар тарки он (яъне суннатцои 

ротиба) мусирр бошад (яъне одат кардаву мувозиб 

бошад), ин далели қиллат ва камбуди динаш 

мебошад ва дар мазцаби имом Ацмад ва Шофеъи ва 
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ғайраашон шацодати ин гуна шахс (яъне шоцидияш) 

мардуд аст». (Маҷмуъул фатово 23/127, 253). 

  

Ва аллома Алк Қорк дар Мирқотул-мафотиц 

мегӯяд: 

َم والػخاب وحركٍا " َجب الل أال حرى أن حرك سيث أي سيث حكاسال ي
ا جيػل صاختً نتخداع ةال ارحياب  ."اسخخفافا يثتج الػصيان والػلاب وإىكاٌر

«Магар намебинк (намедонк), ки тарки 

суннат, цар гуна суннате ки бошад, аз рӯйи танбалк 

муҷиби сарзаниш ва маломат аст, ва тарки он аз рӯйи 

сацлангорк ва ночиз шуморидан мусбити исжну иқоб 

аст, ва инкор кардани он, социби инкорро мубтадиъ 

месозад бидуни шак<». 

  

Шайх Муцаммад Солици Усаймин гӯяд: 

«Бидон, ки аз рацмати Аллоц мебошад, ки ӯ 

барои фарзцо мисли худаш навофилаеро қарор 

додааст. (Ва Аллоц таъоло ин навофилро машруъ 

кардааст) аз ду ҷицат: Яке (ба сабаби ин навофил) 

бартараф кардани халал ва нуқсонцое ки дар фарзцо 

цосил мешавад ва дуввумк зиждат дар аҷру савоби 

амалкунанда ба ин навофил. 

Зеро ки агар ин навофил машруъ намебуд (аз 

ҷониби худи шаръ), пас амал кардан ба он бидъат ва 

залолат буд. 

Ва дар цадис омадааст, ки: Бо навофил 

фароизро комил хоцанд кард рӯзи қижмат (АбуДовуд 



 

10 

864, Тирмизк 413, Ибни Моҷа 1425)». (Шарци мумтиъ, 

маҷлиси шашум, бобу сижмит-татаввуъ, сац. 457). 

  

Ва шайх Абдулазиз Ибни Боз (рацимацуллоц) 

мегӯяд: 

«Ва мустацаб аст барои цар мусалмон, ки қабл 

аз Зуцр чацор ракаъат ва баъдаш ду ракаъат ва баъди 

Мағриб ду ракаъат ва баъди Ъишо ду ракаъат ва қабл 

аз Фаҷр ду ракаъат намоз бихонад ва ҷамъан 12 

ракаъат хоцад буд. 

Ва ин 12 ракаъат равотиб номида мешаванд. 

Зеро ки Пажмбар (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу 

асцобаш бод) бар он мувозиб буд дар цоли иқомат ва 

ғайри сафар, ва аммо дар цоли сафар таркаш мекард, 

магар суннати Бомдод ва намози Витрро. Ӯ (салому 

дуруди Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод) ин ду 

намозро (яъне суннати Бомдод ва витрро) цам дар 

сафар ва цам дар цазар мувозиб буд. Ва дар 

Расулуллоц барои мо намунаи некӯ цаст, чк тавре ки 

Аллоц таъоло фармудааст: 

«Барои шумо дар Расулуллоц усваи (намунаи) 

некӯ цаст». 

Сураи Ацзоб 21 

Ва Пажмбар фармудааст: «Намоз бихонед, 

цамчуноне ки маро дидаед мехонам». (Ривояти имом 

Бухорк)». (Ибни Боз, Се рисола дар салот). 
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Ва цамчунин шайх Абдулазиз ибни Боз мегӯяд: 

«Ва дар адои ин равотиб фоидацои азим аст ва 

муцофазат ва мувозабат бар он аз асбоби дохил 

гаштан ба Бицишт ва наҷот жфтан аз оташ мебошад, 

цамроц бо адои фароиз ва тарки муцаррамот. 

Ва ин суннатцои равотиб татаввуъ ва нофила цаст ва 

фарз нест, лекин фароизро комилу пурра мекунад, 

чк тавре ки дар цадис омадааст. 

Ва ин равотиб аз асбоби муцаббати Аллоц ба 

бандааш аст ва дар мувозабат ба ин равотиб пайравк 

ва иқтидо ба Пажмбар аст (алайцис-салоту вас-салом). 

Пас муъминро зарур аст, ки бар адои ин равотиб 

мувозиб бошад ва ба он ацамият дицад, чк тавре ки 

Пажмбар ба он ацамият медод, цамчунин суннати 

Зуцо ва низ Тацаҷҷуд дар шабонгоц ва Витр, ва 

муъмин ба цамаи ин суннатцо ацамият медицад. 

Ва локин, агар суннати намози Зуцр (яъне Пешин) 

фавт (қазо) шавад, пас қавли савоб ин аст, ки баъди 

гузаштани вақташ қазок хонда намешавад. Зеро ки 

Пажмбар (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш 

бод) вақте ки суннати баъд аз Пешинро баъди Аср 

қазок кард, Умми Салама аз ӯ дар ин маврид суол 

кард: Ож суннатцои пешинро қазок бихонем, агар 

қазо шавад?, Пажмбар гуфт: Не. 

Пас ин (яъне қазо хондани суннатцои пешин баъди 

Аср) аз хусусиятцои Пажмбар аст (салому дуруди 

Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод). 



 

12 

Аммо суннати намози Бомдод агар қабл аз фарзаш 

хонда нашавад ва фавт шавад, баъди намози фарз, ва 

ж баъди тулуъи хуршед қазо карда мешавад. Зеро ки 

дар ацодис омадааст, ончк ки далолат мекунад ба 

қазо хондани он баъди фарз ва баъди тулуъи офтоб 

ва баланд шудани он< 

  

Ва аммо қавли баъзе аз ацли илм бар инки 

тарки суннатцои ротиба фисқ бошад, қавли хубе нест, 

балки қавли иштибоц цаст. Зеро ки суннатцои ротиба 

нафл аст. Ва цар касе ки бар адои фарзцо муцофазат 

кунад ва аз маъсият (муцаррамот) иҷтиноб варзад, 

пас фосиқ нест, балки муъмин ва салимул-адолат аст 

(яъне шоцидияш мақбул аст)..». (Ибни Боз 

(рацимацуллоц), Маҷмуъ фатово ва расоил, ҷузъи 11). 

َم األربػاء  ً ىلع لكهث ألليج يف مسجد اإلفخاء ي  26/7/1415حػليق لسهاخخ
 . ـهغو السنن الرواحب

 نو جمهَع فخاوى ونلاالت اجلزء احلادي غرش

  

Шайх Солец ибни Фавзон (цафизацуллоц) дар 

посухи суоле мегӯяд: 

«Суол: Мусалмоне цаст, ки фарзцоро адо 

мекунад, ва лекин суннатцои ротибаро тарк мекунад. 

Ба назари шумо цукми шаръ дар ин марвид чист? 

Посух: Мусалмон набояд суннатцои ротибаро тарк 

кунад, балки бар он муцофазат бояд дошта бошад, 
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цамчуноне ки Пажмбар бар он мувозабат дошт, магар 

дар цолати он гуна сафаре, ки намозро қаср мехонад. 

Зеро ки дар он (яъне сафар) суннатцои ротиба хонда 

намешаванд, яъне цамроци намозцои қаср суннатцои 

ротибаро намехонад, магар суннати Бомдод, ки қабл 

аз фариза хонда мешавад, хоц дар сафар бошад ва хоц 

дар цазар (яъне цолати ғайри сафар) ва цамчунин 

намози Витр, ки цам дар сафар ва цам дар цазар адо 

карда мешавад. 

Аммо дар ғайри цолати сафар набояд 

мусалмон суннатцои ротибаро тарк кунад, ва 

цамчунин Витрро. 

Балки агар ӯ бар тарки ин суннатцои ротиба ва 

намози Витр мудовамат кунад, адолати ӯ соқит 

гаштаву шоцидияш қабул намешавад. Зеро ки ин 

(яъне тарки суннатцои ротиба карданаш) далолат 

мекунад ба сацлангорияш ва бепарвоияш дар дин. Ва 

агар дар дини худ сацлангорк кунад, пас цатмист, ки 

дар шоцидияш низ сацлангорк хоцад кард». 

http://ar.islamway.net/fatwa/7033 

  

Ҳукми тарки суннатцои ротиба ва фацми сацеци 

ин цукм 

  

Баъд аз бажни фазилати суннатцои ротиба ва 

ақволи ацли илм дар мавриди адои он ва ташвиқ ба 

адои он ва мазаммати тарки он, ва хатари сацлангорк 

http://ar.islamway.net/fatwa/7033
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нисбати он, ба нуктаи дигари мавзӯъ низ ишорае 

мекунем, ки дар бажни цукми тарки ин суннатцо цаст, 

ва ож тарккунандаи ин суннатцои ротиба аз рӯйи 

танбалк, гунацкор мешавад ж не, ва сабаби ин гуна 

бажн чист. Ва фацми дурусти ин цукм чк тавр хоцад 

буд. 

  

Дар фатовои шабакаи ИсломВеб (тацти ишрофи 

шайх Абдуллоц ал-Фақиц) омадааст: 

«Суол: Цукми тарки суннатцои муаккада чист? 

Ва ож торики он гунацкор аст? 

Ҷавоб: Алцамду лиллоц вас-салоту вас-салому 

ала Расулиллоц ва олици ва сацбици, аммо баъд: 

Суннатцои муаакадаро тарккунандааш гунацкор нест, 

вале чунин инсон он кореро тарк кардааст, ки 

Пажмбар бар он мувозабат дошт. Ва чунин инсоне ки 

дар адои суннатцо сацлангорк (бепарвок) мекунад, 

наздик аст, ки дар адои воҷибот низ сацлангорк 

кунад. 

Ва бидон бародари гиромие, ки суол кардак! 

Ин суннатцо цифз мекунанд воҷибот ва фароизро аз 

нуқсону камбудицо, цамчуноне ки пӯст муцофизат 

мекунад мағзро аз фосид шудан. Зеро он инсоне ки 

дар адои суннатцо мувозиб бошад, баъид аст ва 

одатан имкон надорад, ки дар адои воҷибот бепарвок 

кунад. 
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Ва цамчунин ин суннатцо камбуди фароизро 

ҷуброн мекунанд, чк тавре ки дар цадис омадааст: 

«Аввалин чизе ки дар рӯзи Қижмат цисоб карда 

мешавад намоз аст<» 

Ва дар идомаи ин цадис меояд: 

 ..اىظروا ٌل لػتدي نو حطَع : فيلَل الرب غز وجل 

«Он гоц Парвардигор (азза ва ҷалла) мегӯяд: 

Бубинед, ки ож бандаи ман нофилае дорад< (то 

камбуди фароизашро ҷуброн кунад)» 

Пас мусалмонро ҷоиз нест, ки дар адои суннатцо 

бепарвок кунад. 

Валлоцу аълам». 

  

Ва цамчунин дар фатвои дигаре аз цамин шабака 

(Исломвеб) омадааст: 

«Суннат ж ки мустацаб, таркунандааш гунацкор 

нест ва амалкунанда ба он аҷру савоб дорад, лекин 

маънои ин (яъне ин цукм) чунин нест, ки қадру 

манзалати мустацаббот паст карда шавад ва аз 

тамассук ва пойбанд будан ба онцо даст бикашанд, 

балки мусалмонро зарур аст, ки ба пайравк аз 

суннати Пажмбар царис бошад дар гуфтору кирдор. 

Ва муцофазату пойбандк бар суннатцо ба муцофазат 

бар фароиз мебарад. Ва амал кардан ба суннатцо 

циҷобе цаст мижни банда ва тарки воҷибот, цамчуноне 

ки тарк кардани макруцот ва шубцацо циҷобе цаст 

мижни банда ва афтодан ба царомцо. 
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Ва тарки суннат аз рӯйи сацлангорк ва 

бепарвок, далел аст, ки ин шахс хубиву некӯицо ва 

аҷру савобро намехоцад ва ба аҷру савоб рағбат 

надорад. Барои цамин цам, баъзе аз ацли илм бар ин 

назаранд, ки таркунандаи суннат аз рӯйи сацлангорк, 

мустациққи уқубат аст. 

Ва ин сухан, гарчанде ки хилофи қавли ҷумцур 

аст, лекин далолат мекунад ба ончк, ки гуфтем, аз 

ацамият додан ба суннатцо ва адами сацлангорк 

нисбати он. 

Ибни Раҷаби Цанбалк дар шарци Бухорк 

гуфтааст: «Қозк АбуЯъло гуфта: Цар касе, ки бар 

тарки суннатцои ротиба мудовамат кунад, гунацкор 

аст ва ин қавли Исцоқ ибни Роцавия мебошад<»». 

  

Ва цамчунин омадааст: 

«Ин цама (ончк, ки дар цукми тарки суннатцо 

гуфта шуд) дар мавриди он касе цаст аз рӯйи танбалк 

ва монанди он суннатро тарк кардааст, аммо тарк 

кардани он аз рӯйи тацовун (ночиз донистан) ва 

адами рағбат ба он, баъзе аз ацли илм гуфтаанд, ки 

фисқ мебошад. 

Цофиз Ибни Цаҷар дар Фатцулборк дар шарци 

цадиси аъробк, ки аз Пажмбар (салому дуруди Аллоц 

бар ӯ ва олу асцобаш бод) дар бораи фарзцо суол кард 

ва чун Пажмбар ба ӯ посух дод, гуфт: «Қасам ба он 

зоте ки ҷонам ба дасти ӯст, аз ин (ончк, ки Пажмбар 
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ба ман дар мавриди фарзцо гуфт) зижда нахоцам 

кард»; дар шарци ин цадис Ибни Цаҷар чунин 

меорад: «Қуртубк гуфтааст: Дар ин цадис –ва низ 

цадиси Талца дар қиссаи аъробк ва ғайра аз инцо- 

далолат аст бар ҷоиз будани тарки татаввуъот 

(навофил). Лекин агар касе бар тарки суннатцо 

мудовамат кард, нуқсон дар динаш цаст. Ва аммо агар 

таркаш аз рӯйи тацовун (ночизу цақир донистан) ва 

рағбат надоштан ба он бошад, пас фисқ цаст. Ба 

сабаби он ваъиде ки дар цадис омадааст: «Цар кас, ки 

ба суннати ман рағбат надорад, аз ман нест». 

Ва Сацоба ва тобиъин бар адои суннатцо 

мувозиб будаву ба он ацамият медоданд, цамчуноне 

ки бар фароиз мувозиб буданд, ва дар истифода аз 

савоби ин амалцо байни фароиз ва суннатцо фарқе 

намегузоштанд. 

Валекин фуқацо ба хотири умуре мисли 

вуҷуби иъода ва ж тарк, ва вуҷуби иқоб бар тарки он 

ва ж адами он (яъне набудани иқоб), муцтоҷ будаанд, 

ки байни инцо тафриқа кунанд<». (Фатцулборк 

шарци Сацеци Бухорк 3/312).». 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfa

twa&Option=FatwaId&Id=175987 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfa

twa&Option=FatwaId&lang=A&Id=4545 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfa

twa&Option=FatwaId&Id=154719 
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http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=4545
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