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Гуфтугӯи Абдуллоц ибни Аббос бо хавориҷ 

Ба номи Аллоци бахшанда ва мецрубон! 

 

Уммати исломк тайи асрцои мутааххир дар гиромитарин ва 

пурарзиштарин гавцари дини худ мубтало шуд, дар ақидаи софу покиза ва 

беолоишаш, ки онро Пажмбар {дуруду саломи Аллоц бар ӯ ва хонадону жронаш 

бод} аз ҷониби Парвардигораш овардааст, он ақидае ки жрони Пажмбар (Аллоц 

аз эшон розк бод) бар он будаанд ва гурӯци на он қадар бузурги мусулмонон аз 

пайи эшон рафтанд, сипас дар қуруни вопас аз ин цам камтар касе аз эшон 

пайравк намуд: 

َوَّلِيَن  ِخرِيَن  (13)ثُ لٌَّة ِمَن اْلأ (14)َوقَِليٌل ِمَن اْلأ  

"Гурӯци зижде аз пешинижн ва гурӯци андаке аз пасинижн". (Воқиъа,13-14). 

 

Бо ин цама, ин тоифаи камъадад аз уммати исломк цамвора бар роци цақ 

пирӯз хоцад буд, цамчуноне ки Пажмбар {дуруду саломи Аллоц бар ӯ ва 

хонадону жронаш бод} мужда додааст: 

(.ََل تَزال طَائَِفة من أمِتي ظَاِىرين على الأحق ََل يضرىم من خذلهم َحتَّى يَأأِتي َأمر اهلل وىم على َذِلك)  

“Цамеша гурӯце аз уммати ман бар цақ цувайдо (чира) хоцад монд: Ва касе 

бо эшон мухолифат кунад, осебашон нарасонад, то инки амри Худованд (барои 

барпо кардани Қижмат бар дамидани сур) бижяд ва онон бар ин цол бошанд”. 

(Бухорк ва Муслим). 

Ва ин мусибати азим решацои таърихии амиқ дорад, ки ба асрцои нахуст 

бармегардад. Оғози ин мусибати пурошӯб аз куштори халифаи рошид Умар 

ибни Хаттоб ба дасти маҷусие кинатӯз оби зацролуд чашид, сипас бо хижнати 

ноҷавонмардонае ба Зун-Нурайн - Усмон ибни Аффон ҷоми шацодат 

нӯшониданд. Баъд аз ин масъалаи инкори қадар зуцур кард, сипас оташи фитна 

барафрӯхта шуд ва қатлу куштор мижни муслимин мисли оташе дар хас 

даруфтод ва хавориҷ падида омаданд, сипас шиъагарк пайдо шуд. Ацли 

ташайюъ бо ғулувви хеш аз дин канора гирифтанд ва ақидаи рофизагарк 

мижни уммати исломк мунташир карданд. 

Дар тӯли торих бузургмардоне дар муқобили ин гуна каҷравицо қижм 

карданд, бузургмардоне, ки мижни илму дониш ва мижни амал намудан аз рӯи 

илм ва мижни ҷицод дар роци Худовандро дар сиришту кирдори худ ҷамъ 

мекарданд. Ин бузургони покизасиришт ва покизаэътиқод фазои исломиро аз 

цар гуна инцирофот ва олудагицову унсурцои бегона покиза нигац медоштанд. 

Зимни ин навиштор асаре, ж хабареро1 хоцем барраск кард, ки дар бораи 

намунае аз инцирофоти хатарнок ворид шудааст, ки дар оғозгоци таърихи ин 

                                                           
1
 Ҳадис, хабар ва асар аз истилоцоти улуми цадисанд: 

Ҳадис – гуфтор, кирдор, иқрор ва сифатест, ки ба Пажмбар нисбат дода мешавад.  

Аммо хабар – гӯянд, ки муродифи цадис аст ва гӯянд, ки муғойир асту цадис ба 

Пажмбар таъаллуқ дорад ва хабар ба ғайри Пажмбар ва гуфтаанд, ки хабар ом асту 

цадис хос. 

Аммо асар – гӯянд, ки муродифи цадис аст ва низ гӯянд: ончк ба сацоба ва тобиъин 

таъаллуқ дорад асар аст. "Тайсиру мусталаци-л-цадис", Мацмуд Таццон. 
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уммат воқеъ шудааст ва чк гуна бузургмарде аз дабистони набавк бо ин 

инцироф мухолифат ва муқобала кард. Дабистоне, ки бузургтарин мардони 

таърихро тарбия карда аст! 

Дар ин асар фавоиди зиждест, гарчи цадаф - истихроҷи тамомии ин 

фавоид нест, балки чанд ишораи мухтасарест ба баъзе аз ин фавоид. Мутолаъаи 

бештар ва таъаммуқ дар маъонии ин асарро ба хонандаи гиромк вомегузорем. 

Равиши мо дар арзу тақдими ин асар бад-ин минвол аст: 

- Дар якҷоягк арз намудани тамоми ривоятцои ин асар, аз тариқи изофа 

кардани зиждатцои ривожти гуногун бар ривояти аслк2. 

 

Инак матни асар: 

Аз Ибни Аббос {Аллоц аз ӯ хушнуд бод!} ривоят мешавад, ки гуфт: 

“Вақто ки царурия3 ба вуҷуд омаданд, дар маконе алоцида ҷамъ гаштанд, 

ки шаш цазор нафар буданд ва қарор карданд, ки ба муқобили Алк ибни Абу-

Толиб ва жрони Пажмбар хуруҷ кунанд. 

Мардоне назди Алк омадаву мегуфтанд:  

- Эй Амирул-муъминин, эшон оцанг доранд, ки бар шумо хуруҷ кунанд! 

Алк мегуфт:  

- Бигзорашон то хуруҷ кунанд, ман бо эшон намеҷангам, то инки нахуст 

эшон бо ман биҷанганд4 ва цамин гуна цам хоцанд кард5. 

Рӯзе ба Алк гуфтам:  

- Намозро (яъне намози Пешинро) сардтар адо кун (яъне каме ба таъхир 

андозу баъди рафтани гармо бигузор), то аз намоз (-и ҷамоъат) намонам, то ки 

бо эшон (бо хавориҷ) гуфтугӯй намоям. 

Алк гуфт:  

- Ман аз онон бим дорам, ки туро осебе бирасонанд. 

Гуфтам:  

Ин-шоаллоцу таъоло, чунин намешавад. Ва ман некӯахлоқ будам ва касеро 

наозурдаам6. 

                                                           

2 Асли ин мақола аз Шайх Маън ибни Абдул-Қодир мебошад, ки бо баъзе шарцу 

изофот ва цамчунин овардани муцтавои таълиқоти Шайх Саъид Мацмуд бар ин 

мақола пешкаши хонандагон мегардад. 
3 Хавориҷро "царурия" бад-он гӯянд, ки дар деце бо номи "Ҳаравро" ҷамъ омада 

буданд, ки воқеъ дар думилии шацри Кӯфа аст. 
4 Алк {Аллоц аз ӯ хушнуд бод!} намехост, ки роци цалро бо эшон аз задухӯрд ва қатлу 

куштор оғоз кунад. Роци цалли хунин ва задухӯрд, яъне ба истилоци имрӯз, роци 

цалли "амниятк". Ва шояд имрӯзцо яке аз сабабцои интишори падидаи такфир ва 

хавориҷ цамин роци цалли "амниятк" бошад, ки ба сабаби зарбу шиканҷа ва зиндону 

фишорцо, цолро аз буда цам бадтар мекунанд. – Шайх Саъид Мацмуд. 
5 Алк медонист, ки ацли Ҳаравро хуруҷ хоцанд кард, зеро ки Пажмбар (салому дуруди 

Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод) дар бораи ин тоифа хобар дода буд.  
6 Яъне Ибни Аббос ба сабаби некӯахлоқии хеш мақбули цама тарафцо буд. Дар ин 

сухани Абдуллоци ибни Аббос ишорае цаст, ки бояд чунин ашхоси мақбули дуҷониб 
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Ибни Аббос мегӯяд: Сипас некӯтарин либосе ки имкон доштам ба бар 

кардам. (Абу-Замил гӯяд: Ибни Аббос марди зебову хубсурат буд). 

Мегӯяд: Цангоми қижми нисфирӯзк бар эшон ворид шудам, дар цоле ки 

онон дар хоби қайлула7 буданд. 

Ба назди қавме ворид шудам, ки цеҷ гоц касеро дар ибодат ва иҷтицод аз 

онцо шадидтар надида будам. Дастонашон монанди зонуцои шутур дурушт 

шуда буданд ва рӯйцояшон аз осори саҷда доғдор, ҷомацояшон обшуставу 

фарсуда8 ва аз бедорхобии зижд ранги рӯяшон зарду парида буд9. 

                                                                                                                                                                                     

(яъне уламову даъватгароне, ки мавриди мақбули царду ҷонибанд) бояд дар цалли 

мушкилоти ҷомеъа дахолат кунанд ва майдони ислоцу цалли ихтилофотро тарк 

нанамоянд. – Шайх Саъид Мацмуд. 
7
 Қайлула – хуфтани нимрӯзон, хоби нимрӯз, хоби қабл аз пешин, хоби қабли 

нисфирӯзк. 
8
 Киноя аз зуцду беэътинок ба зинат. 

9 Ончк ки Абдуллоц ибни Аббос аз авсофи неки хавориҷ нақл мекунад, аз инсофи ӯст 

ва хусумату душманк бо хавориҷ сабаб нагаштааст, ки Ибни Аббос дар мавриди эшон 

беинсофк кунаду дашному тацқир ва ж буцтону дурӯғе ба забон оварад. 

Ва имрӯз низ дар хусумат ва муборизаи мо бо хавориҷ ва ацли такфиру ацли ифрот, 

цамин инсофу адлу ростк метавонад, мардумро нафъ бахшад ва садди роци интишори 

афкори онон гардад, на тацқиру бадзабонк ва туцмату буцтонцои цангомадор. Ҳар 

дурӯғу буцтоне, ки баъзе "хизмати хирсона"-кунандагон ба хотири бадному сижц 

кардани ҷавонони ифротк нашр мекунанд, силоце бар зидди худи эшон хоцад буд ва 

кинаву адоват ва фарцанги кароциятро бештар меафзояд!  

Чк тавре имрӯз мебинем, бадномкуниву шайтонтарошии барзижд аз ҷавононе ки 

пайравии царакатцои ифротк кардаанд. Ва ин сижсати бадномкунк (ва адами 

риъояти адлу инсоф дар муцокима), бештар ҷавонони умматро ба оғӯши царакатцои 

ифротк цавола мекунад. 

Дурӯғ мегӯянд, ки ин ҷавонон ба хотири молу сарват ба ифротицо пайвастаанд, дар 

цоле ки худ бисжр хуб медонем, ки цақиқат чунин нест, балки ангезацои дигаре сабаби 

пайвастани ҷавонон ба царакатцои ифротк шуда аст. Ё ки салафиятро (манцаҷи 

Қуръону Суннатро) бадному сижц мекунанд, ки гӯж сабаби пайвастани ҷавонон ба 

эшон бошад, дар цоле ки медонем салафият ба ғулувву ифрот, хавориҷ ва ацли такфир 

мухолифу муқобил аст! 

Ин ҷавононро ҷоцилу бесавод мехонанд ва дурӯғ мегӯянд, ки аз фарти камсаводк, ж 

бесаводк ба ифротицо пайвастаанд, дар цоле ки цақиқат чунин нест, балки ин 

ҷавонони мазкур аз пешқадамони ҷомеъаи мо будаанд ва саводи кофк низ доштанд, 

вале мутаассифона, бо иллатцои гуногуне (мисли нодуруст бардошт кардан аз 

мутуни шариъат ва ин цам ба хотири набудани таълими кофии ацкоми дин, ж ки 

вуҷуди баъзе аз анвоъи фишору тазйиқцо дар ҷомеъа, ж ки адами вуҷуди иршоду 

рацнамоии саривақтии ацли илм ба ин ҷавонон дар мавриди чигунагии хидмат ба дин 

ва нусрати дин) эшонро аз даст додаем! 
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Чун ворид шудам, гуфтанд:  

- Хуш омадк, эй Ибни Аббос! Чк чиз туро инҷо овард? Ва ин чк ҷома 

(либос) аст, ки ту ба бар кардак? 

Гуфтам:  

- Бар ман чк айб мегиред? Пажмбарро дидам, ки некӯтарини ин гуна 

ҷомацоро ба бар мекард10 ва ин оят низ нозил шудааст, ки: 

َرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّزأق)  (ُقلأ َمنأ َحرََّم زِيَنَة اللَِّو الَِتي َأخأ  
“(Эй Муцаммад!) Бигӯ: Чк касе зинатцои илоциро царом мегардонад ва 

рӯзии покизаро, ки ӯ барои бандагонаш берун оварда аст?”. (Сураи Аъроф - 32). 

  :Гуфтанд

- Барои чк омадк? 

Гуфтам:  

- Омадам, то ки бо шумо дар бораи асцоби Пажмбар суцбат кунам ва аз 

назди домоди Пажмбар омадам. Ёрони Пажмбар касоне цастанд, ки вацй 

(шариъат ва Қуръону Суннат) бар эшон нозил мешуд ва эшон ба фацму дарки 

онцо огоцтаранд, вале дар мижни шумо касе аз жрони Пажмбар нест11.12 

                                                                                                                                                                                     

Бо чунин усули мунцариф ва буцтону газофабофк наметавон пеши ин инцирофро ва 

ифротк гаштани ҷавононро гирифт!... 

Пас бояд ки бо адлу инсоф ва шунидани тарафи муқобил ва сидқу ростк бо пайравони 

имрӯзи хавориҷ муқобала ва мубориза бурд, чк тавре ки ин сацобии бузургвори 

Пажмбар тавонист бо чунин роцу равиши дуруст ду цазор аз хавориҷро ба роци цақ ва 

рушд бозгардонад. 
10 Ва ин аввалин зарбаи Абдуллоц ибни Аббос бар хавориҷ буд, ки мехост бажн кунад, 

хавориҷ аз ацкому фармудацои дин (зуцду тақво ва порсок) бардошти ғалате доранд. 

Ва ончк ки эшон аз диндориву зуцду тақво мефацманд, хилофи фацму фармудаи 

Пажмбар аст (салому дуруди Аллоц бар ӯ ва олу асцобаш бод). 

Бад-ин маънк, ки зуцд ин нест, ки неъматцои Худовандро бар худ царом гардонк, 

балки зуцд дар цақиқат ин аст, ки гирифтори дунж набошк ва ба хотири дунж ва 

шацавоти ин дунжи зудгузар аз амри охират ғофил машавк. 
11 Абдуллоц ибни Аббос гуфтугӯи хешро аз бажни фазилати Сацоба оғоз кард ва бар 

ацаммияти пайравк аз фацму бардошти Сацоба аз дину шариъат таъкид намуд ва 

бар ин ки жрони Пажмбар аз Қуръону шариъат огоцтаранд. Ва бар инки цеҷ касе аз 

жрони Пажмбар бо шумо нест ва чунин фацме аз дин - фацми ғалати шумост, ки 

мунцариф гаштаву аз роцу равиши жрони Пажмбар дур рафтаед. 

Дар он замон ин асли муцим (яъне чигунагии фацму бардошти Сацоба аз дин) як 

амри возецу ошкор ва собиту мақбул буд ва цамагк ба ин цақиқати мусаллам 

муътақид буданд, ки жрони Пажмбар огоцтарини мардум бар мақосиди шариъат ва 

донотарини мардум ба Қуръону Суннатанд ва шоистатарини мардум барои иқтидо 

ва пайравк. Мутаассифона, ин асли муцим ва азимро Абдуллоц ибни Сабои яцудк 

барцам задаву тоифае аз афроди ин умматро гумроц сохта. Ин гумроцк бо номи 

ташайюъ ва рофизагарк зуцур кард, ки асли мазцабу маслаки эшон душманк ва адоват 

бо цамин цақиқат ва меъжр аст - душманк бо фацму бардошт ва мазцабу равиши 

жрони Пажмбар! 
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Баъзе аз онцо гуфтанд: Бо Қурайш (яъне қурайшк) ҷидол макунед, зеро ки 

Худованд фармудааст: “Балки эшон қавми ҷидолкунанда мебошанд”. (Сураи 

Зухруф – 58)13. 

Ва ду тан, ж ки се тан хостанд, ки суцбат кунам14... 

Гуфтам: Маро хабар дицед, ки чк айб мегиред бар писар-аму ва домоди 

Пажмбар ва аввалин касе ки ба Пажмбар имон овардааст, цол онки жрони 

Пажмбар бо ӯянд15! 

                                                                                                                                                                                     

Ба цамин хотир, ин мазцаб дар тӯли торихи вуҷуди хеш, ҷуз кинаву адоват бо жрони 

Пажмбар ва ҷуз мухолифат бо жрони Пажмбар ва сохтану бофтани ривожти дурӯғин 

барои мухолифат бо мазцабу фацми Сацоба чизе бор надодааст, чун роци ин мазцаб, 

аслан ба цамин цадаф ба вуҷуд омадааст! Сутуни каҷ, сояаш низ каҷ аст! 

Хишти аввал гар ницад меъмор каҷ, 

То ба охир мерасад, девор каҷ. 

Лизо, агар шахсе даъво кунад, ки мазцаби шиъа ба хотири зарба задан ба Ислом ба 

вуҷуд омадааст, ба цамин иллат аст!!! 
12 Ва цамчунин барои вазъи имрӯз мегӯем: Кк бояд дар цоли низоъ ва ихтилоф сухан 

бигӯяд, донишмандон ж ки ҷавонони эцсосотк?! Албатта шакке нест, ки бояд 

донишмандон сухан гӯянд. Вале агар имрӯз аз номи уламо ба ҷавонон сухане бигӯйк, 

цатман сокитат мекунанд! 

Донишмандоне ки шумо имрӯзцо дашном додаву мунофиқу хоин мехонед, цаминцо 

буданд, ки динро ба шумо омӯхтанд ва цаминцо цастанд, ки цаққи иҷтицод ва назар 

дар масоилро доранд... – Шайх Саъид. 
13 Истидлол ба ин ояи карима дар муқобала бо Ибни Аббос, нишон медицад, ки чк 

қадр хавориҷ аз фацму дарки дурусти Қуръон мацруманд ва он оятеро ки Худованд 

дар цаққи мушрикини Қурайш нозил кардааст, мехоцанд ки бар сацобии Пажмбар 

татбиқ намоянд. Бале, Ибни Аббос қурайшк цаст, вале қурайшии муъмин аст, на 

мушрик. 
14 Ин далолат бар он мекунад, ки цеҷ вақт набояд рӯцафтода шуд ва аз ислоцу даъват 

ба цаққу цидоят даст кашид, зеро ки ба хости Худованд инсонцое пайдо мешаванд, ки 

цақиқатро хоцанд шунид ва розиянд ки даъвати шуморо бишнаванд ва бо шумо 

гуфтугӯй кунанд. 
15 Бале, жрони Пажмбар цамроци Алк буданд, на цамроци хавориҷ ва мунцарифон. Пас 

ту низ, бародари азиз, имрӯз ба цоли худ нигар, ки дар чк роце ва бо чк касе рацсипор 

цастк! Ож ончк ки мегӯк ва ончк ки тасаввур мекунк, қавлу тасаввури ацли илм аст, 

ж ки шиъору даъво ва афкори парокандаи ҷавононе амсоли худат!? Бубин, ки ож ацли 

илм дар ин роц бо ту цастанд, ж ки баръакс, мухолифи ин маслаки ту мебошанд! 

Ва цамчунин, мабодо фиреби бесаводонеро хӯрда бошк, ки арзише ба ацли илм қоил 

нестанд. Ин цама масоили муциме, ки хабар дорк, мисли "цукми тоғут" ва "тавалло 

ва табарро", "ҷицод дар роци Аллоц", "цақро бажн кардан ва аз касе царос надоштан" 

ва ғайраро аз цамин ацли илм омӯхтак, пас татбиқашро низ аз эшон бигир ва гумон 

макун, ки ацли илм (ворисони Пажмбар) тарсуву мунофиқ буданд ва ба илму дониши 

худ амал намекарданд. Гумон мабар, ки ацли илм ба хотири шацавоти дунж - уқбои 

хешро мефурӯшанд! 
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Гуфтугӯи Абдуллоц ибни Аббос бо хавориҷ 

Гуфтанд: Се чизро бар ӯ айб мегирем. 

Гуфтам: Чист он? 

Гуфтанд: Аввал инки ӯ инсонцоро дар дини Худованд довар қарор дод, цол 

онки Худованд фармудааст: 

ُم ِ َلَّ لِلَّوِ ) (.ِ ِن الأُح أ  

“Цароина цукм (доварк) танцо азони Аллоц мебошад”16, пас баъди ин 

фармудаи Худованд, инсонцоро чк мондааст ба цукм. 

Гуфтам: Боз чк? 

Гуфтанд: Ӯ (бо қавме) ҷангид, вале на асир гирифт ва на ғанимат. Агар (он 

қавм) кофир будандк, пас моли эшон барои ӯ цалол будк ва агар муъмин 

будандк, пас рехтани хуни эшон (ва ҷангидан бо он қавм)17 барои ӯ царом будк. 

 

                                                                                                                                                                                     

Таъну тацқир ба ацли илм, равиши маълум ва машцур аст, равиши ацли бидъат ва 

залолат, аммо равиши ацли Суннат эцтироми уламост ва гумони нек ба эшон 

бурдан, пайравк ва иқтидо ба ворисони Пажмбар кардан аст... 
16 Шиъоре ки хавориҷ сар медоданд:  

ُم ِ َلَّ لِلَّوِ ) (.ِ ِن الأُح أ  

 “Ҳароина, цукм (доварк) танцо аз они Аллоц аст”, шиъори цаққе буд, вале чк тавре 

ки Алк (разияллоцу анцу) гуфтааст, ба хотири ботил (бар асоси фацму бардошти 

ботилу нодуруст) гуфта шуда аст. 

Ин шиъоре ки хавориҷ он рӯз сар дода буданд, цосилаш ин буд, ки Алк ва Муъовия 

(разияллоцу анцумо) ва лашкару пайравони царду тараф ва жрони Пажмбар (Аллоц аз 

онцо розк бод) кофир хонда шуданд ва номусу хуну моли мусулмонон цалол шуморида 

шуд. 

Имрӯз низ хавориҷ ва хавориҷсифатон аз Қуръону Суннат ва каломи ацли илм 

иқтибос меоранд, вале бидуни фацми сацец ва бидуни риъоят кардани шарту 

меъжрцои ацкоми шариъат. Имрӯз низ бо шиъорцои ҷаззобе ва суханроницои 

цангомадоре ҷомеъацоро такфир карда, кишварцои мусулмонро дижри куфру тоғут 

цукм мехонанд. Бо такфири як шахсе муъайян (ва он цам дар асоси усул ва қоъидацои 

мазцаби ботилашон) мухолифин ва боқимондаи мардумро низ кофир мехонанд, зеро 

ки дар раъйи кофир донистани мухолифонашон бо эшон цамроц нагаштаанд... 

 
17 Хавориҷи дирӯз намедонистанд ва хавориҷи имрӯз низ намедонанд, ки ҷанг байни ду 

гурӯце аз мардум цатман, ба хотири куфру ислом нест, цатман, як тараф 

мусулмони комил ва тарафи дигар кофиру муртад нест, балки ҷангу куштор байни 

ду гурӯц мусулмон низ эцтимол дорад ва ин ҷанги фитна аст. 

Ва ончк ки дар ҷанги Ҷамал рух дод, аз цамин гуна ҷанг буд, мижни ду гурӯц аз 

мусулмонон ва дар чунин ҷанг ғанимат ситондан ва асиру каниз гирифтан вуҷуд 

надорад ва дар чунин ҷанг, куштани шахси захмк ва таъқиб кардани шахси фирорк 

ҷоиз нест. 

Ин гуна масоилро хавориҷ ва хориҷисифатон намедонанду донистан цам намехоцанд! 

Муцим барои инцо цатман кофиру муртад цукм кардани касе ва ж тарафе ва ж 

тоифае мебошад.  
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Гуфтугӯи Абдуллоц ибни Аббос бо хавориҷ 

Гуфтам: Ва боз чк? 

Гуфтанд: Худро (номи худро цангоми навиштан) аз “амири муъминон” 

будан цазф кард, пас агар амири муъминон набошад, цосил ин аст, ки амири 

кофирон аст. 

Гуфтам: Ож ишколи дигаре цам доред? Гуфтанд: Цамин кифоя цаст. 

 

Гуфтам: Агар аз китоби Худованд ожти муцкамро бихонам ва аз Суннати 

Пажмбар чизеро ки инкор намекунед бар шумо ривоят кунам, (аз ин цоли хеш) 

бозмегардед? 

Гуфтанд: Бале! 

Гуфтам: Аммо посухи ишколи нахустин ин аст: 

Худованд фармудааст: 

تُ ُل ا اللَّيأَ  َوَأ  أُتمأ ُحُرمٌ )   (.يَاَأي  َها الَِّذيَن  َمُن ا ََل تَ  أ

“Эй касоне ки имон овардаед, дар цоли эцром сайдро шикор макунед 

(макушед)” 

Ва дар идомаи оят фармуд, ки агар касе аз шумо амдан бикушад, пас 

каффора дорад, ки дар он каффорат 

ٍل ِمنأُ مأ ) ُ ُم ِ ِو َذَوا َع أ (.َيحأ  

“ду нафар одил аз мижни худатон қазоват кунанд”. (Сураи Моида – 95). 

Ва цамчунин дар мавриди зану шавцар фармудааст: 

ِلَها) ِلِو َوَحَ ًما ِمنأ َأىأ ُتمأ ِشَ اَق  َ يأِنِهَما فَا  أَعُث ا َحَ ًما ِمنأ َأىأ (.َوِ نأ ِخفأ  

“Ва агар (мижни зану шавцар ихтилофе афтод ва) тарсидед (ки ин боиси) 

ҷудок мижни онцо шавад, пас доваре аз хонаводаи шавцар ва доваре аз 

хонаводаи цамсар (интихоб кунед ва барои рафъи ихтилоф) бифристед”. 

(Сураи Нисо – 35). 

Инак ман шуморо ба Худованд савганд медицам, ки бигӯед ож довар қарор 

додани инсонцо дар робита бо цифзи хунашон ва ҷонашон ва дар робита бо 

ислоцу сулцашон, шоистатар аст, ж ки дар мавриди заргӯше, ки чоряк дирцам 

қимат дорад ва ж дар робита бо ақди никоци зане? Ва инро цам бидонед, ки агар 

Худованд мехост, цатман дар ин маврид цукми хешро нозил мекард ва бар 

уцдаи инсонцо намегузошт. 

Посух доданд: Бале, цифзи хунашон ва ислоци душманиву кина шоистатар 

аст! 

Гуфтам: Ож аз ин (ишкол) хориҷ шудам (яъне посухатонро гирифтед)? 

Гуфтанд: Бале! 

 

Гуфтам: Аммо ишколи дуввуматон, ки гуфтед, (дар ҷанги Ҷамал) ҷангид, 

вале асиру ғанимат нагирифт. (Посухаш ин аст, ки) ож мехоцед, модаратон 

Оишаро асир бигиред? Ё ки шумо ончиро ки аз дигарон цалол медонед аз ӯ 

цалол медонед? Кофир мешавед! 

Ва агар гумон кунед, ки Оиша модари муъминон нест, пас кофир шудаед 

ва аз Ислом хориҷ гаштаед. Худованд мефармояд: 

ِمِنيَن ِمنأ َأ  أُفِ ِهمأ َوَأزأَواُاُو ُأمََّهاتُ ُهمأ ) (.النَِّبي  َأوأَلى  ِالأُم أ  
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Гуфтугӯи Абдуллоц ибни Аббос бо хавориҷ 

“Пажмбар барои муъминон аз худашон цам авлотар аст ва цамсарони 

Пажмбар модарони муъминонанд”. (Сураи Ацзоб – 6). 

Пас шумо мижни дуто гумроцк цастед, кадомеро ки хоцед интихоб намоед! 

Ож аз ин ишкол хориҷ шудам? 

Ибни Аббос мегӯяд: Онцо ба якдигар нигоц карданду гуфтанд, бале! 

 

Гуфтам: Аммо гуфтаатон, ки Алк номи худро аз “амири муъминон” будан 

цазф кард, посухашро бо чизе медицам ки розк мешавед. 

Пажмбар (салому дуруди Аллоц бар ӯ бод) рӯзи Цудайбия Қурайшро 

даъват кард, то ки байни Пажмбар ва байни онцо ацдномае навишта шавад ва ба 

Суцайл ибни Амр ва Абу-Суфжн навишт. 

Ва Пажмбар гуфт: Эй Алк, бинвис, ин (ончк ки дар ацд омадааст) чизе цаст, 

ки “Муцаммад – фиристодаи Аллоц” бар он цукм кардааст. 

Аз тарафи Қурайш гуфтанд: Агар медонистем, ки фиристодаи Аллоц 

цастк, туро аз Байтуллоц бознамедоштем ва бо ту намеҷангидем, балки бинавис: 

Муцаммад ибни Абдуллоц! 

Пажмбар дар посух гуфт:  

- Савганд ба Аллоц, ки дар цақиқат, фиристодаи Аллоц мебошам, 

агарчанде бовар намедоред. 

Навис, эй Алк: Муцаммад ибни Абдуллоц! 

 

Ибни Аббос мегӯяд: Расулуллоц (салому дуруди Аллоц бар ӯ бод) бецтару 

бартар аз Алк (разияллоцу анцу) буд ва он гоце ки номи худро аз “пажмбарк” 

цазф кард, аз нубувват ва пажмбарк хориҷ нагашт. 

Аз ин цам хориҷ шудам (ба ин ишколатон цам посух гирифтед)?! 

Гуфтанд: Бале! 

Ва (дар натиҷа) ду цазор нафари он қавм бозгашту чацор цазори эшон 

боқк монду бар гумроцк кушта шуданд”. 

("Мусаннаф"-и Абдур-Раззоқ 18678 ва "Муснад"-и Имом Ацмад 3187, 

"Мустадрак"-и Ҳоким 2/150-152 ва ғайрацо). 

 

Аслцое18 муцим ва дарсцое азим дар ин асар: 

                                                           

18 Асл - появу асос ва беху буни цар чизро гӯянд. Асл чизест муцкаму собит, ки дигар 

чизцо (аз умури фарък ва масоили ҷузък) бар он бино мешавад. 

Шайх Абду-р-Рацмони Саъдк гӯяд: 

والفروع , واْلص ل تبنى عليها الفروع, َل ثبات لها  َل  ها, واْلص ل لألشجار, ومعل م أن اْلص ل وال  اع  للعل م  منزلة اْلساس للبنيان
و ها يحلل الفرقان  ين , و ها تعرف ماخذ اْلص ل, وينمى  ماااً مطرداً , و ال  اع  واْلص ل يثبت العلم وي  ى, تثبت وتت  ى  اْلص ل

. الم ائل التى تتتبو  ثيراً 
"Пайдост, ки усул ва қавоъид барои улум ба ҷои асос барои хона ва ҷои реша барои 

дарахт аст, ки бе асоси худ усутвор нахоцанд монд. Ва бар цамин усул фурӯъро бино 

мекунанд ва ин фаръу шохацо бар цамин аслцо устувор мемонанду қавк мегарданд ва 

пажпай меболанд. 
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Гуфтугӯи Абдуллоц ибни Аббос бо хавориҷ 

Аввал: 

Сабаби гумроцк ва инцирофи хавориҷ фацми ноқис ва бардошти ғалат аз 

мутуни шариъат аст ва муцимтарини сабабцои гумроции эшон бар ду банд аст: 

1. Фацмидани мутуни шариъат бо аввалин пиндору фацме ки ба сарашон 

меояд, бидуни тааммул ва риъояти мақосиди шариъат ва мақосиди мутуни 

шарък. Бад-ин сабаб дар тацрифу таъвили нодурусти мутуни шариъат 

афтоданд. 

2. Баъзе аз мутуни шариъатро гирифтаву боқии онро вомегузоранд, 

чунончи як далели шаръиро дар масъалае мегиранду бо он амал мекунанд, вале 

боқимондаи мутуни шариъатро дар худи цамон масъала нодида мегиранд. Дар 

натиҷа, баъзе мутуни шариъат бо баъзеи дигар мекӯбанд. 

(Цамин асли азим ва қоъидаи муцим буд, ки Ибни Аббос {Аллоц аз ӯ 

хушнуд бод!} тавонист, хавориҷро сокит кунад. Яъне боқимонда мутуни 

шариъатро бар эшон арза карду забонашонро баст). 

 

Ва цамин иллати гумроции хавориҷ (яъне бархурди нодуруст бо нусуси 

шариъат) иллати гумроции дигар фирқацо низ мебошад. Имом Шотибк 

(рацмати Аллоц бар ӯ бод) гуфта: 

 الجهل  م اص  التريعة, والتخرص على معا يها  الظن من غير تثبت, أو اْلخذ فيها  النظر اْلول, وَل ي  ن ذلك من راسخ في)
.(مالعل  

"(Сабаби аслии гумроц шудан аз) надонистани мақосиди шариъат ва бо 

тахмину гумон ва бе тацқиқ дурӯғ бастан бар маъонии мақосиди шариъат, ж аз 

рӯи аввалин фацму бардошти хеш онро ба кор бурдан (сар мезанад). Ва ин 

(чунин муносибат бо шариъат) албатта аз социби илму дониш сар намезанад19". 

(Эътисоми Имом Шотибк, 2/182). 
                                                                                                                                                                                     

Аз рӯи цамин қоидацо шинохта мешавад, ки ин усул аз кадома сарчшмацо гирифта 

шудаанд ва  бо ин қавоъид байни масъалацое фарқ мегузоранд, ки бисжр шакку шубца 

меангезанд". ("Тариқу-л-вусул"и Шайх Абду-р-Рацмони Саъдк, сац.4). 

 

Ва Шайху-л-Ислом Ибни Таймия гӯяд: 

َل    أن ي  ن مع اإل  ان أص ل  لية ترد  ليها الجزئيات ليت لم  علم وع ل, ثم يعرف الجزئيات  يف وقعت, و َل؛ فيب ى في  ذب واهل )
  .(في الجزئيات, واهل وظلم في ال ليات, فيت ل  ف اد عظيم

"Ногузир аст, ки инсон бо худ аслцои куллие дошта бошад, ки ҷузъижт ба онцо 

бозгарданд, то ки аз рӯи дониш ва адолат сухан гӯяд. Сипас бидонад ки ин ҷузъижт чк 

гуна воқеъ гаштаанд. Ва илло, дар мавриди ин ҷузъижт дар дурӯғу нодонк боқк монад 

ва дар мавриди куллижт дар нодониву ситам бозмонад. Дар натиҷа, фасоди азиме 

падидор гардад". (Маҷмуъу-л-фатово, Ибни Таймия, 19/203). 

Ончк ки имрӯз аз фасоду инцироф дар илму эътиқод ва фацму бардошти баъзе аз 

ҷавонон мебинем, ғолибан, ба сабаби цамин дур будан ва ғофил буданашон аз усул ва 

қавоъиди ацли Суннат аст! 
19 Ончк ки имом Шотибк гуфта аст, мутаассифона, цақиқати цоли бисжре аз 

ҷавонони эцсосотк ва "қацрамонцо"-и фазои интернет аст, ки бо ақлу зецни мардум 

бозк мекунанд. Дар ин гуфтори имом бештар тааммул бикун, бародари азизам!  
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Гуфтугӯи Абдуллоц ибни Аббос бо хавориҷ 

 

Дуввум: 

Масъалаи цирсу талош барои вацдати муслимин ва ҷамоъати уммати 

исломк. 

Ончк ки Алк {Аллоц аз ӯ розк бод} кард, далели цамин масъала ва цамин 

аслу қоъида цаст; вақте ба Алк хабар доданд, ки ҷамоъате бар ӯ шӯриш хоцанд 

кард, гуфт: "Бигзорашон то хуруҷ кунанд, ман бо эшон намеҷангам, то онцо 

аввал бо ман биҷанганд,...". 

Алк {Аллоц аз ӯ хушнуд бод!} намехост, ки бо қатлу куштори хавориҷ 

сабаби парокандагии мусулмонон шавад ва қудрату шавкати умматро заъиф 

созад, то он даме ки худи хавориҷ бар зидди ӯ қижм кунанд, ж ки бо бидъати хеш 

мусулмононро биозоранд. 

Ва цамчунин, рафтани Абдуллоц ибни Аббос {Аллоц аз ӯ хушнуд бод!} 

барои гуфтугӯ ба назди хавориҷ ва цирсу талоши ӯ барои тафоцум бо эшон ва 

ҷавоб гуфтан ба шубуцоташон бажнгари цамин асл аст. 

Ва имрӯз низ мусулмононро воҷиб аст, ки цамин равишро  бипаймоянд ва 

барои цамдигарфацмиву якпорчагии сафцояшон талош варзанд ва аз цар чизе 

ки сабаби заъфи эшон аст бипарцезанд. Ин аслу қоъидаи муцимро, бо асли 

дигаре аз усули муцим мепайвандем: 

 

Саввум: 

Шояд ин асл, аз асоситарин ва муцимтарин аслцо бошад, ба хотири нижзи 

сахти мусулмонон ба ин асл (ки роци расидан ба вацдат ва якпорчагии 

муслимин) аст. Масъалаи вацдат ва якпорчагии мусулмонон як шиъору 

гуфторест, ки цар мусулмон ва цар ҷамоъате онро ба забон меорад. Цама доди 

вацдат мезананд, цама даъвои цирсу талош бар вацдатро доранд. 

Вале, роци цақиқии расидан ба ин вацдат ва тацқиқи ин якпорчагк кадом 

аст?! Ин аст матлаби муциме, ки мавриди хилоф аст ва пойцо мелағзанду 

фацмцо рацгум мезананд ва қаламцо мунцариф мешаванд! 

 

Вацдати муслимин матлаби шаръист ва мақсаде азим аз мақосиди 

шариъат аст, пас роци расидан ба он низ бояд василаи шарък бошад. Бояд 

вацдати муслимин ибодате бошад, ки бо он ба сӯйи Худованд (азза ва ҷалла) 

тақарруб ҷӯем ва пайдост, ки Худоро парастидан нашояд, магар бо ончи Ӯ худ 

машрӯъ намуда, зеро цар амале, ки бар он амри шариъат набошад, мардуд аст! 

Пас, вацдати мусулмонон маънои дурусташ ин аст, ки цамагк ба фацми 

дурусти Китоби Худо ва Суннати набавк баргарданд, вале бо фацми пешинижни 

солец. Танцо ба ин тариқа метавон уммати парокандаи исломиро муттацид ва 

якпорча кард. Роци ягона барои вацдати саффи мусулмонон цамин асту бас. Ва 

цамин буд равише, ки Ибни Аббос бо хавориҷ ба кор бурдаву Алк онро таъйид 

намудааст! 

Абдуллоц ибни Аббос {Аллоц аз ӯ хушнуд бод!} ба назди хавориҷ рафт, то 

ки эшонро ба саффи иттицоди исломк бозгардонад. Қабл аз онки бо эшон 

мунозара кунад, аввал манцаҷи сацец (равиши дуруст)-ро бажн намуд: 
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Гуфтугӯи Абдуллоц ибни Аббос бо хавориҷ 

"Агар аз Китоби Худои таъоло ожти муцкамро бихонам ва аз суннати 

Пажмбар цамонеро ки инкор намекунед бар шумо ривоят кунам, (аз ин цоли 

хеш) бозмегардед?". 

Пас роци цал ва хуруҷ аз ин бунбаст, цамин Китоби Аллоц ва Суннати 

набавк ва бозгашт ба он аст! 

Ва аммо дар мавриди фацм, қаблан Ибни Аббос ба хавориҷ таъкид карда 

буд: "Омадам, то ки бо шумо дар бораи асцоби Пажмбар суцбат кунам ва аз 

назди домоди Пажмбар омадам. Ёрони Пажмбар касоне цастанд, ки вацй 

(шариъат ва Қуръону Суннат) бар эшон нозил мешуд ва эшон ба фацму дарки 

он огоцтаранд ва дар мижни шумо касе аз жрони Пажмбар нест!". 

Аллоцу акбар! Чк басо софу ошкору возец аст ин манцаҷ! Бозгашт ба 

Китобу Суннат бо фацми гузаштагони некӯкори уммат20!!! 

 

Инак, баъд аз онки равиши сацецро барояшон бажн намуд, ба посух додани 

далелцояшон ва радди шубуцоташон оғоз кард ва фасоду хароби манцаҷашонро 

барояшон тавзиц дод. Пас цар нафаре ки цақро пазируфт ва аз афкору 

эътиқоди хеш бозгашт ва ончк ки ҷамоъати муслимин эътиқод дорад, цамонро 

муътақид шуд, ба саффи муслимин бозгашт. Аммо касе, ки қабул накард ва бар 

эътиқоди хеш исрор варзид, пас ӯ дар муқобили саффи муслимин аст ва роце 

барои вацдат бо ӯ нест. Балки (баъди мунозараи Ибни Аббос) цангоме 

боқимондаи хавориҷ фитнаро идома доданд, Алк {Аллоц аз ӯ хушнуд бод!} бо 

эшон размид ва парвое накард. 

 

Роци расидан ба вацдати муслимин, аз тариқи иттицод бар усули собите 

хоцад буд, иттицод бар аслу асосцои собит аз Қуръону Суннат. Роццои дигарро 

шариъат қабул надорад ва барои мо ҷоиз нест, ки аз "шиъори вацдат" буте 

тарошему цар василаи ғайришаръиеро барои худ ҷоиз донем. 

Он вацдате ки аз тариқи якҷо кардани "гурӯццои дар усулашон мухталиф" 

ба вуҷуд меояд ва бар замми ихтилофашон дар муътақадот дар доирае ва бо 

номе ҷамъоварк мешаванд, вацдати ғайришаръист ва он саффе, ки аз эшон ба 

вуҷуд меояд, саффи устувору муцкам нахоцад буд. 

 

Фармоиши Худовандро тааммул кунем, ки фармудааст: 

(.َواعأَتِلُم ا ِ َحبأِل اللَِّو َاِميًعا َوََل تَ َفرَُّق ا)  

"Цамагк ба ресмони Аллоц чанг бизанед" ва сипас мегӯяд: "ва пароканда 

машавед". (Оли Имрон,103).  

Имом Шотибк {рацимацуллоц} дар тафсири ин оят мегӯяд:  

                                                           

20 Қуръону Суннат бо фацми пешинижни солец! Ин қоъидаву асл аст, на шиъори 

холие, то цар касе тавонад, онро ба забон овараду даъво намояд. Балки он равиши 

комилу шомилест, ки пойбандк бар он инсонро цақ медицад, то даъво намояд, ки 

Қуръону Суннатро бо фацму бардошти пешинижни солец гиранд. 

Аммо даъвои муҷаррад, бидуни риояи ин манцаҷ ва бидуни татбиқ шиъор додани ин 

қоъидаи азим фоидае надорад. 
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"Аз ин оят чунин бармеояд, ки вацдат ва цамбастагк, цамон вақт цосил 

мешавад, ки иттифоқ ва иртибот мутаъаллиқ ба як маъно бошад, аммо агар цар 

гурӯце бар ресмоне чанг занад, пас цатман парокандагк хоцад буд! Ва ин маънои 

фармудаи Худованд аст, ки мегӯяд: 

َتِ يًما فَاتَِّبُع ُه َوََل تَ تَِّبُع ا ال  ُبَل فَ تَ َفرََّق ِ ُ مأ َعنأ َسِبيِلوِ ) (.َوَأنَّ َىَذا ِصَراِطي ُم أ  

"Ин роц - роци мустақими ман аст, аз он пайравк кунед ва аз роццо (роццои 

гуногун) пайравк макунед, ки шуморо аз роци Худованд (мунцариф ва) 

пароканда месозад). (Анъом,153)". (Эътисоми имом Шотибк, 2/182). 

 

Пас, зоеъ кардани усул ба хотири вацдат роцест ғайришарък ва амалест 

ғайримаъқул ва ғайримақбул. Уфтодани парокандагк ва тафриқа мижни 

мусулмонон коре ногузир аст. 

Ва каломи Худованд цақ аст, ки гуфта: 

َتِلِفيَن  .ِ َلَّ َمن رَِّحَم رَ  َك َوِلَذِلَك َخَلَ ُهمأ *  َوَل أ َشاا رَ  َك َلَجَعَل النَّاَس ُأمًَّة َواِحَ ًة َوَلَ يَ َزاُل َن ُمخأ  
"(Эй Пажмбар, ки умедвори имон овардани қавми хеш цастк! Бидон, ки) 

агар парвардигорат мехост, мардумонро (цамчун фариштагон дар як масиру 

бар як барнома қарор медод, ва) миллати ягонае мекард (ва пайравк дини 

ягона менамуд ва онон дар моддижт ва маънавижт ва дар интихоби роци цақ ж 

роци ботил ихтижру ихтилофе намедоштанд), вале (Худованд мардумро 

социбихтижр ва боирода офаридааст, ва) онон цамеша мутафовит хоцанд монд 

(дар цама чиз ва цатто дар интихоби дин ва ж усулу ақоиде). 

(Дар цама чиз, цатто дар дине, ки Худованд барои онон фиристодааст 

мутафовит мемонанд), магар касоне ки парвардигорат ба эшон рацм кардааст 

(ва дар партави лутфу мецрубонии Худованд дар ацкоми дин бо цам 

муттафиқанд). Ва Худованд барои цамин (ихтилофу тафовут ва тацаққуқи 

иродааш ва рацмат кардан) эшонро офаридааст...". (Сураи Цуд, 118-119). 

 

Ва каломи Расулуллоц цақ аст, ки аз парокандагии уммат хабар додааст: 

(.وتفترق أمتي ثالث وسبعين فرقة)...  

"... ва уммати ман ба 73 гурӯц тақсим хоцад шуд". (Сунани Тирмизк, цадиси 

шумораи 2640, ва нигар АбуДовуд 4596, Муснади Ацмад 2/332 ва Туцфатул-Ацвазк 

шарци сунани Тирмизиро, шарци цадиси шумораи 2175 ва 2176). 

 

Пас, дар воқеъ ғайримкон аст, ки ихтилоф ба пуррагк аз байн равад ва цар 

мусулмоне ки ба маънои ин мутуни шарък яқин дорад, ба чунин вацму шиъоре 

фирефта намешавад ва умедвор низ нахоцад буд. Ва ин амрест, ки қазои 

Худованд бар он рафтааст. Чун цақиқати цол ингуна аст, ож маъқул аст, ки аз 

бацри коре имконнопазир дар усул ва пояцои дину имони хеш сацлангорк 

намоем?! Цол онки ба хотири сацлангорк ва кутоцк кардан дар усули дин, 

кайфар ва сарзаниш хоцем дид. 

Бо ин ки цар мусулмони мухлис ва содиқу ғаюр, аз ин цоли уммат ғамгин 

асту бисжр таассуф мехурад, роци цал царгиз ин нест, ки ба хотири амре мавцум 

ва муцол дар усули дин ва эътиқоди худ кутоцк варзем... 
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Аз хонандаи фарзона маъзарат мехоцам, ки дар ин нукта тулонк сухан 

намудам. Сабаб ин аст, ки дар масъалаи вацдат ва вацдатхоцк ба иллати ин 

сацлангорицо дар усули дин ва муътақадот иштибоцоти фоциш ва инцирофоти 

азиме рух додаанд21. 

 

Чацорум: 

Цукм дар арзжбк (бацодицк)-и мардум: 

Цоли хавориҷ дар иҷтицоду талош дар тоат ва ибодати фаровон, аз касе 

пӯшида нест ва Пажмбар (алайцис-салом) низ дар ин маврид мефармояд: 

.(...ميخرج في م ق م تح رون صالت م مع صالتهم, وصيام م مع صيامهم, وعمل م مع عملو)  

"Дар мижни шумо қавме пайдо мешавад, ки шумо намози худро дар 

муқоиса бо намози эшон каму ночиз мешуморед ва рӯзадории худро дар 

муқоиса бо рӯзадории эшон ночиз мешуморед...". (Муттафақун алайц). 

 

Ва Абдуллоц Ибни Аббос {Аллоц аз ӯ хушнуд бод!} гуфтааст: 

"Ба назди қавме ворид шудам, ки цеҷ гоц касеро дар ибодат ва иҷтицод аз 

онцо шадидтар надида будам. Дастонашон ба мисли зонуцои шутур дурушт 

шуда, рӯйцояшон аз осори саҷда доғдор гашта, ҷомацояшон обшуставу фарсуда 

аст (киноя аз зуцду беэътинок ба зинат) ва аз бедорхобии зижд ранги рӯяшон 

парида буд". 

Бо ин цама худопарастк, онон бидъати хатарнокеро овардаанд ва тухми 

хилофро мижни уммати мусулмон коштанд. Аз ин ҷост, ки цар мусулмони 

солим-ақидае, цатман хавориҷро мазаммат мекунад ва донишмандон дар 

китобу мусаннафоти хеш хавориҷро танцо ба хотири барцазар доштани уммат 

аз бидъаташон ва барои бажни фасоди эътиқодашон зикр мекунанд, бидуни цеҷ 

ифтихоре аз ибодат ва талоши эшон (ва заррае аз ибодат ва иҷтицоди эшон 

мадц намешавад)22. 

                                                           

21 Бале, дар масъалаи вацдат ва вацдатхоцк иштибоцоти фоциш ва инцирофоти азиме 

рух додааст. Мисле ки имрӯз баъзецо фиреби "вацдат ва тақриб"-и шиъаро хӯрдаанд 

ва цоло цам дарк накардаанд, ки "найранги вацдат ва тақриб" танцо ба хотири 

нашри бидъат ва залолати шиъа дар ҷомеъацои ацли Суннат аст. 

Магар шарт аст, ки дар асари фитнацои шиъа хуни ҷавонони тоҷик бирезад, то ки 

ин фиребхӯрдацои "вацдат ва тақриб" ба цуш бижянд ва пеши роци шиъашавии 

мардуми ҷоцили кишварро бигиранд?! Магар шарт аст, ки таҷрибаи Яман ва Сурия 

ва Бацрайну Кувайт дар кишвар амалк шавад, то инцо аз кӯтоции худ пушаймон 

гарданд?! 

Рӯзе мерасад, ки ин цақиқатро дарк хоцанд кард, вале он рӯз ҷавоби ин қадар сукут ва 

сацлангорияшонро ва посухи дӯстиву бародарицояшонро хоцанд дод. 
22 Хавориҷ (чк тавре ки Пажмбар фармудааст) аз цамон оғози пайдоишашон цамин 

сифатро доранд, ки обиду зоцид ва "мусулмонони цақиқк" ҷилвагар мешаванд. Чк 

тавре ки имрӯз низ, цамин ибодату тақво ва қацрамонк ва исломдӯстк васфу 

рекламаи эшон аст. Вале ибодат ва зуцди эшон ва даъвои исломдӯстии эшон цеҷ 

самарае надорад, ба хотири эътиқоди ботил ва тасаввуроти ғалате ки доранд, ба 
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Равиши возеци исломк (равиши ацли Суннат) ин аст, ки арзжбии инсонцо 

нахуст бар асоси эътиқодот ва тасаввурот анҷом межбад ва тамоми дигар 

нишонацо (агар мақбули шариъат бошанд) баъд аз баррасии эътиқод меоянд, 

на қабл аз он (чун мақому манзалати инсон ва арзиши ӯ нахуст ба тасаввурот ва 

эътиқодоташ вобаста аст,  сипас ба умури боқимонда). 

Агар мо дар бацодицк ба хавориҷ аз ҷицати талош дар ибодат нигарем ва 

ин чизро тарозу ва миқжс қарор дицем, пас эцтиромашон бояд кард ва эшонро 

бузург дошт ва мақоми эшонро аз мақоми сацоба низ боло пиндошт. Зеро ки 

Пажмбар ба сацоба фармуда буд: "Шумо намози худро дар муқоиса бо намози 

эшон каму ночиз мешуморед,..". Чк қадр баду бероц аст ин гуна арзжбк! 

Вале вақте ки мо эътиқод ва тасаввуротро меъжри асоск барои цукм қарор 

медицем, масъала ранги дигар мегирад ва цама чиз ба ҷойи хеш бозмегардад ва 

дар натиҷа, мебинем, ки хавориҷ дар дини Худованд бидъате хатарноку бузурге 

овардаанд ва тухми фитнаву ихтилофро мижни уммат коштаанду то имрӯз 

мекоранд. 

Эътиқоди сацец, аз паси худ амали солец (кирдори некӯ) ба бор меоварад 

ва цамин эътиқоди дуруст аст, ки мусулмони цақ, пайрави ацли Суннат ва 

Ҷамоъатро аз дигарон ҷудо месозад, аммо эътибороти дигар (мисли талош дар 

ибодат ва ахлоқи цамида ва ғайрацо) чизцое муштараканд, ки онро цам 

мусулмони цақиқк дорад ва цам ацли бидъат ва инцироф. Аз ин рӯ, шоиста 

нест, ки ибодот қабл аз эътидоқот меъжри асоск қарор дода шаванд. 

 

Дар натиҷаи набудани цамин асл (набудани равиши сацеци арзжбк ва цукм 

бар ашхос), ж ки риъоят нашудани цамин асл, пайдост, ки баъзецо дар мадцу 

санои Ҷамолуддини Афғонк ва Муцаммад Абдуц ва дигарон зиждаравк 

мекунанд, он цам ба гумони ин ки онон дар нашри Ислом ва дифоъ аз он талош 

кардаанд, вале ба меъжри асоск таваҷҷуце намекунанд. Барояшон муцим нест, 

ки Ҷамолуддини Афғонк шиъае буд ва узви наможне дар масонгарк буд ва 

цатто муассиси баъзе аз шохацои масонгарк дар кишварцои арабк мебошад. Ё 

инки Муцаммад Абдуц бо он цама ихлосаш дар дифоъ аз Ислом, муъҷизотро 

таъвил мекард ва ақлро бар нақл муқаддам менамуд ва робитацои шаккангезе 

бо мусташриқин дошт. 

 

Цамчунин, баъзецоро ба хотири собиқа доштанашон дар даъвати исломк, 

ж зижд будани цидоятжфтагон ба сабаби онцо, ж ки ранҷи кашидаашон дар роци 

таблиғ, ж ба сабаби муддати зижд дар зиндонцои золимон буданаш таъзиму 

тақдис мекунанд, вале ба меъжри асоск ацамият намедицанд. 

                                                                                                                                                                                     

хотири он бидъате ки дар уммати Муцаммад (саллаллоцу алайци ва саллам) асос 

гузоштаанд. Бидъати такфир ва қатлу куштори мусулмонон. 

Ба хотири цамин бидъат ва инцирофашон Пажмбар хавориҷро "сагони ҷацаннам" васф 

намуд ва ибодату зуцду исломдӯстк барояшон суде набахшид! 
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Гуфтанк нестем, ки амалцои мазкур арзише надоранд, балки он аъмол 

фазли азиме дорад, агар асли аввал дуруст бошад. Ва цатто агар асли аввал 

дуруст набувад цам, мо цақро мепазирем ва фазли цар социбфазлро эътироф 

мекунем. Мутассифона, ишкол дар отифаву эцсосот аст, ки баъзе мардонро 

бузург метарошем ва барояшон таъассуб варзем ва бар адлу сидқу покии эшон 

гувоцк медицем, (ж ки шацидашон эълон кунем), он цам танцо ба хотири 

эътибороте дуйумдараҷа, бидуни ацаммият ба меъжри асоск! 

 

Панҷум: 

Қабул кардани чунин равише (ва чунин фикру маслаке) аз тарафи 

хавориҷ, аслан дар асоси илму басират ва тадқиқ набуд, барои цамин цам баъди 

чанд дақиқаи аввали мунозара шубуцоташон бартараф гашту далоилашон 

барцам хӯрд. Ва царчанд, ки қисме аз он хавориҷ ба хотири ихлосашон ва 

бозгашташон ба роци рост ва қабули цақиқат мавриди мадцу сано цастанд, вале 

ба хотири шитобашон дар қабули афкор интиқод ва мазаммат мешаванд, ки 

афкореро бидуни тацқиқ ва тадқиқу барраск пазируфтанд. Цамин тавр, онцое 

ки андешаву афкореро бидуни тадқиқ ва баррасии амиқ мепазиранд, цатман 

интиқолашон аз мазцаб ба мазцабе зижд мешавад23. 

Имрӯз даъвати исломк бо тацаддижти азим ва мушкилоти зижде аз дохилу 

хориҷ мувоҷец аст. Агар ацли даъват дар афкори хеш ва цуҷҷату бурцони 

афкори хеш устувор набошанд, аз тараддуду дудилагк дар амон нахоцанд 

монд... 

Мояи дареғ аст, ки бисжре аз пайравони даъватцо (ҷамоъату гурӯццо) 

зецнашон аз афкори асил тицист, вале тицигоци зецни худро бо таърихи 

ҷамоъаташон ва зиндагиномаи пешвожнашон пур кардаанд ва тӯшаи роцашон 

дар роци даъват ва тариқи ислоц танцо цамин аст ва ангезаи амал карданашон 

танцо цамин аст. Пас насицати мо барои цар мусулмон ин аст, ки появу усули 

андешацо ва равиши хешро барраск намояд ва барои он далели шарък биҷӯяд 

ва далели шаръиро бо равиши сацецу дуруст бифацмад. Ва содиқона тафтишу 

барраск кунад, ки ож дар цақиқат аз самими қалб қонеъ гаштаву ин афкорро 

пазируфтааст, ж инки зери таъсири умуре дигар ин афкорро қабул карда?! Ва 

илло цар гоц, ки он ангезацо ва таъсирот аз байн бираванд, афкор низ аз байн 

хоцанд рафт. 

Аз сацобии бузургвор Каъб ибни Молик дарси бузурге бигирем, ки ӯ ва ду 

тан аз жрони Пажмбари Худо ба сабаби иштирок накардан дар ғазвае, Пажмбар 

цаҷрашон карда буд ва мусулмонон низ амр шуда буданд, ки ба ин се нафар 

салом надицанд, дар цамин цол барояш аз Шоци Ғассон номае омад, ки ӯро ба 

иззат ва каромат фаро мехонад, вале Каъб ибни Молик мутараддид ва дудила 

нашуд, балки номаи шоцро ба танӯр андохт, чун ки медонист ва яқин дошт, ки 

ӯ дар дину эътиқоди худ бар цақ аст! 

                                                           

23 Ҳар рӯз бар цолест ва цар чиро, ки отифа ва эцсосоташ амр кунад, цамонро 

мепазирад. Шояд ки шахси солеце бошад, вале мушкилаш он аст, ки дар қабули афкор 

ва тасаввур кардани умур шитоб мекунад. 
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Пас, насицати мо ба бародарони даъватгарамон цамин аст: Цар кас, ки 

андешаву афкореро бо шитоб ва тацти таъсири цолати муъайяне қабул кунад, 

имкон дорад, ки бо цамон шитобкорк ва тацти таъсири цолатцо ва авомили 

дигаре аз он афкор даст кашад. 

 

Шашум: 

Мухолифати комили Ибни Аббос бо хавориҷ дар тамоми афкор ва 

тасаввурот, ӯро аз адлу инсоф боз мадошт. Абдуллоц ибни Аббос қодир буд, ки 

сукут кунад, вале адлу инсоф бо мухолифъақидагон ӯро водор кард, ки онцоро 

чунин васфе кунад, агарчанде ки дар ин васф мадци хавориҷ аст: 

"Ба назди қавме ворид шудам, ки цеҷ гоц касеро дар ибодат ва иҷтицод аз 

онцо шадидтар надида будам...". 

Пас, даъватгарон ва дастандаркорон дар майдони даъватро воҷиб аст, ки 

бо мухолифини хеш адлу инсофро риъоят кунанд ва аз зикри мацосинашон 

имтиноъ наварзанд, балки талош кунанд, ки барои аз хубицои мухолифинашон 

бацра баранд. 

 

Ҳафтум: 

Мавзӯъи цирсу талош бар намози ҷамоъат. 

Нижзе барои ждрас кардани ин нукта набуд, зеро ки аз ҷумлаи чизцои 

зоцир ва маълум аст ва далелцои шарък дар мавридаш фаровон. Мутаассифона, 

сацлангории бисжре аз давъватгарон (чк расад ба авоми мардум), моро водор 

мекунад, ки ин дарс низ бажн гардад. 

Цодисацои зижде мешунавем дар бораи онцое ки нисбати намози ҷамоъат 

кӯтоцк мекунанд, бо бацонаи онки ба талаби илм машғуланд, ж ки ба баъзе 

тацқиқоти илмк, ж ки бо бародаронаш дар амре аз умури муслимин банд аст. 

Бояд дар цоли Абдуллоц ибни Аббос андеша кард, ки машғули вазифаи азиме 

буд ва шакке нест ки барои манфиъати муслимин буд, вале цирсу талоши ӯ ба 

намози ҷамоъат бештар буд, ки ба Алк гуфт:  

- Намозро (яъне намози Пешинро) сардтар адо кун (яъне каме ба таъхир 

андозу баъди рафтани гармо бигузор), то аз намоз (-и ҷамоъат) намонам... 

 

Пас, ож вақташ нарасидааст, ки ин мавзӯъро дарк кунем ва аз кӯтоцк 

варзидан дар фармудацои Худованд бипарцезем ва бидонем, ки пойбандк ба 

ацкоми дин воҷиб аст ва намози ҷамоъат аломати дурахшони шахси мусулмон 

аст ва аз бузургдошти нишонацои дини Худои таъолост24?! 

 

                                                           

24 Мутаассифона, чк тавре ки дар ин замона мебинем, толибилме ки дар цифзи 

масоили илмк талош мекунад, вале дар умури ибодат ва рафтор хушку сацлангор 

аст! Ин дуруст нест. Бояд, мусулмон байни ин ду чиз ҷамъ кунад (- байни омӯхтан 

ва цифзу дарси масоили илмк ва байни назорати қалбаш ва тацзиби рафтору кирдор 

ва ахлоқаш). Ва илло, асари он цама талаби илмаш барбод хоцад рафт! – Шайх Саъид 

Мацмуд. 
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Ҳаштум: 

Даъватгарон ва социбони манцаҷи цақро, нашояд, ки аз тавба ва бозгашти 

мардумони роцгумзада ва мунцариф ноумед ва маъюс гарданд. Хавориҷро, 

бибинед, ки бо вуҷуди ин қадар гумроции шадид (то цадде ки Абду-р-Рацмон 

ибни Мулҷам даъво мекард, ки Алиро ба хотири ризои Аллоц куштааст), 

бисжре аз эшон цақпазир шуданд. Пас, аз тавбаи гурӯццои мунцариф набояд 

маъюс шуд. 

Бисжре аз пайравони гурӯццо ва ҷамоъатцои рацгумзадаро "устод"-у 

"пешво"-жнашон аз шунидан ва пазируфтани цақ бозмедоранд, зеро ки аз 

таъсири манцаҷи цақ дар царосанд ва метарсанд ки пайравонашон аз таъассуб 

ва тақлиди кӯр-кӯрона хориҷ мешаванд. Цамин мумонеъати  "устодон"-у 

"пешвожн" аст, ки даъвати цақ ба бисжре аз онцо нарасидааст. 

Барои цамин, даъватгаронро бояд, ки талоши пайваста кунанд, то барои 

пайравони оддии ин гурӯццо дур аз чашми пешвожн ва асотидашон цақро 

бирасонанд. 

 

Ин буд, чанде аз усули муцим ва дарсцое муфид аз ин қиссаи ибратангез ва 

дарсцои дигаре низ дар ин қисса боқист, мисли "услуби мунозара ва ҷидол бо 

ацли бидъат", "шахси шоиста бояд, хешро барои муциммот арза кунад" ва 

"танцо ихлос барои дуруст гаштани амал кофк нест", "даъватгаронро бояд, бо 

мардум дар алоқа бошанд ва дар маҷолиси эшон ширкат кунанд", "ва 

даъватгарро нашояд, ба хотири хеш хашм гирад", "дар кардани коре аз роцбар 

бояд иҷозат хостан". 

 

Аз Аллоц дархост мекунем, ки моро ба илми додааш нафъ бахшад, 

цароина Ӯ шунавои дуопазир аст! 


