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3

Эњдо

Ин асари ночизро ба тамоми њаќ�ўён таќдим
медорам, онњое, ки њаќро бар ботил, тањќиќро бар таќлид,
вањдатро бар нангу ор тар�ењ медињанд. Касоне, ки ба
таъбири Ќуръони карим: “Тамоми суханонро мешунаванд
ва он гоњ бењтарини онро пайравї мекунанд.” Хушо ба
саодату некбахтиашон.

Љавод
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Ба номи Худованди бахшояндаи мењрубон

ПЕШ АЗ ДАРОМАД

Хонандаи гиромї!

Њамчунон ки медонед беш аз њазору чањорсад сол аст,
ки аз умри Ислом ба унвони охирину комилтарин дини
илоњї мегузарад. Ин ќањрамони навпо аз њамон аввалин
рўзњои таваллудаш рўи оромиро надид ва душманонаш
њамвора чангу дандон тез мекарданд ва дар камин нишаста
буданд.

Њарчи рўзњову солњо бештар мегузашт, душманињо
зиёдтар мешуд ва кинаву кудуратњо амиќтар мегардид,
дасисањову тавтиањо ав� мегирифт ва ранг иваз мекард.
Чењрањои мухталиф ва �абњањои гуногун гоње мустаќил ва
гоњо бо њамоњангї барои аз пой даровардани ин ќањрамони
ояндаи таърих дар такопў буданд, дар �абња ба навбати
худ зўрозмої мекарданд. Мушрикин дар Макка, яњуд ва
мунофиќин дар Мадина, насоро дар Рум ва ма�ус дар Форс
тамоми нерўи худро сарф карданд, аммо Ислом мисли
пештара пирўз мешуд ва рушду пешрафт мекард.

Ба дунболи вафоти њазрати хатми мартабат, Расули
бузургвори Ислом (с) дини илоњї беш аз њар замони дигаре
дар маърази хатар ќарор гирифт. Аз дохил баъзе ќабилањои
Араб, ки њанўз Ислом дар ќалбашон росих нашуда буд, бо
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напардохтани закот эълони иртидод (муртад шудан)
карданд ва аз хори� њар ду импротури бузург омодаи
интиќом шуданд. Ба гумони ин ки бо вафоти Расули акрам
(с) Ислом ятим шудааст ва дигар касе нест аз ў њимоят
кунад, вале Худованди њаким ва тавоно мардонеро
мусаххар кард, ки на танњо аз ў њимоят карданд, балки
доманаи онро аз њар сў то дуртарин нуќоти �ањон густариш
доданд. Ин ёрони бовафо ва шогирдони мухлиси мактаби
рисолат дарахти пурбори Исломро бо хунашон обёрї
карданд ва чунон дарсе ба душманони кинатўзу тамаъгари
дохилї ва хори�ї омўхтанд, ки то абад аз шикасти ин
ќањрамон бузург (Ислом) ноумед гардиданд.

Оре, хонандаи азиз! Ин �о буд, ки душманони
шикастхўрдаи Ислом пас аз онки тамоман аз зарбаи
мустаќим задан ба дини илоњї ноумед шуданд ва
натавонистанд �илави интишору пањншавии онро
бигиранд, ба фикри он афтоданд, ки ба њар тарзе неши
худашонро бизананд ва кинаашонро фурў нишонанд. Аз
ин рў, дасисањову тавтиањо ранги дигаре ба худ гирифт ва
бо шиддати њарчи тамомтар барои коштану парвариши
микроби ихтилоф даст ба кор шуданд.

Аз он �ое ки, њама уммати исломї чунончи бо худи
Расули акрам (с) муњаббат доранд, табиист, ки бо хонавода,
балки бо якояки афроди хонавода ва оли байти эшон (с)
муњаббат доранд.

Онњо саъю кўшиш карданд аз њамин �о оѓоз кунанд
ва бањонаи њубби ањли байт (ъ) дар миёни уммат тухми
тафриќа бипошанд. Таъкид мекунам, ки муњаббати оли
байт (ъ) �узъи имони њар мусалмон аст, вале онњо гўё чунин
вонамуд карданд, ки иддаи махсусе ањли байтро дўст
доранд ва боќимонда бо эшон душман њастанд.

Мутаассифона, ин дасисаву найранги онњо то њадде
дар миёни баъзе мусалмонони садаи он замон таъсир кард,
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ки уммати муттањид ва якпорчаи исломї захми бузурге
бардошт. Аз он �ое, ки ин китоб талоше барои марњам
гузоштан бар ин захми чиркин ва гандидааст, банда саъю
кўшиш хоњам кард, дар ин муќаддимаи кўтоњ чанд
матлаберо ба тавр мухтасар арз кунам.

Матлаби аввал: Баёну тавзењи чанд истилоњ ва калима:

Шиъа: ба маънии пайрав, шиъаи Иброњим, яъне
пайравони Иброњим, шиъаи Алї, яъне пайравони Алї.

Ањли суннат: яъне пайравони суннати Паёмбар (с).
Бинобар ин агар байни таърифу баёни калимаи шиъа ва
ањли суннат бингарем, ње� зиддияте ву�уд надорад, мумкин
аст як мусалмон њам шиъаи Алї бошад ва њам пайрави
суннати Паёмбар (с), њам ањли байти Расули акрам (с)-ро
дўст дошта бошад ва њам мувофиќи суннати Паёмбар (с)
амал кунад. Аз ин рў, ње� таноќузу зиддият дида
намешавад.

Носибї: Касе, ки бо оли байти Паёмбар (с) ибрози
душманї кунад.

Рофизї: Касе, ки ањли байтро тарк кунад.
Сабої: Пайравони Абдуллоњ ибни Сабо.
Пас мусулмон касе аст, ки илова аз пойбандї ба усули

эътиќодї аз суннати Расули акрам (с) ва суннати асњоб ва
ёрони бовафояш (р) ва суннати ањли байти атњораш (ъ) ки
айни суннати Паёмбар аст, пайравї ва тамоми онњоро дўст
дошта бошад ва аз ње� фарди онњо кина ба дил надошта
бошад. Чунин шахсе њам шиъа, њам суннї ва њам
мусалмони комил аст ва чунин мусалмоне на рофизї, на
сабаї ва на носибї аст. Пас њар шиъаи хуб њам суннї ва
њам мусалмон аст ва њар суннии хуб њам шиъа ва њам
мусалмон аст.

Бо тава��ўњ ба ин гуфтор на ње� суннї носибї ва на
ње� шиъае рофизї ва сабаї аст, ба шарте, ки на суннї бо
ањли байт (ъ) кина дошта бошад ва на шиъа бо сањобагон
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(р), њатто ба як фарди онњо кина дошта бошад, ў суннї
нест, балки носибї аст. Ва агар шиъае дидем, ки бо асњоби
Паёмбар (с), ё њатто як фарди эшон кина дошта бошад, ў
шиъа нест, балки рофизї ва сабаї аст.

Матлаби дуввум: Тањќиќро �онишини таќлид кунем.

Хонандагони азиз, ин мавзўъи бисёр муфассале аст.
Банда дар садади наќли ќавлњо нестам, ки ваќти зиёде
хоњад гирифт, чанд нуктаро фишурда арз мекунам.

Аввал: дини илоњї, хусусан, бахши эътиќодот хори�
аз доираи таќлид аст, чунончи имом Содиќ (ъ)
мефармоянд: “Њар њадисе, ки аз мо ба шумо расид бар
Ќуръон арза кунед, њарчї бо Ќуръон мувофиќ буд, ба он
амал кунед ва ончи бо Ќуръон мухолиф буд, ба девор
бизанед.”

Пас ње� мусалмоне дар ње� асле аз усули эътиќодї
набояд муќаллиди дигар кас бошад, масалан фалон
шахсият, ки миллионњо муќаллид ва иродатманд њам дорад
ё њатто фарз кунед аз забони фалон имом матлабе гуфта
шавад, ки мухолиф бо Ќуръон ва суннати Паёмбар (с)
бошад, ба ње� ва�њ ќобили ќабул нест.

Зеро ње� шахсе ба шумули худи имомони атњор (ъ)
наметавонад матлабе бар хилофи Ќуръон бигўяд, агар
чунин чизе ба мо расид, њатман дурўѓ аст, на ин ки он
шахсият дурўѓ гуфта бошад, балки аз забони ў дурўѓ
сохтаанд.

Дуввум: Таклифу масъулияти мо чист? Оё њамеша ва
дар њама чиз, њатто эътиќодоти худамон муќаллид бошем?
Мустаќиман тар�умаи Ќуръон нахонем ва дар оятњои он
наяндешем?

Дар бораи садњо њазор ривояте, ки ба мо расида тањќиќ
накунем? Ба китобњо муро�иат накунем? Ривоятњои
мутаноќизро, ки бисёр ваќтњо ба Ќуръон ва аќли солим
низ зиддият дорад, баррасї накунем?!
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Дар �авоби ин пурсишњо арз мекунам, ки хушбахтона
дар солњои охир аз бемории таќлиди мутлаќ коста шуда
ва доираи �унбиши муњаќќиќон густариш ёфтааст, њатто
дар миёни муњассилон ва дониш�ўён. Ва ин бисёр �ои
хурсандї аст, балки доираи тањќиќ аз донишгоњњо фаротар
рафта ва кам-кам дорад по ба арсаи њавзањо мегузорад ва
ин орзўи деринаест, ки бисёре аз муњаќќиќон ва муслињон
то кунун интизорашро доштаанд.

Ба иборати дигар �унбиши илоњиталабии мазњабї, ки
аз дањњо сол пеш �аставу хеста ба талоши худаш идома
медод, инак муваффаќ шудааст сари пояш биистад.

Мо ба њамаи касоне, ки ба шакле дар ин маврид гом
бардоштаанд ва њатто андешидаанд, табрик арз мекунем,
барои онњое, ки аз дунё рафтаанд, талаби омурзиш ва
рафъи дара�от мекунем ва ба пайравони онњо ва
идомадињандагони ин хати паёмбарона мужда медињем,
ки ба умеди Худо шумо ба њар њол пирўзед ва роњи шумо,
ки роњи паёмбарон аст иншоаллоњ њамеша пурри рањрав
хоњад буд.

Саввум: Масъулияти њамаи мо ин аст, ки ба андозаи
тавони худамон саъй кунем, мусалмононро ба мењвар васл
кунем ва равшан аст, ки мењвар фаќат Ќуръони карим аст.
Табиист, ки аз суннати Расули акрам (с) ва сирати оли
атњораш (ъ) ва асњобу ёрони вафодораш, ки њошияи мењвар
ба њисоб мераванд, њаргиз бениёз нахоњем буд.

Аммо фаќат он ќисмат ривоёт ва ањодисро мепазирем,
ки бо Ќуръони карим ва аќли солим созгор бошад ва
тамоми он чи ки бо рўњи Ќуръони карим ва њаёти Расули
Худо (с) ва сањобагони �онбоз ва ањли байти атњораш
мухолиф бошад ва дар ќолаби аќли солими башарї
нагун�ад, на њадис аст ва на дин ва аз диди њар мусалмони
оќил ва содиќе мардуд аст. Албатта иштибоњ нашавад, ки
меъёри њаќшиносї фаќат аќл нест, балки вањй аст ва
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сўњбати мо аз аќлест, ки дар партави нури вањй битавонад
роњи худашро ташхис намояд.

Чањорум: Дар кори тањќиќ бояд мањз Ќуръонро мењвар
ќарор дињем ва аз ривоятњо барои он мисол, шоњид, намуна
ва таъйид биёварем, на ин ки ањодис мењвар бошад ва барои
матлаби пеш таъйиншудае, ки тавассути ривоятњои
дурўѓин асосаш гузошта шудааст оёти Ќуръонро, њар тавре
ки лозим буд, ќайчї кунем ва бо таъвил ва тафсири хилофи
воќеъ ба он бичаспонем. Ин кор на танњо тањќиќ нест, ки
бозї бо нусуси вањй, балки бозї кардан бо аќли инсонњои
озодманиш ва худо�уст, ки њамеша бар ќуввати истидлол
такя доранд ва мехоњанд барои њама эътиќодоташон аз
Ќуръон далели возењу равшан дошта бошанд.

Пан�ум: Як ќоидаи собити исломиро њам хидмати
шумо арз кунам ва он ин ки њар асли эътиќодї њатман бояд
дар Ќуръон бо сароњат собит шуда бошад. Мумкин нест,
ки чизе �узъи усули эътиќодї бошад, вале дар Ќуръон
ошкор баён нашуда бошад.

Бинобар ин њар ончи ки дар Ќуръон бо сароњат
наомада бошад, аќида нест, барои тавзењи бештар ба
мисоли зайл тава��ўњ фармоед: Агар касе мункири
нубувват (пайѓамбарї) шавад, кофир мешавад, зеро он дар
Ќуръон бо сароњат ва ошкор собит шудааст. Вале агар касе
аз вилоят ё имоми замон ё исмати аима (ъ) мункир шавад,
кофир намешавад, зеро собитшавии ин мавзўъњо (албатта
барои касоне, ки ба онњо муътаќиданд) и�тињодї аст ё
њадди аксар ба василаи ривоятњо собит шуда ва ривоятњо
ба бањсу тањќиќи муфассал ниёз доранд ва мутаассифона,
аксари ин гуна ривоёт дастоварди душманони ислом аст,
ки ба номи поки аимаи атњор (ъ) бофта шудааст.

Шашум: Худованди муттаъол мефармояд: “Ва мужда
бидењ, эй Паёмбар, бандагонамро касоне, ки њар суханеро
мешунаванд ва бењтарини онро пайравї мекунанд.”
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Пас аз сифоти њар мусалмони содиќ ин аст, ки њар
дидгоњ ва назарияеро бишнавад бењтарини онро пайравї
кунад, бинобар ин барои шинохти њар мазњаб ва гурўњ ва
андешае бояд ба китобњо ва навиштањои соњибони худи
он мазњабу гурўњњо ру�уъ кард, на ба тањрифоти
мусташриќон. Барои шинохти масињият ва ошної бо
тањрифоти каломи илоњї аз сўи масињиён бояд ба китобњои
худи онњо ру�уъ кард.

Барои шинохти ташайюъ ва тасаннун бояд ба
навиштањои худи уламои шиъа ва суннї муро�иат кард,
на он чи ки дигарон дар бораи онњо навиштаанд. Пас барои
шинохти ташайюъ бояд мустаќиман ба манобеъу
сарчашмањои аслии шиъа муро�иат кунем, то онро даќиќ
бишносем, на ин ки ба фањми дигарон иктифо кунем.

Аз њамин �ињат, банда аз хонандагони азизам хоњиш
мекунам ки барои шинохти дурусти ташайюъ ба “Усули
кофї” муро�иат кунед, агар фурсат набуд, китоби “Ал-
њу��а”, “Нањ�у-л-балоѓа” тафсири “Ма�маъу-л-баён”-ро
њатман бихонед ва китобњои муњими дигар.

Ба њамин тартиб барои шинохти ањли суннат тар�имаи
Ќуръони карим, “Сањињи Бухорї”, “Сањињи Муслим” ва
тафсири Ибни Касирро бихонед. Агар тар�умаи он дастрас
нест “Тафсири нур” як �илд аз доктор Хурамдил ё њар
тафсире аз ањли суннат метавонед пайдо кунеду бихонед.
Барои шинохти хулафои рошидин, “Сињрайн ва
Шайхайн”-и Хатибро бихонед ва низ китобњои дигар.

Пас нодуруст аст, ки мо бихоњем мазњаберо аз тариќе
душманонаш бишносем. Хушбахтона, китобе, ки дар даст
доред, фишурдае аз маъруфтарин китобњои шиъа аст, бо
ву�уди ин барои итминони бештар метавонед ба манобиъи
мазкур муро�иат фармоед.

Матлаби саввум: Кадом як, шиъа ё суннї? Исм муњим
нест, мўњтаво муњим аст, як суннии боинсоф ва як шиъаи
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боинсоф, агар аз хурофот дур бошанд ва сару корашон бо
Ќуръон ва суннат бошад ва аз ихтилофпароканї нафрат
дошта бошанд ва ањли байти атњор (ъ) ва сањобагони ахёр
(р)-ро дўст дошта бошанд, ње� фарќе бо њам надоранд.

Дар масоили фиќњї њар кас аз њар мазњабе, ки дўст
дорад, бо далели сањењ ва бидуни таассуб пайравї кунад.
Муњим ин аст, ки Худоро ба яктої бишносад, ње� сифате
аз сифатњои Парвардигори бузург, аз �умла илми ѓайбро
ба бандагонаш нисбат надињад.

Ин нукта возењу ошкор аст, ки паёмбарон, сањобагони
�онбоз ва ањли байти атњор (р) мухлистарину поктарини
авлиёи Худо буданд ва дар бандагї ва убудияти
Парвардигорашон ба ав�и камол расида буданд. Мањол
аст, ки касе аз онњо барои худаш ё барои дигар кас иддиои
илми ѓайб карда бошад. Онњо олимтарину моњиртарин
шахсиятњо ба Ќуръони карим буданд, онњо медонистанд,
ки �уз Худо ње� кас ѓайб намедонад, онњо хонда буданд
ки:

“Бигў, ки ихтиёри суд ва зиёне барои худ надорам,
магар он чи Худо бихоњад ва агар ѓайб медонистам хайри
фаровон барои худ касб мекардам ва ње9 ногуворї ба ман
намерасид”.

(Аъроф: 188)
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“Ва калидњо (ган9инањо)-и ѓайб назди Ўст, ки ње9 кас
9уз Ў онро намедонад”.

(Анъом: 59)

Агар Паёмбари бузургворамон (с) ѓайбро
медонистанд, аз шањид шудани амакашон, њазрати Њамзаи
ќањрамон (р) бо њафтод нафари дигар аз сањобаи азизашон
дар Уњуд �илавгирї мекарданд!

Агар ѓайбро медонистанд, боз њам дар Уњуд камини
пеши пояшонро медиданд ва дар он намеафтоданд, ки
дандони муборакашон шањид шавад ва чењраи
нозанинашон захм бардорад!

Агар ѓайбро медонистанд, тўњмате, ки мунофиќон ба
њамсарашон, уммулмўъминин Оишаи Сиддиќа (р) заданд
ва обрўяшонро дар чашми тамоми мардуми мусалмон ва
кофир дар маърази хатар ќарор доданд, ин тўњматро аз
худашон дафъ мекарданд ва то пан�оњ рўз бо тамоми ањли
байти атњор ва ёрони �оннисораш  дар интизори вањй
наменишастанд!

На танњо њазрати Расули акрам (с),  балки
амирулмўъминин Алї, имом Њасан, имом Њусейн њазрати
Зањро (ъ) њамагї њузур доштанд ва њама аз ин мусибати
бузург нороњат буданд.

Вале ѓайбдонии ње� кадоми онњо зоњир нашуд, ки ѓами
Паёмбарро бартараф кунад ва байти тоњира, соњиби
рисолатро аз омо�и захми забонњои мунофиќин на�от
дињад.

То ин ки баъди пан�оњ рўз оятњои маъруфу машњури
сураи Нур нозил шуд ва аз чењраи душманони Паёмбар (с)
ва душманони уммулмўъминин Оишаи Сиддиќа (р) парда
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бардошт ва Худои олимулѓайб бар иффату покии
Њумайрои афифа (Оиша) мўњри вањй гузошт.

Агар њазрати имоми Му�табо (ъ) ѓайб медонист, чаро
масмум (зањр хўронда) шуд ва ба шањодат расид!

Агар њазрати имом Њусайн (ъ) ѓайбро медонист, чаро
нафањмид, ки ањли Кўфа мунофиќанд ва ба ањду
паймонашон вафо намекунанд ва ўро танњо мегузоранд!

Ва чаро тамоми хонаводаашро ба майдони Карбало
бурд? Барояшон �ињод фарз буд, кўдакони ширхор чаро
ба шањодат бирасанд? Шањодат ифтихор аст барои касе,
ки мукаллаф аст, на барои кўдакон, пас имом Њусайн (ъ)
низ ѓайбро намедонистанд. Агар имом Содиќ (ъ) ѓайбро
медонистанд, чаро Исмоъилро ба имомат баргузиданд, ки
ў ќабл аз худашон вафот кард, он гоњ имом Козим (ъ)-ро
таъйин фармуданд?! Агар имом Ризо (ъ) ѓайбро
медонистанд, чаро масмум шуданд ва ба шањодат
расиданд?!

Ва агар имом Боќир ва имом Содиќ (ъ) ѓайбро
медонистанд, чаро ин њама зиндиќ (мулњид) ва мунофиќро
шинохта расво накарданд ва гузоштанд ба номи онњо дурўѓ
бисозанд ва сирати поки эшонро олуда кунанд!

Пас, ѓайбдонї сифати Худост, ки Худованд онро ба
касе надодааст, бинобар ин њар мусалмоне, ки Худоро якто
ва лошарик бидонад, яќинан ў мусалмони воќиъї аст, чї
шиъа бошад ва чї суннї.

Аммо агар касе сифоти Худовандро ба ѓайри Худо
нисбат дињад, њо�аташро ба ѓайри Худо арза кунад, дар
мушкилоташ ба ѓайри Худо рўй орад, барои ѓайри Худо
забњ ва назр кунад, ба ањли байти атњор ва сањобагони ахёр
тавњину тањќир кунад, чунин шахс на шиъа аст, на суннї,
на ањли байт чунин эътиќоде доштаанд ва на сањобагон,
ки зиндагии онњо нусхаи зиндае аз Ќуръони карим будааст.
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Аз ин рў, мо замоне метавонем худро шиъа ва суннї
ва мусалмон биномем, ки сад дар сад ба Ќуръони карим
ва мутобиќи сирати Паёмбари акрам (с) ва сирати ањли
байти атњор ва сањобаи ахёраш амал кунем, он ваќт мо
уммати муттањид ва нерўманд хоњем буд ва метавонем, ки
аз Исломи азиз дифоъ кунем ва душманонашро саркўб
намоем.

Пас, биёем Исломро мањкам бигирем, ки дар он њама
�о доранд, ончи дар Ислом �о надорад, вале мутаассифона
ба василаи душманони Ислом рахна карда ихтилоф аст,
кина аст, душманї аст, тавњину лаънат аст, нифоќасту
дурўѓ, ширкасту хурофот, бидъатгарої аст ва суннатзудої,
бадгумонист ва...

Он чи мутаассифона аз �омеаи исломї рахт барбаста,
вањдат аст, муњаббату эњтиром, садоќат асту самимият,
дўстдории тавњиду суннат аст ва бадбинии ширку бидъат,
талоши пайгир барои ислоњ ва поксозии �омеа аст ва и�ро
намудани масъулиятњоест, ки асњоби Паёмбар (с) ва ањли
байт (ъ) ба хотири он �он доданд ва ѓайра.

Њадаф ин аст, ки мо мусалмонон бо якдигар хуб бошем
ва ин орзу замоне тањаќќуќ хоњад ёфт, ки бо авлиёи Худо
муњаббат дошта бошем ва њамчунон ќаблан ишора кардам,
пас аз анбиё (ъ) аз ол ва асњоби Паёмбар (с) авлиёи поктар
ва содиќтаре барои Худо на ву�уд дошта ва на дар оянда
пайдо хоњад шуд.

Сифоти авлиёи Худо имон ва таќво аст. Ол ва асњоби
Расули акрам (с) ба ав�и имон ва таќво расида буданд ва
Худованд дар њадиси ќудсї мефармояд: “Касе, ки бо валие
аз авлиёи Ман душманї кунад, Ман бо ў эълони 9анг
мекунам.”

Ва агар ањли байти Паёмбар (с) ва асњоби ў аз авлиёву
дўстони Худо набошанд, дигар Худо дўсту валие надорад.
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Худованди муттаъол пас аз ситоиши сањобагони
муњо�ир ва ансор сифоти мўъминонеро, ки баъд аз он
покон хоњанд омад, чунин баён мефармояд: “Ва касоне,
ки пас аз онњо омадаанд, гўянд: Парвардигоро, мо ва
бародаронамонро, ки дар имон бар мо сабќат доранд,
биёмурз ва дар дилњои мо нисбат ба мўъминон кинае магзор.
Парвардигоро, Туї, ки нињоят борањму мењрубонї.”

(Њашр: 10)

Њамчунин Аллоњ таъоло мефармояд: “Онњо уммате
буданд, ки даргузаштанд. Аъмоли онњо ба худашон марбут
аст ва аъмоли шумо марбут ба худи шумост ва шумо ње9
гоњ масъули аъмоли онњо нахоњед буд.”

(Баќара: 134)

Матлаби чањорум: Дар бораи ин китоб.

Китоби њозир дар воќеъ аввалин китобест, ки то кунун
дар мавзўъи мавриди назар навишта шудааст, агарчанде
баъзе камбудињо дорад, вале дар умум намунаи бисёр
�олибе барои муњаќќиќон, ба хусус насли �авон аст. Зеро
муаллифи мўњтарам чунончи дар муќаддимаи китоб
мулоњиза хоњед фармуд, барои тањияи ин китоб солњо
зањмат кашидааст.

Аз њамин �ињат муњимтарин хусусияти китоби њозир
ин аст, ки хонандаи худашро дар муќобили донишманди
бузург ва муњаќќиќи тавоное меёбад, ки аз худаш њарф
намезанад, балки матолибашро бо санаду далел баён
мекунад ва хонандаро дар баробари њаќиќатњои
инкорнашаванда ќарор медињад, ки ма�бур аст ё ќабул
кунад ва ё ба суроѓи манобеъ биравад.
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Тар�ума:

Дар ин робита чанд нукта ќобили тазаккур аст, зеро
дар тар�имаи китоби мазкур тасарруфоти андаке кардаам,
ки дар њамин �о ба нукоти муњими он ишора хоњам кард.

1. Номи арабии китоб “Лиллоњи сумма ли-т-таърих,
Кашфу-л-асрор ва табриъату-л-аимати-л-атњор” аст, ки
банда номи “Ањли байт аз худ дифоъ мекунанд”-ро барои
он интихоб кардам.

2. Љуз њафт унвони аслии китоб баќияи сарлавњањову
унвонњои дохилї аз �ониби мутар�им изофа шудааст.

3. Бахшњое аз китоб, ки мутар�им онро бо завќи
хонандагонаш созгор надониста ва ба вањдати мусалмонон
кумак намекард, њазф кардааст.

4. Мутар�им саъй карда истилоњотеро ба кор барад,
ки умуми хонандагонаш бо онњо ошно њастанд, масалан
ба �ои (Абў�аъфар ва Абўабдулло), ки �уз мутахассисони
соњаи таърих мардуми дигар бо онњо ошно нестанд, исмњои
маъруфи имом Боќир ва имом Содиќ (ъ)-ро истифода
кардааст. Ва низ истилоњи (разияллоњу анњу), ки дар
ривоятњо омадааст, зеро имрўз дар �омеаи ташайюъ
истилоњи (ъалайњиссалом) маъруф аст. Аз њамин �ињат
мутар�им њамин истилоњро тар�ењ додааст.

5. Баъзе �умлањои ин китоб воќеан зананда, хилофи
адаб ва бисёр ваќтњо мухолифи имон ва ви�дон аст, вале
мутар�им аз тар�имаи онњо ногузир будааст.

Бинобар ин масъулияти комили чунин мавридњо ба
дўши муаллифони аслї ё дар воќеъ њадиссозон аст, на ба
дўши муаллифи мўњтарам ва мутар�ими он.

Аз ин рў, аз ин ки гоњо бо алфози ракики худам дар
ма�рўњ кардани эњсосоти шумо хонандагони азиз шарик
шудаам ќаблан пўзиш металабам.
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Муаллиф:

Чунончи аз матни китоб мулоњиза хоњед фармуд,
муаллифи мўњтарам аз бузургтарин чењрањои илмии
муосир дар њавзаи илмияи На�афи ашраф аст, вале
мутаассифона шароити душвори муњит ба эшон и�оза
надода, ки исми аслии худро ошкор кунанд. Бинобар ин
номи дар пушти китоб ва њамчунин дар дохили китоб номи
мустаъори (ѓайри њаќиќии) эшон аст.

Синни эшон акнун наздик ба навад сол аст, зеро эшон
ќабл аз вафоти аллома Њусайни Кошифулѓито
фориѓуттањсил шуда ва аллома Кошифулѓито дар
њаждањуми зилќаъдаи соли 1373-и ќамарї вафот
намудааст. Албатта мартабаи илмии эшон оятуллоњилузмо
аст, вале азбаски унвони докторї њам доранд, мо фаќат
эшонро доктор хондем. Барои ошноии бештар бо муаллиф
ба муќаддимаи худи эшон муро�иат намоед. Сарафроз
бошед.

Мутар�им
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МУЌАДДИМАИ МУАЛЛИФ

Алњамду лиллоњи раббилъоламин ва-с-салоту ва-с-
салому ъало набийиламин ва олињи-т-тайибина-т-тоњирин
ваттобиъина биињсонин ило явмиддин. Аммо баъд:

Њама медонанд ки зиндагї бо марг поён меёбад ва
сипас масири њар кас мушаххас мешавад ё ба сўи бињишт
ва ё ба сўи дўзах ва њар мусалмоне сахт орзу дорад, ки аз
ањли бињишт бошад, бинобар ин ма�бур аст ки барои розї
кардани Парвардигораш талош кунад ва аз њар чизе ки
Худованд нањй фармуда худашро боздорад. Ба њамин далел
мебинем, ки мусалмон њамвора орзу дорад ба тоати
Парвардигораш ва њама чизе, ки ўро ба Ў наздик мекунад,
машѓул бошад.

Ин њоли умуми мардум аст, ки табиист ањли хосса
(уламову донишмандон) дар ин замина њирси бештаре
доранд.

Њамчунин равшан аст, ки зиндагї печу хамњои зиёде
дорад ва сабабњои фиребу лаѓжиш барои инсон фаровон
аст, бинобар ин оќил касест, ки њамон роњеро баргузинад,
ки дар нињоят ўро ба бињишт мерасонад, гарчи душвор
бошад ва роњњоеро, ки ўро ба дўзах мекашонад, тарк кунад,
њарчанд ки ба зоњир осону лаззатбахш бошад.

Достоне, ки инак мехонед, самараи талоши солњо бањсу
тафаккур ва мутолиаву тањќиќ аст ва орзуе �уз ин надорам,
ки то зинда њастам ва дар кафан печонда нашудаам,
Парвардигорам аз ман хушнуд гардида ва хоњарону
бародарони мусалмонам аз он бањраманд гарданд.
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Шиноснома:

Банда дар Карбало ва дар муњити комилан шиъї
таваллуд шудаам ва дар домани падару модари
мутаддайин парвариш ёфтаам. То синни �авонї дар
мадориси шањри худамон тањсил кардам ва сипас падарам
маро ба њавзаи илмияи На�афи ашраф, ки бузургтарин
њавза дар �ањон аст, фиристод, то аз мањзари уламо ва
маро�иъи олиќадре њамчун имом Сайид Муњаммад Њусайн
оли Кошифулѓито ва дигарон касби файз намоям.

Тањсил дар На�афи ашраф ва дар ин њавзаи илмияи
бисёр маъруф идома ёфт ва орзуям ин буд, ки рўзе
битавонам ба унвони як мар�аъи динии бориз риёсати
њавзаро ўњдадор шавам ва ба дину умматам хидмат кунам
ва мусалмононро бедор намоям. Њамчуноне орзу доштам,
мусалмононро уммати воњид ва миллати муттањид
бубинам, ки аз як рањбар итоат мекунанд ва кишварњои
кофириро дар муќобили уммати мусалмон сусту заъиф ва
аз њам пошида бубинам ва дигар орзуњои бисёре, ки њар
�авони мусалмони ѓайюр дар дил дорад.

Аз ин рў, њамеша аз худ мепурсидам, ки он чи боиси
ин њама бадбахтї, аќибафтодагї ва ихтилофу
чанддастагии мо мусалмонон гардида, чист? Чаро мо бо
њам ихтилофу кашмакаш дорем? Чаро душманон моро ба
њисобу эътибор намегиранд? Ва чаро ва...

Ва дањњо суоли дигаре, ки њамвора зењнамро ба худ
машѓул медошт, аммо �авобе барои он намеёфтам. Хулоса
ин лутфу хости Худо буд, ки ман дунболи дарс ва талаби
илм биравам.

Васвасањо:

Пас аз муддате тањсил дар њавза эњсос кардам, ки
нусуси (ривоятњои) зиёде маро ба худ машѓул мекунад ва
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масоили мухталифе маро ба њайрат ва шигифт вомедорад.
Аммо ман њамеша худамро ба ка�фањмиву заъфи идрок
муттањам мекардам.

Ваќте дидам вазъият идома пайдо кард, тасмим
гирифтам баъзе масоилро бо яке аз устодони бузурги њавза
дар �араён бигзорам, вале ў марди зираке буду фањмид, ки
ин бемории маро чї гуна муоли�а кунад ва ин васвасањоро
чи тавр дар нутфа буѓї кунад!

Бисёр оддї ва бо калимањои кўтоњ ба ман хитоб карду
фармуд: Дар њавза чї мехонї?

Гуфтам: табиист ки мазњаби ањли байт (ъ).
Фармуд: Оё дар мазњаби ањли байт (ъ) шак дорї!?
Гуфтам: маъозаллоњ!
Фармуд: Пас ин васвасањоро аз худат дур кун, ту аз

пайравони ањли байтї ва ањли байт (ъ) илмашонро аз
бобояшон њазрати Муњаммад (с) ва он њазрат (с) илми
худро аз Парвардигораш гирифтааст.

Андаке хомўш мондам, сипас гуфтам: хеле
мутташаккирам, ки маро аз ин васвасањо на�от додед. Он
гоњ ба дарси худам бозгаштам, вале саволњову васвасањо
боз њу�ум оварданд. Њарчанд дарсам пештар мерафт,
пурсишњову сардаргумињо бештар мешуд.

Кун�ковї:

Хулоса ин ки дарсамро ба поён расондам ва мадраки
илмии худамро дар ба дастовардани дара�аи и�тињод ва
аз шахси беназири асраш Сайид Муњаммад Њусайн Оли
Кошифулѓито, раиси њавзаи На�афи ашраф њосил
намудам.

Инак, ба таври �иддї дар ин мавзўъ ба андешидан
шурўъ кардам, ки чи гуна мо умури шариъатро мехонем,
то ин ки тавассути он Худоро бипарастем, вале дар њамин
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китобњо нусуси сарењу ошкоре ву�уд дорад, ки куфри ба
Худоро собит мекунад?!

Оре, ба Худо савганд гич шудам, намедонам мо чї
мехонем? Оё воќиан, мумкин аст мазњаби ањли байт (ъ)
њамин бошад?!

Ин ќазия инсонро дучори таноќузу сардаргумї
мекунад, чї гуна мумкин аст, ки аз як сў Худо парастида
шавад ва дар айни њол такзибу инкор гардад?!

Чї гуна мумкин аст, ки њам аз Паёмбари акрам (с)
пайравї шавад ва њам ба эшон таън ворид гардад?!

Чї гуна мумкин аст, ки шахсе аз ањли байт пайравї
кунад, бо онњо муњаббат дошта бошад ва мазњабашонро
биёмўзад, дар њоле ки вай онњоро дашном медињаду
тавњину тањќирашон мекунад?!!

Худоё, рањмату лутфи Туро мехоњам, агар бо рањмати
худат маро дарнаёбї, њатман аз гумроњон ва балки аз
зиёнкорон хоњам буд. Боз бармегардам ва аз худам
мепурсам, ки мавќиъи ин њама олимони бузург ва
рањбарони гузаштаи мо дар ин бора чї будааст?

Оё чизе, ки ман алъон дорам мебинам, онњо
намедиданд? Он чи ман акнун хондаам, онњо
намехондаанд?!

Оре, на танњо хондаанд, балки он чи ки бисёр дарднок
ва таассуфовар аст, ин ки бисёре аз ин китобњо навиштаи
худи онњост. Ин чизе буд, ки хело маро ран� медод, ман ба
шахсе эњтиё� доштам, ки бо ў дарди дил кунам ва ѓаму
парешонии худамро ба ў бозгўям.

Оѓози тањќиќ:

Саран�ом тарњи �олибе ба зењнам расид ва он ин ки
он чи хондаам, боз онро бо диди муњаќќиќона бозхонї
кунам, бинобар ин њамаи манобиъи муътабарро хондам.
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Нусусу масоили зиёде тава��ўњи маро �алб мекард,
ки эњсос мекардам бояд чизе дар пои он бинависам. Ба
ёддошту њошиянависї шурўъ намудам. Ваќте ки мутолиаи
манобиъи муътабарро тамом кардам, дидам ёддоштњои
фаровоне дар китобхонаам анбошта шудааст, онњоро
�амъу �ур кардам ва дар �ое нигањдорї намудам, ба умеди
он ки шояд Худованд шароите фароњам биёрад, ки битавон
аз онњо истифода кард.

Равобити ман мисли пештара бо тамоми уламо ва
маро�иъи динї хуб буд ва бо ин умед бо онњо нишасту хез
мекардам, ки ба нати�ае бирасам, то агар рўзе тасмими
душворе гирифтам, ба ман кўмак кунанд.

Масъалањо бисёр шуда буд, то ин ки дар охир сад дар
сад ќонеъ шудам, ки тасмими душвори худамро бигирам,
вале фаќат дар интизори фурсати муносибе будам.

Њамфикрон:

Дўсти азизам аллома сайид доктор Мўсо Мўсавиро
намунаи бисёр �олибе медидам, ки аз пазириши инњирофе,
ки дар мазњаби шиъа ба ву�уд омада буд, худдорї намуд
ва ошкоро мухолифати худашро эълон кард ва талошњое,
ки эшон барои тасњењи ин инњирофот ан�ом дод бисёр
ќобили тањсин аст.

Чанде баъд китоби “Татаввуру-л-фикри-ш-шиъї” яъне
“Рушди андешаи ташайюъ” аз бародари азизамон,
муфаккири тавоно Сайид Ањмад Котиб ба бозор омад. Пас
аз мутолиаи он дарёфтам, ки инак фурсати он фаро
расидааст, ки њаќро зоњир кунам ва бародарону хоњарони
фиребхўрдаамро огоњ намоям.

Зеро мо ба унвони уламо ва рањбарони динии �омеа
масъулияти азиме ба дўш дорем ва дар рўзи ќиёмат аз мо
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суол хоњад шуд, аз ин рў, ма�бурем тавзењу равшан намоем
ва њаќро баён кунем, њатто агар талх бошад.

Услуби ман дар тарњи андўхтањоям бо услуби оќоён,
Мўсавї ва Котиб андаке тафовут ва фарќ дорад. Шояд
сабабаш равиши мухталифе бошад, ки њар яке аз мо ваќти
тањќиќу мутолиа дар пеш гирифтааст.

Инро њам арз кунам, ки шароити зиндагии дўстони
мазкур низ бо шароити ман фарќи куллї дорад, чунки
њардуи эшон муваффаќ шудаанд минтаќаро тарк гўянд ва
дар яке аз кишварњои ѓарбї зиндагї кунанд ва корашонро
аз он �о оѓоз намоянд.

Вале банда њанўз дар дохили Ироќ ва дар худи На�афи
ашраф ба сар мебарам ва табиист, ки имкониятњои ман бо
имкониятњову шароити эшон баробар нест.

Хеле фикр кардам, ки чї бояд кард? Оё ман њам роњи
њи�ратро дар пеш гирам, ё ин ки  њамин �о бимонам?

Саран�ом тасмим гирифтам, ки бо таваккал ба Худо
аз кишварам бирун наравам ва њамин �о кор кунам.

Хўшхабар:

Инро низ бидонед, ки иддаи зиёде аз ќишрњои
мухталифи мардуми мо, ба хусус дар миёни рўшанфикрон
ва донишгоњиён ва њатто баъзе уламо ва толибилмон ба
иллати он чи ки бар хилофи воќеъият мебинанду
мешунаванд ва дар китобњо мехонанд ва бар он сукут
мекунанд, ви�донашон сахт нороњат аст ва њар кадоми
онњо дар интизори фурсати муносибе ба сар мебаранд.

Њамчуноне, ки иддаи зиёде аз онњо саргарми
мутолиаву тањќиќ њастанд. Аз Худованди бузург масъалат
дорам, ки ин китоби маро василае ќарор дињад, ки эшон
битавонанд аз он истифода кунанд ва бар асоси тањќиќу
истидлол роњи њудашонро интихоб кунанд, зеро умр кўтоњ
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аст ва касе, ки њаќро бишносад ва аз пазириши он сар печад,
њу��ат бар ў тамом шудааст ва дигар узре надорад.

Ин хушхабарро њам ба самъи муборакатон бирасонам,
ки иддае аз маро�иъ ва устодони мўњтараме, ки бо онњо
робитаи наздиктаре дорам, бињамдиллоњ даъватамро
пазируфтаанд ва њаќоиќе, ки ман бад-онњо даст ёфтаам, аз
диду мутолиаи эшон гузаштааст ва мудатест, ки онњо
машѓули даъват ва тавзењу бозгўї њастанд.

Аз Худованди маннон масъалат дорам, ки ба
њамаамон тавфиќи мазид иноят фармояд, то ин ки
битавонем мардуми азизамонро ба њаќиќат ва роњи
шинохти он аз тариќи тањќиќу мутолиа ошно кунем. Омин!

Пешбинї:

Бо ву�уди ин ки медонам ин китоби банда сару садои
зиёде ба по хоњад кард ва иттињомоти бисёре ба сўи ман
сарозер хоњад шуд, вале банда њамаи инњоро дар назар
гирифтаам ва ње� боке надорам.

Табиист, ки нўкари Исроил ва Амрико муаррифї
шавам ва ин ки дину ви�донамро ба маблаѓи андаке аз дунё
фурўхтаам.

Ин чизи таа��убоваре нест, ќаблан ба дўстамон
аллома доктор Мўсо Мўсавї низ чунин иттињомоте ворид
кардаанд, то �ое ки оќои Алї Ѓаравї мефармуд: “Подшоњи
Арабистони Суъудї ба доктор Мўсавї ќавл додааст, ки
зани зебое аз Оли Суъуд дар ихтиёраш бигзорад ва њолати
моддиашро бењбуд бахшад. Бинобар ин дар баробари
пазируфтани мазњаби “Вањњобият” маблаѓи бисёр бузурге
дар яке аз бонкњои Амрико ба суратњисоби ў рехта
шудааст!!!”

Ин намунае аз дурўѓњову тўњматњо ва
шоиъапароканињое буд, ки ро�еъ ба доктор Мўсо Мўсавї
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гуфта шуд, то бубинем, ки сањми мо дар ин миён чї хоњад
буд.

Масири ислоњталабон:

Шояд њам инак дар паи ќатли банда бошанд, њамчунон
ки касони дигариро, ки ќаблан забон ба њаќ кушоданд,
куштаанд.

Яке аз чењрањои бисёр муњим ва маъруфе, ки ба ќатл
расондаанд, фарзанди рашиди имоми роњил
оятуллоњулузмо Сайид Абулњасани Мўсавии Исфањонї
(падари дўсти мазкурамон, доктор Мўсо Мўсавї) буд. Ба
ростї, ки оятуллоњи бузурги шањидгашта ба иттифоќи њама
нури чашми њамаи уламои шиъа мањсуб мешуд. Бо ву�уди
ин ваќте ки тасмим гирифт мазњаби шиъаро ислоњ кунад
ва хурофотро аз домани ташайюъ бизудояд, тањаммулаш
накарданд ва барои он ки ўро аз барномаи ислоњияш
боздоранд, фарзанди азизашро монанди гўсфанде дар
дохили мењроб сар буриданд.

Чунончї пеш аз он оќои Ањмад Кисравиро, ки ў
безории худашро аз инњирофу ка�равї эълон карда буд ва
дар паи тасњењи мазњаби ташайюъ баромада буд, куштанд
ва тика-тика карданд. (Оятуллоњи бузург Сайид Абулфазли
Бурќаъиро дар ваќти намозхонї парронданд ва чї тавре
ки худи ў мегуфт: “600 нафар аз рўњонињо баёнияеро имзо
карданд, ки дар он чунин омада: Бурќаъї яњудї аст”.

Ва низ доктор Алї Музаффариёни Шерозї, устод Ризо
Занганаи Исфањонї ва дигар шахсоне, ки ба сарнавишти
њаммонанде гирифтор шудаанд, ададашон кам нест. Њар
кас ки аз пазириши хурофот ва аќоиди ботиле, ки ба мазњаб
рахна карда сар печид, дар фурсати мумкин тасфия ва
террор шудааст.
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Бинобар ин банда њам баъид ва мањол намедонам, ки
ќурбони чунин тавтиаи кўру таассубомезе шавам!

Омодагї:

Албатта банда њеч воњимаи надорам, барои ман њамин
ифтихор кофист, ки бародарон ва хоњаронамро насињат
кунам ва роњи њаќ ва њаќиќатро ба онон нишон дињам ва
дигар њеч орзуе надорам. Банда агар орзуњои дунёро дар
назар медоштам, сиѓа ва хумс бароям кофї буд. Њамчунон
ки оќоёни дигар аз њамин роњ тавонистанд сармояњои
њангуфте �амъ кунанд ва мошинњои охирин муделро савор
шаванд.

Аммо банда бињамдиллоњ пас аз ин ки њаќро шинохтам,
нахостам �айби мардумро бештар холї кунам ва инак
харо�оти зарурии худ ва хонаводаамро ба ќадри кофї аз
роњи њалол ва пешаи шарифи ти�орат ба даст меоварам.

Банда саъй кардам дар ин китоб матолиби
мушаххасеро унвон кунам, то бародарон ва хоњаронам
битавонанд њаќиќатро он гунае ки њаст, дарёбанд ва барои
ње� кас мушкиливу номафњумї боќї намонад ва
иншоаллоњ тасмим дорам китобњои дигаре низ дар
заминањои мухталиф ба риштаи таълиф дароварам, то ин
ки њамаи мусалмонон њаќиќатро дарёбанд ва њар кас
огоњона роњи худашро интихоб кунад.

Умедворї:

Мутмаинам, ки ин китоби банда аз сўи толибони њаќ
ва ошиќони њаќиќат, ки ададашон Худоро шукр бисёр аст,
ба гармї истиќбол хоњад шуд. Сухани мо њам бештар ба
њамин навъ одамон равона гардидааст, вале оќоёне, ки
зиндагии борафоњият ва мавќеъу маќоми дилпазире
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доранд ва ба далели доштани имома ва лаќабњои баланд
хумс ва сиѓаашон мураттаб мерасад ва мошинњояшон њар
сол иваз мешавад, табиист агар нахоњанд гўш фаро дињанд
ва мондани бар ботилро тар�ењ дињанд, пас мо њам бо онњо
сухане надорем. Билахира худи онњо хоњанд буд, ки бояд
дар додгоњи адли илоњї њозир шаванд ва дар он рўз, ки
њеч молу фарзанде �уз ќалби солим ва холї аз ширк ба
дарди касе нахоњад хўрд, �авоби њама корњое, ки ан�ом
додаанд, пас медињанд.
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ФАСЛИ АВВАЛ

Абдуллоњ ибни Сабо афсона ё њаќиќат?

Ончи дар назди мо шиъаён рои� аст, ин аст ки
Абдуллоњ ибни Сабо як шахсияти хаёлї аст, ки њеч
њаќиќате надорад ва ањли суннат барои ворид кардани таън
бар шиъа ва муътаќадоти онњо ин афсонаро ихтироъ
кардаанд ва оѓози ташайюъро ба ў нисбат медињанд, то
ин ки мардумро аз шиъаён ва мазњаби ањли байт (ъ)
боздоранд.

Банда аз аллома Муњаммад Њусайн Оли Кошифулѓито
дар бораи Ибни Сабо пурсидам. Эшон фармуданд: “Ибни
Сабо афсонаест, ки уммавињо ва аббосињо ба хотири кинае,
ки бо ањли байти атњор (ъ) доштаанд, ихтироъ карданд,
бинобар ин шахси оќил набояд худашро бо ин гуна
афсонањо машѓул созад.”

Аммо дар китоби маъруфи эшон “Аслу-ш-шиъа ва
усулуњо” (сањ. 40-41) матлабе дидам, ки бар ву�уди ин
шахсият далолат мекунад, мефармояд: “Ва аммо Абдуллоњ
ибни Сабо, касоне, ки ўро ба шиъа ва шиъаро ба ў
мечаспонанд, бояд бидонанд, ки њамаи китобњои шиъа ба
таври куллї лаъни худашонро бар ў ва безорї аз ўро эълон
мекунанд...”

Бидуни шак ин эътироф ба ву�уди ин шахсият аст.
Ваќте аз худашон тавзењ хостам, фармуданд: “Он чи ман
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гуфтам, таќия (фиребу найранг) аст, чунки китоби мазкур
мухотабонаш ањли суннат њастанд, бинобар ин дар
идомааш навиштаам: Баъид ба назар намерасад, гуфтаи
касе, ки даъво дорад Абдуллоњ ибни Сабо ва амсоли он
њама афсонањоест, ки достонсароён ва хаёлбофон ихтироъ
кардаанд.”

Оќои Муртазо Аскарї китобе таълиф карда ба номи
“Абдуллоњ ибни Сабо ва афсонањои дигар”, ки дар он
ву�уди чунин шахсиятеро инкор кардааст. Чунончи оќои
Муњаммад Љаводи Муѓанния дар муќаддимааш бар
китоби мазкур аз ву�уди шахсияти Ибни Сабо мункир
шудааст.

Вале китобњои мўътабари худамонро вараќ бизанем,
мебинем, ки Ибни Сабо як шахсияти њаќиќї аст, гарчанде
уламои мо теъдоде аз онњо ву�удашро мункир шаванд,
инак мулоњиза намоед:

Ибни Сабо дар умќи ривоятњо:

1. Касе аз имом Боќир ривоят мекунад, ки фармуданд:
Абдуллоњ ибни Сабо муддаъии нубувват буд ва аќида
дошт, ки наъузубиллоњ амиралмўъминин худаш Худо аст.
Ваќте ба амиралмўъминин хабар расид, ўро фаро хонданд
ва дар мавриде аз вай пурсиданд, эътироф кард ва гуфт:
Оре, ту Худої дар дилам омадааст, ки ту Худої ва ман
паёмбарам. Амирулмўъминин фармуданд: Њалокат бар ту
бод, шайтон туро масхара кардааст. Модармурда!
Баргарду тавба кун. Вай инкор кард, ўро зиндон карданд
ва се рўз ба ў мўњлат доданд, ки тавба кунад, вале тавба
накард. Бинобар ин амирулмўъминин ўро ба оташ
андохтанд ва фармуданд: Шайтон ўро фиреб дода буд ва
чунин куфриётеро дар дилаш васваса мекард.

(Ри�оли Кашї, �.1, сањ.70)
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2. Ва аз имом Содиќ (ъ) ривоят аст, ки фармуданд:
“Худованд лаънат кунад Абдуллоњ ибни Саборо, ки дар
бораи амирулмўъминин (ъ) иддаъои рубубият мекард ва
ба Худо савганд, ки амирулмўъминин (ъ) �уз бандаи
фармонбардоре барои Худо набуд. Њалокат бод бар касе,
ки бар мо дурўѓ мебандад, иддае дар бораи мо чизњоеро
иддаъо мекунанд, ки худамон дар бораи худ иддаъо
накардаем. Аз онњо безорем ва ба Худо паноњ ме�ўем.”

(Ри�оли Кашї, �.1, сањ.71)

3. Момќонї мефармояд: “Абдуллоњ ибни Сабаъ
касест, ки ба куфр бозгашт ва изњори ѓулув намуд ва
мефармояд: “Ѓолї матъунест, ки амирулмўъминин (ъ) ўро
бо оташ сўзонд. Вай мўътаќид буд, ки Алї (ъ) Худо ва
худаш паёмбараст.”

(Танќињу-л-маќол, �.2, сањ.182-183)

4. Навбахтї мефармояд: “Сабоињо ба имомати Алї
(ъ) ќоил буданд ва эътиќод доштанд, ки имомат фарз аст
ва аз сўи Худо таъин мегардад, онњо пайравони Абдуллоњ
ибни Сабо њастанд. Ибни Сабо аз касоне буд, ки бар
Абўбакр, Умар, Усмон ва дигар сањобагон ошкоро таън
ворид мекард ва аз онњо безорї ме�уст ва муддаъї буд, ки
Алї (ъ) ўро ба ин кор мукаллаф кардааст.

Амирулмўъминин аз вай дар ин бора тавзењ хостанд,
ў эътироф намуд. Бинобар ин дастур ба ќатлаш доданд.
Мардум саросема назди амирулмўъминин рафтанду
гуфтанд: оё касеро мекушї, ки ба муњаббати шумо, ањли
байт даъват мекунад ва ба сўи вилояти шумо ва безорї аз
душманони шумо мехонад. Бинобар ин ўро ба Мадоин
табъид карданд.”
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5. Низ мефармояд: “Иддае аз ањли илм њикоят
кардаанд, ки Абдуллоњ ибни Сабо марди яњудї буд, ки
мусалмон шуд ва бо Алї (ъ) дўстї кард. Ў ќаблан, ки њанўз
яњудї буд, дар бораи Юшаъ ибни Нўњ, ки пас аз Мўсо (ъ)
омад, њамин суханро мегуфт. Ваќте ки мусалмон шуд, дар
бораи Алї (ъ) ибни Абўтолиб (ъ) низ чунин иддаъое кард.
Ў аввалин касе буд, ки аз фарз будани имомати Алї (ъ) ва
изњори безорї аз душманонаш сухан гуфт. Аз ин �ост, ки
касоне, ки бо шиъа мухолифанд, мегўянд: асли рафз аз
яњудият аст.

(Фираќу-ш-шиъа, сањ.32-44)

6. Саъд ибни Абдуллоњи Ашъарии Ќумї дар оѓози
суханаш аз сабоият мефармояд: “Сабоињо пайравони
Абдуллоњ ибни Сабо њастанд, ў Абдуллоњ ибни Вањби
Росибии Њамадонї аст. Абдуллоњ ибни Харсї ва Ибни
Асвад, ки аз мўътамадтарин ёронаш буданд, ўро дар ин
кор ёрї карданд. Вай аввалин касе буд, ки бар Абўбакр,
Умар, Усмон ошкоро таън ворид кард ва аз онњо эълони
безорї намуд.

(Алмаќолот ва-л-фираќ, сањ.20)

7. Ибни Абилњадид тасрењ карда, ки дар њоле, ки Алї
(ъ) хутба мехонд, Абдуллоњ ибни Сабо баланд шуду гуфт:
туї, туї, чандин бор ин �умларо такрор кард. Њазрати Алї
(ъ) фармуданд: нафрин бар ту бод, ман кистам? Гуфт: ту
Худої. Амирулмўъминин дастур доданд, ки ўро бо
пайравонаш дастгир кунанд.”

(Шарњи Нањ�у-л-балоѓа, �.5, сањ.5)

8. Оќои Неъматуллои Љазоирї мефармояд:
Амирулмўъминин гуфт: ту Илоњи бар њаќќї,
амирулмўъминин ўро ба Мадони табъид карданд. Ў аз



32

яњудият мусалмон шуда буд ва монанди он чи ки ба њазрати
Алї (ъ) гуфт, дар яњудият ба Юшаъ ибни Нўњ ва Мўсо (ъ)
мегуфт.

(Ал-анвору-н-нўъмония, �.2, сањ.234)

Нати�агирї:

Ин буд чанд ривояте аз китобњои муътабар ва
муътамад дар улуми ри�ол, фиќњ ва фираќ буд. Ба хотири
он ки матлаб зиёд тўлонї нашавад аз ривоятњои бешумори
дигаре, ки дар китобњои мухталиф ву�уд дорад, сарфи
назар кардем, ки њамаи онњо шахсиятеро собит мекунанд,
ки номаш Абдуллоњ ибни Сабо аст. Баъд аз ин дигар
мумкин нест, ки аз ву�уди ў мункир шавем, хусусан ин ки
амирулмўъминин (ъ) ўро ба хотири сухани куфромезе, ки
гуфта буд, азоб дод. Маънии ин сухан он аст, ки њазрати
амирулмўъминин Абдуллоњ ибни Саборо дидааст ва ин худ
барои исботи шахсияти ў кофист, ки дигар �ои инкор боќї
намемонад.

Он чї аз нусуси (ривоятњои) гузашта бармеояд, ин аст:
1. Исботи шахсияти Ибни Сабо ва ву�уди фирќае, ки

ўро ёрї мекарданд ва њарфи ўро мезаданд, ки фирќаи
мазкур “Сабоият” ном дорад.

2. Ибни Сабо, марди яњудї буд, ки муддаъии Ислом
шуд. Агарчанде ў исломи худро вонамуд кард, вале њаќиќат
ин аст, ки ў бар дини яњудияташ боќї монд ва бар асоси он
зањрпошї кард.

3. Ў аввалин касе буд, ки бидъати таън бар Абўбакр,
Умар ва дигар сањобагон (р)-ро ихтироъ намуд.

4. Вай аввалин касе буд, ки аз имомати
амирулмўъминин (ъ) сухан гуфт.
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5. Ва ў аввалин касе буд, ки васии Паёмбар (с) будани
амирулмўъминин (ъ)-ро даъво кард.

Воќеан, ў ин суханро аз яњудият наќл карда буд ва
чунин вонамуд мекард, ки гўё бо ањли байт (ъ) муњаббат
дорад, аз ин рў ба вилояти онњо ва безорї аз
душманонашон, ки гўё сањобаи Паёмбар (с) буданд, даъват
мекард.

Бинобар ин Абдуллоњ ибни Сабо як шахсияти њаќиќї
аст, ки наметавон инкораш кард ва на аз канораш ба осонї
гузашт. Аз њамин �ињат бо сароњат дар китобњову
манобеъи мўътабари мо аз ў сухан рафтааст. Барои
иттилоъу ошноии бештар ба Ибни Сабо метавонед ба
китобњои зайл муро�иат кунед:

Ѓорот-и Саќафї, Ри�ол-и Тўсї, Ри�ол-и Њиллї,
Ќомусу-р-ри�ол-и Тастарї,  Доирату-л-маориф-и Аъламии
Њоирї мавсус ба Муќтабасу-л-асар, Ал-куно ва-л-алќоб аз
Аббоси Ќумї, Њаллу-л-ишкол-и ибни Товус, Ри�ол-и бин
Довуд, Тањрир-и Товусї, Ма�маъу-р-ри�ол-и Ќањбої,
Наќду-р-ри�ол-и Тафришї, Љомиъу-р-рувот-и Маќдиси
Ардабилї, Миръоту-л-анвор-и Муњаммад ибни Тоњири
Омилї ва Маноќиби Оли Абўтолиб аз ибни Шањрошўб.

Инњо ки албатта намуна аст, на таъйни номгўњо, зеро
илова бар ин теъдоди зиёди манобеъи дигари мо њамагї
иттифоќ доранд, ки Ибни Сабо як шахсияти воќеъї аст,
ки њаргиз наметавон аз таърих њазфаш (мањв) кард.

Вале таа��уб мекунам, ки уламои муосири мо, амсоли
Муртазо Аскарї ва Муњаммад Љаводи Муѓанния ва
дигарон чаро исрор доранд, ки аз ву�уди Ибни Сабо
мункир шаванд, дар њоле, ки иддаъои онњо комилан беасос
аст.
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ФАСЛИ ДУВВУМ

Ташайюъ ва мазњаби ањли байт (ъ)

Дар назди мо шиъаён маъруф аст, ки фаќат мо
пайравону дўстдорони ањли байт (ъ) њастем ва мазњаби
шиъа ба иддаъои мо ба таври куллї бар муњаббати ањли
байт (ъ) устувор аст. Чунки безории мо аз омма (ањли
суннат) ба бањонаи муњаббати ањли байт (ъ) аст, безории
мо аз сањобагон ба хусус се халифаи Расули Худо (с) ва
уммулмўъминин Оиша бинти Абўбакр (р) ба бањонаи
муњаббати ањли байт (ъ) аст ва он чи дар зењну хаёли њама
шиъаён, хурду калон, олиму �оњил ва марду зан �ои
гирифта мустањкам шуда, ин аст, ки асњоби Расули акрам
(с) ба ањли байт (ъ) зулм карда ва хунашонро рехтаанд ва
ин ки њамеша дар баробари ањли байт (ъ) мавќеъгирии
душманона доштаанд.

Аз њамин �ињат хеле табиї менамояд, ки мо онњоро
навосиб лаќаб дињем ва њамеша барои он ки эњсосоту
авотифи мардумро гарм нигањ дорем, аз мазлумияти ањли
байт (ъ) ва шиъаён сухан биронем ва аз шањодати
мазлумонаи имом Њусайн (ъ) нола кунем ва равза бихонем
ва ашк бирезем!

Аммо китобњои муътабаре, ки дар даст дорем,
њаќиќатро дигар хел баён мекунанд ва собит месозанд, ки
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ањли байт (ъ) чї гуна аз шиъаёнашон ран� мебурданд ва
шиъаёни нахустин бо ањли байт (ъ) чї гуна рафтор
мекарданд ва чї мусибатњое бар сарашон овардаанд ва
равшан мекунанд, ки кадом ашхос хуни ањли байт (ъ)-ро
рехта, боиси шањодати онњо гардиданд ва њурмати эшонро
пос надоштаанд.

Ташайюъ аз дидгоњи ањли байт (ъ)

Раъйи амирулмўъминин (ъ):

Лофи газоф: “Агар шиъаёни худамро �удо кунам,
онњоро �уз лофи занон ва худситоёне нахоњам ёфт ва агар
имтињонашон кунам, �уз муртадоне нахоњам ёфт ва агар
ѓирболашон кунам аз њазор нафар як нафари холис
нахоњам ёфт!”

(Равзату-л-кофї, �.8, сањ.338)

Шумо мардуми дун: Эй на мардони ба сурати мард, эй
камхирадони нозпарвард! Кош шуморо надида будам ва
намешинохтам, ки ба Худо поёни ин ошної надомат буд
ва дастоварди он андўњу њасрат, Худоятон (шуморо)
бимиронад, ки дилам аз дасти шумо пурхун аст ва синаам
моломоли хашм. Шумо мардуми дун (паст), ки паё-пай
�уръаи андўњ ба комам мерезед ва бо нофармонї ва
фурўгузории �онибам корро ба њам дармеомезед, то он �о
ки Ќурайш мегўяд, писари Абўтолиб далер аст, вале илми
�анг намедонад... Аммо онро, ки фармон набаранд,
сариштаи кор аз дасташ берун аст.”

(Нањ�у-л-балоѓа, хутбаи 27. Тар�умаи Шањидї)

На бародарони якранг: “Гирифтори шумо шудаам, ки
се чиз доред ва ду чиз надоред, каронед бо гўшњои шунаво,
гунгонед бо забонњои гўё, кўронед бо чашмњои бино.
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Ноозодагонед дар рўзи �анг ва на ба њангоми бало.
Бародарони якранг,... писари Абўтолибро вогузоред, чун
зан, ки ваќти зодан миёни рони худ кушояд.”

(Нањ�у-л-балоѓа, хутбаи 97, Тар�умаи Шањидї)

Ангезаву сабаби чунин суханоне, ин буд, ки онњо аз
њимояти эшон даст кашиданд ва ба вай ѓадру хиёнат
карданд. Эшон (Алї) суханони зиёде дар бораи шиъаёнаш
фармуда, ки воќиан ибратангез аст.

Раъйи имом Њасан (ъ):

Равоншиноси муваффаќ: “Ба Худо ќасам, ман
Муовияро барои худам аз инњо бењтар мебинам, онњо
даъво доранд, ки шиъаёни мананд, дар њоле ки дар пайи
куштани ман њастанд ва чашм ба моли ман доранд. Ба Худо
ќасам, агар битавонам бо Муовия �ўр биёям ва хунам ва
хонаводаамро њифз кунам бењтар аз ин аст, ки маро
бикушанд ва ањли байтам зоиъ шавад. Ба Худо савганд,
агар бо Муовия би�ангам инњо маро зинда бо дасти
худашон ба ў таслим хоњанд кард ва боз ба Худо савганд,
агар иззатманд бо Муовия сулњ кунам, бењтар аз ин аст,
ки дар асорат маро бикушад.”

(Ињти�о�и Табрисї, �.2, сањ.10)

Раъйи имом Њусайн (ъ):

Дуои хайр: “Парвардигоро! Агар ба онњо то муддате
мўњлат додї, ба чандин гурўњ парокандаашон кун, то ин
ки бо якдигар би�анганд ва њаргиз авлиёи умурашон
(сардоронашон)-ро аз онњо хушнуд магардон. Зеро онњо
моро даъват карданд, ки нусрату ёриамон дињанд, вале бар
мо зулму ситам раво доштанд ва моро куштанд.”

(Ал-иршод, аз Муфид, сањ.241)
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Нафрин бар тоѓут: “Аммо шумо дар байъати мо
њамчун паррандаи (ад-дабоъ) аз а�алаву шитобзадагї кор
гирифтед ва њамонанди парвона шитобзада шудед ва
билофосила ањдатонро шикастед. Пас нафрин ва њалокату
нобудї бод бар тоѓутњои он уммат ва гурўњњои дигар ва
онон, ки китобро ба фаромўшї супурданд ва шумо њам,
ки доред моро хор мегузореду мекушед. Њон, лаънати Худо
бар ситамгарон бод.”

(Ихти�о�, �.2, сањ.42. Табрисї)

Ин суханони дарднок ба хубї бароямон равшан
мекунанд, ки ќотилони њаќиќии имом Њусайн (ъ) шиъаёни
Кўфа буданд, пас чаро масъулияти шањодати эшонро бар
дўши дигарон мегузорем?!

Аз худи онњо шоњиде гувоњї дод: “Бист њазор нафар аз
мардуми Ироќ бо имом Њусайн (ъ) байъат карданд, вале
ба ў хиёнат намуданд ва алайњи ў шўриданд ва дар њоле,
ки байъати вайро ба гарданашон доштанд, эшонро ба
шањодат расонданд.”

(Аъёну-ш-шиъа, ќисмати аввал, сањ.34)

Раъйи имом Зайнулобиддин (ъ):

Аз уммати ман нестанд: “Оё медонед, ки шумо ба
падарам нома навиштед ва ўро фиреб додед. Бо ву�уди ин
ки шумо бо ў ањду паймон баста будед, ўро куштед ва хор
кардед. Ба кадом рў ба чењраи нозанини Паёмбар (с) нигоњ
хоњед кард, њангоме ки ба шумо бигўяд: ањли байтамро
куштед ва њурмати маро пос надоштед, пас аз уммати ман
нестед.”

(Ињти�о�, 2/32)
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Заранг бояд буд: “Инњо бар мо гиря мекунанд! Магар
моро, �уз онњо кадом ашхос куштааст?”

(Ињти�о�, 2/29)

Раъйи имом Боќир (ъ):

Худоро шукр: “Агар њамаи мардум њам шиъаи мо
мебуданд, њатман сеяки онњо дар бораи мо шаккок (дудила)
ва чањоряки дигарашон ањмаќ буданд.”

(Ри�оли Кашї, сањ.79)

Раъйи имом Содиќ (ъ):

То ин њад: “Ба Худо савганд агар се нафар мўъмин аз
миёни шумо биёбам, ки сирри маро китмон кунанд, ње�
суханеро аз онњо пинњон нахоњам дошт.”

(Усули Кофї, �.1, сањ.496)

Раъйи Фотимаи Суѓро (с):

Ин њам ифтихор буд!? Эй ањли Кўфа, эй ањли ѓадру
макр ва такаббур! Худованд мо ањли байтро бо шумо ва
шуморо бо мо гирифтор кардааст ва моро хуб дар озмоиш
ќарор додааст. Моро такзиб кардеду такфир намудед,
�анги бо моро њалол дониста, молњоямонро торо� кардед.
Њамчунон ки дирўз “Бобии” моро (Њусайнро) ба шањодат
расондед, хуни мо аз шамшерњои шумо чакида истодааст.
Њалокат бод бар шумо, мунтазири лаънат ва азоб бошед,
гўё ин ки азобу иќоб бар шумо лозим шудааст. Худованд
шуморо танбењи сахте хоњад дод, дар азоби дардноки рўзи
ќиёмат њамеша хоњед монд. Ин ба сабаби зулмест, ки бар
мо раво доштед. Њон, лаънати Худо бар ситамгарон бод,
њалокат бод бар шумо, эй ањли Кўфа! Чї ќадар... сипас ба
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бародараш Алї ибни Абўтолиб ва �аддам њазрати Њусайн
ва фарзандонаш ва ањли байти атњораш хиёнат кардед.

Яке аз ањли Кўфа ифтихоркунон гуфт: Оре, Алї ва
фарзандонашро мо бо шамшерњои њиндї ва сарнайза
куштем ва занонашонро каниз гирифтем!”

(Ињти�о�, �ил.2, сањ.28)

Раъйи њазрати Зайнаб (с):

Љавоб доред: “Аммо баъд: эй ањли Кўфа, эй ањли макру
ѓадру хузлон! Мисоли шумо монанди зане аст ки бо зањмат
нах мересад ва бо дасти худаш харобаш мекунад. Оё дар
шумо �уз такаббуру худхоњї ва кинатўзиву дурўѓ ву�уд
дорад? Шумо барои бародарам гиря мекунед, таа��уб аст!
Пас зиёдтар гиря кунед ва камтар бихандед, магар шумо
намедонед ки нанги талаф кардани ўро шумо бар пешонї
доред? Чи гуна ба худ и�оза додед ки набераи Хотаму-л-
анбиёро ба шањодат бирасонед?!”

(Ињти�о�, 2/29-30)

Нати�агирї:

Ривоятњо бисёранд ки аз рўи ма�бурї онро ихтисор
намудем, аз он чи наќл намудем чунин бармеояд:

1. Хастагиву дилсардии амиралмўъминин ва
фарзандонаш аз шиъаёнашон ба сабаби макру хиёнат ва
зиллате ки ба онњо раво доштанд.

2. Ин ки хузлону хиёнати ањли Кўфа боиси рехтани
хуни ањли байт (ъ) ва низ обрўрезии эшон гардид.

3. Ин ки ањли байт (ъ) масъулияти шањодати њазрати
имом Њусайн ва ёронашро мустаќиман (рўи рост) бар дўши
шиъаёнашон мегузоранд. Чунончи яке аз онњо эътироф
мекунад ки онњо Алї ва фарзандонашро кушта ва
занонашонро каниз гирифтаанд.
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4. Ин ки ањли байт бар шиъаёнашон дуои бад карданд
ва онњоро ташбињ карданд ва ба касоне ки Китобро пушти
сар меандозанд. Илова бар он фармуданд: Њон, лаънати
Худо бар ситамгарон бод.

“Худо шуморо рофиза номид!”

Бинобар њамин далелњо буд ки назди имом Содиќ (ъ)
омаданду гуфтанд: чї кунем мо ба лаќабе муттањам шудем
ки пушти моро сангин кард ва дилњои мо дорад метаркад
ва њокимон хуни моро ба хотири он њалол медонанд?

- Фармуданд: Аррофиза?! (манзур рофиза аст?)
- Гуфтанд: Бале.
- Фармуданд: на, валлоњ фаќат онњо нестанд ки номи

шуморо рофиза гузоштанд, Худованд шуморо рофиза
хондааст!”

(Усули Кофї, �.5, сањ.34)

Сабри ањли байт (ъ):

Ин ривоятњоро чандин бор хондам ва дар онњо фикр
кардам ва дар айни њол ин гуна ривоётро дар дафтарњои
алоњидае ёддошт менамудам. Шабњои тўлонї менишастам
ва дар онњо нигоњ мекардам ва меандешидам ва гич
мешудам. Ногоњ медидам ки беихтиёр аз забонам �умлањое
радиф мешавад ва бо садои баланд дорам бо худам такрор
мекунам: Эй ањли байти Паёмбар, эй чењрањои поку
муќаддас! Дар баробари ин њама мусибатњое ки аз
шиъаёнатон тањаммул кардед, Худоятон подош дињад.

Мо њама медонем, ки анбиё (ъ) чї ќадар мушкилоти
фаровоне аз дасти аќвомашон тањаммул карданд ва
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Паёмбарамон (с) чи ран�њову мусибатњо кашиданд, вале
ман аз ду �араён хеле таа��уб мекунам:

Яке: Аз Мўсо (ъ) ва сабри њайратангезе, ки дар
баробари бани Исроил аз худаш нишон дод, бинобар ин
мебинем, ки Ќуръони карим аз миёни њамаи паёмбарон
(ъ) аз Мўсо (ъ) бештар сухан мегўяд, ки чи гуна тавонист,
ки дар баробари найрангњову дасисањои гуногуни бани
Исроил сабру муќовимат нишон дињад.

Дуввум:  Аз ањли байт (ъ) хеле дар таа��убам, ки чї
гуна дар баробари ин њама ситаму ањдшиканї, ѓадру хиёнат
ва куштору �инояти ањли Кўфа сабр карданд, Кўфае, ки
дар он замон маркази ташайюъ ба њисоб мерафт ва он чи
бештар �ои таа��уб дорад, ин аст, ки мо шиъаён
масъулияти њама бадбахтињое, ки бар сари ањли байт
овардаем, ба дўши дигарон мегузорем ва онњоро маломат
мекунем. Ваќте китобњои муътабарамонро мехонам,
таа��уб мекунам ва бисёр ваќтњо инсон наметавонад бовар
кунад, ки китобњои мо шиъаён ба ањли байт (ъ) ва ба
Паёмбари азизамон (с) то ин њад ињонату тањќир мекунанд,
мулоњиза намоед:

Тавњину тањќир ба Паёмбар (с)

Хар ва њадис!

Аз амиралмўъминин (ъ) ривоят аст, ки Ѓафир (номи
хари Паёмбар (с) ба эшон гуфт: (Падару модарам фидоят
бод) эй Расули Худо, падарам аз падарбузургам ва ў аз
падараш ва ў аз падарбузургаш (бибиаш) ривоят мекунанд,
ки ў бо Нўњ (ъ) дар киштї буд. Нўњ (ъ) пушти ўро даст
кард ва фармуд: аз насли ин хар, харе пайдо хоњад шуд, ки
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сарвару хотами паёмбарон бар ў савор мешавад. Пас
Худоро сипос мегўям, ки ин ифтихорро ба ман бахшид...

(Усули Кофї, �.1, сањ.237)

Нати�агирї:

1 - Хар гап мезанад!
2 - Хар ба Паёмбар (с) хитоб мекунад: Падару модарам

фидоят бод, дар њоле, ки ин мусалмонон њастанд, ки падару
модарашонро фидои Расули Худо (с) мекунанд, на харњо!

3 - Хар мегўяд: Аз падарам то боби чањорумаш
мерасонад, дар сурате, ки байни Нўњ ва Паёмбарамон (с)
њазорон сол аст. Пас чї гуна хар мегўяд, ки боби
чањорумаш бо Нўњ (ъ) дар киштї будааст, магар хар чї
ќадар умр мебинад!?

Мўъ�изаи Нўњ (ъ): Боре бо чанд нафар аз дўстони
дониш�ўям дар назди имом Хўї “Усули Кофї” мехондем.
Эшон дар шарњи њадиси мазкур фармуданд: Ин мўъ�изаро
бубинед, ки Нўњ (ъ) њазорон сол пеш аз таваллуди
Паёмбарамон (с) ба эшон ва нубувваташон башорат
медињад!

Ин суханони имом Хўї то њануз дар зењнам мав�
мезанад, ки ин чи гуна метавонад мўъ�иза бошад, дар њоле
ки хар ба Паёмбарамон (с) мегўяд, падару модарам фидоят
бод?! Ва чї гуна амиралмўъминин чунин ривояте наќл
кунад. Вале он рўз банда мисли баќияи толибилмони дигар
аз канори он гузаштам.

Њатто Паёмбар?!:

Писар амаки ноз: Аз амиралмўъминин (ъ) ривоят аст,
ки хидмати Расули Худо (с) омадам. Дидам Абўбакр ва
Умар назди эшон нишастаанд. Байни он њазрат (с) ва Оиша
нишастам. Оиша гуфт: �уз рони ман ва рони Расули Худо
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(с) �ое наёфтї? Расули акрам (с) фармуданд: Оиша, хомўш
бош!”

(Ал-бурњон фи тафсири-л-Ќуръон 4/225)

Маро озурда макун: Бори дигар �ое наёфт, Паёмбар
(с) ишора карданд: Ин �о яъне пушти сарашон ва Оиша
дар њоле, ки чодаре бар сар дошт, пушти сари он њазрат (с)
истода буд. Алї омад ва байни Расули Худо ва Оиша
нишаст. Оиша дар њоле, ки нороњат шуда буд, гуфт: �уз
баѓали ман �ое наёфтї, ки биншинї?! Расули Худо (с)
нороњат шуданду фармуданд: Њумайро, бо озурдани
бародарам маро озурда макун.”

(Китоби Сулайм ибни Ќайс, сањ.179)

Њаќќи ходим: Бо Расули Худо (с) ба сафар баромадем,
�уз ман ходими дигаре надоштанд ва як лињоф њам бештар
набуд. Оиша низ њамроњ буд, Расули Худо (с) байни ман
ва Оиша хобид. Дар рўи њар сеямон њамон як лињоф (кўрпа)
буд. Њар гоњ барои тања��уд баланд мешуданд, бо
дасташон лињофро байни ман ва Оиша пойин мезаданд ки
ба фарши пойинї мерасид.”

(Бињору-л-анвор, 40/3)

Оё Расули Худо (с) дар бораи номусашон нангу ѓайрат
нишон намедињанд, ки розї мешаванд писарамакашон, ки
номањрам аст, дар баѓали њамсарашон биншинад, ё бо ў
дар як бистар бихобад?! Ва он гоњ амиралмўъминин чї гуна
тан ба чунин њаракати ѓайриахлоќї медињад.

Њамчунон ки мулоњиза мекунед, дар ин ёвагўињо
ињонату тањќири ошкоро ба Паёмбари Худо (с) аст. Ба
њамин шаш ривоят дар робита бо Расули акрам (с) иктифо
мекунем ва ба мавзўъи баъдї мепардозем.
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Тавњину тањќир ба амиралмўъминин (ъ)

Коршиносии ќазої: Аз имом Содиќ (ъ) ривоят аст, ки
фармуд: Як зан, ки ба марде аз ансор ошиќ шуда буд, назди
Умар оварда шуд. Зан барои бадном сохтани марди ансорї
тухми мурѓе шикаста ва сафедии онро ба либосњо ва байни
ронњояш молида буд. Њазрати Алї, ки машваратчии
ќазоии Умар буд, баланд шуд ва миёни ронњои зани
мазкурро нигоњ кард ва ўро (он марди ансориро) муттањам
намуд.

(Бињору-л-анвор, �.4, сањ.303)

Оё воќеан, мумкин аст амиралмўъминин миёни ронњои
зани номањрамеро нигоњ кунанд ва оё бо аќли солим �ур
меояд, ки имом Содиќ (ъ) чунин ривоятеро наќл кунанд?
Оё касе, ки бо ањли байти Паёмбар (с) муњаббат дошта
бошад, чунин сухане мегўяд?!

Омўхтани дашном аз минбар: Аз имом Содиќ (ъ)
ривоят аст, ки фармуд: Боре амиралмўъминин (ъ) бар сари
минбар буд ва хутба мехонд, ки зани бадахлоќе баланд
шуду гуфт: ин ќотили дўстон аст. Њазрати
амиралмўъминин ба тарафи вай нигоњ карду фармуд: эй
зани бебоку пуррў! Эй безабону шабињи мардон! Эй касе,
ки монанди занон њайз намебинї! Эй касе, ки бар фар�аш
(андомаш) ошкоро чизе овезон аст!

(Бињору-л-анвор, �.41, сањ.293)

Оё мумкин аст амиралмўъминин (ъ) чунин суханони
зиште аз дањонашон берун кунанд? Ва имом Содиќ (ъ)
чунин сухани пўчеро наќл мекунад. Агар ин гуна ривоятњои
масхара дар китобњои ањли суннат мебуд, ѓавѓо ва сару
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садо барпо мекардем ва онњоро расво менамудем, вале
мутаассифона дар китобњои худи мо шиъаён аст!

Таноб андохтанд: Табрисї дар Ињти�о� ривоят
мекунад, ки Умар ва касоне, ки дар гирду атрофи ў буданд
ба гардани амиралмўъминин (ъ) таноб андохтанд ва
кашон-кашон ўро назди Абўбакр бурданд, то �ое ки ў
фарёд мекашад: Ё ибна, уммї, инна-л-ќавма истазъафунї
ва кодў яќтулўнанї”. Оё амиралмўъминин то ин њад буздил
ва тарсў буданд?!

Муттањам кист?

Њамчунин дар Ињти�о�-и Табрисї омадааст, ки
Фотима (с) ба амиралмўъминин (ъ) фармуд: “Эй фарзанди
Абўтолиб! Хулќу хўи инсон дар ту нест ва инак муттањам
ва ѓайри ќобили эътимод њастї!”

Фаќат хандарў:

Ва низ аз забони Фотима (с) мегўянд: Занони Ќурайш
дар бораи ў ба ман мегўянд: “Ў мардест бо шиками бузург,
дастони дароз, пайвандњои дурушт, мўњои ду тарафи
пешонияш рехта, чашмони бузург, шонањояш њамчун
кўњони шутур боло баромада ва хандарў, аммо молу
сарвате надорад.”

(Тафсири Ќумї, �.2, сањ.336)

Пирмарди њуќќабоз:

Дурўѓи дигареро мулоњиза намоед: “Падарам рўзи
�умъа маро бо худашон ба мас�ид бурданд, дидам, ки Алї
бар болои минбар хутба мехонад; пир марди качал, бо
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пешонии баромада, шонањои пањн, њуќќабозї аз
чашмонаш намоён буд!”

Чашмони хира: “Ў (ъ) сабзинаи чањорпањлў буд, ки ба
кўтоњї наздиктар буд, шикамкалон, ангуштони борик,
бозуњои кулуфт, соќњои борик, чашмони хира, риши
бузург, мўи сари рехта ва пешониашон боло омада буд.”

Тавре, ки оќоён даъво доранд, агар амиралмўъминин
(ъ) дорои њамин сифатњо мебуд, њазрати Зањро (Фотима)
(ъ) чї гуна ба эшон розї шуд?!

Тавњин ба њазрати Фотима (с)!

Ќањрамонї: Абў�аъфари Кулайнї дар Усули Кофї
ривоят мекунад ки “Фотима аз шонањои Умар гирифт ва
ўро ба тарафи худаш кашид.”

Бањсу �идол: “Дар китоби Сулайм ибни Ќайс омадааст,
ки “ў (Фотима) (с) дар ќазияи Фадак назди Абўбакр ва
Умар рафт ва бо онњо бањсу �адал кард ва дар миёни
мардум фарёд кашид, то ин ки мардум дар гирдаш �амъ
шаванд!”

(Китоби Сулайм ибни Ќайс, сањ.253)

Оё њазрати Зањро (с) духтари гиромии Расули акрам
(с) мумкин аст, чунин коре бикунанд?!

Норозигї: Оќои Кулайнї дар Фурўъ овардааст, ки
њазрати Зањро (с) аз издиво�аш бо Алї розї набуд! Чун
падараш дохили хона гардид, дид, ки (Фотима) гиря
мекунад, фармуд: чаро гиря мекунї, ба Худо ќасам, агар
дар фомили ман бењтар аз ў касеро пайдо мекардам, ўро
домодам мекардам. Ман туро ба зании ў (Алї) надодаам,
Худованд туро ба зании ў додааст.”



47

Шикоят: Пас аз издиво�, ки он њазрат (с) бо Бурайда
назди Фотима (с) рафтанд, то падарашро дид, чашмонаш
ашколуд шуд. Он њазрат (с) фармуданд: Духтарам, чаро
гиря мекунї? Фармуд: Ба далели камии таъом ва бисёрии
нороњатињо ва шиддати ѓамњо.

Ва дар ривояти дигаре чунин омада, ки фармуд: ба
Худо ќасам, нороњатиам шиддат гирифта, тангдастиам
зиёд шуда ва бемориам тўлонї гардидааст.”

Тавњин ба имом Њусайн (ъ)!

Њусайн намехоњем: Оќои Кулайнї дар Кофї наќл
мекунад, ки њазрати Љабраил (ъ) бар Муњаммад (с) фуруд
омаду гуфт: эй Муњаммад! Худованд туро ба фарзанде
мужда медињад, ки аз Фотима таваллуд хоњад шуд, уммати
ту ўро пас аз ту хоњад кушт.

Фармуд: эй Љабраил, ба Парвардигорам салом
бирасон ва бигў ман чунин фарзанде намехоњам, ки аз
Фотима таваллуд шавад ва умматам пас аз ман ўро
бикушад. Љабраил (ъ) боло рафту баргашт ва сухани
аввалро бозгў намуд.

Ин гуфтугў ду бор такрор шуд, бори саввум Љабраил
(ъ) фармуд: эй Муњаммад! Парвардигор салом мегўяд ва
туро мужда медињад, ки имомат, вилоят ва васиятро дар
насли ў ќарор хоњад дод. Фармуд: пас ман розї шудам!

Ман њам намехоњам: Он гоњ назди Фотима фиристод
ва фармуд: Худованд туро ба фарзанде мужда медињад, ки
аз ту таваллуд мешавад ва уммати ман ўро пас аз ман хоњад
кушт. Гуфт: ман ба чунин фарзанде эњтиё� надорам.
Дубора фиристод ва фармуд: Имомат, вилоят ва васиятро
дар зуррияи ў ќарор дода.
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Гуфт: пас ман розї њастам.
Њусайн шир нахўрд: Бо дили нохоста њомила шуд ва

ўро тањаммул кард ва бо дили нохоста ўро зод ва њаргиз
Њусайн (ъ) аз Фотима (с) шир нахўрд ва на аз ње� зани
дигаре. Ўро назди Паёмбар (с) меоварданд, эшон ангушти
ибњоми худро дар дањонаш мегузоштанд ки ў мемакид ва
то ду-се рўз барояш кофї буд!”

А�або: Ман нафањмидам муждае, ки Худованд ба
Паёмбараш медод, эшон чї гуна онро рад мекарданд? Ва
намедонам он чи ки барои њазрати Зањро дар таќдир
навишта буд ва Худованд ба вай мужда медод, эшон чї
гуна он таќдир ва он башоратро рад мекард ва мегуфт ман
эњтиё� надорам? Оё њазрати Зањро бо дили нохоста њомила
шуд ва нўњ моњ Њусайнро дар шикам нигоњ дошт?! Ва оё
бо дили нохоста ўро зод?! Оё аз шир доданаш рўй метофт!?

Наъузубиллоњ, сайиду мавлои мо њазрати Њусайн (ъ)
шањиди њамосаофарини таърих хеле бузургтар ва поктар
аз ин аст, ки чунин суханони ёва ва бењуда дар бораи эшон
гуфта шавад. Занњои дунё орзу мекунанд, ки њар кадоми
онњо дањњо Њусайн биёваранд, – вонгање њазрати Фотимаи
Зањро (с), он тоњираи афифа (покдоман) чї гуна аз
ифтихори фарзанде, њамчун Њусайн сарпечї мекунад ва
нохоста њамлаш мекунаду мезояд ва шираш њам
намедињад?

Наъузу биллоњ ба Худо паноњ мебарем аз ин
бўњтони бузург!
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Тавњин ба Уммикулсум (ъ)

Чорае набуд: Ваќте ки амиралмўъминин (ъ)
духтарашон Уммикулсумро ба никоњи Умар ибни Хаттоб
доданд, чаро душманї бо ањли байтро мониъи ин
хешовандї надонистанд!?

Абў�аъфари Кулайнї аз имом Содиќ (ъ) наќл мекунад,
ки эшон дар бораи он издиво� фармуданд: “Он фар�е буд,
ки аз мо ѓасб шуд.”

(Фурўъи Кофї, �.2, сањ.141)

Аз гўяндаи ин сухан мепурсем: Оё Умар бо
Уммикулсум издиво�и шаръї карданд ё ин ки ўро ба зўр
ѓасб намуд?

Каломи Содиќ (ъ) маънояш возењу ошкор аст, оё
мумкин аст Абўабдуллоњ чунин сухани пўче дар бораи
байти тоњираи њазрати Алї (ъ) бигўянд? В-онгање, агар
Умар Уммикулсумро “ѓасб намуд, падараш, Асадуллоњ
(шери Худо), соњиби Зулфиќор” ва ќањрамони Ќурайш чї
гуна ба ин зиллат тан дод ва аз номусаш дифоъ накард?

Фармони муњаббат бо кї: Магар дар њадиси Абўбусайр
намехонем, ки зане хидмати имом Содиќ (ъ) омад ва дар
бораи Абўбакр ва Умар пурсид. Фармуданд: “он нафарро
дўст дошта бош.” Зан мегўяд: пас дар рўзи ќиёмат, ки ман
бо Парвардигорам рў ба рў шавам, бигўям, ки ту маро ба
дўстии онњо амр кардї? Фармуданд: “Бале.”

(Равзату-л-Кофї, �.8, сањ.101)

Таноќуз ку�ост: Њоло диќќат кунед, ки имом Содиќ(ъ)
чї гуна аз як тараф мефармоянд: Он фар�е буд, ки аз мо
ањли байт ѓасб шуд, тавассути кї, тавассути Умар ва аз
тарафи дигар мефармоянд: Бо он ду нафар дўстї кунед,
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кадом ду нафар? Абўбакр ва Умар, ин муамморо чи гуна
бояд њал кард?!

Ваќте ки аз имом Хўї дар бораи ин фармудаи имом
Содиќ (ъ) пурсидам, ки фармуданд: “Бо Абўбакр ва Умар
дўстї кунед” �авоб ин буд, ки имом Содиќ аз рўи таќия
(найранг) чунин фармудаанд!!!

Ин�ост: Эй Хўии бузургвор, зани саволкунанда аз
шиъаёни ањли байт (ъ) ва Абўбусайр аз асњоби имом Содиќ
(ъ) буд, пас ин �о ба таќия чї зарурате дошт?! Бинобар ин
и�оза бифармоед, ки бигўям: ин тав�ињи оятуллоњулузмо
Абулќосими Хўї нодуруст аст.

Тавњин ба имом Њасани Му1табо (ъ)

Бидуни либос: “Ањли Кўфа чунон эшонро муњосира
карданд ва доираро бар эшон танг намуданд, на танњо
либосњояшро, њатто �ойнамозро аз зери пояш кашиданд.
Саран�ом њазрат ма�бур шуд, шамшерашро њамоил кунад
ва бидуни либос биншинад!”

(Иршоди муфид, сањ.190)

Оё шоиста аст, ки имом Њасани Му�табо (ъ) то ин њад
мавриди зулму ситам ќарор гирад, ки ма�бур шавад, ки
лўчи модарзод дар пеши мардум биншинад, ин аст
муњаббати ањли байт!?

Хоркунандаи мўъминон:  Суфён ибни Абилайло
хидмати имом Њасани Му�табо дар манзили эшон рафт
ва гуфт: “салом арз мекунам, эй хоркунандаи мўъминон!”

Фармуд: аз ку�о фањмидї, ки мўъминонро хор кардам?
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Гуфт: масъулияти умматро ба ту супурданд ва ту аз
он шона холї кардї ва ба ин саркаш супурдї, ки ба ѓайри
ќонуни Худо њукм кунад?”

(Ри�оли Кашї, сањ.103)

Оё имом Њасани Му�табо хоркунандаи мўъминон буд,
ё ин ки иззатдињандаи мўъминон, ки �илави хунрезиро
гирифт ва бо мудирияти њакимона ва дидгоњи зераконааш
дар он шароити бўњронї уммати Исломро муттањид
гардонид?

Агар њазрати Му�табо (ъ) бо Муовия бар сари хилофат
ме�ангид, чї дарёњое аз хун �орї мешуд ва Худо медонад
ки чї ќадар мусалмон аз дами теѓ мегузашт!?

Тавњину тањќир ба имом Содиќ (ъ)!

Эшон озору азиятњои фаровоне дида ва ње� кори зиште
набуда, ки ба эшон нисбат надода бошанд.

Санади расвої: Аз Зурора ибни Аъюн ривоят аст, ки
гуфт: “Аз Абўабдуллоњ дар бораи ташањњуд пурсидам,
фармуд: Аттањиёту вассалавоту... Бори дигар дар бораи
ташањњуд пурсидам, фармуд: Аттањиёту вассалавоту.
Њангоме ки хори� шудам, ба ришаш гўзидам ва гуфтам:
Њаргиз растагор нахоњад шуд!”

(Ри�оли Кашї, сањ.142)

Эй ситамгарон ва эй Худобехабарон! Ба мо њаќ
бидињед, ки ба њоли имом Содиќ (ъ) хун бигирйем, чї тавр
ба он улгўи донишу таќво ва чењраи дурахшони хонадони
нубувват чунин алфози ќабењу зиште истеъмол мекунед?
Оё бо шахсияте, њамчун имом Содиќ (ъ) бояд чунин
бархўрд шавад?! Ин аст муњаббати оли байт?!!
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Мутаассифона, њудуди њазор сол аст, ки аз таълифи
китоби Кашї мегузарад ва тамоми уламои шиъаи мо дар
њар замон онро дидаву хондаанд, вале надидам, ки яке аз
онњо бар ин санади расвої эътироз карда бошад!

Лаѓжиши олим: Њатто имом Хўї, њангоме ки ба
таълифи китоби бузургаш (Мўъ�аму ри�олу-ш-шиъа)
шурўъ кард, банда яке аз њамкорони эшон дар таълифи ин
китоби калон будам ки ривоятњоро аз миёни китобњо
�амъоварї мекардам. Ваќте ки ба ин ривоят расидам ва
онро барояшон хондам, андаке фикр карду фармуд: “Ње�
олиме аз лаѓжиш холї нест!” Њамину бас як калимаи дигар
изофа накард!

Аммо чї бигўям эй имоми бузургвор! Лаѓжиш он аст,
ки бидуни ихтиёру ќасд ан�ом гирад, вале ваќте эшон
фањмид, ки фалон кор ё андешааш ѓалат аст, дигар дуруст
нест, ки хомўш бимонад!

Агар банда барои шумо ба манзалаи фарзанд ва шумо
барои ман ба њаќиќат як падар набудед, њаргиз ин сукути
шуморо тањаммул намекардам!

Сукут дар баробари ин ињонати бузурге, ки ба имоми
бузургворамон, имом Љаъфари Содиќ (ъ) раво дошта
шудааст.

Аз њамон зиндиќ: Сиќатулислом Кулайнї мефармояд:
Њишом ибни Њакам ва Њамод аз Зурора наќл мекунанд,
ки гуфт: Дар дилам гуфтам: пирмардест, ки дар бораи
хусумат ње� илме надорад (манзур имом Содиќ (ъ) аст).

Маќоми баланд: Дар шарњи ин њадис навиштаанд, ки
“ин шайх пирмардест, ки аќл надорад ва равиши сўњбат
кардан бо раќибро балад нест!” Оё имом Содиќ (ъ) аќл
надорад? Эй ситамгарон ва аз Худобехабарон! Эй касоне,
ки санги муњаббати оли байтро ба сина мезанед! Охир, чї
бигўям?!! Дилам аз ѓаму дард ва андўњ дорад, хун
мечаконад, оё ин гуна дашномњову ињонатњо ва
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�асоратњову бепардагињо шоистаи ањли байти киром аст?!
Бидонед, ки маќоми шомихи (баланди) ањли байт (ъ) бисёр
болотар аз ин беадабињост!

Тавњин идома дорад!

Њазрати Аббос (ъ):

Кашї ривоят мекунад, ки ин иршоди Худовандї
(Фалабиъса-л-мавло ва лабиъса-л-ъашир) дар бораи ў, яъне
Аббос (ъ) нозил шудааст.

 (Ри�оли Кашї, сањ.54)

Ва ин иршоди Худованд (Ман кона фї њозињи аъмо
фањува фи-л-охирати аъмо ва азаллу сабило) ва (ва ло
янфаъукум нусњї ин арадту анансања лакум) њам дар бораи
ў нозил шудааст.

(Ри�оли Кашї, сањ.52-53)

Фарзандони Аббос (ъ):

Ва њамчунин Кашї аз амиралмўъминин (ъ) ривоят
мекунад, ки эшон барои Абдуллоњ ибни Аббос ва
бародараш Убайдулло дуои бад фармуданд:
“Парвардигоро, ду фарзанди Аббос (Абдуллоњ ва
Убайдуллоњ)-ро лаънат ва чашмонашонро кўр гардон,
чунончи дилњояшон кўр шудааст... ва кўрии чашмашонро
далеле бар кўрии дилашон бигардон!”

Њазрати Аќил (ъ):

Сиќатулислом Абў�аъфари Кулайнї аз имом Боќир
(ъ) ривоят мекунад, ки дар бораи амиралмўъминин фармуд:
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“Бо ў ду марди заъифу залил (хор), тозамусалмон
(навмусалмоншуда) боќї монда буд, Аббос ва Аќил.”

(Фуруъи Кофї, 8/235)

Кўрдил кист?!  Оятњои сегонае, ки Кашї эътиќод
дорад, ки дар бораи Аббос (ъ) нозил шуда, гўё наъузу
биллоњ ўро кофир медонанд, ки њамеша то абад дар оташи
�ањаннам боќї хоњад монд ва илло чї маънї дорад (фањува
фи-л-охирати аъмо ва азаллу сабило)?!

Ва ин дуое, ки гўё амиралмўъминин дар бораи
Абдуллоњ ва Убайдуллоњ фарзандони Аббос (ъ)
фармуданд: ки Худованд онњоро лаънат кунад ва чашмњову
дилњояшонро кўр намояд. Низ далолат бар он дорад, ки
онњо кофиранд!!! Наъузубиллоњ.

Абдуллоњ ибни Аббосро омма (ањли суннат)
“муфассири Ќуръон ва донишманди уммат” лаќаб
медињанд, пас мо чї гуна ўро лаънат мекунем ва муддаъии
муњаббати ањли байт (ъ) њам њастем?!! А�або! Ва оё Аќил,
(ъ) ки бародари амиралмўъминин (ъ) аст, залилу
тозамусалмон буд?!!

Имом Зайнулобиддин (ъ):

Кулайнї ривоят мекунад, ки Язид ибни Муовия аз
имом Зайнулобидин (ъ) хост, ки ѓуломи ў бошад. Ў
пазируфт ва дар �авобаш фармуд: “Он чї аз ман хостї,
ќабул кардам, ман акнун ѓуломи бе ихтиёри туам, агар
хостї маро нигањ дор ва агар хостї бифрўш!!!”

(Равзату-л-Кофї, �ил.8, сањ.235)

А�иб! Оё шахсияте њамчун имом Зайнулобидин (ъ) ба
Язид мегўяд: Ман ѓуломи беихтиёри туам, агар хостї аз
ман кор гир, агар нахостї, маро бифрўш?!
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Агар хоста бошем њама он чи ки дар бораи ањли байт
омада, �амъоварї кунем, сухан бисёр ба дарозо мекашад,
чун фарде аз онњо нест, ки калимаи зишт ё кирдори баде
ба ў нисбат дода нашуда бошад.

Манобиъ ва сашчашмањои бузургамон мутаассифона
аз ин гуна ињонату тањќирњо ва алфози пўч ва бењуда дар
бораи ањли байти атњор (ъ) пур аст, ки боз њам ќисмате аз
онро мулоњиза фармоед:

Чї мехоњанд: Аз имом Содиќ (ъ) ривоят аст, ки “Расули
Худо (с) то рўи Фотимаро намебўсиданд, намехобиданд.”

(Бињору-л-анвор, сањ.43-44)

“Он њазрат (с) рўяшонро байни пистонњои ў (Фотима)
мегузоштанд.”

(Бињору-л-анвор 43/87)

Фотима (с) зани болиѓае буд оё бо аќли солим �ур
меояд, ки Паёмбари Худо (с) рўяшонро байни пистонњои
ў бигзоранд?!

Агар ин њоли Паёмбар (с) ва Фотима бошад, пас
дигарон бояд чї кор кунанд?!!

Тавњин ба имом Ризо (ъ)!

Бузургони мо дар насаби Муњаммад Ќониъ шак
кардаанд ки оё вай фарзанди имом Ризо аст ё ин ки
фарзанди (...)!!! Мулоњиза фармоед:

Як достон як �иноят: Аз Алї ибни Љаъфари Боќир
ривоят аст, ки ба њазрати Ризо (ъ) гуфта шуд: Дар миёни
мо (ањли байт) ранги сиёњ набудааст. Фармуд: Ў писари
ман аст. Гуфтанд: Расули акрам (с) њангоми зарурат аз
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ќиёфашинос кор мегирифтанд, бинобар ин бењтар аст
ќиёфашинос байни мову шумо ќазоват кунад...

Њамаи моро дар боѓ �амъ карданд ва хоњарону
бародарон ва писарамакњояшро дар саф шинонданд. Он
гоњ њазрати Ризо (ъ)-ро дар њоле њозир карданд, ки абои
пашмї бар тан, кулоње бар сар ва беле њам бар китф дошт.
Ба эшон гуфта буданд, худро коргаре нишон дињад, ки дар
боѓ кор мекунад. Он гоњ Абў�аъфарро оварданду гуфтанд:
падари ин писарро бишинос.

Гуфт: падараш дар миёни њозирин нест, ин амаки
падараш ва он як амаки дигар ва он дигарї аммааш
њастанд. Агар падараш дохили ин боѓ шуд, �уз ин боѓбон
каси дигаре нест, чунки поњои њарду комилан монанди њам
аст. Онгоњ ќабул карданд, ки њазрати Ризо падари
Муњаммад Ќониъ аст.”

(Усули Кофї, �.1, сањ.322)

Таќлид аз мунофиќин:

Пас шиъаёни њазрати Ризо шак карданд, ки Муњаммад
Ќониъ фарзанди эшон бошад ва бо ву�уди ин ки њазрат
мефармоянд: Ў фарзанди ман аст, онњо бовар намекунанд
ва барои исботи муддаои худ даст ба домани ќиёфашинос
меандозанд!

Љои шакку тардиде нест, ки ин бархўрд таъни возењу
ошкор дар обрўву њайсияти њазрати Ризо (ъ) аст, гўё
њамсарашро ошкоро муттањам карданд ва дар иффату
покии ў шак намуданд (Чї тавре, ки мунофиќин ба обрўи
Расули акрам (с) њамла карданд ва њамсарашро муттањам
намуданд).

Мумкин аст дар бораи дигар кас чунин иттињоме гуфта
шавад, шояд њам мардум онро бовар кунанд, вале ба ањли
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байт (ъ) чунин тўњмати золимонае раво доштан, нињояти
пастї ва разолатро нишон медињад.

Аммо мутаассифона, манобеъи илмии мо, ки мо
муддаъї њастем улуми ањли байт (ъ)-ро бароямон наќл
кардаанд, аз ин гуна суханони ботил ва хурофотї пур
мебошанд.

Тањлили шохдор: Њангоме ки дар њавза ин ривоятро
хондем, уламо ва маро�еъи уззом (фаќињони бузург) бо
камоли хунсардї аз канори он гузаштанд. Њанўз тањлили
оќои Хўиро ба ёд дорам, ки ваќте аз эшон дар бораи ин
ривоят �ўё шудем, ба наќл аз оќои Кошифулѓито
фармуданд: “Онњо ба ин далел чунин гумони баде ба
њазрати Ризо (ъ) намуданд, то ин ки наслашон њамеша пок
бимонад!”

Боз њам тўњмат: Балки илова бар он њазрати Ризо
(ъ)-ро муттањам карданд, ки ба духтари амаки Маъмун
ошиќ буд ва ў низ ба њазрат ошиќ шуда буд.”

(Уюну ахбори-р-ризо, сањ.153)

Тавњин ба Љаъфар (ъ):

Њазрати Љаъфарро, ки бародари имом Њасани Аскарї
(ъ) аст, ба �аъфари каззоб (дурўѓгў) лаќаб карданд ва ўро
дашному њаќорат намуданд. Оќои Кулайнї мефармояд: “Ў
фо�ире буд, ки фисќашро ошкор мекард. Шањватрон, ки
ба шиддат ба шаробнўшї одат карда буд. Дар миёни
мардон мисли ў касеро надидам, ки худаш обрўи худро
бирезад ва дар ботин хештанро њаќиру сабук бишморад.”

(Усули Кофї, �.1, сањ.504)

Оё воќеан, дар миёни ањли байт (ъ) чунин шахсе ву�уд
дошта, ки фосиќу фо�ир ва шањватрону араќхор бошад?!
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Ќотили ањли байт кист?!:

Агар хоста бошем дар ин замина тафсили бештаре
бидонем, бояд маро�иъи муътабари худамонро бихонем,
то ин ки бидонем дар њаќќи боќимондаи ањли байт (ъ) чї
зулму ситаме раво дошта ва зуррияи поки онњо чи гуна ба
шањодат расидаанд ва ќотили онњо кињо њастанд?!

Иддаи зиёде аз эшон (ањли байт) дар манотиќи
шиъанишин ба дасти худи шиъаён ба шањодат расидаанд.
Агар тарси он набошад, ки китоб аз ња�ми муайяншуда
бузургтар шавад, номњои касоне, ки аз ањли байт ба
шањодат расидаанд ва низ номњои касонеро, ки онњоро ба
шањодат расондаанд, дар ин �о дар� мекардам, вале
хонандаи мўњтарамро ба китоби “Маќотилу-т-толибин”-
и Исфањонї њавола менамоям, зеро китоби мазкур ин
матлабро ба ќадри кофї баён кардааст.

Дар поёни ин фасл ёдовар мешавам, ки имом
Муњаммади Боќир ва имом Љаъфари Содиќ (ъ) беш аз
дигар афроди ањли байт мавриди таъну тамасхур ќарор
гирифтаанд ва аксари масоил, монанди таќия, мутъа,
ливотат бо занон ва иъораи (кироя додан) фар� ва ѓайраро
ба онњо нисбат додаанд, дар њоле ки соњати муќаддаси онњо
ба тавр куллї аз ин гуна тўњмату суханони бофтаву сохта
пок аст.
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ФАСЛИ САВВУМ

Издиво1и муваќќат

Дўст доштам унвони ин фаслро “Зан аз дидгоњи
ташайюъ” бигзорам, вале аз ин раъй гаштам. Зеро ваќте
дидам њама ривоятњое, ки китобњои мо наќл кардаанд, ба
Расули акрам (с) ва амиралмўъминин ва имом Содиќ (ъ)
ва дигар имомон (ъ) нисбат дода шудааст, бинобар ин
нахостам, ки онњо мавриди таън ќарор гиранд.

Чунки дар ривоятњо он ќадар зиштиву ќабоњат ба
чашм мехўрад, ки њатто фарде аз мо њозир нест онро барои
худаш раво дорад, чи расад ба ин ки ин гуна суханони
зиштро ба Паёмбари Худо (с) ва имомони пок нисбат дода
шавад?!

Аз сиѓа ё издиво�и муваќќат бисёр сўъиистифода
шудааст ва аз ин роњ бадтарин ињонатњову тањќирњоро ба
зан раво доштанд. Бинобар ин мебинам, ки бисёрињо
хоњишоти шањвонии худро дар зери пардаи издиво�и
муваќќат (никоњи ваќти муайяншуда) ва ба номи дин розї
мегардонанд, гўё ба гумони худашон ба ин ояти карима
амал мекунанд ки (фамастамтаътум бињи минњунна,
фаотуњунна у9урањунна фаризатан). Ва занеро, ки аз онњо
лаззат мегиред, во�иб аст, ки мањрашонро бтдињед.

(Сураи Нисо: 24)
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Ривоятњои зиёде дар тарѓибу ташвиќи сиѓа овардаанд
ва подошу савоби бисёре сохтаву бофтаанд ва барои касе,
ки ба он амал накунад, азоби уќубати сахте дар назар
гирифтаанд, балки чунин шахсро мусалмон њам њисоб
намекунанд. Мулоњиза фармоед:

Шарти имон: Садуќ аз имом Љаъфари Содиќ (ъ)
ривоят мекунад ки фармуданд: “Сиѓа дини ман ва дини
падарони ман аст, касе, ки ба он амал кунад ба дини мо
амал карда ва касе,  ки онро инкор кунад, дини моро инкор
карда ва ба дини дигаре ѓайр аз дини мо мўътаќид
шудааст.”

(Ман ло яњзуруњу-л-фаќињ, 3/366)

Мулоњиза намоед, ки бинобар ин ривоят њар кас мутъа
накунад ё онро ќабул надошта бошад, кофир аст!

Савоби сиѓа: Аз имоми Содиќ (ъ) пурсида шуд: оё сиѓа
савоб дорад? Фармуд: “агар маќсудаш аз он ризои Худо
бошад, дар баробари њар калимае, ки бо ў сўњбат кунад,
як некї барояш навишта мешавад ва њар боре, ки ба ў
наздик шавад, Худованд гуноњеро аз ў мебахшад ва њар
гоњ ѓусл кунад, ба андозаи ќатрањои обе, ки бар баданаш
рехта Худованд гуноњонашро меомурзад.”

(Ман ло яњзуруњу-л-фаќињ, 3/366)

Паёмбари Худо (с) фармуданд: “Касе, ки як бор бо
зани мусалмоне сиѓа кунад, гўё њафтод бор хонаи Каъбаро
зиёрат кардааст!”

Диќќат кунед, оё воќеан, як бор сиѓа кардан савоби
њафтод зиёрати Каъбаро дорад?! Расули акрам (с)
фармуданд: “Касе, ки якбор сиѓа кунад аз ѓазаби Худои
�аббор дар амон мемонад ва касе, ки ду бор сиѓа кунад, бо
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аброр (накўкорон) мањшур мегардад ва касе, ки се бор сиѓа
кунад, дар бињишт дўшодўши ман хоњад буд.”

(Ман лояњзуруњу-л-фаќињ, 3/366)

Баландшавии дара�а: Оќои Фатњуллоњи Кошонї дар
тафсири Манња�у-с-содиќин аз Паёмбари гиромї (с)
ривоят мекунад, ки фармуданд, ки касе, ки як бор сиѓа
кунад, ба маќоми имом Њусайн (ъ) мерасад ва касе, ки ду
бор сиѓа кунад, ба маќоми имом Њасан (ъ) мерасад ва касе,
ки се бор сиѓа кунад ба дара�аи Мавло Алї (ъ) мерасад ва
касе ки чор бор сиѓа кунад, ба дара�аи ман мерасад.”

Диќќат кунед, ки тибќи ин ривоят агар як инсони
палиде як бор сиѓа кунад, дара�ааш баланд шуда, ба
маќоми шомихи имом Њусайн (ъ) мерасад ва агар ду-се ва
чор бор сиѓа кунад, ба тартиб дара�оти имом Њасан ва
амиралмўъминин ва Расули акрам (с)-ро касб мекунад?!

Оё маќому манзилати Расули акрам (с) ва имомони
атњор (пок) то ин њад осон аст, ки бо чунин феъли пасте ба
даст ояд, њатто агар ин сиѓакунанда аз назари имонї ба
мартабаи баланде расида бошад, оё мумкин аст дара�аи ў
ба имом Њусайн ё бародар ё падар ё бобии бузургвораш
бирасад?!

Манзалати Расули акрам (с) ва аимаи атњор (ъ) бисёр
болотар ва арзишмандтар аз он аст, ки касе битавонад ба
он дастрасї пайдо кунад, њарчанд ки аз назари имон ва
амал тараќќї кунад.

Њатто сиѓа кардан бо занони Њошимї, яъне занони
ањли байт (ъ)-ро �оиз шумурдаанд!

(Тањзиби Тўсї, �ил.2, сањ.193)
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Хуб диќќат кунед: занони Њошимие, ки сулолаи
тоњираи нубувват ва аз ањли байти Паёмбар (с) њастанд, аз
ин њу�ум дар амон намондаанд, дар њоле ки мањол аст ањли
байти атњор ба чунин амали зиште тан дар дињанд.

Оќои Кулайнї сиѓа карданро, њатто барои як бор
музо�иъат (њамбистаршавї) низ �оиз шумурдааст.

(Фурўъи Кофї, �.5, сањ.460)

Синни сиѓа: Инро њам бидонед, ки барои зани
сиѓашаванда шарт нест, ки ба синни булуѓ расида бошад,
балки духтари дањсоларо низ метавон сиѓа кард!

Аз имом Содиќ (ъ) пурсида шуд: духтари хурдро њам
метавон сиѓа кард?

Фармуданд: бале, магар ин ки хеле хурд бошад, ки
фиреб бихўрад. Пурсида шуд, дар чї синне фиреб
намехўрад? Фармуд: дар дањсолагї.”

(Фурўъи Кофї, �.5, сањ.463) ва (Тањзиб, �.7, сањ.255)

Дар ин ривоят, ки ба имом Содиќ (ъ) нисбат дода шуда
њадди аќалли синни сиѓа дањ сол дар назар гирифта
шудааст, вале банда мегўям: баъзењо мўътаќиданд, ки
духтари ширхорро низ метавон сиѓа кард!

Фатвои имом Хумайнї (р): Имом Хумайнї, њатто сиѓа
кардан бо духтари ширхорро низ �оиз медонистанд,
бинобар ин фармудаанд: “Агар духтари ширхореро баѓал
кунад ё дохили ронњояш бигзорад ишколе (гуноње)
надорад!”

(Тањриру-л-васила, �.2, масъала 12)

Ќасам хўрдам: Боре дар дафтари оќои Хўї хидмати
эшон нишаста будам, ки ду то �авон, ки гўё бо њам
ихтилофе доштанд ва ќарор шуда буд, оќои Хўиро довар
ќарор дињанд, вориди дафтар (утоќи корї) шуданд. Яке аз
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онњо пурсид: оќо, назари шумо дар бораи сиѓа чист? Њалол
аст ё њаром? Эшон, ки гўё эњсос карданд, ки ин суол манзуре
дорад, пурсиданд: шумо сокини ку�о њастед? Љавон гуфт:
банда сокини Мавсил њастам ва инак њудуди ду-се моње
аст, ки дар На�аф сукунат дорам.

Оќо фармуданд: пас шумо суннї њастед?
Љавон гуфт: Бале. Оќо фармуданд: сиѓа аз назари мо

њалол аст, вале дар назди шумо њаром аст. Љавон гуфт:
Ман дар ин шањр ѓариб њастам, мумкин аст аз шумо хоњиш
кунам, то муддате ки ин �о њастам, бо духтари шумо сиѓа
кунам?

Оќо нигоње ба �авон карданду фармуданд: Ман сайид
њастам ва ин кор бар сайидњо њаром аст, ин чиз фаќат барои
умуми шиъа њалол аст. Љавон нигоње ба оќои Хўї карду
лабханд зад, нигоњаш мегуфт, ки гўё фањмида буд, ки оќо
таќия кардааст. Он гоњ он ду �авон худоњофизї карданду
рафтанд.

Ман њам аз оќои Хўї и�оза гирифтам ва худамро ба
он ду �авон расондам. Акнун барои ман асли воќеа равшан
шуд ки якеашон суннї буд ва дигаре шиъа, ки дар бораи
сиѓа ихтилоф карда буданд, ки њалол аст ё њаром.

Ваќте бо онњо сўњбат кардам �авони шиъа ба шиддат
бар ман хашм гирифт ва шурўъ ба носазо гуфтан кард: эй
му�римон (�инояткорон), чи гуна ба худ и�оза медињед,
ки бо духтарони мо сиѓа кунед ва фатво медињед, ки њалол
аст ва гўё онро ибодат мешуморед ва дар айни ваќт мегўед
духтарони шумо барои мо њаром аст?!

Њарчи дилаш хост, гуфт ва ќасам хўрд, ки дигар шиъа
нахоњад буд, аз ин пас суннї мешавад. Саъю кўшиш
кардам, ўро ором кунам ва савганд хўрдам, ки сиѓа њаром
аст ва далелњои онро барояш тавзењ додам.

Тањрими сиѓа: Воќеият ин аст, ки сиѓа дар асри
�оњилият мубоњ будааст. Ваќте ки Ислом омад, то муддате
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онро бар њукми ибодаташ боќї гузошт ва он гоњ дар �анги
Хайбар барои њамеша њаром гардид. Вале он чи дар назди
мо шиъаён, авом ва фуќањоямон маъруф аст, ин аст, ки
сиѓаро Умар ибни Хаттоб њаром кардааст, дар њоле, ки
худи он њазрат (с) дар �анги Хайбар њаром будани онро
эълон фармудаанд.

Њадиси аввал: Амиралмўъминин (ъ) мефармоянд:
“Паёмбари Худо (с) дар рўзи �анги Хайбар гўшти харони
хонагї ва никоњи мутъа (сиѓа)-ро њаром гардонидаанд.”

(Тањзиб, 2/186. Истибсор 3/142.
Васоилу-ш-шиъа, 14/441)

Њадиси дуввум: Аз имом Содиќ (ъ) пурсида шуд “Оё
мусалмонон дар замони Расули Худо (с) бидуни шоњид
издиво� мекарданд? Фармуданд: На хайр”.

(Тањзиб, 2/189)

Тўсї дар тавзењи ин ривоят мефармояд: Манзур аз суол
никоњи доим нест, балки издиво�и муваќќат аст, бинобар
ин ривояти мазкурро дар боби мутъа овардааст.

Бидуни шак ин ду ривоят барои насхи њукми мутъа ва
ботил намудани он њу��ати ќотеъ ба шумор меояд ва
амиралмўъминин (ъ) њукми тањрими онро аз худи Расули
акрам (с) наќл кардааст. Пас амиралмўъминин низ аз рўзи
Хайбар њукми њаром будани сиѓаро дониста ва ба дигарон
расондааст ва баќияи имомони атњор низ баъд аз эшон ин
њукмро дониставу наќл кардаанд. Ин �ост, ки миёни ду
амри мутазод (бо њам зид) ќарор мегирем, аз як сў
ривоятњои сарењ ва равшан, ки њурмати мутъаро собит
мекунанд ва аз сўи дигар, ривоятњое, ки боз њам ба аимаи
атњор мансуб аст, ки амал, балки тарѓиб ба онро собит
месозанд, пас мусалмон бояд чї кунад?!
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Њаќиќат ин аст, ки мутъа њаром аст, чунончи наќли
сарењи амиралмўъминин онро њаром собит мекунад. Вале
ривоятњои мутаноќизе, ки ба аимаи атњор мансуб аст,
сањењу дуруст нест, балки њамаи инњо ривоятњое аст, ки ба
номи онњо бофтаву сохта шудааст.

Чи гуна мумкин аст чизе, ки Расули Худо (с) онро
њаром фармуда ва амиралмўъминин ин њукмро наќл карда,
онњо бо ў мухолифат кунанд, дар њоле, ки аима илми
худашонро аз њамин манбаъ гирифтаанд, насл ба насл ин
илм ба онњо наќл шуда омадааст, пас мумкин нест, аима
ба чизе амр кунанд, ки Расули Худо (с) аз он манъ кардааст.
Агар имом Содиќ (ъ) њукми њаром будани мутъаро
намедонист, намефармуданд: “Никоњи бидуни шоњид
дуруст нест” ба вижа суол хос дар бораи мутъа аст ва
Абў�аъфари Тўсї чунончи зикр кардем, онро дар боби
мутъа овардааст.

Бидъатгузор кист: Пас номумкин аст, ки имом Содиќ
(ъ) ва аимаи ќабл ва баъд аз эшон чизеро њалол кунанд, ки
Расули акрам (с) онро њаром кардааст ё наъузубиллоњ
бадиъате падид оваранд, ки дар ањди Расули Худо
набудааст.

Бинобар ин мушаххас шуд, ки ривоёте, ки ба мутъа ё
сиѓа тарѓиб мекунанд, як њарфи он аз аимаи атњор (ъ) собит
нест, балки нирўњои сутуни пан�ум ва душманон
ќасамхўрдаи Ислом, ки манзурашон бадном кардани ањли
байт (ъ) ва тавњин ба онон будааст, ин гуна ривоётро
бофтаанд.

Ва илло чї гуна бояд тафсир кард, ки њар кас мутъа
накунад, кофир аст. Дар њоле ки њатто аз яке аимаи атњор
ва њатто як бор њам собит нест, ки мутъа карда бошанд ё
ин ки ба њалол будани мутъа њукм дода бошанд.

Оё наъузубиллоњ онњо дини дигаре ѓайр аз дини Ислом
доштаанд? Пас дидем, ки бофандагони ин ривоёт �уз
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душманони ањли байт наметавонанд бошанд ва агар чунин
набошад наъузубиллоњ аз ин ривоёт такфири ањли байт
собит мешавад! Хуб диќќат кунед.

Як ривояти мутаноќиз: Оќои Кулайнї аз имом Содиќ
(ъ) ривоят мекунад, ки зане назди Умар ибни Хаттоб омад
ва гуфт (ман зино кардаам, Умар дастур дод сангсор шавад.
Ба амиралмўъминин (ъ) хабар расид, пурсид чї гуна зино
кардї? Ба сањро рафта будам хеле ташна шудам. Аз як
аъробї об хостам, гуфт, то маро розї накунї об
намедињам. Чун ташна шудам ва тарсидам њалок шавам,
ма�буран ба хостаи ў тан додам, амиралмўъминин фармуд:
(ќасам ба Парвардигори Каъба ин издиво� аст)

(Фуруъи Кофї, �.2, сањ.198)

Њамчунон ки равшан аст, мутъа ё сиѓа  бо ризояту
хушнудии тарафайн ан�ом мегирад, вале дар ин ривоят
зан ма�бур аст ва барои он ки �они худашро на�от дињад,
ба чунин коре тан дар медињад. Бинобар ин дар њукми зино
нест, ки аз Умар бихоњад ўро сангсор кунад, Умар њам дар
њол дастур содир кунад!

Љолиб ин �ост, ки ривояти тањрими мутъаро дар
Хайбар худи амиралмўъминин (Алї (ъ) аз Расули Худо (с)
наќл кардаанд, боз чї гуна ин ривоятро ба эшон нисбат
додаанд?!

Баъзе мафосиди (табоњињои) сиѓа:

1. Мухолиф бо нусуси шаръї аст, зеро ин ба манзалаи
њалол кардани чизест, ки Худованд онро њаром кардааст.

2. Ин дидгоњ боис шуда, ки ривоятњои дурўѓине сохта
шавад ва ба аимаи атњор (ъ) нисбат дода шавад, дар њоле
ки дар ин ривоёт он ќадар тавњин нисбат ба онњо раво
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дошта шуда, ки агар касе заррае имон дар дил дошта
бошад, �уръати чунин ињонатњоро ба онњо надорад.

3. Дар ин ривоятњо њатто сиѓа бо зани шавњардор, ки
шавњараш зиндаву мав�уд аст, �оиз дониста шуда, ки ин
худ барои решакан кардани бунёди хонавода кофї аст. Дар
ин сурат ње� марде наметавонад ба њамсараш эътимод
кунад, чун њар замоне мумкин аст ў бо марди дигаре сиѓа
кунад. Ин �иноят он ќадар бузург аст, ки абъоду �узъиёти
онро наметавон тасаввур кард, агар марде бидонад, ки
њамсараш бо марди дигаре сиѓа карда аксуламали ў чї
хоњад буд?!

4. Падарон ва дигар сарпарастони хонавода низ
наметавонанд бар духтарони бокираашон мутмаин
бошанд, зеро имкон дорад, ки онњо бидуни иттилоъ ва
ризоияти хонавода бо касе сиѓа шаванд ва бисёр ваќтњо
падар (ногањон) мефањмад ки духтараш ќабл аз издиво�
њомила аст, чаро ва чї гуна намедонад. Он чи мушаххас
аст, ин аст, ки аз як мард њомила шуда, аммо ў гузоштаву
рафта! Зеро бо чунин вазъе эњсоси масъулият надорад.

5. Аксар оќоёне, ки сиѓа мекунанд, барои худашон
и�оза медињанд бо обрўи мардум бозї кунанд, вале агар
касе барои сиѓа кардан бо духтар ё яке аз наздиконашон
бо онњо сўњбат кунад, њаргиз мувофиќат нахоњанд кард ва
розї нахоњанд шуд. Чунки ин издиво�ро мисли зино
медонанд ва онро барои худашон боиси нангу ор
мепиндоранд. Агар воќеан сиѓа њалол ва то ин њад боиси
а�ру савоб ва балки шарти имон аст, пас чаро њозир
намешаванд дигарон бо духтарони онњо сиѓа кунанд?!

6. Сиѓа на гувоњ дорад ва на эълон ва на розигии
сарпарасти зан шарт аст ва на зан аз марде, ки ўро сиѓа
карда мирос мебарад, балки ў мањз як матоъи кирояе аст,
чи тавре ки ин дидгоњро ба имом Содиќ (ъ) нисбат додаанд.
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7. Сиѓа роњро барои занон ва мардони авбош боз
карда, то ин ки њар фисќу фу�ур ва гуноњеро ба дин
бичаспонанд, ки дар нати�а обрўи дин ва диндорон ба
торо� рафтааст.

Аз мазмуни он чи зикр кардем, ба зарарњову
фасодињои динї, и�тимоъї ва ахлоќии сиѓа метавон пай
бурд, ба њамин далел сиѓа њаром гардидааст. Агар дар он
хайру некї ва фоидае мебуд, њаром намешуд, зеро Расули
акрам (с) ва амиралмўъминин (ъ) онро њаром кардаанд.
Ин аст он мафосид ва зарарњое, ки ошкоро дар сиѓа ба
чашм мехўрад.

Таъвили бедалел: Аз имом Хўї пурсидем, ки дар бораи
фармудаи амиралмўъминин дар тањрими мутъа дар рўзи
Хайбар чї мефармоед? Гуфтанд: фармоиши
амиралмўъминин (ъ) �анбаи ихтисосї дорад, яъне тањрим
дар њамон рўзи маќсуд аст, на тањрими доим?

Боз пурсидам ки дар бораи фармоиши имом Содиќ
(ъ) чї мефармоед? (издиво�и бидуни шоњид, оё дар ањди
Паёмбар (с) рои� будааст?) Фармуданд: Љавобе, ки эшон
ба саволкунанда доданд, аз рўи таќия будааст, њамаи
фуќањо бар ин амр иттифоќи назар доранд.”

Банда �асорат мекунам ва ба худам и�оза медињам,
ки бигўям бо камоли таассуф раъйи фуќањои мо соиб
(дуруст) набудааст, ба далели ин ки мутъа њамзамон бо
гўшти хар њаром шуда ва гўшти хар аз рўзи Хайбар то абад
њаром шуд.

Бинобар ин аз њамон рўз шунида нашуда, ки касе
гўшти хар хўрда бошад ва то ќиёмат њам њаром хоњад буд.

Аз ин рў, иддаъои ин ки тањрими мутъа ба рўзи Хайбар
ихтисос дошта даъвои бидуни далел аст, илова бар он агар
тањрим ихтисосї мебуд, бояд насхи (беэътиборсозии) он
аз Паёмбар (с) собит мешуд ва дигар ин ки набояд фаромўш
кард, ки иллати ибоњати сиѓа �ангу сафар будааст, пас чи
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гуна дар �ангу сафари бисёр шадиде, ки ње� кас дастрасї
ба њамсараш надорад, мутъа њаром шавад ва сипас дар
њолати оддї мубоњ мегардад?!

Пас биёем њаќиќатро ба хотири Худо бипазирем, ки
оѓози њаромшавии мутъа аз Хайбар тавассути Расули
акрам (с) ва наќли он тавассути амиралмўъминин будааст
ва тав�ињоту таъвилоти фуќањои мо ба камоли эњтироме,
ки ба онњо дорем ње� арзиши динї, ахлоќї ва ње� мустанади
шаръї надорад ва чизе �уз бозї кардан  бо нусус ва ривоёт
нест.

Дузди роњ: Ва боздоштани ин дузди роњи хатарнок
(мутъа) василае ќарор гирифта, ки одамњои паст ва
шањватпараст њамвора барои розї сохтани хоњишоти худ
дар �усту�ўи занони авбоше монанди худ њастанд ва бисёр
ваќтњо хонаводањои шарифу мутадайине низ фиреб
мехўранд ва ба исми дин мавриди њамла ва сўъистифодаи
ин гургони дар либоси меш ва дуздони динї ќарор
мегиранд!

Ва аммо ин ки фармудаи имом Содиќ (ъ) дар �авоби
саволкунанда аз рўи таќия будааст, (бо арзи маъзарат)
хандаовар аст, зеро саволкунанда худаш аз шиъаёни имом
Содиќ (ъ) будааст. Далеле ву�уд надорад, ки ин �о таќия
кунад, ба хусус ин ки ин фармоиши имом Содиќ бо ривояти
тањрими мутъа аз амиралмўъминин мувофиќ аст.

А�иб ин �ост, ки ин мутъа ё сиѓае, ки барои он фазоили
бешуморе бофтаанд ва фуќањои азизи мо њам ба доми он
гирифтор омадаанд, ба як мард и�оза медињад, ки дар як
ваќт њар чи ќадар мехоњад, сиѓа кунад, њатто њазорто зан
њам ба як ваќт дар сиѓаи марде бошад, ишколе надорад ва
бисёр ваќтњо чунин рух дода, ки як мард бидуни он ки
хабардор шавад, бо модар ва духтар ё ба дуто хоњар
њамзамон сиѓа мекунад!
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Хотираи як хонум:

Зане аз воќеае, ки барояш рух дода буд, аз ман назар
ва раъй хост, мегуфт: оќои Сайид!... бист сол пеш бо ў сиѓа
карда ва аз ў њомила шудааст. Муддате баъд аз сиѓаи
њо�иоќо бо ў духтаре таваллуд мешавад. Ќасам хўрд, ки
ин духтар аз ўст, чун дар он рўзњо каси дигаре бо ў сиѓа
накардааст. Солњо баъд, ки духтар калон мешаваду болиѓа
мегардад, рўзе модараш эњсос мекунад ки духтар њомила
аст. Ваќте иллатро мепурсад, мегўяд, ки оќои Сайид!... бо
ў сиѓа карда ва аз ў њомила шудааст. Модар, ки
њайратзадаву њавосашро бохта буд, намедонист чї кор
кунад. Достонро барои духтараш боз гуфт, ў (духтар)
бештар гич ва гаранг шуда буд, ки чї гуна падараш бо ў
сиѓа кардааст?!

Ў аз ман мепурсид, ки акнун робитаи ў бо оќои мазкур
бар чї асос бояд бошад?!

Ин ќабил иттифоќот зиёд пеш меояд, яке бо духтаре
сиѓа мекунад, баъд хабардор мешавад ва мебинад, ки ў
хоњараш аз сиѓа аст. Яке бо њамсари падараш сиѓа
кардааст, чунин иттифоќоту њолатњое, ки пеш меоянд,
бешумор њастанд!

Раъйи Ќуръон чист:

Воќеан, ин сањнањои такондињанда инсонро илова аз
њайрату таа��уб ба тафаккур ва тадаббур вомедорад, ки
оё ислом барои ин мушкил ило�е дар назар нагрифтааст?
Аз Ќуръон бипурсем, ки дар ин бора чї мефармояд:

Ояти аввал:
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“Касоне ки ба издиво9 дастрасї надоранд, бояд сабр
кунанд ва худашонро пок нигоњ доранд, то ваќте ки
Худованд аз фазли худаш онњоро бениёзї бахшад.”

(Нур: 23)

Пас ило� ин аст, ки инсон сабр кунад ва худашро аз
олуда кардан ба чизњои дигар пок нигањ дорад, то
Худованд шароити издиво�ашро муяссар кунад. Агар сиѓа
њалол мебуд дигар зарурате надошт, ки ба истиъфоф (покї)
ва интизор амр кунад, ошкоро мефармуд сиѓа кунед.

Ояти дуввум: Њамчунин Худованди њаким мефармояд:
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“Ва њар кас аз шумо тавоноии молї надошта бошад ки
бо занони озоди мўъмин издиво9 кунад (бењтар аст), бо
мулки яминњоятон аз канизони мўъминатон издиво9 кунад
ва Худованд ба имони шумо донотар аст. Њама аз якдигаред,
пас бо и9озаи сарпарасташон бо онњо издиво9 кунед ва
мањрњояшонро ба тарзи писандида ба эшон бидињед, дар
њоле ки покдоманон ѓайри палидкор бошанд ва дўстгирони
нињонї набошанд. Он гоњ чун издиво9 карданд, агар
муртакиби ношоиста (зино) шуданд, му9озоти онњо ба
андозаи нисфи му9озотест ки бар занони озод муќаррар аст.
Ин њукм (издиво� бо канизон) барои касе аз шумост, ки аз
олоиши гуноњ битарсад ва шикебої (ва покдоманї) пеша
кардан бароятон бењтар аст ва Худованд омурзгору
мењрубон аст.”

(Нисо: 20)

Пас Худованди њаким дар каломи покаш касонеро, ки
ба иллати камбуди имконот ба издиво� дастрасї надоранд,
дастур дода бо канизњо издиво� кунанд, агар ба он њам
дастрасї надоштанд, сабр кунанд. Агар мутъа њалол мебуд,
чаро дар ин �о ба унвони осонтарин роњи њал, ки њар кас
дар њар шароите метавонад ба он дастрасї дошта бошад,
тарњ нагардид?!

Раъйи имом Содиќ (ъ): Аимаи атњор (ъ) ин воќеиятро
ба хубї медонистанд ва дар партави њамин воќеият ва
фањми амиќе, ки аз Ќуръон доштанд, иршодоту
фармоишоташон дар тањрими мутъа сарињу равшан аст,
мулоњиза фармоед:

Абдуллоњ ибни Синон мегўяд: аз имом Содиќ (ъ) дар
бораи мутъа пурсидам, фармуданд: “Нафси худро бо он
касиф (олуда) магардон.”

(Бињору-л-анвор 100/318)



73

Агар мутъа њалол мебуд ва ин ќадар фазилат медошту
шарти имон мебуд, чаро имом Содиќ (ъ) аз он чунин
таъбире бинамоянд? Њазрат (с) ба ин низ иктифо
накарданд, балки бо сароњат њукми њаром будани онро
баён фармуданд: Аз Аммор ривоят аст, ки гуфт: имом
Содиќ (ъ) фармуданд: “Ба тањќиќ мутъа бар шумо њаром
шудааст.”

(Фурўъи Кофї, 2/48. Васоилу-ш-шиъа, 14/450)

Илова бар он имом Содиќ (ъ) асњоби (ёрони)
худашонро њамеша сарзаниш мекарданд ва аз сиѓа кардан
барњазар медоштанд, аз ин �ињат мефармуданд: “Оё яке
аз шумо хи�олат намекашад, ки дар �ои пинњон ва
шармоваре дида шавад, он гоњ ин кирдори нописанди ў ба
њисоби бародарон ва ёрони солињу накўкораш гузошта
шавад?!”

(Фурўъи Кофї, 2+44. Васоилу-ш-шиъа, 14/450)

Раъйи имом Ризо (ъ): Њангоме ки Алї ибни Яќтин аз
имом Ризо (ъ) дар бораи мутъа пурсид, �авоб доданд:
“Туро бо мутъа чї сарукоре аст, Худованд туро аз он
бениёз кардааст.”

(Фурўъи Кофї, 2/43. Васоилу-ш-шиъа 14/449)

Оре, Худованд мардумро бо издиво�и шаръї аз мутъа
бениёз кардааст. Аз ин рў, собит нашуда, ки касе бо зане
аз ањли байт (ъ) сиѓа карда бошад, агар њалол мебуд ва ин
ќадар фазилату савоб медошт, онњо њам ин корро
мекарданд.

Раъйи имом Боќир (ъ): Ваќте Абдуллоњ ибни Умайр
ба имом Боќир (ъ) гуфт: “Оё хушњол мешавї, ки њамсарон,
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духтарон, хоњарон ва духтарони амаат ин корро бикунанд?!
Яъне мутъа кунанд. Имом Боќир (ъ) ваќте инро шуниданд,
чењраи худашонро баргардонданд (аз он шахс рўй
тофтанд)”.

(Фурўъи Кофї, 2/42. Тањзиб, 2/186)

Хулоса: Пас њар мусалмони оќиле ба дурустї медонад,
ки сиѓа њаром аст ва ба далели мафосид ва зарарњои бисёре,
ки дар пай дорад ва низ ба далели мухолифаташ бо Ќуръон
ва суннат ва сирату аќволи имомони атњор (ъ) ба ње� унвон
ќобили тањаммул ва тав�ињу таъвил нест. Бо тава��ўњ ба
он чи арз кардем, нусусе, ки гўё аз фазоилу савоби мутъа
сухан мегўянд, њама сохтаву бофта аст, ки ње� арзиши
шаръї наметавонанд дошта бошанд, чунки бо сарењи
Ќуръон ва суннати Расули акрам (с) ва амали аимаи атњор
(ъ) ва аќлу фитрати солим тазоди ошкор доранд ва
паёмадњову оќибати зишти он ки ба баъзе аз онњо ишора
кардем, фаќат тасаввури он барои нафрату дурї аз чунин
амали палид кофї аст.

Дини ислом омадааст ба фазоилу корњои њамида
тарѓиб кунад ва аз разоилу корњои паст боздорад ва
масолењу манфиатњоеро, ки зиндагии инсонњо бар асоси
он устувор гардида, равнаќ меёбад, тарсим ва таќвият
кунад ва сиѓа бидуни шак на танњо бар ќиёму тавонмандии
пояњои зиндагї кумак намекунад, балки онро сусттару
заифтар мекунад ва фаразан, агар як манфиати лањзаї
барои як фард таъмин кунад, мафосиду табоњињои зиёдеро
падид меоварад, ки паёмадњои манфии он тамоми �омеаро
дучори сустиву варшикастагї мегардонад.

Њадис бихонем:

Масалан, Тўсї ривоят мекунад, ки аз имом Боќир (ъ)
пурсида шуд: “Оё мумкин аст касе фар�и (андоми)
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канизашро барои бародараш њалол кунад? Фармуд: Бале,
ишколе надорад, њарчи барои ў аз он (каниз) њалол буда,
барои бародараш низ њалол аст.”

(Ал-истибсор, �ил.3, сањ.136)

Кулайнї ва Тусї аз Муњаммад ибни Музориб ривоят
мекунад, ки гуфт: имом Содиќ (ъ) ба ман фармуданд: “Ин
каниз дар ихтиёри ту бошад њам хидмати туро мекунад ва
њам худро бо ў розї мекунї! Њар ваќт хостї биравї, ўро
ба мо баргардон!”

(Фуруъи Кофї 2/200. Истибсор 3/136)

Шумо ихтиёр доред: Агар инсонњои руи замин �амъ
шаванд ва ќасам бихўранд, ки имом Боќир ва имом Содиќ
(ъ) чунин чизе гуфтаанд, ман ње� касе аз онњоро бовар
нахоњам кард. Имомони атњор бисёр азизтару
бузургвортар аз онанд, ки чунин суханони ботилу ёва бар
забон оваранд ё чунин амали зиштеро, ки бо ахлоќи исломї
ва фитрати солими башарї мухолифат дорад, �оиз
бишморанд ва тав�ињу тафсир кунанд.

Ин кор айни дайюсї ва беномўсї аст, он зотони
муќаддас (ъ), ки илмашонро аз сарчашмаи нубувват фаро
гирифтаанд, магар мумкин аст чунин суханони бењуда ва
сафсатае маъозаллоњ, аз эшон содир шавад?!

Нисбат додани њар сухане ба онњо ба манзалаи нисбат
додан ба Расули акрам (с) аст ва нисбат додани сухане ба
Расули акрам (с) ба манзаллаи ташриъи илоњї аст, яъне
ин ташриъу ќонуни Худованд аст?!

Худоё, ба Ту паноњ ме�ўем ва аз ин гуна ифтироот ва
дурўѓњои муќаддасмаобона безорем!

Дар сафаре, ки ба Њинд доштем ва мулоќотњое, ки бо
уламои бузурги шиъа, ба вижа оќои Наќавї ан�ом додам,
гурўњњои зиёдеро аз наздик дидему мутолиа кардам:
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њиндуњо, сикњо, говпарастон ва дигар пайравони адёни
ботилу бутпарастї, дар ње� дини ботиле надидам, ки чунин
амали зиштеро барои пайравони худаш �оиз бишморад!

Пас чи гуна мумкин аст, ки Ислом ба унвони охирину
комилтарин дини осмонї, чунин амали пасту зидди
ахлоќиеро, ки бо одитарин ѓояњои ахлоќ зиддият дорад,
барои пайравонаш �оиз бишморад?!

Машруъияти (�авози) ливот:

Ќазия то њамин �о тамом намешавад, ливотро низ �оиз
шумурдаанд ва ривоятњое низ бофтаву ба ањли байт (ъ)
нисбат додаанд.

Тўсї аз Абдуллоњ ибни Яъфур ривоят мекунад, ки аз
имом Содиќ (ъ) пурсидам: агар марде аз дубур (маќъад)
бо зан наздик шавад, чї њукме дорад? Фармуданд: “Агар
зан розї бошад, ишколе надорад!”

Гуфтам: пас маънии ояти карима “Аз њамон роње, ки
Худованд ба шумо дастур дода ба онон наздик шавед” чист?
Фармуданд: “Ин дар сурате аст, ки фарзанд хоста бошанд.
Фарзанд аз �ое бихоњед, ки Худованд ба шумо дастур
додааст, аз њамин �ињат Худованд мефармояд: “Њамсарони
шумо барои шумо киштзоранд, њар тавре ки хостед,
метавонед ба киштзори худ наздик шавед”.

(Баќара: 223)

Ќуввати исдидлол: Тўсї аз Мўсо ибни Абдулмалик аз
марде ривоят мекунад ки гуфт: “Аз имом Ризо (ъ)
пурсидам, ки агар марде аз аќиб дар дубури (маќъади) зан
�имоъ (алоќаи �инсї) намояд, чї њукме дорад?

Фармуданд: “Ояте аз китоби Худо онро њалол
кардааст.” Аз ќавли њазрати Лўт (ъ) ки фармуд: (Њоъулоъи
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банотї њунна атњару лакум), ў медонист ки онњо фар�ро
намехоњанд!”

(Ал-истибсор, 3/243)

Ва Тўсї аз Алї ибни ал-Њакам ривоят мекунад, ки
гуфт: Аз Сафвон шунидам, ки мегуфт: ба имом Ризо (ъ)
гуфтам: яке аз мухлисони шумо мехоњад аз шумо масъалае
бипурсад, вале хи�олат мекашад. Фармуд: Масъала чист?
Гуфт: Оё �оиз аст, ки касе дар дубури њамсараш наздикї
кунад? Фармуд: “Бале, �оиз аст.”

(Ал-истибсор, 3/243)

Мухолифат бо насси Ќуръон: Умедворам хонандагони
азиз ба ман и�оза дињанд, ки �асорат кунам ва ба арз
бирасонам, ки ривоятњои мазкур бо насси сарењи Ќуръон
мухолиф аст, зеро  Худованд мефармояд:

“Туро аз њайз мепурсанд. Бигў он озорест дар занњо, аз
ин рў дар њолати њайз аз эшон дурї 9ўед ва ба онњо наздикї
накунед, то ин ки пок гарданд.”

(Баќара: 222)

Агар наздикї бо зан дар дубур (маќъад) �оиз мебуд,
Худованд фаќат дастури дурї кардан аз фар�ро содир
мефармуд ва мегуфт: Аз фар�и занон дар њолати њайз дурї
би�ўед. Вале азбаски наздикї кардан ба дубур њаром аст,
Худованд мутлаќ фармуд: “Ва ба занон наздик нашавед.”
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Баъд аз он Аллоњ таъоло баён фармуд, ки мард чї гуна ба
њамсараш наздик шавад:

“Њар гоњ онон (занњо) пок шуданд аз њамон роње, ки
Худованд ба шумо дастур дода ба онон наздик шавед.”

Ва низ фармуда:

“Њамсарони шумо барои шумо киштзоранд, њар тавре
ки хостед метавонед ба киштзори худ наздик шавед.”
Киштзор �ое аст ки аз он умеди фарзанд меравад.

Хилофи фитрат:

Мафњуми ривояти Абўяъфур аз имом Содиќ (ъ) ин аст,
ки фар� фаќат барои талаби фарзанд, вале розї кардани
ѓариза ва лаззат бурдан дар “дубур” аст ё њадди аќал барои
розї сохтани ѓариза аз њар ду мешавад истифода кард, дар
њоле, ки ин амр ба таври куллї ѓалат аст ва танњо фар�
аст, ки њам барои талаби фарзанд ва њам барои розї
сохтани ѓариза мавриди истифода ќарор мегирад.

Ин суннати Худовандї ва фитрати башарї аз оѓози
таърих то кунун аст ва то ќиёмат идома хоњад дошт. Имом
Содиќ (ъ) бисёр поктару шаънашон баландтар аз он аст,
ки наъузубиллоњ ин гуна суханони ёва ва бењуда бигўянд.
Эшон, ки аз боризтарину огоњтарини уламои ќарнњои
тиллоии Ислом ва аз моњиртарин шахсиятњо ба Ќуръон
ва улуми Ќуръонї буданд, чї гуна ин ояти каримаро бо
ин сароњату равшанї омада, наметавонанд бифањманд
(Пас њар гоњ пок шуданд....)
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Агар фарз кунем, ки дар дубур њам метавонад инсон
розї шавад, ќубул (андоми пеш) њам њаст, ки роњи саввумї
низ ву�уд надорад, бино бар ин ояти карима ва амре, ки
дар он омада ва онро муќайяд ба тањорату покшавї карда
каломи бемаънї мешавад!

Аз он �ое, ки яке аз ду роњи мазкур њаром буд ва дигаре
њалол, зарурат пеш омад, ки роњи њалолро, ки гоње
муваќќатан њаром мешавад, баён фармояд, пас Худованд
дастур дод ки аз киштзор истифода кунанд ва киштзор
њамон �оест, ки аз он умеди фарзанд бурда мешавад, илова
бар он ки њар ду њамсарро розї њам мекунад.

Роњзанї: Ва аммо ривояте, ки ба имом Ризо (ъ) мансуб
кардаанд, ки ливотати бо занонро �оиз мешуморад ва ба
ќавли њазрати Лўт (ъ) њу��ату далел оварданд, банда арзам
ин аст, ки тафсири ояти мазкур: (Њоъулои банотї, њунна
атњару лакум), дар ояти дигаре омадааст, он �ое, ки Њаќ
таъоло мефармояд:

“Ва Лўтро фиристодем, ваќте ки ба ќавми худ гуфт:
њароина кори бењаёиро (ливотатро) ба амал меоваред ки
ње9 кас аз 9ањониён дар (иртикоби) он аз шумо пешї
нагирифтааст. Оё шумо ба ќасди шањват ба мардон наздикї
мекунед ва тариќро ќатъ мекунед.”

(Анкабут: 28)
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Роњзанї танњо он нест, ки дуздон роњзанї мекунанд,
ин ки касе худашро дар ѓайри �ои машруъ розї кунад ва
наслро ќатъ намояд, низ роњзанї гуфта мешавад. Агар
њамаи мардон фаќат худашонро аз дубур розї намоянд ва
роњи талаби фарзандро тарк кунанд, насли башарият
мунќариз (мањв) мегардад. Пас маънои ояти карима
равшан аст ва ин маъно аз имом Ризо (ъ) махфї набудааст,
бинобар ин дурўѓ будани ин ривоят аз забони имом Ризо
(ъ) равшану ошкор аст.
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ФАСЛИ ЧАЊОРУМ

Хумс ё калиди бонкњо

Аз хумс низ сўъистифодаи зиёде ба амал омадааст ва
ба василаи он сармояњои калоне андўхта шудааст, гарчи
нусуси шаръ гўёи ин њаќиќат аст, ки бар шиъаён чизе ба
номи хумс во�иб нест, балки як амри мубоњ, аст ки монанди
дигар молњояшон њар тавре ки хостанд, метавонанд дар
он тасарруф кунанд.

Барои он ки њаќиќати хумс равшан гардад ва хонандаи
азиз бо хумс ва чигунагии амалкард бо ин падидаи навин
ошноии бештару бењтар пайдо кунад, мо дар ин �о нигоњи
гузаро ба собиќаи ин калиди бонкњо хоњем дошт.

Албатта дар партави ривоятњои шаръї ва аќволу
фатвоњои уламо ва му�тањидини муътабаре, ки мардум
онњоро ба расмият мешиносанд ва аз эшон таќлид
мекунанд.

Хумс аз дидгоњи аима (ъ):

1. Аз Зурайси Кинонї ривоят аст, ки имом Содиќ (ъ)
пурсиданд: Зино аз ку�о дар байни мардум роњ ёфт?
Гуфтам: �онам фидои шумо бод, намедонам. Фармуданд:
“Аз тариќи хумси мо ањли байт, магар шиъаёни хуби мо,
зеро хумс барои онњо њалол аст, то ин ки наслашон пок
бимонад.”

(Усули Кофї, 2/502 бо шарњи шайх Мустафо)
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2. Аз Њакими Муаззин ибни Исо ривоят аст, ки гуфт:
аз имом Содиќ (ъ) пурсидам, тафсири ояти карима
(Ваъламў аннамо ѓанимтум мин шайъин, фаинна лиллоњи
хумсању ва лиррасули ва лизилќурбо) чист?

Имом андаке фикр карданд, сипас фармуданд: “...вале
падарам шиъаёни худашро аз он муъоф (озод) кардааст,
то ин ки пок шаванд.”

(Усули Кофї 2/499)

3. Аз Умар ибни Язид ривоят аст, ки гуфт Муслимро
дар Мадина дидам, ки дар он сол хидмати имом Содиќ (ъ)
маблаѓе пул оварда буд. Имом пулашро ба худаш
баргардонду фармуд: Абўсайёр! Мо ин хумсро ба ту
бахшидем ва туро аз адои он муъоф кардем. Ин молатро
бардор ва тамоми он чи ки шиъаёни мо доранд, то ваќте
ки имоми ќоим зуњур накарда барои онњо њалол аст.”

(Усули Кофї 2/268)

4. Аз Муњаммад ибни Муслим аз яке аз ду имом (ъ)
ривоят аст, ки фармуд: сахттарин њолате, ки мардум дар
он ќарор доранд, ин аст, ки соњиби хумс бархезад ва бигўяд:
“Парвардигоро! Хумсро барои шиъаёни худ њалол кардем,
то ин ки наслашон ва фарзандонашон пок бимонад.”

(Усули Кофї 2/502)

5. Аз имом Содиќ (ъ) ривоят аст, ки фармуданд:
“Њамоно њамаи мардум дар сояи фазлу рањмати мо зиндагї
мекунанд, магар ин ки мо шиъаёни худро аз он (хумс)
муъоф (озод) кардем.”

(Ман ло яњзуруњу-л-фаќињ 2/243)

6. Аз Юнус ибни Яъќуб ривоят аст, ки гуфт: хидмати
имом Содиќ (ъ) будам, ки марде ворид шуду гуфт: �онам
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фидоят бод, эй имом! Молу сармояи зиёде аз ти�орат ва
роњњои дигар ба дасти мо мерасад ва мо медонем, ки шумо
дар ин мол њаќ доред ва мо дар ин њаќќи шумо муќассирем.
Фармуданд: “Агар мо шуморо ба он мукаллаф кунем, дар
њаќќи шумо аз инсоф кор нагрифтаем.”

(Ман ло яњзуруњу-л-фаќињ, 2/23)

7. Аз Алї ибни Мањзиёр ривоят аст, ки гуфт: дар номае,
ки аз имом Боќир (ъ) хондам, ки шахсе хидмати эшон омад
ва аз эшон хост, ки вайро аз пардохти хумс муъоф кунанд.
Имом бо хати худашон навиштанд: “Касе, ки бар асари
тангдастї ба чизе аз њаќќи ман ниёз дошта бошад, барояш
њалол аст.”

(Ман ло яњзуруњу-л-фаќињ, 2/32)

8. Марде хидмати амиралмўъминин (ъ) омад ва гуфт:
Моли фаровоне �амъ кардаам ва њубби (дўст доштани) он
дарунамро сўзондааст, оё тавбаи ман ќабул мешавад?

Фармуданд: Хумси маро њозир кун. Ваќте хумсро
њозир кард, имом фармуданд: “Ин мол моли туст, чунки
њар гоњ инсон тавба кунад, молаш низ бо ў тавба мекунад.”

(Ман ло яњзуруњу-л-фаќињ, 2/22)

Инњо ва бисёр ривоятњои дигар њамагї бо сароњат гўёи
ин њаќиќат њастанд, ки шиъа аз пардохти хумс муъоф аст.
Њар кас чи тавре ки хоста бошад, метавонад бо ихтиёри
комил дар моли хумс тасарруф кунад, ње� фарди шиъае
ма�бур ба пардохти хумс нест, то он ки имоми ќоим зуњур
фармояд. Таа��убу шигифт ин �ост ки ваќте бо њузури худи
аима (ъ) пардохти хумс ма�бурї набуда, акнун пас аз
гузашти асрњо чї гуна пардохти он илзомї (ма�бурї) аст.



84

Аз њамин �ињат дар партави ривоятњои бисёре, ки
шиъаёнро аз пардохти хумс муъоф мекунанд, уламову
муњаќќиќин ва му�тањидини зиёде, ки дар асри худашон
аз маро�еъи бисёр муътамади �ањони ташайюъ ба шумор
мерафтаанд, њамаашон фатвоњое содир кардаанд, ки
шиъаёнро аз пардохти хумс муъоф (озод) мекунад. Бинобар
мазмуну маънои фатвоњои мазкур пардохти хумс ба ње�
касе дар њар мавќеъияту маќоме, ки бошад, пеш аз зуњури
имоми ќоим �оиз нест.

Фатвоњои во�иб набудани хумс:

1. Алломаи муњаќќиќ На�муддин Љаъфар ибни Њасан
ал-Њиллї (соли вафоташ 676-и њ,ќ.) мефармояд: “Касоне
ки соњиби хумс њастанд, пардохти хумс бар онњо во�иб
нест.”

(Шароъиу-л-ислом, сањ.182-183)

2. Аллома Яњё ибни Саъид ал-Њиллї (соли вафоташ
690-и њ,ќ.): “Аз назари эшон хумс ва дигар ву�уњот ба
унвони зиёфат ва баќоёи мо яњто�и аима (ъ) бар шиъаён
њалол аст ва онњо аз пардохти он муъоф (озод) њастанд.”

(Ал-Љомеъ ли-ш-шароеъ, сањ.151)

3. Аллома Њасан бин ал-Мутањњари Њиллї, ки дар
ќарни њаштум мезиста, соњиби китоби маъруфи “Минњо�у-
л-карома” фатво додааст, ки “Хумс барои шиъаён њалол
аст ва онњо аз пардохти он муъоф њастанд.”

(Тањриру-л-ањком, сањ.75)

4. Аллома Шањиди Сонї (соли вафоташ 966-и њ,ќ.):
Эшон ба таври мутлаќ хумсро барои шиъаён мубоњ
дониста ва онњоро аз пардохти он муъоф фармудааст ва
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дар поён мефармояд: (Анналасањња њува золика, камо фи
китоби Масолику-л-афњом).

(Ма�маъу-л-фоида ва-л-бурњон, �.4, сањ.355-358)

5. Аллома Маќдиси Ардабелї (соли вафоташ 993 њ,ќ.)
аз донишмандтарин фуќањои асри хеш буд, бинобар ин
Маќдис лаќаб ёфт: Эшон тасарруф дар амволи ѓоибро
барои шиъаён, ба хусус дар сурате, ки эњтиё� ву�уд дошта
бошад, мутлаќо њалол медонад ва мефармояд: Умуми
ахбор далолаткунанда бар он аст, ки дар замони ѓайбат
хумс ба таври куллї соќит мешавад, яъне пардохти он
во�иб ва њатмї нест, чунки далели ќавие ву�уд надорад,
ки аз фавоиди касбу кор хумс гирифта шавад, ѓанимат њам
ки ву�уд надорад.”

Банда изофа мекунам, ки ин дидгоњи олимонаи эшон
аз ояти карима (Ваъламў аннамо ѓанимтум мин шайъин)
истинбот гардидааст. Сипас ў дар идома мефармояд:
Ривоятњое аз худи имоми замон собит аст, ки мефармояд:
“Мо хумсро барои шиъаён мубоњ ќарор додем.”

6. Аллома Солор мефармояд: “Аима хумсро дар
замони ѓайбат фаќат ба хотири навозише, ки бар шиъа
доштанд, бахшиданд.”

(Китобу-л-маросим, сањ.633)

7. Сайид Муњаммад Таботабоие, ки дар аввалњои асри
ёздањум зиндагї кардааст, мефармояд: “Дурусттар њамин
аст, ки хумс мубоњ аст.”

(Мадорику-л-афњом, сањ.344)

Яъне во�иб нест, балки бахшида шудааст, магар ки
касе бо майли худаш хоста бошад, бипардозад, ки боз
нусуси гузашта аз он манъ мекунад.



86

8. Шайх Муњаммад Боќири Сабзворї, ки дар авохири
ќарни ёздањум вафот карда, мефармояд: Он чи аз
ривоятњои зиёде, ки дар муњаббати арбоњ (фоидаи касбу
кор) омада бармеояд, монанди Сањињ-и Њорис ибни
Муѓира ва Сањеху-л-фузало ва ривояти Муњаммад ибни
Муслим ва ривояти Довуд ибни Касир ва ривояти Исњоќ
ибни Яъќуб ва ривояти Абдуллоњ ибни Синон ва Сањињ-и
Зурора ва Сањињ-и Алї ибни Мањзиёр ва Сањињ-и Курайб
аз њамаи ривоятњои мазкур чунин бармеояд, ки хумс бар
шиъа бахшида шудааст. Он гоњ баъзе ишколотеро, ки дар
ин замина омада, рад мекунад ва мефармояд: Ривоятњои
ибоњат (њалол будани хумс) сањињтару сарењтар аст,
бинобар набояд аз онњо гузашт ва ба ривоёти мазкур
тава��ўњ кард. “Хулоса ин ки назарияи ибоњати хумс дар
замони ѓайбат аз ќувват холї нест.”

(Захирату-л-миъод, 292)

9. Муњаммад Њасан Файзи Кошонї ин дидгоњро
баргузида, ки он чи ба имоми замон тааллуќ мегирад, соќит
аст ва мефармояд: “Зеро ки аима (ъ) онро барои шиъаён
њалол донистаанд.”

(Мафотињу-ш-шариъа, сањ.229, Мифтоњ 260)

10. Шайх Љаъфар Кошифулѓито (вафоташ 127-и њ,ќ)
тасрињ фармудааст ки “хумс барои шиъаён бахшида шуда
ва пардохти он бар онњо во�иб нест.”

(Кашфулѓито, 364)

11. Аллома Муњаммад Њасани На�афї (вафот 1266-и
њ,ќ.) бо ќотеъият мефармояд: “Хумс дар замони ѓайбат
барои шиъаён бахшидааст ва ахбору ривоятњо дар ин
замина мутавотир (сањињ) аст.”

(Љавоњиру-л-калом, 16/141)
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12. Матлабро бо дидгоњи шайх Ризо Њамадонї
(вафоташ 1310-и њ,ќ.) ба поён мебарам. Эшон мефармояд:
“Хумс дар замони ѓайбат бахшидааст.”

(Мисбоњу-л-фаќињ-и Њамадонї, сањ.155)

Дар њоле ки эшон хеле мутааххир аст ва фаќат чизе
беш аз як ќарн аз асри эшон мегузарад. Пас мулоњиза
намудед, ки муоф будани шиъа аз хумс ва ма�бур набудан
ба пардохти он дар миёни фуќањои мутаќаддимин ва
мутааххирини шиъа ќавли бисёр машњуру муътабар аст,
таќрибан то авоили ќарни чањордањуми њи�рии ќамарї,
яъне саду чанд сол пеш ба он амал мешудааст.

Таќлид аз аима ё оќоён:

Бинобар ин бо тава��ўњ ба ривоятњову фатвоњое, ки
мулоњиза намудед, чї гуна метавон хумс пардохт. Ваќте
худи аима (ъ) аз пазируфтани хумс инкор намуданд ва онро
ба соњибонаш баргардонданд ва бо сароњати комил
шиъаёнашонро аз пардохти он муъоф карданд, оё мо аз
аима (ъ) наъузу биллоњ олимтарем ё бењтар ё ба молу сарват
мўњто�тар?!

Ќобили зикр аст, ки фуќањо ва му�тањидине, ки
фатвоњояшонро наќл кардем, фаќат њаминњо нестанд, ки
ба муъоф будани шиъа аз хумс фатво додаанд, балки
чандин баробар ин шумора фатвоњояшон дар дохили
китобњо мав�уд аст. Мо ба хотири он ки мавзўъро ба таври
фишурдаву мухтасар арз карда бошем, таќрибан аз њар
асре як нафар интихоб кардем, то барои њама равшан
гардад, ки шиъа ње� гуна ма�бурияте ба пардохти хумс
надорад. Чаро ин эътиќодро матрањ мекунем, зеро бо
Ќуръон ва ривоятњои сањињ ва амали аима (ъ) ва бо аќли
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солим ва фатвоњои фуќањо ва му�тањидини шиъа
мутобиќат дорад ва њамеша ба он амал мешудааст.

Инак ба ду фатвои дигар аз фатвоњои бузургтарин
уламои �ањони ташайюъ тава��ўњ фармоед:

Раъйи муфассали Шайх Муфид:

Мефармояд: гурўње аз асњоби мо дар бораи хумс дар
замони ѓайбат ихтилоф кардаанд, њар гурўњ дидгоњеро
баргузидааст. (Сипас дидгоњњои гуногунро зикр мекунад,
аз �умла) мефармояд: Баъзе ин нуќтаназарро, ки хумсро
бояд барои омодагии зуњури имоми замон пардохт ќабул
намекунанд, баъзе захира кардани онро во�иб медонанд,
яъне онро дар замин дафн кунад ва ин ривоятро ки мегўяд:
“Замин дар њангоми зуњури имоми замон ган�њояшро
зоњир мекунад ва њар гоњ имом ќиём фармояд, Худованд
эшонро роњнамої мекунад, ки он ган�њоро дар њар �ое ки
бошад, баргиранд” ин ривоятро таъвил мекунад.

Он гоњ аз миёни дидгоњњои мухталиф як дидгоњро
баргузидааст, мефармояд: Хумсро барои соњиби амр, яъне
имом Мањдї канор гузошта шавад. Агар тарсад, ки ќабл
аз зуњури имом бимирад ва натавонад онро ба эшон
бисупорад, ба шахси дигаре, ки ба аќлу диёнаташ эътимод
дорад вогузор кунад, то ин ки ў ба имом бисупорад. Ў агар
зуњури имомро дарёфт, ки бо эшон бисупорад ва илло ба
шахси диндор ва мўътамаде вогузор намояд ва ба њамин
тартиб то ин ки имом ќиём фармояд.

Сипас шайх Муфид мефармояд: “Ин ќавл аз дигар
дидгоњњо ба назари ман ошкортар аст, чунки хумс њаќќи
ѓоиб аст, эшон њам ќабл аз ѓайбат равиши муайяне таъйин
накарданд, ки аз он пайравї шавад.”

Сипас вай боз мефармояд: “Ин низ монанди закот аст,
ки дар њангоми фаро расидани фурсат мустањиќќони он
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њозир мешаванд, бинобар ин ваќте ки мустањиќи он ву�уд
дошта бошад, соќит намешавад.”

Ва низ мефармояд: “Агар касе ин бахш аз хумсро, ки
сањми холиси имом аст, ба тавре ки зикр кардем, адо
намояд, яъне амонат бигзорад ва њамчунин аввалї ба
дуввумї ва дуввумї ба саввумї биспорад ва ќисмати
дигари хумсро барои ятимони оли Муњаммад (с) ва
мусофирон ва бечорагони онњо ба тартибе, ки дар Ќуръони
карим омада масраф кунад, аз њаќ дур нагардидааст, балки
ў бар њаќ аст. Аммо ба њар њол асњоби мо дар ин боб
ихтилофи назар доштаанд.”

(Ал-муќанниъа, сањ,46)

Раъйи муфассали шайх Тўсї:

Пас аз он ки ањкоми хумсро баён мекунад, мефармояд:
“Ин, яъне хумс дар њоли зуњури имом њукме дорад ва дар
њоли ѓайбати эшон њукми дигаре. Сипас мефармояд: Ва
амма дар њоли ѓайбати аима (ъ) барои шиъаёнашон и�оза
додаанд, ки дар њуќуќи онњо, аъам аз њуќуќи никоњ, ти�орат
ва маскан њар тавре, ки хостанд тасарруф кунанд. Дар
ѓайри он чи арз кардем, ба ње� унвон дар хумс, ки ба аима
(ъ) марбут мешавад дар замони ѓайбат тасарруф �оиз нест.
Назарияњои асњоби мо дар ин бора аз якдигар фарќ
мекунад, њарчанд насси мушаххасе ву�уд надорад, вале дар
ма�мўъ њар кадоми аз фуќањои мо дидгоње дорад, ки
мазмуну мафњуми он “ињтиёт” аст. Он гоњ шайх Тўсї
дидгоњњои фуќањои шиъаро дар чањор нукта хулоса
мекунад:

1. Хумс дар замони ѓайбат монанди дигар чизњо аз
ќабили њаќи издиво� ва њаќи ти�орат ва ѓайра барои
шиъаён мубоњ аст ва ин сањињтарин ќавлњост, чунки
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мувофиќ бо нусусест, ки аз аима (ъ) ривоят шуда ва бисёре
аз фуќањои мо бар њамин назаранд.

2. Во�иб аст, ки шахси соњибмол хумсро, то замоне ки
зинда аст, њифз кунад. Ваќте ки вафоташ наздик мешавад.
ба каси дигаре аз бародарони мусалмонаш, ки ба ў эътимод
дорад вогузор кунад, то ин ки ба соњиби амр агар њозир
шуд, биспорад ва ў низ ба њамин сурат.

3. Во�иб аст, ки хумс дафн гардад, зеро дар ваќти
хуру�и ќоим, замин њама чизњоеро, ки дар худ пинњон
дорад, ошкор мекунад.

4. Во�иб аст, ки хумс ба шаш ќисмат таќсим шавад, се
ќисмати он барои имом ки ё дафн гардад ва ё назди шахси
муътамаде вадиъат (амонат) гузошта шавад ва се ќисмати
дигарро барои мустањиќќон, ки ятимон, фуќаро ва
мусофирони оли Муњаммад (с) њастанд, таќсим гардад, ин
чизест, ки бояд ба он амал шавад ва ин ќавл мувофиќ бо
фатвои шайх Муфид аст, ки хумсро бар закот ќиёс
кардааст.

Сипас шайх Тўсї мефармояд: Агар инсон �ониби
“ињтиёт”-ро бигирад ва ба яке аз аќволи гузашта амал
кунад, гунањкор нахоњад шуд. Поёни суханони шайх Тўсї
бо андак тасарруф.

Пас шайх Тўсї тасарруф дар хумсро дар замони ѓайбат
ба ин дидгоњњои чањоргона мунњасир ва мањдуд кардааст
ва худаш ќавли чањорумро баргузидааст, ки ќавли бисёре
аз фуќањо низ њаст. Мулоњиза кардед, ки дидгоњњои
чањоргонаи мазкур гарчи дар тафсилот андаке бо њам фарќ
доранд, вале дар умум њама бар як чиз муттафиќанд, ки
мо мехоњем ба он бирасем ва он (чизи мазкур) ин аст, ки
ин молу сармояе, ки сањми имоми ѓоиб аст ё сањми дигарон
ба каси дигаре дода намешавад, њатто ишорае њам
наметавон ёфт, ки таъйидкунандаи пардохти хумс ба
амсоли банда бошад. Пурсиш ин аст, ки худи шайх Тўсї
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ва фуќањову му�тањидини бешуморе, ки ќабл ва баъд аз
эшон ба дидгоњњои чањоргона амал кардаанд ва фатво
додаанд ва чандин аср ба он амал шуда, оё њамагї дар
иштибоњу хато будаанд?!

Чархиши андеша:

Ин буд фатвоњои аввалин раису рањбар ва бунёдгузори
њавзаи илмия дар �ањони ташайюъ, шайх Тусї дар ќарни
пан�уми њи�рї ва инак мулоњиза намоед фатвои охирин
рањбару раиси њавзаи илмия, устоди бузургворамон имоми
роњил Абулќосим Хўї дар ќарни понздањуми њи�рї, эшон
дар тавзењи мустањиќќини хумс ва чигунагии масрафи он
мефармоянд:

Хумс дар замони мо, ки замони ѓайбат аст, ба ду
ќисмат таќсим мешавад (Нисфун лиимоми-л-ъасри ал-
њу��ати-л-мунтазари, �уъила арвоњуно фидоњ ва нисфун
либани Њошимин, айтомињим ва масокинињим ва абноъи-с-
сабил...) дар идома мефармояд: Нисфи он ба имоми (замон)
мутааллиќ аст, дар замони ѓайбат ба ноиби эшон тааллуќ
мегирад ва ноиби эшон њар фаќињи амонатдоре аст, ки
бидонад чи гуна онро масраф кунад: ё ба ў вогузор шавад
ё ин ки аз ў и�озаи масрафи онро гирифта шавад...”

(Зиёу-с-солињин, масъалаи 1259, сањ.347)

Пас фатвои имом Хўї бо фатвоњои шайх Тусї
мухолиф аст, шайх Тусї ба ње� унвон и�оза намедињад, ки
хумс ё �узъе аз он ба фаќињи му�тањид ё ноиби имом дода
шавад ва ин фатво дар замони эшон мавриди амали тамоми
шиъаён будааст. Имом Хўї баръакси ин дидгоњ роњро
барои истифода аз хумс њамвор мекунад!!!
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Хулосаи тањаввул дар дидгохи хумс

Марњалаи аввал:

Пас аз инќитоъи силсилаи имомия ва ѓайбати имоми
замон дидгоњи рои� ин буд, ки хумс њаќќи имоми ѓоиб аст
ва ње� кас њаќќе дар он надорад. Ба њамин далел буд, ки
беш аз бист нафар иддаъо карданд, ки ноиби имом њастанд,
то битавонанд хумсро бигиранд ва дар он тасарруф кунанд
ва гуфтанд мо бо имоми ѓоиб мулоќот дорем ва метавонем
хумсро ба эшон бирасонем.

Ин замони ѓайбати суѓро (хурд) буд, њудуди ду аср пас
аз он ин дидгоњ њамчунон рои� буд ва хумс ба касе дода
намешуд. Дар ин даврон Сињоњ-и чањоргона падид омад
ва тамоми онњо ривоятњое наќл карданд, ки аима (ъ) хумсро
бар шиъаёнашон бахшидаанд ва онњоро аз пардохти он
муъоф кардаанд. Ње� фатвое дар ин даврон ву�уд надошт,
ки хумс бояд пардохт.

Марњалаи дуввум:

Сипас марњалаи дигаре падид омад ва пас аз марњалаи
аввал, ки шиъаён аз пардохти хумс муъоф буданд, гурўње
омаданд ва гуфтанд: Бар шиъаён во�иб аст, ки хумс
бипардозанд, чунки афроди муѓриз ва фурсатталаб
мехостанд аз ончи дар марњалаи аввал бад-он амал мешуд,
худашонро на�от дињанд, аз ин рў гуфтанд: Баровардани
хумс во�иб аст, ба шарте ки дар замин дафн гардад, то
замоне, ки имоми ѓоиб зуњур фармояд.

Марњалаи саввум:

Дар ин марњала гуфтанд: бале, ихро�и хумс во�иб аст,
ба шарти ин ки назди шахси амонатдоре гузошта шавад ва
бењтарин касоне, ки метавон дар ин замина ба онњо эътимод
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кард, фуќањо њастанд, бо ин ёдоварї, ки амри мазкур
истињбоб аст, на во�ибу илзомї ва фаќињ наметавонад дар
он тасарруф кунад, балки бояд онро нигањдорї кунад, то
замоне, ки ба дасти имоми замон бирасад.

Дар ин �о нуктаи муњиме ќобили тава��ўњ аст ва
саволи бисёр ба мавриде матрањ мешавад ва он, ин аст, ки
касоне, ки њамвора ин амонат ба онњо тааллуќ гирифта,
то кунун кадом шахсе онро солим ба ашхоси дигаре
супурда, то ин ки ў низ онро ба дигарон бисупорад?!

Тасаввур намекунам, банда нашунидаам ва на дар �ое
хондаам, ки чунин шахсе ё шахсияте то кунун ин шањоматро
аз худ нишон дода бошад ва моли амонати хумсро, ки мардум
назди ў амонат гузоштаанд, ба каси дигаре баъд аз худ
супурда бошад, балки дуруст ва мутаассифона њаќиќати талх
ин аст, ки њамеша ворисони ин бузургон баъд аз онњо
нишастаанд ва ин моли амонатро дуруст монанди ин ки
мулки шахсии (!) њо�їоќо бошад, байни худашон таќсим
кардаанд. Бад-ин тартиб хумси имом бидуни ње� пурсишу
муњосибае ба �айби мо рехта мешавад, ин дар суратест, ки
банда худам амонатдор бошам ва шахсан дар он тасарруф
накарда бошам ва онро моли худам напиндошта бошам!

Як пурсиши муњим:

Ќозї ибни Бењро� ё аввалин касе, ки ин амрро аз
истињбоб ба ву�уб кашонду гуфт: Во�иб аст сањми имомро
назди касе аз фуќањо ва му�тањидине, ки ба вай эътимод
мешавад, гузошта шавад, то ин ки ў агар имоми ѓоибро
дарёфт ба эшон бисупорад, ё ин ки васият кунад, то баъд
аз вай ин мол ба касе супурда шавад, ки муътамад бошад
ва ў ин вазифаро ан�ом дињад ва ба њамин тартиб, ки
бидуни шак ин гоми бисёр муњиме ба шумор меравад.

(Ал-муњаззаб 8/180)
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Марњилаи чањорум:

Сипас уламои мутааххирин омаданд ва гоми муњими
дигаре бардоштанд ва гуфтанд: пардохти хумс ба фуќањо
во�иб аст, то ин ки байни мустањиќини он, ки ятимон ва
мустамандони ањли байт (ъ) њастанд, таќсимаш кунанд.
Ѓолибан фаќињ ибни Њамза аввалин касе буд, ки дар асри
шашум чунин дидгоњеро матрањ кард ва изофа кард, ки
худи соњиби мол шахсан онро тавзиъ (таќсим) кунад, ба
вижа агар вай таќсими онро балад набошад.

(Ал-васила фї найли-л-фазила, сањ.682)

Марњалаи пан�ум:

Ин тањаввул дар асрњои муттааххир њамчунон идома
ёфт, таќрибан то њудуди як аср пеш ки охирин гом
бардошта шуд ва охирин марњала аз ин тањаввули бузургу
таърихї дар ин бахш аз мактаби ташайюъ такмил гардид
ва роњ барои истифодаи хуб (!) аз ин дастран�и мардум
њамвор гардид. Баъзе фуќањо гуфтанд: “фаќињ метавонад
дар сањми имом њар гуна ки салоњ бубинад, тасарруф кунад,
монанди хар� бар толибилмон ва барпо кардани шиъори
динї ва ѓайра.” Ин фатвое буд, ки шайх Муњсинулњаким
содир фармуд.

(Мустамсаку-л-ъурвату-л-вусќо, 9/584)

Иллати таваллуди хумс:

Ин дар њолест, ки аз сўи дигар гуфтанд: дар ин ки сањми
имом чї гуна ба масраф бирасад, зарурате ба пурсиш аз
фаќињ ва му�тањид нест, маънои сухан ин аст, ки сањми
му�тањид аст, ки дар асрњои бисёр мутаахир падид омада
аст. Пас калимаи хумс марњалањои зиёде убур карда, то
саран�ом бад-ин�о расида аст, ки пардохти хумси “касб
ва кор” ба фуќањо ва му�тањидин во�иб аст, бинобар ин
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мулоњиза мефармоед, ки ње� нассе дар бораи хумси касбу
кор ву�уд надорад, на Китоб на суннат ва на ќавли имом,
балки ин дидгоњест, ки дар асрњои бисёр мутааххир
тавассути баъзе фуќањо падид омадааст ва комилан бо
Ќуръон ва суннат ва аќволи аима (ъ) ва фуќањо ва
му�тањидини муътабар мухолиф аст.

Раъйи Имом Хумайнї (р): Лозим медонам, ки ќавли
имоми роњил Оятуллоњулузмо имом Хумайнї (р)-ро дар
ин �о зикр кунам. Эшон дар суханронињои фаровоне, ки
соли 1389-и њ,ќ. дар њавзаи илмияи На�аф дар �амъи
устодон ва толибилмон, ки банда низ ифтихори ширкат
дар онњоро доштам, ирод фармуданд. Ва сипас онњоро ба
шакли китобе низ ба номи Њукумати исломї (ё Вилояти
фаќињ) мунташир карданд. Аз �умла фармуданд: Ин
кўтоњназарї аст, агар бигўем, ки ташриъи хумс сирфан
�ињати таъмини маоши зуррияи Расулуллоњ (с) будааст.
Фармуданд: Гўшае аз ин сармояи бисёр калон барои маоши
онон кофї аст. Хумси бозорњои ти�ории бузурге, чун
Баѓдод, Тењрон ва ѓайра ба назари шумо чї сармояи
бузургеро ташкил медињад, ин сармоя чи гуна бояд масраф
шавад?! Сипас фармуданд: ба назари банда њукумати
исломии одил ба сармояњои газофе эњтиё� надорад, ки ба
корњои пеши по афтода ва масолењи шахсї масраф кунад.

Сипас мефармоянд: Хумс молиёте набуда, ки мањз �ињати
таъмини заруриёти оли байти Расулуллоњ (с) во�иб шуда
бошад ё закот барои он фарз нашуда, ки фаќат байни фуќаро
ва масокин таќсим гардад, бидуни шак хумс ва закот хеле
бештар аз њо�ати табаќањои мазкур аст. Пас оё Ислом
зиёдатии хумс ва закот ва дигар  ву�уњи шаръиро ба мардум
вогузор мекунад ё ин ки ба дарё мерезад? Ё роњи њалли дигаре
ву�уд дорад? Теъдоди сайидињои ањли байт (ъ) дар он замон
(садри ислом) аз сад нафар намегузашт. Агар фарз кунем, ки
теъдодашон ним миллион њам мебуд, оё бо аќли солим
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маќбул меояд, ки бигўем њадаф аз машруъияти хумс (ин
сармояи рў ба рушд, ки њар рўз бо рушди ти�орату санъат
афзоиш меёбад, чунон ки имрўз мушоњида мекунем), фаќат
ба хотири он будааст, ки оли Расул (с) сер карда шаванд?!
Њаргиз наметавонад чунин бошад.

(Њукумати исломї, чопи На�аф, сањ.32-42)

Сабабњои инњирофи инсон:

Пас мулоњиза фармудед, ки имом бо сароњат
мефармоянд: “Амволи хумс сармояи бисёр калонест.” Ин
сухан дар он замон буд, имрўз пас аз њудуди сї сол ин
сармоя чи ќадар бояд бештар шуда бошад?! Ва њамчунин
дидем, ки имом тасрињ фармуданд, ки �узъи кучаке, (шумо
фарз кунед як њазорум 1000 шояд њам камтар) барои
таъмини маъоши оли байти Паёмбар (с) кофї аст. Пас
боќимондаи ин сармояи бузург ва сарсомоварро чї бояд
кард?!

Инсон аз ду роњ мумкин аст фосид шавад, пул ва
шањват. Кист, ки битавонад дар муќобили ин ду чиз
муќовимат кунад, ба вижа онон, ки мутаассифона �уз
барои расидан ба ин бињшти барин дар ин роњ ќадам
нагузоштаанд.

Дуъои хаммос

Амиралмўъминин (ъ) мефармоянд. Хушо ононе, ки
дил аз ин �ањон гусастанд ва ба-дон �ањон бастанд, онон
мардумеанд, ки заминро густардании худ гирифтаанд ва
хоки онро бистар ва оби онро тайибу гуворо, Ќуръонро
ба �онашон баста доранд ва дуъоро вирди забон. Чун
Масењ дунёро аз худ дур сохтаанд ва нигоње бад-он
наандохта. Довуд дар чунин соъати аз шаб берун шуд ва
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гуфт: Ин соъатест, ки бандае дар он дуъо накунад, �уз ин
ки аз ў пазируфта шавад, магар он ки бозситонад ё
гузориши кори мардумонро ба њоким расонад ё
хидматгузори дорўѓа бошад.

(Нањ�у-л-балоѓа, тар�умаи Шањидї, с.379-378)

Њоло шумо муќоиса кунед байни ин иршоди
амиралмўъминин(ъ) ва байни њолати имрўзи мо он гоњ худ
ќазоват кунед (!) бо камоли таассуф ин насс ва њазорон
нусуси арзишманд ва тиллоии дигар ње� таъсире ба њоли
касоне, ки худро пайравон ва ошиќони оли байт (ъ)
мехонанд, надорад. Зиндагии пурнозу неъмате, ки доранд,
зуњду таќвои амиралмўъминин (ъ)-ро аз ёди онњо бурдааст
ва бо арзи маъзарат чашмонашонро кўр кардааст, ки
суханони пурнури њазрати амирро бубинанду тадбир
кунанд ва ба кор банданд. Ашшор касест, ки ушр �амъ
мекунад чуноне ки амиралмўъминин (ъ) фармуданд: дуъои
ў ќабул намешавад. Пас хаммос чї гуна дуъояш ќабул
шавад. Ушр як ва�њи шаръист ва ашшор онро барои
байтулмол �амъ мекунад, дар њоле, ки �амъ кардани хумс
ѓолибан чунин нест. Пас чї гуна мехоњад дуъояш ќабул
шавад?!

Кош шеъри форсї мегуфт:

Дар поёни мабњаси хумс лозим медонам ќавле аз дўсти
азизу муборизам, шоъири чирадаст, оќои Ањмад Софии
На�афї (р)-ро наќл кунам, ки пас аз гирифтани санаду
мадраки и�тињод бо тава��ўњ ба тафовути синние, ки байни
ман ва эшон ву�уд дошт, ки чизе њудуди сї сол аз ман
бузургтар буд, бо њам хеле дўст шуда будем. Мефармуд:
фарзандам, Њусайни азизам, худатро ба хумс олуда макун,
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ки њаром аст.” Он гоњ чанд байте, ки дар ин замина суруда
буд бароям хонд ва навиштаашро ба ман дод, ки онро дар
сандуќчаи ёддоштњоям нигоњ доштам. Инак онро бидуни
каму кост барои хонандагони азиз наќл мекунам:

Таъа��уб мекунам ба њоли мардуме, ки гадоияшон
 ба номи дин аст!

Барои марди бо шањомат чї гуна муносиб аст
гадої кунад?!

Агар тањсили илм ангезааш њамин бошад,
Пас �ањл бењтар аз ин илм аст!
Оё дар замони Паёмбар њам гурўње будаанд,
Ки бо ин ном аз моли мардум маъош кунанд?
Агар Худованд закотро во�иб кардааст, барои он набуда,
Ки бо зиллат пардохта шавад,

балки бо зўр гирифта мешуд.
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ФАСЛИ ПАНЉУМ

Бозї бо китобњои осмонї

Ње� мусулмоне шак надорад, ки пас аз сањоифи осмонї
ва се китоби маъруфи дигар, ки њамагї мансух њастанд,
Ќуръони карим ягона китоби осмонї аст, ки бар Паёмбари
Ислом, њазрати Муњаммад (с) нозил шудааст. Аммо банда
тайи мутолиъоте, ки доштаам, пай бурдам, ки фуќањо ва
рўњониёни мо аз китобњое сухан мегўянд, ки гўё илова аз
Ќуръони карим бар Паёмбари бузургворамон (с) нозил
шуда ва эшон ин китобњоро ба таври ихтисос (махсус) дар
ихтиёри амиралмўъминин (ъ) гузоштаанд! Мулоњиза
фармоед:

1. Ал-�омиъа:

Абўбакр аз имом Содиќ (ъ) ривоят мекунад, ки эшон
фармуданд: дар назди мо Љомеъа аст. Онњо чї медонанд,
ки Љомеъа чист?! Гуфтам �онам фидои шумо бод, Љомиъа
чист?! Фармуданд: Сањифаест, ки тўли он њафтод газ аст,
бо андозагирии худи Расули Худо (с) ва имлои эшон ва аз
забони худи эшон, ки Алї (ъ) онро бо дасти худаш
навиштааст. Дар он њукми њар њалол ва њароме матрањ
гардидааст. Ва дар он њар чизе њаст, ки мардум то рўзи
ќиёмат бад-он эњтиё� дошта бошанд. Њатто, ки �азои
захме, ки касе бардошта бошад.

(Усули Кофї, 1/239. Бињору-л-анвор 22/26)
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Дар ин бора ривоятњои бисёре ву�уд дорад, ки ба
хотири ихтисор аз зикри он сарфи назар мекунем. Нигаред
ба: “Бињор”, “Басоиру-д-дара�от”, “Васоилу-ш-шиъа” ва
ѓайра.

Ин ки Љомиъа акнун дар ку�ост? Ва бо ин њама илме,
ки дар он нуњуфта, балки шомили тамоми чизњоест, ки
мардум, то ќиёмат ба он мўњто�анд чаро пинњон дошта
шуда. Чаро миллионњо инсон аз истифодаи он мањруманд?
банда �авобе барои ин саволњо наёфтам?!

2. Сањифаи Ан-номўс:

Аз њазрати Ризо (ъ) дар њадиси аломатњои имом
омадааст, ки фармуданд: Дар назди имом сањифае хоњад
буд, ки “дар он номи тамоми шиъаёнашон то рўзи ќиёмат
дар� хоњад буд” ва сањифаи дигаре, ки “дар он номи тамоми
душманонашон то рўзи ќиёмат дар� хоњад буд.”

(Бињору-л-анвор, 25/117)

Намедонам чї �ур сањифаест, ки битавонад номњои
њама шиъаёни �ањонро аз оѓоз то ќиёмат дар худ �ой
дињад?! Ва намедонам он чи гуна сањифае хоњад буд, ки
битавонад ин њама душманони оли байт (ъ)-ро дар худ
бигун�онад?!

Ба назари шумо њама компютерњо ва аќлњои
электронии дунё метавонанд ин адади хаёлиро
бишуморанд ва дар худ �ой дињанд? Агар мўъ�иза њам
хостаанд собит кунанд, он фаќат дар ихтиёри паёмбарон
ќарор мегирад, он њам дар ашёи малмус (эњсосшаванда),
на чизњои ѓайбї?!

Ин ки чи зарурате буда, ки дурўѓ ба ин гундае аз забони
аима ва ањли байт (ъ) гуфта шавад мо ки сар дар наёвардем
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ва Худо кунад, ки ин расвоињои мо ба дасти душманони
Ислом наяфтад, вагарна бањонањои хеле хубе барои
тамасхур ва интиќоми бештар аз Ислом ва мусалмонон
хоњад буд!

3. Сањифањи Ал-ъубайита:

Аз амиралмўъминин (ъ) ривоят аст, ки фармуданд: Ба
Худо ќасам, дар назди ман сањифањои зиёде аз Расули Худо
(с) ва ањли байти эшон мав�уд аст, дар он миён сањифаест,
ки Ал-ъубайита номида мешавад, ки сахттар аз он бар
арабњо ворид нашудааст. Дар он номи шаст ќабилаи араб
аст, ки хуни онњо мубоњ дониста шуда ва гуфта шуда, ки
онњо ње� сањме дар дини Худо надоранд.” Ин ривоят ба
ње� унвон ќобили ќабул нест ва на бо аќли солим мувофиќ
меояд. Агар ин њама ќабилањо ње� сањме дар дини Ислом
надошта бошанд, маънояш ин аст, ки дар миёни тамоми
арабњо мусалмонон ву�уд надорад. Илова бар он аз махсус
кардани ќабилањои Араб ба ин тамѓаи золимона бўи
миллатгарої ба машом мерасад.

4. Сањифаи Зуобату-с-сайф:

Абўбусайр аз имом Содиќ (ъ) наќл мекунад, ки дар
ѓилофи шамшери Расули Худо (с) сањифаи хурде буд, ки
дар он њарфњои махсусе навишта шуда буд, ки њар яке аз
он њарфњо њазор њарфи дигарро мекушод. Абўбусайр
мегўяд: имом Содиќ (ъ) фармуданд: то кунун аз он ду њарф
бештар боз нашудааст.

(Бињору-л-анвор, 26/25)

Оё мо метавонем бипурсем, ки њарфњои дигар ку�ост?
Оё набояд онњоро низ берун оваранд, то ин ки мо шиъаёни
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ањли байт (ъ) аз он истифода кунем ё ин ки то зуњури имоми
замон ин илм пўшида хоњад монд?!

5. Сањифаи Алї (ъ):

Аз имом Содиќ (ъ) ривоят аст, ки фармуд: “Дар ѓилофи
шамшери Расули Худо (с) сањифае ёфта шуд, ки дар он
навишта буд: “Бисмиллоњи-р-рањмони-р-рањим.

Саркаштарин мардум дар рўзи ќиёмат касе хоњад буд
ки ба �ои ќотилаш каси дигареро бикушад ва ба �ои касе,
ки ўро зада каси дигареро бизанад. Касе, ки ба �ои
мавлояш бо каси дигаре дўстї кунад, яќинан бар он чи бар
Муњаммад (с) нозил шуда, кофир гардидааст ва касе, ки
бидъате падид оварад ё бидъатгузореро паноњ дињад,
Худованд ње� ибодати ўро дар рўзи ќиёмат ќабул нахоњад
кард.”

(Бињору-л-анвор, 27/65-104-375)

6. Ал-�афр:

Ва он бар ду ќисм аст, Љафри сафед ва Љафри сурх. Аз
Абулъало ривоят аст, ки гуфт аз имом Содиќ (ъ) шунидам,
ки мефармуд: “Дар назди ман Љафри сафед аст. Гуфтам:
дар он чист? Фармуданд: Забури Довуд ва Тавроти Мўсо
ва Ин�или Исо ва Суњуфи Иброњим (ъ) ва њукми њалол ва
њаром ва фармуд: дар назди ман Љафри сурх аст. Гуфтам:
дар он чист? Фармуд: силоњ, ки фаќат барои хунрезї боз
мешавад ва соњиби шамшер барои куштан онро боз хоњад
кард.”

Кина бо ањли байт:

Абдуллоњ ибни Абияъфур гуфт: аслањакаллоњу, оё
фарзандони (имом) Њасани (Му�табо) аз ин амр иттилоъ
доранд? Фармуд: Ба Худо савганд, бале, њамчунон ки
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шабро шаб ва рўзро рўз медонанд, вале њасаду њирси дунё
(!) онњоро водор мекунад, ки инкор кунанд. Агар њаќро бо
њаќ �усту�ў мекарданд, њатман барои онњо бењтар буд.”

(Усули Кофї, 1/24)

Интиќом аз ањли байт:

Аз имоми роњил, имом Хўї пурсидам, ки Љафри сурхро
кї боз хоњад кард ва хуни кї рехта хоњад шуд? Фармуданд:
имоми замон “ъа��аллоњу фара�ању-ш-шариф” онро
бозхоњанд кард ва хуни ома (ањли суннат)-ро хоњанд рехт,
онњоро тика-тика хоњанд фармуд ва чунон кушторе дар
онњо ба роњ хоњанд андохт, ки њамчун Да�ла ва Фурот хун
�орї шавад ва аз ду санами Ќурайш (Абўбакр ва Умар) ва
духтаронашон (Оиша ва Њафса) ва Наътал (Усмон) ва бани
Умайя ва бани Аббос интиќом хоњанд гирифт ва
ќабрњояшонро яке баъди дигаре мекананд.”

Намедонистам, ки дар �авоби имом Хўї чї
аксулъамале дошта бошам, ман бовар намекунам, ки оли
байт (ъ) ин гуна ахлоќ ва рафторе дошта бошанд ва аслан
ба ботинияти поки онњо мувофиќ намеояд, ки ќабреро, ки
асре аз он мегузарад бикананд ва мурдаашро берун
бароранд!

Аима (ъ) бо касоне, ки ба онњо бозї мекарданд,
бархўрди хуб доштанд ва ба онњо эњсон мекарданд ва
онњоро мебахшиданду аз камбудињои эшон
дармегузаштанд, пас ин њадиси сохтаву дурўѓиро чї гуна
тафсиру таъвил кард?

Саффоктарин инсонњо низ аз ин гуна кирдори зишт
ибо меварзанд, он инсонњои муќаддас, ки хуни нубувват
дар ву�уди эшон �орї буда ва аз манбаъи софи рисолат
илму ахлоќ омўхтаанд, чї гуна мумкин аст, ки чунин
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њаракати зиште аз онњо сар занад?! Пас ин ривоятњо аз ку�о
омада?!

7. Мусњафи Фотима:

Аз Алї ибни Саъид ривоятаст, ки имом Содиќ (ъ)
фармуданд: “Дар назди мо Мусњафи Фотима аст, як оят
аз Ќуръон њам дар он нест. Расули Худо (с) имло кардаву
Алї (ъ) онро бо дасти худаш навиштааст.”

(Бињору-л-анвор, 26/41)

Ва аз Муњаммад ибни Муслим аз яке аз ду имом ривоят
аст ки “њазрати Фотима (с) Мусњафе ба �ой гузошта, ки
Ќуръон нест, аммо каломи Худованд аст, ки бар эшон
нозил шудааст. Онро Паёмбари Худо (с) имло кардаву
њазрати Алї (ъ) бо дасти худ навиштаанд.”

(Бињору-л-анвор 26/42)

Аз Алї ибни Абињамза ривоятаст, ки имом Содиќ (ъ)
фармуданд: “дар назди мо Мусњафи Фотима аст, ки ба
Худо ќасам як њарфе аз Ќуръон дар он нест, бо имлои
Расули Худо (с) ва хати Алї навишта шудааст.”

(Бињору-л-анвор, 26/48)

Агар ин Мусњафро Паёмбари Худо (с) имло фармуда
ва Алї (ъ) онро навиштааст, пас чаро аз уммат пинњонаш
доштаанд.

Магар Худованд Паёмбараш (с)-ро дастур надода, ки
тамоми он чиро ки ба таблиѓи он амр шудааст, ба мардум
бирасонад, вагарна рисолату пайѓоми Илоњиро иблоѓ
накарда (нарасонида) аст.
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Пас чї гуна Паёмбар (с) ин Ќуръонро аз уммат пинњон
медорад ва њазрати амир ва дигар аима (ъ) чї гуна онро аз
шиъаёнашон пинњон доштаанд?!

8. Таврот ва Ин�ил ва Забур:

Аз имом Содиќ (ъ) ривоятаст,  ки “эшон Таврот, Ин�ил
ва Забурро бо забони сурёнї мехонданд.”

(Усули Кофї, 1/207)

9. Ќуръони карим:

Дар њоле ки Ќуръони карим бидуни ње� гуна шакку
шубњае каломи Худованд аст ва Аллоњ таъоло њифозату
нигањбонии онро ба ўњда гирифтааст, мутаассифона
фуќањо ва рўњонияти мо нусус ва ривоёте наќл кардаанд,
ки мегўяд Ќуръони карим тањрифшудаву дастхўрдааст!

Бо далел бояд гуфтан:

Муњаддиси бузурги мо шайх Нурии Табрисїсботи
тањрифи Ќуръон китоби бузурге навишта ва онро “Фаслу-
л-хитоб фї исботи тањрифи китоби Рабби-л-арбоб” ном
гузоштааст, ки дар он њудуди ду њазор ривоят �амъоварї
карда ки далолаткунанда бар тањрифи Ќуръон аст ва дар
он аќволи тамоми фуќањо ва уламои моро, ки бо сароњат
тањрифи Ќуръонро баён мекунанд, дар� кардаву собит
намудааст, ки тамоми уламо ва фуќањои мутаќаддим ва
мутааххири шиъа мўътаќиданд ки Ќуръони феълї ки дар
дасти мусалмонон аст тањриф шудааст!

Сайид Њошими Бањронї мефармояд: “Пас аз бањсу
баррасии осор ва ривоятњо банда ба вузуњ метавонам бар
ин ќавл (тањрифи Ќуръон) сињњат бигзорам ва балки бояд
гуфт, ки эътиќод ба он (ќавли мазкур) аз заруриёти мазњаби
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ташайюъ аст ва аз бузургтарин маќосиде, ки хилофат ба
хотири он ѓасб гардидааст” диќќат кунед!

(Муќаддимату-л-бурњон, сањ.49)

Неъматуллоњи Љазоирї дар ради касоне, ки тањрифи
Ќуръонро ќабул надоранд, мефармояд: “Пазируфтани ин
ки Ќуръон мутавотир аз вањйи илоњї аст ва ин ки њамаи
он бар Љабраил (ъ) нозил шуда мун�ар ба ин мегардад, ки
бисёре аз ривоятњои муътабари мо дур андохта шаванд,
дар њоле ки асњоби мо бар сињату дурустии онњо ва
боваркунии онњо таъкид кардаанд.”

(Ал-анвору-н-нўъмония, 2/357)

Аз њамин �ињат имом Боќир (ъ) чунончи Љобир аз
эшон ривоят мекунад, мефармоянд: “Ње� касе аз мардум
иддаъо накарда, ки њама Ќуръонро �амъ намуда, магар
ин ки дурўѓгў аст. Он гунае ки Ќуръон нозил шуда, ње�
касе �уз Алї ибни Абитолиб ва аима баъд аз эшон онро
њифз ва �амъоварї накардааст.”

(Усули Кофї, 1/26)

Бидуни шак, ин ривоят барои исботи тањрифи
Ќуръоне, ки инак дар ихтиёри мусалмонон аст, бисёр
сарењу равшан аст. Бинобар ин Ќуръони њаќиќї ба таври
комил фаќат дар назди њазрати амир ва дигар аима будааст,
то ин ки саран�ом ба дасти имоми ќоим расидааст!

Як саволи бе�авоб:

Агар воќеан ин китобњо аз тарафи Худо нозил шуда
бошанд ва ба ростї њазрати амир ва дигар аима (ъ) онњоро
дар ихтиёр доштаанд, бо њама эњтиё�и сахте, ки уммати
(Ислом) ба онњо дошта ва дорад, чаро махфї нигоњ дошта
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шуда, бинобар ин фоидаи нозилшавии китобњои мазкур
чист?!

Бисёре аз фуќањои мо гуфтаанд аз тарси ин ки мабодо
душманон ба онњо осебе ворид кунанд, онњоро махфї
доштаанд, аммо чї бањонаи пўче!

Оё шахсияти мўъмин ва ќањрамоне чун
амиралмўъминин (ъ), шери бани Њошим он ќадар тарсў
ва буздил буда, ки натавонад аз китобњои осмонї дифоъ
кунад?!

Оё бовар карда мешавад, ки оятњои Худоро, ки ба
хотири њидояти башар нозил шуда аз тарси душманон
пинњон нигоњ дошта шавад?! Њаргиз ба Худое, ки осмонро
бидуни сутун нигањ дошта њазрати амир (ъ) марде набуда,
ки �уз Худо аз каси дигаре битарсад.

Эътироф ба як њаќиќати талх:

Саволи муњими дигаре, ки матрањ мешавад, ин аст, ки
њазрати амир ва дигар аима (ъ) чї эњтиё�е ба Таврот,
Ин�ил ва Забур доштаанд, ки онњоро даст ба даст кунанд
ва махфиёна бихонанд?!

Ваќте мо муддаъї њастем, ки Ќуръонро ба таври комил
ва чунончи нозил гардида �уз њазрати амир ва аима (ъ)
ње� каси дигаре њифзу �амъоварї накарда, пас онњо чї
эњтиё�е ба Таврот, Ин�ил ва Забур доштаанд (?!) он њам
китобњое, ки бо омадани Ќуръон мансўх (бекор) шудааст?!

Росташро бихоњед њаќиќат чизи дигарест, ки бо
камоли таассуф ма�бурем ба он тан дињем ва бо дарду
андўњи фаровон бипазирем, ки дастњои шуме кор карда,
ки чунин ривоятњоеро ба номи поки аима (ъ) бофтаву
сохтанд, то он шахсиятњои муќаддасро бадном кунанд ва
зери номи онњо аз Ислом интиќом бигиранд. Ин матлабро
дар фасли дигаре иншоаллоњ тавзењ хоњем дод.
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Оре, мо њама медонем ва њама шиъаёни мо имон
доранд, ки Ислом як китоб бештар надорад ва он Ќуръони
карим аст. Ин касрат ва бисёрии китобњои муќаддас хоси
яњуд ва насоро аст. Бинобар ин як бори дигар бояд ин
њаќиќати талхро бипазирем ва эътироф кунем, ки ин гуна
дасисањову тавтиањо дастоварди душманони ќасамхўрдаи
Ислом аст, ки боз мутаассифона тањти номи поки ташайюъ
ва исми Ислом ва иддаъои муњаббати ањли байт (ъ)
фарњанги Ислом ва улуми ањли байтро олуда кард.
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ФАСЛИ ШАШУМ

Ањли суннат аз дидгоњи ташайюъ

Ваќте ки мо шиъаён китобњои муътабарамонро
мехонем ва ба аќволи фуќањо ва му�тањидини худамон
бармегардем, мебинем, ки ягона душмани шиъа ањли
суннат њастанд. Аз њамин �ињат номњову лаќабњои зиёде
барои онњо гузоштаем, гоњо ома, гоње навосиб ва ањёнан
бо номњои дигаре ба онњо ишора мекунем. Њанўз баъзе
шиъаёни мо муътаќиданд ки ањли суннат дум доранд ва
агар касе бихоњад, якеро дашном дињад ва хашми худашро
бар ў фурў бирезад, мегўяд: “устухони суннї дар гўри
падарат бод” ва аз ин ќабил њарфњо!

Иллати ин амр он аст, ки мо сунниро ба ќадре на�ису
палид медонем, ки агар њазор бор њам шустушў дода шавад,
на�осаташ аз байн намеравад ва пок намешавад!

Њанўз ба ёд дорам, ки падари марњумам марди
ѓариберо дар яке аз бозорњои шањр дида буд ва азбаски
дилаш ба њоли ў сўхта буд, ўро бо худаш ба хона овард, то
ин ки шаб мењмони мо бошад. Падарам, Худо рањматаш
кунад, одами хайрхоње буд. Ба њар њол тибќи маъмул аз ў
пазирої кардем ва баъд аз шом сари сўњбат боз шуд. Банда
дар он замон нав ба њавза рафта будам. Аз миёни сўњбатњо
муайян шуд, ки бандаи Худо (мењмон) суннї аст, аз атрофи
Сомиро барои коре ба На�афи ашраф омадааст.
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Хулоса шабро хобидем ва фардояш баъд аз субњона
марди мазкур зимни сипосгузориву ташаккур Худоњофизї
кард ва дунболи кораш рафт. Иттифоќан, падарам маблаѓе
њам ба ў кумак кард, шояд эњтиё� дошта бошад. Баъд аз
рафтани ў падарам дастур дод, ки рахтхобе, ки ў дар он
хобида, бисўзонанд ва зарфњое, ки ў дар онњо чизе хўрда
хуб бишўянд, зеро мўътаќид будем, ки суннї на�ис (палид)
аст (!) ва ин эътиќоди аксари шиъаён аст. Аз ин рў, фуќањои
мо сунниро дар радифи кофир ва мушрик ва њатто хўк
шумурда ва онро �узъи чизњои на�ис муаррифї кардаанд,
(!) ба њамин далел аст, ки њар коре онњо мекунанд, во�иб
аст, ки акси онњо амал кунем!

1. Ихтилоф бо ома во�иб аст:

Шайх Садуќ аз Алї ибни Асбот ривоят мекунад, ки
гуфт ба имом Ризо (ъ) гуфтам: гоње масъалае пеш меояд,
ки фањмидани он лозим аст ва дар шањре, ки ман њастам,
касе аз шиъаёни шумо нест, ки аз ў фатво бигирам. Имом
фармуданд: назди фаќињи њамон шањр бирав ва аз ў фатво
бихоњ, њар чи �авоб дод, баръакси он амал кун, ки њаќ дар
њамин аст.

(Уюну ахбори-р-Ризо, 1/275, чопи Тењрон)

Ва аз Њасан ибни Холид ривоят шуда, ки гуфт: аз имом
Ризо (ъ) наќл гардида ки фармуданд: “шиъаёни мо касоне
њастанд, ки њарфи моро мепазиранд ва бо душманони мо
мухолифат мекунанд. Касе ки чунин набошад, аз мо нест.”

(Алфусулу-л-муњимма, 225, чопи Ќум)

Муфаззал ибни Умар аз имом Содиќ (ъ) ривоят карда
ки фармуданд: “Дурўѓ мегўяд касе, ки муддаъї аст аз
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шиъаёни мост, дар њоле ки ба ресмони ѓайри мо чанг
задааст.”

(Алфусулу-л-муњимма, сањ.225)

2. Мувофиќати ома �оиз нест:

Ин сарлавњаи бобест, ки Њиромулї дар китоби худаш
“Васоилу-ш-шиъа” овардааст, мефармояд: “Ањодис дар ин
бора мутавотир аст, аз �умла ќавли имом Содиќ (ъ) дар
бораи ду њадиси мутаъориз, ки фармуданд: “Онњоро бо
ривоятњои ома мутобиќат дињед, ончи бо ривоятњои эшон
мувофиќ буд, таркаш кунед ва он чи бо ривоятњои онњо
мухолиф буд, ба он амал кунед.”

Њамчунин фармуданд: “Њар гоњ ду њадиси бо њам зид
ба шумо расид, ба он чи мухолифи онњост, амал кунед.”
Ва низ фармуданд: “Ба он чи хилофи ома аст, амал кун ва
фармуд: он чи мухолифи ома бошад, саъодат дар он аст.”

Њамчунин фармуданд: Ба Худо савганд њаргиз
Худованд дар пайравї аз ѓайри мо барои касе ње� хайре
нагузоштааст, касе ки мувофиќи мо амал кунад, мухолифи
душмани мост ва касе ки дар гуфтор ё кирдоре мувофиќи
душмани мо бошад, на ў аз мост ва на мо аз ў њастем.”

Имом Ризо (ъ) фармуданд: “Њар гоњ ду њадисро
мутаъориз (бо њам зид) ёфтед, бубинед, ки кадом як бо ома
мухолиф аст, ба он амал кунед ва он чи бо ривоятњои онњо
мувофиќ буд, онро бигзоред.”

Њамчунин аз ќавли имом Содиќ (ъ) наќл шуда ки “ба
Худо савганд �уз истиќболи ќибла дар назди онњо чизе аз
њаќ намондааст.”

(Алфусулу-л-муњимма, сањ.325-326)

Њуромулї дар бораи ин гуна ривоятњо мефармояд: “Аз
њадди тавотур гузаштааст, таа��уб аст, ки баъзе
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мутааххирин хаёл кардаанд, ки далели мо дар ин �о хабари
воњид аст.”

Њамчунин мефармояд: “Он чи аз ин њадисњои
мутавотир собит мешавад, ин аст, ки аксари ќавоиди
усулие, ки дар китобњои ома (ањли суннат) ву�уд дорад,
ботил аст.”

(Алфусулу-л-муњимма, сањ.326)

3. Бо ома муштарак нестем:

Неъматуллоњ Љазоирї мефармояд: “Мо бо онњо дар
ње� асле муштарак нестем (!) на дар Илоњ, на дар Паёмбар
ва на дар имом, зеро онњо мўътаќиданд Парвардигорашон
Зотест, ки Паёмбараш Муњаммад (с) ва халифааш Абўбакр
аст, дар њоле ки мо чунин Худое ва чунин паёмбареро ќабул
надорем. Парвардигоре, ки халифаи паёмбараш Абўбакр
бошад, Худои мо нест ва он паёмбар њам паёмбари мо
нест.”

(Анвору-н-нўъмония, 2/278)

Шайх Садуќ аз Абўисњоќи Ар�ої ривоят мекунад, ки
гуфт: имом Содиќ (ъ) фармуданд: “Оё медонї чаро ба шумо
дастур дода шуда бар хилофи ањли суннат амал кунед?
Гуфтам: намедонам. Фармуд: Зеро ки Алї (ъ) ње� коре
набуда, ки ан�ом дињад, магар ин ки уммат (!) бо ў
мухолифат мекард, то ин ки амри ўро ботил кунанд. Аз он
чї намедонистанд аз амиралмўъминин (ъ) мепурсиданд,
вале њарчи эшон фатво медод, онњо аз пеши худашон барои
он зиддие метарошиданд, то ин ки њаќро барои мардум
воруна �илва дињанд.”

(Илалу-ш-шароиъ, сањ.531, чопи Эрон)
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Ин �о саволе матрањ мешавад, фарз кунем, ки дар
масъалае њаќ бо ома аст, оё бо ву�уди ин во�иб аст, ки бар
хилофи ќавли онњо амал кунем?

Боре Сайид Муњаммад Боќири Садр дар �авоби ин
суоли банда чунин фармуданд: “Бале, во�иб аст, ки бар
хилофи ќавли онњо амал кунем, зеро мухолифат бо эшон,
њатто агар бар хилофи њаќиќат бошад, бењтар аз он аст, ки
бо онњо мувофиќ бошем!”

Душманї бо сањоба!

Душманї бо ањли суннат амри тозае нест, балки решаи
бисёр тўлонї дорад, њатто ба асри аввал мерасад, яъне бо
худи сањобаи Паёмбар, ки мо мўътаќидем, њамаи онњо аз
доираи Ислом хори�анд, ба �уз се нафар, ки сиќќатулислом
Кулайнї дар китоби арзишмандаш “Кофї” онњоро
истисно кардааст, чунончи мефармояд: “Њама мардум баъд
аз Паёмбар (с) муртад шуданд, ба �уз се нафар: Миќдод
ибни Асвад, Салмони Форсї ва Абўзари Ѓифорї”.

(Равзату-л-Кофї, 8/246)

Росташ банда фањмидам ки ин чї муаммоест (?!), яъне
дастоварди Паёмбар (с) дар тамоми бисту се сол зиндагии
рисолат ва даъват фаќат се нафар буда? Чаро Паёмбари
бузургвори Ислом (с) бо чунин мушкиле рў ба рў шуданд?!

Агар аз яњуд бипурсанд, ки дар дини шумо бењтарин
афрод пас аз паёмбари шумо кињо њастанд? Дар �авоб
хоњанд гуфт: ёрони њазрати Мўсо. Агар аз насоро њам
пурсида шавад, онњо њам хоњанд гуфт: Њаввориюни
њазрати Исо (ъ), вале агар аз мо шиъаён бипурсанд, ки
бадтарин афрод дар дини шумо баъд аз Паёмбар (с) кињо
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њастанд? Дар �авоб хоњем гуфт: Асњоби Паёмбари Худо
(с)! Ба ростї ман ин муамморо намефањмам, бузургтарин
асњоби Расули акрам (с), ки дар воќеъ динро пас аз рињлати
эшон на танњо њифзу нигањбонї карданд, балки бо �онњову
молњояшон аз он дифоъ карданду то дуртарин нуќтањои
�ањон онро расониданд, мавриди бадтарин њамлањо ќарор
гирифтанд.

Њатто њамсарони Паёмбар (с), ки ањли байти дара�аи
аввал эшон њастанд ва тибќи фармони илоњї (Ва азво9уњу
уммањотуњум) модарони мўъминонанд, аз тавњину носазо
мањфуз намонданд. Аз ин рў, дар дуои маъруфи мо, ки ба
номи “дуои Санамаи Ќурайш” шўњрат дорад ва дар
китобњои мўътабари мо аз ќабили Бињору-л-анвор ва
Мифтоњ-и Кафъамї ва ѓайра дар� гардида чунин омадааст:
“Аллоњуммалъан санамай Ќурайшин ва �ибтайњумо ва
тоѓутайњумо вабнатайњумо” ки манзур аз ду санами Ќурайш
ва ду �ибту тоѓўт Абўбакр ва Умар, падарзанони (хусурони)
Паёмбари Худо (с) ва манзур аз духтарони санамайн” Оиша
ва Њафса саломуллоњи ъалайњим а�маъин (њамсарони
Паёмбар (с) њастанд. Имоми роњил, имом  Хумайнї (р) њар
рўз субњ баъд аз намоз ин дуоро мехонданд!

Аз Њамза ибни Муњаммади Тайёр наќл шуда, ки
фармуд: Дар ма�лиси имом Содиќ (ъ) будем, ки сўњбат аз
Муњаммад писари Абўбакр ба миён омад, фармуданд:
“Худоят рањмат кунад, рўзе хитоб ба амиралмўъминин (ъ)
фармуд: дастатонро бидињед, ки бо шумо байъат кунам.
Пурсиданд: магар байъат накардаї. Фармуд: чаро, байъат
кардаам, вале барои амри дигаре мехоњам байъат кунам.
Амиралмўъминин дасташонро дароз карданд, Муњаммад
дасти њазрати амирро гирифту фармуд: “Гувоњї медињам,
ки шумо имоми во�ибулитоат њастед ва падарам дар дўзах
аст!”

(Ри�оли Кашї, сањ.61)
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Аз Шуъайб наќл гардида, ки имом Содиќ (ъ)
фармуданд: “Ње� хонаводае нест, магар ин ки дар онњо
шахси на�ибе аз худашон ву�уд дорад ва на�ибтарин шахс
аз бадтарин хонавода (!) Муњаммад ибни Абўбакр аст.”

(Ри�оли Кашї, сањ.61)

Илова бар он ин воќеъиятро њадди аќал эрониён
медонанд, ки дар шањри Кошон зиёратгоњест, ки ба номи
Бобошу�оъ шўњрат дорад ва бисёре аз мардум аз дур ва
наздик барои дидани ин зиёратгоњ меоянд, таќрибан чизе
шабињи ќабри сарбози гумномест, ки дар баъзе кишварњои
ѓарбї ву�уд дорад. Ин ќабри хаёлї гўё ќабри Абўлуълуи
ма�ўсї, ќотили Умар ибни Хаттоб (р) аст. Бар дару девори
ин зиёратгоњ калимоте аз ќабили марг бар Абўбакр, марг
бар Умар, марг бар Усмонро метавонед мушоњида кунед.

Ба вижа эрониён, ки бисёре аз онњо њаќиќатро
намедонанд, хеле ба ин зиёратгоњ мераванд ва пулњову
назрњои зиёде њам бар он мерезанд. Банда шахсан ин
зиёратгоњро дидаам ва дар солњои аввали инќилоб
Вазорати Иршод зиёратгоњи Бобошу�оъ (!)-ро тавсиъаву
тармим карда буд ва кортњои табрикї њам чоп карда
буданд, ки акси зиёратгоњи мазкур бар рўи онњо мушоњида
мешуд!

Сиќќатулислом Кулайнї аз имом Боќир (ъ) ривоят
мекунад, ки фармуданд: “Шайхайн (Абўбакр ва Умар) дар
њоле аз дунё рафтанд, ки он чи бо амиралмўъминин карда
буданд ба ёд наёварданд ва аз он тавба нанамуданд,
лаънати Худо ва фариштагон ва њамаи мардум бар онњо
бод.”

(Равзату-л-Кофї, 8/246)
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Ва аммо Усмон ибни Аффон, ки ду духтари Паёмбар
(с)-ро ба њамсарї гирифта буд, аз Алї ибни Юнуси Баёзї
ривоят аст, ки “Усмон номард буд, ки бо ў бозї мешуд”.

(Ас-сироту-л-мустаќим, 2/30)

Ва аммо Оиша њамсари Расули Худо (с), ки чанд оят
аз сураи Нур дар исботи покдомании эшон нозил шуд, ибни
Ра�аби ал-Бурсї мегўяд: “Оиша чињил динор аз хиёнат (!)
�амъ карда буд.”

(Машорифу анвори-л-яќин, сањ.86)

Суоли банда њамчун як мусалмони озода ин аст, ки
агар хулафои сегона дорои чунин сифатњое буданд, пас
чаро амиралмўъминин (ъ) бо онњо байъат кард ва чаро дар
тамоми муддати хилофати онњо ба унвони як вазири
мушовир бо онњо њамкорї кард, оё аз онњо метарсид?!

Ва чаро духтараш Уммикулсумро ба издиво�и Умар
дод (!), дар њоле ки Умар чунин беморие (!) дошт ё ин ки
амиралмўъминин аз ин бемории Умар иттилоъ надошт,
вале оќои Неъматуллоњи Љазоирї иттилоъ пайдо кард?!

Фаќат андаке фикру тааммул лозим аст, масъала бисёр
равшан аст, ба шарте ки касе бихоњад аз аќл кор бигирад.
Оќои Кулайнї њадис наќл мекунад, ки “�уз шиъаёни мо
њамаи мардум нутфаи зино њастанд!”

(Равзату-л-Кофї, 8/135)

Ба њамин иллат аст, ки уламои мо хун ва моли
суннињоро мубоњ донистаанд! Аз Довуд ибни Фарќат
ривоят аст, ки гуфт: хидмати имом Содиќ (ъ) арз кардам,
ки назари шумо дар бораи куштани носибї чист?
Фармуданд: Њалолу-д-дам аст, вале метарсам ба ту зараре
бирасонанд. Агар битавонї ўро зери девор кунї ё дар об
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ѓарќ кунї, ки бар алайњи ту гувоњї надињад, ин корро
бикун.”

(Васоилу-ш-шиъа, 18/463, Бињору-л-анвор, 27/23)

Хулосаи ин бахши китобро бо матлаби �омиъу муњим
аз оќои Неъматуллоњи Љазоирї дар бораи њукми навосиб
ба поён мебарам, эшон мефармояд: “Онњо ба и�моъи
(иттифоќи) уламои шиъаи имомї кофир (!) ва на�ис (!)
њастанд ва аз яњуд (!) ва насоро (!) бадтаранд! Аз аломатњои
носибї ин аст, ки ѓайри Алиро дар имомат бар ў муќаддам
дорад!”

(Ал-анвору-н-нўъмония, сањ.206-207)

Љамъбандї:

Оре, касоне, ки дар тамоми майдонњои даъват ва �ињод
дар канори Паёмбар (с) истода буданд (!) ман намедонам
чї бигўям, воќеан, агар онњо набуданд, Расули акрам (с)
ба танњої ё њадди аксар бо дањ нафар чи гуна бо ин њама
душман, аъам аз яњуд, насоро, ма�ус, мушрикон ва
мунофиќин ме�ангиданд?! Ва Ислом чї гуна ба саросари
дунё мерасид?!

Банда бо њама иродату ихлосе ки ба фуќањо ва уламои
мутаќаддим ва мутааххирамон дорам, наметавонам ин
иддаъои онњоро бипазирам, бинобар ин �асорат мекунам,
ки њаќ барои мо мўњтарамтар аз њар шахси дигаре аст ва
бедалел худро бо беш аз як миллиард мусалмони ањли
суннат даргир карданро ба салоњу фоидаи Ислом ва
мактаби ањли байт (ъ) намедонам ва бе�ињат дар муќобили
Ќуръон, суннати Паёмбар (с) ва сирати аимаи атњор (ъ)
мавќеъ гирифтанро �уз зарба ба Ислом ва кўмак ба
душманони Ислом ва Ќуръон чизе болотар намешуморам.
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ФАСЛИ ЊАФТУМ

Наќши бегонагон дар инњирофи ташайюъ

Дар фасли аввали китоб наќши Абдуллоњ ибни Сабои
яњудиро дар инњирофи ташайюъ мулоњиза  кардед ва ин
њаќиќатест, ки мутаассифона аксари мо шиъаён аз он
бехабарем. Солиёни дароз аст, ки банда дар ин бора фикру
мутолиа мекунам, ки чаро бояд бисёре аз мундара�оту
мўњтаваёти китобњои мо мухолиф бо Ќуръон ва суннати
Паёмбар (с) ва амали аимаи атњор (ъ) бошад?!

Саран�ом дарёфтам, ки чењрањои машкуки зиёде
њастанд, ки дар дохил кардани ин аќоиди ботил ва афкори
инњирофї ба мактаби ташайюъ наќши муњим доштаанд.
Албатта ёдовар шавам ин лутфи Худо буд, ки ба ман
мўњлат дод, ин њама муддати тўлонї дар њавзаи илмияи
На�афи ашраф тањсил ва сипас тадрис кунам ва ба њама
манобиъ ва сарчашмањои илмиамон дастрасї дошта
бошам. Њаќиќатан фурсати бисёр тиллої буд, ки ба
мутолиоту тањќиќотам идома дињам, ба хусус дар ин чанд
соли ахир ба њаќиќатњое даст ёфтаам, ки бисёр муњим аст
ва низ шахсиятњоеро шинохтам, ки яќинан дар  мунњариф
кардани мактаби ташайюъ наќши бисёр бориз ва асосї
доштаанд.

Шояд ангезаи аслие, ки бандаро ма�бур кард дар ин
замина ба ковиш ва �усту�ў бипардозам, зулму хиёнате
буд, ки эњсос кардам шиъаёни Кўфа ба ањли байт (ъ) раво
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доштаанд, воќеан барои ман на танњо хеле дардовар, ки
бисёр суолбарангез буд, ки охир чаро?!

Ва акнун хурсандам ба арз бирасонам ки на танњо
таа��убовару шигифтангез, балки таассуфовар аст
бидонем, ки ин њама душманї, ситам ва хиёнат ба ањли
байт (ъ) тавассути касоне буда, ки худро ба ном шиъа �ор
зада буданд ва иддаъои муњаббати ањли байт (ъ)-ро
доштанд. Инак чанд намуна аз шиъаёни дурўѓин ва
душманони воќии ањли байт (ъ)-ро бишносем:

Њишом ибни ал-Њакам:

Њадисњои Њишом дар кутуби Сињоњ-и њаштгонаи мо
бисёр ба чашм мехўрад. Њамин Њишом ибну-л-Њакам буд,
ки сабаби зиндонї шудани имом Козим (ъ) ва сипас
шањодати эшон гардид, мулоњиза фармоед: “Њишом ибну-
л-Њакам гумроњ ва гумроњкунанда буд, дар хуни имом
Козим (ъ) шарик буд.”

(Ри�оли Кашї, сањ.229)

Њишом ба имом Козим (ъ) гуфт: маро насињат кунед,
имом фармуданд: насињати ман ба ту ин аст, ки дар бораи
хуни ман аз Худо битарсї!”

(Ри�оли Кашї, сањ.226)

То �ое ки имом Козим аз ў хоста буданд, ки њарф
назанад, як моњ сабр кард, вале боз ба сухан гуфтан шурўъ
кард. Имом ба ў фармуданд: “Эй Њишом, оё хушњол
мешавї ки дар хуни як шахси мусалмон шарик шавї? Гуфт:
На, фармуданд: пас чи гуна дар рехтани хуни ман дорї
кумак мекунї, хомўш меистї ё ин ки розї њастї маро сар
бибуранд? Хомўш нашуд, то ин ки имом (ъ)-ро ба шањодат
расонданд.”

(Ри�оли Кашї, сањ.231)
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Оё як дўстдори ањли байт (ъ), ки воќиан мухлис бошад,
ќасдан боиси шањодати имоми маъсуме мешавад?!

Мулоњиза фармоед: Аз Муњаммад ибни Фара�и Ар-
рух�ї ривоят аст, ки гуфт ба имом Козим (ъ) нома
навиштам ва пурсидам, ки дар бораи ќавли Њишом ибни
ал-Њакам дар “�исм” ва ќавли Њишом ибни Солими
Љаволиќї дар “сурат” чї мефармоед? Имом дар �авоб
навиштанд: “Ба саргардон тава��ўњ накун ва аз шарри
шайтон ба Худованд паноњ би�ўй, он чи ду Њишом
гуфтаанд, дуруст нест.”

(Усули Кофї, 1/105, Бињору-л-анвор, 3/288.
Ал-фусулу-л-муњимма, сањ.51)

Њишом ибни  ал-Њакам мўътаќид буда, ки Худованд
�исм аст ва Њишом ибни Солим мегуфта: Худованд сурат
аст ва аз Иброњим ибни Муњаммад ал-Њароз ва Муњаммад
ибни ал-Њасан ривоят аст, ки гуфтанд: Хидмати имом Ризо
(ъ) расидам ва пурсидам: дар бораи ривояте, ки мегўяд
њазрати Муњаммад (с) Парвардигорашро ба шакли �авони
шодоб ва сисола дидааст, ки поњояш дар камараш!!! буда
чї мефармоед?

Ва гуфтем, ки Њишом ибни Солим ва шайтони тоќ ва
Майсамї мегўянд: Худованд то ноф (!) дарунхолї аст (!)
ва баќияаш “самад” аст.

(Усули Кофї, 1/101. Бињору-л-анвор, 4/40)

Ин айнан аќидаи яњуд аст. Дар Тавроти тањрифшуда,
дар Сифри таквин омадааст, ки “Худованд иборат аз
инсоне аст ки захомати (пайкари) бузург дорад.” Пас ин
аќоиди яњудият аст, ки тавассути Њишом ибни Њакам ва
Њишом ибни Солим ва шайтони тоќ ва Алї ибни Исмоъили
Майсамї, муаллифи китоби “Имомат” ба ташайюъ рахна
кардааст.
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Агар ба китобњои мўътабари мо, бахусус Сињоњ-и
њаштгона диќќат кунем мебинем, ки ривоятњои ин гуна
афроди мунњариф ва гумроњ дар аввал ќарор доранд!

Зурора ибни Аъюн:

Шайх Тўсї мефармояд: Зурора аз хонаводаи насронї
аст. Падарбузургаш Сансан аст, ки як роњиби насронї буд.
Падараш ѓуломи румї дар хидмати марде аз бани Шайбон
буд.

(Ал-фењрист, сањ.114)

Ин њамон Зурора аст, ки мегуфт: “Аз имом Содиќ (ъ)
дар бораи ташањњуд пурсидам.. чун берун омадам, ба
ришаш гузидам ва гуфтам: њаргиз растагор (!) нахоњад
шуд!”

(Ри�оли Кашї, сањ.142)

Њамчунин Зурора мегўяд: Ба Худо савганд, агар њама
он чи ки аз имом Содиќ (ъ) шунидам, баён кунам: “Олати
таносулии мардон бар чўб мехезад!!!”

Яъне, наъузу биллоњ имом он ќадар масоили �инсии
тањриккунандае ба ин оќо гуфтаанд, ки агар ривоят кунад,
мардон наметавонанд худро контрол кунанд ва ма�бур
хоњанд шуд, њатто агар бар рўи чўб њам ки бошад,
худашонро розї кунанд!!!

(Ри�оли Кашї, сањ.123)

Аз Ибни Мискон ривоят аст, ки аз Зурора шунидам,
ки мегуфт: “Худованд рањмат кунад имом Боќирро, вале
имом Содиќ дар бораи ў дар дилам чизе дорам! Гуфтам:
чаро Зурора чунин мавќеъ гирифта? Гуфт: ба ин далел, ки
имом Содиќ расвоињои ўро ошкор кардааст.

(Ри�оли Кашї, сањ.131)
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Аз њамин �ињат имом Содиќ (ъ) фармуданд: “Худованд
лаънат кунад Зурораро.” Ва низ фармуданд:
“Парвардигоро, агар дўзах ба андозаи як бушќоб њам
бештар набошад, умедворам оли Аъюн ибни Сансанро дар
худ �ой дињад.”

(Ри�оли Кашї, сањ.133)

Њамчунин фармуданд: “Худованд Барид ва Зурораро
лаънат кунад.” Ва низ фармуданд: Зурора нахоњад мурд,
магар саргардон. Лаънати Худо бар ў бод. Њамчунин
фармуданд: “Ба Худо савганд, Зурора ибни Аъюн аз касоне
аст, ки Худованд онњоро дар китобаш чунин баён кардааст:
“Ва ба њар гуна коре ки кардаанд, мепардозем ва онро ње9
ва пуч мегардонем.”

(Фурќон: 23)
(Ри�оли Кашї, сањ.126)

Њамчунин имом Содиќ (ъ) фармуданд: “Зурора аз
касонест, ки имон ба онњо амонат дода мешавад ва сипас
аз онњо салб мегардад. Дар рўзи ќиёмат ба онњо ал-
муъорун, яъне амонатдорон гуфта мешавад. Бидонед, ки
Зурора ибни Аъюн аз онњост.”

(Ри�оли Кашї, сањ.414)

Ва низ фармуданд: Агар бемор шуд, њолашро
напурсед, агар мурд дар �анозааш ширкат накунед. Касе
бо таа��уб пурсид: Зурора? Фармуданд: “Бале, Зурора, аз
яњуд ва насоро бадтар аст, касе ки гуфтааст, ки Худованд
яке аз сетост (Солису салосатин, аќидаи масињиён аст).
Худованд Зурораро сарнагун кунад. Ва фармуданд: Зурора
дар имомати ман шак кард.”

(Ри�оли Кашї, сањ.138)
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Њоло банда намедонам, ки баъд аз дар�и бахшњое аз
зиндагии тиллоии Зурора ибни Аъюн ровии бузург ва шояд
бузургтарин ровии њадиси мо, ки дар тамоми китобњои
њадис метавонед ривоятњояшро мулоњиза намоед, чї
кунам? Бовар кунед, аз шармандагї ќалам кашидан њам
бароям душвор аст! Чунин шахсе чї мехоњад барои Ислом
таќдим кунад ва он чї ў ба номи њадис наќл мекунад, чї
гуна метавонад дин ќарор бигирад?!

Абўбусайри Муродї:

Ин њамон Абўбусайр аст, ки ба имом Мўсои Козим
(ъ) тавњин кард. Рўзе пурсид: Агар марде бо зани
шавњардоре издиво� кунад, чї њукме дорад? Имом
фармуданд: Сангсор мешавад. Албата агар касе чизе
надонад, айбе нест. Абўбусайр тамасхуркунон гуфт: тавре
ки маълум мешавад, дўстамон њануз илмаш комил нашуда!

(Ри�оли Кашї, сањ.154)

Рўзе ибни Абуяъфур бо Абўбусайр (Лайс ибнул-
Бухтар) дар бораи дунё гуфтугў мекарданд. Абўбусайр
гуфт: агар дўсти шумо имом Љаъфари Содиќ (ъ) дастрасї
пайдо кунад, дунёро бо каси дигаре нахоњад дод! Ногањон
Абўбусайр дид саге дар канори ў пояшро боло гирифта,
мехоњад шоша кунад, Њамад ибни Усмон баланд шуд, ки
онро битарсонад, ибни Абуяъфур гуфт: бигзораш, ў
омадааст, ки дар гўши Абўбусайр шоша кунад!!!

(Ри�оли Кашї, сањ,145)

Азбаски ў ба имом Содиќ (ъ) тавњину тањќир кард ва
њазраташро ба муњаббати дунё ва алоќа бо �амъоварии
он муттањам намуд, Худованд барои танбењи ў саге
фиристод, ки дар гўшаш шоша кунад. Аз Њумоди Ноб наќл
шуда, ки гуфт: Абўбусайр дами дарвозаи имом Содиќ (ъ)



124

нишаста буд, то ки барояш и�озаи даромадан дињанд, вале
и�озат намерасид. Гуфт: агар мо њам дастпўрї медоштем,
њатман ба мо и�озат медод. Дар ин асно саге омад ва бар
чењраи Абўбусайр шоша кард! Абўбусайр (ки нобино буд)
гуфт: уф-уф, ин чист? Касе, ки бо ў нишаста буд, гуфт: ин
саге буд, ки бар чењраат шоша кард!

(Ри�оли Кашї, сањ.155)

Абўбусайр аз назари ахлоќї низ марди пасте буд,
чунон ки худаш бар худ гувоњї медињаду мегўяд: Занеро
дарси Ќуръон медодам, рўзе бо ў шўхии номуносибе
кардам. Вай назди имом Боќир (ъ) омада, аз ман шикоят
кард. Имом фармуданд: Абўбусайр ба зан чї гуфтї? Бо
дастам ишора кардам ва гуфтам ин тавр кардам ва
чењраамро аз хи�олат пўшидам. Имом фармуданд: Дубора
такрор накунї.

(Ри�оли Кашї, сањ.145)

Ту худ хон тафсили ин му�мал: Абўбусайр дар ривояти
њадис мухаллит (изофакунанда) буд. Аз Муњаммад ибни
Масъуд наќл шуда, ки гуфт: аз Алї ибни Њасан дар бораи
Абўбусайр пурсидам, фармуд: Абўбусайр ќабл аз ин ба Абў
Муњаммад шўњрат дошт ва ѓуломи озодшудаи бани Асад
буд ва дар њамон замон нобино буд. Пурсидам, ки оё ба
ѓулувв (ифротандешї) њам муттањам шуда? Фармуд: ба
ѓулувв ње� ваќт муттањам нашуда, вале мухаллит
(изофакунанда) будааст.

(Ри�оли Кашї, 145)

Њоло �ои тааммул аст, ки бо диќќат ба ањодиси зиёде,
ки ин оќоён ва амсоли инњо ривоят кардаанд, чї гуна бояд
ташхис карду фањмид, ки чї ќадар а�оиб аз он ќисм
ривоёт(!) дар дин дохил карда бошанд? Ин суолест, ки
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�авобашро чанд китоби тањќиќии мустаќил бояд бидињад.
Ба умеди он ки уламо ва донишмандони муњаќќиќ ва
дилсўзи мо шукри Худо кам нестанд, ин �ойгоњи холиро
низ пур кунанд. Албатта холигоњ зиёд аст, аммо аз теъдоди
муњаќќиќин бештар нест.

Дуздии фарњангї!

Ин як пањлўи ќазия аст, услубњои дигаре низ ву�уд
доранд, ки бегонагон тавонистаанд ба воситаи онњо дар
мазњаби ташайюъ рахна кунанд. Онњо тавонистанд бо
муњимтарин кутуб ва бузургтарин маро�иъи мо бозї
кунанд. Инак чанд намунае зикр мекунам, ки хонанда
метавонад ба василаи он ња�ми ин хиёнати ошкор ба
мактаби ташайюъро тахмин бизанад.

Манзалату маќоми Усули Кофї:

Њама медонем, ки китоби Кофї бузургтарин масдари
њадиси шомил дар мазњаби ташайюъ аст, ки аз тарафи
имоми замон њам таъйид шудааст.  Зеро ваќте
сиќќатулислом Кулайнї онро таълиф карданд ва ба њазрат
арза шуд, фармуданд: “Кофї барои шиъаёни мо кофї аст.”

(Муќаддимаи Кофї, сањ.25)

Аллома муњаќќиќ шайх Аббоси Ќумї мефармоянд:
Кофї арзишмандтарин китоби Исломї ва бузургтарин
мар�аъи имомия аст, ки баъд аз он китоби муњимтаре
барои имомия навишта нашудааст.

Мавло Муњаммад Амини Астарободї мефармояд: Аз
уламо ва машоихамон шунидаам, ки дар Ислом китобе
таълиф нашуда, ки бо Кофї раќобат кунад ё њамдасти он
бошад.
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Кофї фарбењ мешавад:

Њоло бо назардошти ин маќолаи баланд ва шаъну
манзалати фавќулоддае, ки Кофї дорад, мулоњиза
фармоед: Аллома Хонсорї мефармояд: Дар бораи китоби
Равза, ки ма�мўъае аз бобњоро дар бар мегирад, ихтилофи
назар ву�уд дорад, ки оё бахше аз китоби Кофї аст, ки ба
дасти сиќќатулислом Кулайнї таълиф гардида ё ин ки
баъдњо ба он изофа шудааст.

(Равзату-л-�аннот, 118/6)

Шайхи сиќќа, Сайид Њусайн ибни Сайид Њайдарии
Куракии Омулї (вафоташ 1076-и ќамарї) мефармояд:
китоби Кофї пан�оњ китоб аст, ки њар њадиси он бо санади
муттасил ба аима (ъ) мерасад.

(Равзату-л-�аннот, 114/6)

Дар њоле, ки Абў�аъфари Тусї (вафоташ 460-и ќамарї)
мефармояд: китоби Кофї сї китоб аст.

(Ал-фењрист, сањ.161)

Аз гуфтањои мазкур ба равшанї мушаххас мешавад,
ки њудуди бист китобе, ки њар китоб чандин бобро дар бар
мегирад, яъне чизе њудуди чил дарсади кулли китоб дар
ќарнњои пан�ум то ёздањуми ќамарї ба асли китоби Кофї
афзуда шудааст! Ин илова ба дигар таѓйиротест, ки дар
китоб оварда шуда, аз ќабили табдили ривоёт, таѓйири
алфоз, њазфи баъзе �умлањо ва изофа кардани �умлањои
дигар.

Њоло чї касе Кофиро ба ин рўзгор расонидааст?! Оё
воќиан касе ё касоне, ки чунин хиёнате кардаанд,
метавонанд инсонњои поке буда ва дўстдори ањли байт (ъ)



127

бошанд?! Ин хидмат ба ањли байт ва мактабї онон аст?!
Оё банда ё њар шиъаи дигаре њаќ дорем, бипурсем, ки оё
акнун њам Кофї аз назари њазрати Маъсум мавриди таъйид
аст?! Кош метавонистем аз худи Маъсум бипурсем!

Кадом фарбењтар аст?!

Биёем намунаи дигареро баррасї кунем. Китобе ки
баъд аз Кофї болотарин мартабаро дорост ва яке дигар
аз Сињоњ-и арбаъа аст. Тањзибу-л-ањком аз шайх Тўсї,
асосгузори њавзаи илмияи На�афи ашраф: Шумораи
ривоёте, ки акнун дар Тањзиб аст, бинобар гуфтаи уламову
муњаќќиќини мо њудуди сездањ њазору пан�саду навад
(13590) њадис аст, дар њоле, ки худи муаллифи китоб тавре
ки дар Иддату-л-усул аст, мефармояд: Ривоёти Тањзиб чизе
беш аз пан� њазор њадис аст. Пас кадом шахсе беш аз кулли
ањодиси китобро ба он афзудааст?!

Масъул кист?

Илова бар он бо тава��ўњ ба а�оиботе, ки акнун дар
Кофї ва Тањзиб ву�уд дорад, метавон бо ќатъият гуфт, ки
дастњои пинњоне дар кор буда, ки ба номи Ислом ва дар
либоси дўстдори ањли байт (ъ) муртакиби чунин хиёнатњои
шигифтангезе шуда ва чизњоеро ба номи Ислом дар
китобњоямон дар� карда, ки Ислом аз он безор аст. Ин
вазъияти ду мар�аъ аз чањор мар�аъи бузургест, ки дар
асрњои чањорум ва пан�ум навишта шуда ва таќрибан
тамоми таълифоти дигар уламои мо, ки баъд аз ќарни
дањум навишта шуда, аз ин чањор мар�аъ сарчашма
мегирад (Чун аз ќарни пан�ум то ёздањум ње� таълифи
муњиме надоштаем.” Агар баќияро баррасї кунем, чї
хоњем ёфт?!
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Эътирофи шу�оъона:

1. Аз ин рў, Сайид Њошим Маъруфи Њусайнї
мефармояд: “Достонсароёни шиъа дар муќобили ривоёти
дурўѓине, ки душманони аима (ъ) бофта буданд, достонњои
дурўѓини мушобиње ба нафъи аима (ъ) бофтанд, ки
мутаассифона ин теъдод бисёр аст!!”

2. Њамчунин мефармояд: Пас аз бањсу баррасии
ривоёти мав�уд дар кутуби њадис, монанди Кофї, Вофї ва
ѓайра дармеёбем, ки касоне, ки дар бораи аима (ъ) ѓулув
ва ифрот мекарданд ва аз онњо кина ба дил доштанд, ње�
роњеро нагузоштаанд, магар ин ки аз он дохил шуда ва
барои фосид кардани ањодиси аима (ъ) ва хароб кардани
обрўи эшон талош кардаанд.

(Ал-мавзўъот, сањ.165-253)

3. Шайх Тусї низ дар муќаддимаи Тањзиб ба ин амр
эътироф карда мефармояд: Баъзе дўстон дар бораи ањодиси
асњоби мо ба ман гуфтугў карданд, ки чаро ин ќадар
ихтилоф, тафовут, тазод ва мунофот байни ривоёт ву�уд
дорад, то �ое ки таќрибан ње� ривояте нест, магар ин ки
дар муќобили он ривоёте дар тазоду муќобили он ќарор
дорад ва ње� њадисе ву�уд надорад, магар ин ки дар
муќобил њадиси дигаре онро инкор мекунад. Њамин
зиддиятњо боис шуда, ки мухолифин онро ба унвони
бузургтарин васила барои таъна бар мазњаби мо истеъмол
кунанд. Мутаассифона, бо њама њирси сахте, ки шайх Тўсї
дошта, китоби эшон аз тањрифот ва таноќузот мањфуз
намондааст.

4. Оќои Дилдор Алї аз уламои имомия дар Њинд
мефармояд: “Њадисњои маъсур аз аима (ъ) воќиан хеле
мутаноќиз аст, таќрибан ње� њадисе нест, магар ин ки дар
муќобил њадисе ву�уд дорад, ки онро инкор мекунад ва
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ње� ривояте нест, магар ин ки дар муќобил ривояти зид ба
он ќарор дорад.”

(Асосу-л-усул, сањ.51)

Шояд њамин амр боис шуда ки бисёре аз огоњон ва
равшанфикрон ва чи басо аз худи рўњониюн аз мазњаби
мо даст бикашанд. Оре, сўњбату калом аз наќши бегонагон
дар мунњариф кардани мазњаби ањли байт (ъ) буд.

Масъалаи тањрифи Ќуръонро нигоњ кунед, ње�
мусалмоне нест, ки мўътаќид бошад Ќуръон дастхўрда
(таѓирёфта) аст, њатто имрўз дар тамоми �ањони ташайюъ
ман гумон намекунам як фарде ву�уд дошта бошад, ки
бигўяд Ќуръони карим дастхуши тањриф шудааст. Бо
ву�уди ин мебинем дар китобњои мо ривоятњое ву�уд дорад,
ки собит мекунад Ќуръон тањриф шудааст, на аз имрўз балки
аз њамон ќарни аввал ин ривоятњо ву�уд доранд.

Аввалин китобе, ки аз тањрифи Ќуръон сухан гуфт,
китоби Сулайм ибни Ќайси Њилолї (вафоташ соли 76-и
њи�рии ќамарї аст). Ин аввалин китобест, ки барои
мазњаби шиъа навишта шуда. Дар ин китоб ду ривоят дар
бораи тањриф ву�уд дорад, вале агар ба китобњои
мўътабари мо, ки асрњо баъд аз китоби Сулайм ибни Ќайс
навишта шуда баргардем, мебинем пур аз ривоятњои
тањриф аст. Чунончи ишора кардем, ки олим ва фаќињи
маъруфамон шайх Нурии Табрисї тавонистааст њудуди ду
њазор ривоят �амъ кунад ва собит намояд, ки Ќуръон
тањриф шудааст.

Суоли мо ин аст, ки ин ривоятњоро кадом шахсњо
бофтаву сохтанд? Бо назардошти матлабе, ки ќаблан тавзењ
додем ва намунањое, ки бозгў намудем ба равшанї
дармеёбем, ки њамаи ин ривоятњо хеле баъд аз замони
Сулайм бини Ќайс сохта шудаанд.
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Зеро шайх Садуќ (соли вафот 381-и њ.ќ.) мефармояд:
“Њар кас мисли ин ќавлро (тањрифи Ќуръон) ба шиъа
нисбат дињад, дурўѓгў аст.” Чунки ин ривоёт дар замони
эшон ву�уд надошта, агар мебуд, њатман мешуниду рад
мекард. Њамчунин шайх Тусї нисбати тањрифи Ќуръонро
ба шиъа рад мекунад. Аммо китоби Сулайм ибни Ќайс
дарвоќеъ таълифи Абон ибни Абиъайёш аст, ки навишта
ва ба Сулайм ибни Ќайс мансуб кардааст. Ибни Мутањњари
Њиллї ва Ардабилї дар бораи Абон мефармоянд: (Дар
ривоят) нињоят заъиф аст ва асњоби мо навиштани китоби
Сулайм ибни Ќайсро ба ў нисбат медињанд.

(Ал-Њиллї, сањ.206. Љомиъу-р-рувоти Ардабилї, 1/9)

Њангоме ки њукумати сафавиён рўи кор омад, фурсати
муносибе буд, ки њадис бофтаву сохта шавад ва ба имом
Содиќ ва дигар аима (ъ) нисбат дода шавад. Китобњое, ки
дар ин давра навишта шуда, бењтарин далел бар ин
муддаои мост, ки феълан ма�оли тафсили он нест.

Ву�уди хори�ї надорад:

Масъалаи дигаре, ки бояд матрањ мешуд, масъалаи
имоми дувоздањум аст, ки бародари мўњтарамамон оќои
Сайид Ањмад Котиб дар ин бора тањќиќ карда, мефармояд:
“Имоми дувоздањум ву�уди хори�ї надорад.” Банда зарур
намебинам, ки �удогона дар ин бора бањс кунам, бањсу
тањќиќоти оќои Котиб кофї аст.

Фаќат бо ихтисор арз мекунам, ки чї гуна метавонад
имоми дувоздањумї ву�уд дошта бошад (?) он њам
фарзанди имом Њасани Аскарї (ъ) бошад? Дар њоле ки
эшон бидуни фарзанд фавт кард, њатто барои он ки
мутмаин гарданд, баъди фавти эшон дар миёни њамсарон
ва канизонашон �усту�ў карданд, на танњо фарзанде набуд,
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балки ње� кадоми онњоро њомила наёфтанд. Аз ин рў,
мероси њазрат (с) ба бародарашон расид.

Барои тафсили бештар метавонед ба китобњои зайл
муро�иа кунед: “Китобу-л-ѓайба”, аз шайх Тўсї, сањ.74,
“Ал-иршод” аз шайх Муфид, сањ.354, “Аълому-л-варо” аз
Фазли Табрисї, сањ.380, “Алмаќолот ва-л-фираќи Ашъарии
Ќумї”, сањ.102, “Усули Кофї”, �.1, сањ.505.

Њамчунин бародари азизамон оќои Сайид Ањмад
Котиб дар бораи �онишинони имоми дувоздањум тањќиќ
карда мефармояд: “Онњо гурўњи дунёпараст ва
фурсатталаб буданд, ки барои истифода аз амволи хумс
ва дигар њадияњое, ки дар ќабристон ё сирдоб гузошта
мешуд, худашонро �онишинони имом муаррифї карданд.”

Ончи бештар њар мусалмони шиъаро дар бораи
њаќиќати имоми дувоздањум кун�ков мекунад, иддаъоњои
а�ибу ѓарибест, ки бофандагони ривоёти мо дар бораи
эшон муддаъї њастанд. Агар чунин шахсияте ву�уд
медошт, банда аввалин ѓуломи њалќабаргўши эшон
мебудам. Вале мутаассифона, бо аќли комил мувофиќ
намеояд, ки имоме аз насли Паёмбари Худо (с) барои
ислоњи �омиъа омада бошад, кораш кори Паёмбар (с)
бошад, аммо ин гуна амал кунад.

Шоњкорињои њазрат (Ъа1аллоњу...)

1. Куштори арабњо:

Аллома мулло Боќири Ма�лисї ривоят мекунад, ки
имоми ќоим бо арабњо њамон кореро хоњад кард, ки дар
“Љафри ањмар” омадааст, яъне њамаро хоњад кушт.”

(Бињору-л-анвор, 52/318)
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Њамчунин ривоят мекунад: “Миёни мо ва арабњо �уз
забњ чизе намондааст.”

(Бињору-л-анвор, 52/349)
Њамчунин ривоят мекунад: “Аз арабњо битарсед, ки

оќибати баде доранд, њатто як нафар аз онон њам бо имоми
ќоим нахоњад буд.”

(Бињору-л-анвор, 52/333)

Чунки бисёре аз шиъаёни мо араб њастанд, мепурсем:
оё имоми ќоим њамаро аз дами теѓ мегузаронад? Магар
Паёмбар ва оли ў араб нестанд? Магар худаш араб нест?
Падар ва а�додаш араб нестанд?

Пас ин чи сиррест, оё набояд эњтимол бидињем, балки
бо яќин фарёд бизанем ки на, на њаргиз наметавонад ин
кори набераи Паёмбар (с) ва фарде аз оли байт бошад.
Њоло �илавтар бубинед, ки чї мешавад: Оќои Ма�лисї аз
амиралмўъминин њадис ривоят мекунанд, ки “Худованд
Кисроро аз дўзах на�от додааст ва дўзах бар ў њаром аст!!!”

(Бињору-л-анвор, 41/4)

Чаро (?!) магар бињишт ва дўзах бар чї асосе таќсим
мешавад? Агар банда, худам ин ривоётро надида будам,
шояд бисёр душвор буд, ки бовар кунам, оё мумкин аст
дар китобњои мо чунин ривоятњое ву�уд дошта бошад? Ин
масъулияти аввали имоми ќоим буд!

2. Тахриби Мас�иду-л-њаром:

Ма�лисї ривоят мекунад ки “имоми ќоим
Мас�идулњаромро хароб мекунад, то ки онро ба аслаш
баргардонад, њамчунин Мас�иди набавиро.”

(Бињору-л-анвор, 52/338), Китобу-л-ѓайба аз Тусї,
сањ.282)
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Њамчунин аллома Ма�лисї дар тавзењи ин амр
мефармояд: “Аввалин коре, ки имоми ќоим ан�ом
медињанд, ин аст, ки ин дуто (Абўбакр ва Умар)-ро аз
ќабрњояшон дар њоле бирун мекунад (!!), ки онњо тоза (!)
ва шодоб (!) њастанд. Он гоњ мисли хокистар онњоро ба
њаво мепошад, сипас мас�идро мешиканад!!!”

(Бињору-л-анвор, 52/386)

Каъбаи �адид (нав):

Табиист, ки баъзењо имкон дорад бипурсанд, ки имоми
замон чаро ин корро мекунад?! Бале, мутаассифона бояд
гуфт аз дидгоњи мо Каъба дар муќоиса бо Карбало
ањамияте надорад (!!) ва Карбало аз Каъба муњимтару
бењтар аст!!!

Бинобар нусусе, ки фуќањои мо наќл кардаанд, на
танњо Карбало муборактарину муќаддастарин минтаќаи
рўи замин аст, балки ин �ойгоњест, ки Худованд онро аз
миёни тамоми нуќоти (шањрњои) �ањон баргузида, бинобар
ин аз њар �ои дигар бењтару муњимтар аст! Оре, Карбало
њарами Худо (!) ва Расул (!) ва ќиблаи (!) Ислом ва хоки он
шифост!!!

Устоди бузургворамон аллома Муњаммад Њусайн Оли
Кошифулѓито њамеша ин байтро такрор мекарданд:

Ва матну њадиси Карбало ва-л-каъбату, ликарбало
бона улуввулрутба: Яъне он �ое, ки сўњбат аз Карбало ва
Каъба бошад, албатта баланд будани манзалати Карбало
ошкор аст!”

Шоири дигаре гуфтааст:
“Ин аст маќоми баланд, пас њафт бор онро тавоф кун,
Зеро Макка ин мўњтаворо надорад, ки ин �о дорад!
Заминест, аммо њафт осмон дар муќобили он,
Оре, баландињо дар баробари он сар фуруд овардааст!”
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3. Њукми Оли Довуд:

Оќои Кулайнї бобе тартиб дода, ки аима (ъ) њар гоњ
ќудрат биёбанд, мувофиќ бо њукми оли Довуд ќазоват
хоњанд кард ва гувоњ талаб намекунанд. Он гоњ аз имом
Содиќ (ъ) ривоят мекунад, ки фармуданд: Њар гоњ ќоими
оли Муњаммад зуњур кунад, мувофиќи њукми Довуд ва
Сулаймон (ъ) њукм хоњад кард ва шоњид талаб нахоњад
кард.”

(Усули Кофї, 1/397)
Ма�лисї ривоят мекунад, ки “њар гоњ ќоим баланд

шавад, амри �адид (!) ва китоби �адид (!) ва ќазои �адиде
хоњад дошт!”

(Бињору-л-анвор, 52/354, Ал-ѓайба-и Нўъмонї, сањ. 154)

Ин ки амри �адид чї хоњад буд?! Мо намедонем,
китобаш њам �адид аст, ѓайр аз Ќуръон ва ќазоваташ њам
�адид аст?! Имом Содиќ (ъ) мефармояд: Гўё ман алъон
дорам, эшонро мебинам, ки дар байни рукни Ња�ару-л-
асвад ва Маќоми Иброњимї дорад бо мардум бар китоби
�адиде байъат мекунанд.”

(Бињору-л-анвор, 2/135, Ал-ѓайба, сањ.176)

Ин њадисро њифз кунед:

Ин фаслро бо ривояти дањшатнок ба поён мебарем,
Ма�лисї аз имом Содиќ (ъ) наќл мекунад, ки эшон
фармуданд: “Агар мардум бидонанд, ки имоми ќоим ваќте
зуњур кунад, чї хоњад кард? Аксари онњо орзу мекарданд,
ки кош ўро набинанд. Азбаски мардумро мекушад... њатто
бисёре аз мардум хоњанд гуфт: Ин аз оли Муњаммад (с)
нест, агар аз оли Муњаммад (с) мебуд, рањм мекард!”

(Бињору-л-анвор, 52/353, Ал-ѓайба, сањ.153)
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Ваќте аз оќои оятуллои Садр дар бораи ин ривоят
тавзењ хостам, фармуданд: Ќатле, ки ан�ом мегирад,
аксаран, дар миёни мусалмонон хоњад буд. Он гоњ нусхае
аз китоби худашон (“Таърих баъд аз зуњур”)-ро бароям эњдо
(тўњфа) карданд, дар сањифаи аввалаш бо хати худашон
навиштаанд: эњдо ба фалонї... эшон дар китоби мазкур ин
матлабро тавзењ додаанд.

Чанд пурсиши бадењї:

Чаро имоми ќоим дар миёни араб шамшер мекашад,
магар Расули Худо (с) араб набуданд?! Оё амиралмўъминин
ва дигар аимаи атњор ва зуррияи поки онњо араб набуданд?!
Магар худи эшон (имоми ќоим) араб ва аз насли
амиралмўъминин нест?! Магар дар миёни арабњо миллионњо
нафар шиъа нест, ки ба хуру�и эшон имон дорад?! Пас чаро
ба таври махсус арабњоро мекушад ва гуфта мешавад ње�
фарде аз арабњо бо эшон ќиём намекунад?!

В-онгање чи гуна мумкин аст, ки Мас�иду-л-њаром ва
Мас�иди набавиро хароб мекунад?! Дар њоле, ки Мас�иду-
л-њаром, тавре ки дар Ќуръон омада, ќиблаи мусалмонон
аст ва аввалин хонаест, ки барои ибодат дар рўи замин
бино шудааст ва Расули Худо (с) ва амиралмўъминин ва
дигар аима (ъ) дар он намоз хондаанд, хусусан имом Содиќ
(ъ) муддати тўлонї дар он иќомат доштааст.

Хушхабарї барои ироќињо:

Мо гумон мекардем, ки имоми ќоим Мас�идул-
њаромро ба њолати аслияш, ки дар замони Расули Худо (с)
будааст, бозмегардонад. Вале баъдњо фањмидам, ки манзур
аз (ба њолати аслияш мегардонад) ин аст, ки онро хароб
мекунад ва бо замин њамвор менамояд, чунки ќибла ба сўи
Кўфа таѓйир дода хоњад шуд!
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Файзи Кошонї ривоят мекунад: Эй мардуми Кўфа,
Худованд касеро ба андозаи шумо дўст надорад, аз ин рў
ба шумо имтиёзотеро хос гардондааст: “Мусаллои шумо
хонаи Одам ва хонаи Нўњ ва хонаи Идрис ва мусаллои
Иброњим аст.” Тўле намекашад, ки саран�ом Ња�ару-л-
асвад дар он насб хоњад шуд.”

(ал-Вофї, 1/215)

Бинобар ин интиќол додани Ња�аруласвад аз Макка
ба Кўфа ва Кўфаро мусаллои Одам, Нўњ, Идрис ва
Иброњим (ъ) донистан далел бар ин аст, ки пас аз хароб
кардани Мас�иду-л-њаром Кўфа ќиблаи намоз таъйин
хоњад шуд. Бо назардошти ин ривоят тасаввури ин ки
Мас�иду-л-њаромро ба њолати аслии ќабл аз тавсиъа
бозхоњад гардонд, тасаввури дурусте нест, аз ин рў чунончи
дар ривоёт омада, бояд хароб гардад ва ќиблаву Ња�ару-
л-асвад дар Кўфа бошад.

Ин аст адолат:

Мо ба навбати худ мепурсем: ростї имоми ќоим аз
ку�о шурўъ хоњанд кард ва аз кадом шахсњо интиќом
хоњанд гирифт ва ин њама хуне, ки мерезад, хуни кист? Бале,
чунончи ривоятњо гўёст ва чунончи оќои Садр фармуданд:
ин хуни муслимин аст, пас зуњури имоми ќоим бар
мусалмонон азобе хоњад буд, на рањмате. Бинобар ин њаќ
доранд бигўянд, ки ў аз оли Муњаммад нест! Зеро оли
Муњаммад (с) бар мусалмонњо рањму шафќат доранд, вале
ин имоми ќоим рањму шафќат надорад!

Магар чунин нест, ки эшон заминро баъди он ки зулму
ситам бар он њоким аст, саршор аз адолату баробарї хоњад
кард? Пас бо куштани навад дар сади (тибќи фармудаи
Тусї) мусалмонон тавассути имоми ќоим ку�ост он
адолату баробарї?!
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Аз забони имом Содиќ (ъ) ривояте наќл шуда, ки
фармуданд: Албатта эшон аз ин ривоят ва њазорон ривояти
дигаре, ки ба номи эшон даст ба даст мегардад, иттилоъе
надоранд. “Касе ки бо мо мухолифат кунад, дар давлати
мо ње� сањме надорад, ба дурустї ки Худованд дар њангоми
зуњури имоми ќоим хуни онњоро барои мо њалол кардааст.”

(Бињору-л-анвор, 52/376)

Намози �умъа чаро таътил (бекор) шуд?!

Аз бузургтарину равшантарин осоре, ки наќши
бегонагонро дар мунњариф кардани ташайюъ аз ќофилаи
уммати исломї ошкор мекунад, ин идея ва назария аст, ки
намози �умъа бояд тарк гардад ва �уз пушти сари имоми
маъсум намози �умъа дуруст нест!

Дар ин чанд соли охир, шукри Худо фатвоњое
мунташир шуда, ки иќомаи намозњои �умъаро таъйид
мекунад. Ин воќеан, гоми бисёр бузурге барои тасњењи
мазњаби шиъа аст. Банда бисёр аз Парвардигорам
сипосгузорам, ки талошњои маро бебањра нагзошт, зеро
ба лутфи илоњї шахсан дар тањрик ва ќонеъ кардани
маро�иъи мўњтарам �ињати баргузории намозњои �умъа
наќши калидї доштаам, ки умедворам Худованд маро аз
подошу савоби бузурги он мањрум нафармояд.

Аммо пурсиши банда ин аст, ки чаро мо то кунун, яъне
беш аз њазор сол (!) ба ин тарфанди хатарнок пай набурдем
ва дањњо насл аз мусалмонони шиъаи мо аз намози �умъа
мањрум будаанд?!

Ин чи дасти пинњоне дар кор буда, ки тавонистааст
бо зиракиву маккорї бар як мактаби бузург чира ва ѓолиб
шавад ва моро аз намози �умъае, ки бо насси сарењи
Ќуръон собит аст, мањрум гардонад?
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ФАСЛИ ПОЁНЇ

Дар ду роњагї!

Пас аз ин сафари хастакунандае, ки саъй кардам аз
њаќоиќи муњиме парда бардорам ва ноило� шуморо њам
хаста кардам. Бо тава��ўњ ба шинохте, ки аз ташайюъи
тањрифшуда (!) пайдо кардем ва бо тава��ўњ ба ин ки худи
имом Содиќ (ъ) гувоњї медињанд, ки шиъаёни аввалин
рофиза будаанд ва Худованд њам онњоро рофиза хондааст,
“зеро ањли байт (ъ)-ро канор гузоштанд.”

Њадди аќал барои худам матлаби хеле муњиме боќї
мондааст ва он ин аст, ки њоло бояд чї кор кунам? Оё боз
њам ба истилоњ шиъа бошам?! Дар �оям боќї бимонам?
Мансабамро њифз кунам? Ва њамчунон сармояњои бузургеро
аз мардуми соддаву бечора ба номи хумс бигирам ва ба �айб
бизанам? Ва мошинњои мудили олї савор шавам? Ва
(бубахшед) аз занњои хушгил ком бигирам? Ё ин ки аз ин
муњаррамот канора бигирам ва њаќро ошкоро баён кунам,
зеро сукуткунандаи аз њаќ шайтони гунг аст?!

Њарчанд то кунун мухлисона онро хондааму тадрис
кардаам ва аз он дифоъ намудаам, бо ин эњсос, ки ман аз
мактаби ањли байт (ъ) дорам пайравї мекунам, на аз
тарфандњои душманони онњо. Алњамдулиллоњ, акнун њам
муњаббати ањли байт ва пайравї аз сирати аимаи атњор
(ъ), албатта баъд аз пайравї аз Расули акрам (с) дар ќалбам
дорад мав� мезанад. Вале аз дурўѓњое, ки ба он сулолаи
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тоњира ва пок басташуда сахт мутанаффирам ва аз
душманони воќиии онњо сахт эњсоси нафрат ва безорї
мекунам.

Тарс аз шамшери ќоим?

Аз Муфаззал ибни Умар ривоят аст, ки гуфт: аз имом
Содиќ (ъ) шунидам, ки мефармуданд: “Њар гоњ имоми ќоим
зуњур кунад, аз шиъаёни дурўѓин шурўъ хоњад кард ва
онњоро хоњад кушт.”

(Ри�оли Кашї, сањ.253)

Чаро имоми ќоим аз шиъаёни дурўѓин шурўъ мекунад
ва аввал онњоро мекушад?! Зеро тўњматњову дурўѓњое, ки
онњо сохтаанд ва ба номи дин ва ањли байт (ъ) ба мардум
таќдим кардаанд, хеле зишт аст ва паёмадњову осори баде
дорад, монанди сиѓа, ливота, хумс, тањрифи Ќуръон,
бидоъ, ра�ъат ва ѓайра, ки мутаассифона њамаи инњо �узъи
имон (!) ќарор гирифтааст. Пас кадом шахс аз шамшери
имоми ќоим на�от хоњад ёфт?! Ъа��алаллоњу фара�ању-
ш-шариф?!

Ва аз имом Содиќ (ъ) ривоятаст, ки фармуданд:
“Худованди пок ње� ояте дар бораи мунофиќин нозил
нафармуда, магар ин ки бар пайравони ташайюъ татбиќ
мегирад!”

(Ри�оли Кашї, сањ.254)

Љонам ва падару модарам фидои имом Содиќ (ъ) бод,
хуб шинохтааст! Пас ваќте оятњои нифоќ бар касоне, ки аз
ташайюъ пайравї мекунанд, татбиќ меёбад, чї гуна ман
бо онњо њамроњ бошам?! Оё боз њам дуруст аст, ки иддаъо
кунанд, аз мазњаби ањли байт (ъ) пайравї мекунанд?
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Ва оё боз њам иддаъои муњаббати ањли байт (ъ) содиќ
аст, инак посухи њамаи он пурсишњоеро, ки њамвора маро
ба њайрат водошта ва зењнамро ба худ машѓул медошт,
дарёфтам.

Чаро шиъа будам?

Пас аз он ки ин њаќоиќ бароям ошкор гардид ва дигар
масоил равшан шуд, шурўъ ба бањсу �усту�ўи дигаре
кардам ва он ин ки банда чаро шиъа њастам ва аслан
хонавода ва хешони ман чаро шиъа њастанд?

Саран�ом дарёфтам, ки ќабилаи мо њамагї ањли
суннат будаанд, таќрибан њудуди саду пан�оњ сол пеш
даъватгароне аз Эрон ба �ануби Ироќ омада буданд ва бо
баъзе сарварони ќабилањо иртиботе пайдо намуданд ва бо
истифода аз хушахлоќиву камилмии онњо фурсатро
ѓанимат шумурда, онњоро фиреб медињанд. Ќабилаи мо
ва бисёр ќабилањои дигар фаќат ба њамин иллат шиъа
шудаанд ва аслан чизе аз њаќиќати ќазия намедонанд. Ба
хотири ин ки амонати илмиро ривоят карда бошам дар ин
�о номњои баъзе аз ин ќабилањоро зикр мекунам, мисли:

Банў Рабиъа, банў Тамим, ал-Хазоъил, аз-Зубайдот,
ал-Умайр (шохае аз Тамим аст), Хазра�, Шамар,
Туканддавор, ад-Дафофиъа, Оли Муњаммад (аз ќабилањои
ал-Амора), Ашоиру-д-Девония (оли Аќраъ ва оли Будайр),
Афа�, ал-Љаюр, ал-Љалиња, Ашираи Каъб, Банў Лом ва
ѓайра.

Инњо њама аз ќабоили маъруф ва асили Ироќї њастанд,
ки ба шу�оату карамашон шўњрат доранд ва њамаашон низ
ќабилањои бузург њастанд, ки мутаассифона дар њамин саду
пан�оњ сол ба дасти доъиёни моњир, ки аз Эрон омада
буданд, фиреб хўрдаанд ва њар кас ба тарзе дар ин дом
афтодааст.
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Ин ќабоили шу�оъ фаромўш кардаанд, ки бо ву�уди
шиъа буданашон шамшери имоми ќоим њамчунон
мунтазир аст, то гарданашонро бибўсад. Зеро имоми ќоим
тасмим дорад тамоми арабњоро, њатто агар шиъа њам
бошанд, ба бадтарин шакл ќатли ом кунад (!) чунончи дар
китобњои бузургамон ин њаќиќат равшан аст.

Интихоб кардам:

Аз он �ое, ки Худованд аз ањли илм ањду паймон
гирифтааст, ки њаќро бар мардум ошкор кунанд, вазифаи
худ донистам, ки андўхтањоямро ба шумо хонандагони азиз
бозгўям (салоњи мамлакати хеш хусравон донанд). Ман ки
роњи худамро шинохтаму интихоб кардам ва бо расондани
ин матлаб хидмати шумо, умедворам, ки бахше аз дини
худамро адо карда бошам.

Парвардигоро, ба муњаббате, ки ба Паёмбари хотимат
(с) ва ањли байти атњораш (ъ) дорам, аз Ту мехоњам, ки ин
китобамро мавриди ќабули даргоњат ќарор дињї ва нафъи
онро ом гардонї ва маро аз а�ру савоби он мањрум
нафармої ва онро холис барои худат бигардонї, Омин!!!
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Манобиъ ва сарчашмањое, ки дар таълифи ин китоб

мавриди истифода ќарор гирифтанд

1. Ќуръони карим
2. Ињти�о�и Табрисї
3. Асосу-л-усули Дилдори Њиндї
4. Аслу-ш-шиъа ва усулуњо, Кошифулѓито
5. Истибсори Тўсї
6. Усули Кофї, Муњаммад ибни Яъќуби Кулайнї
7. Усули Кофї ба шарњи шайх Мустафо
8. Аълому-л-варо, Фазл Табрисї
9. Аъёни шиъа, Оќобузурги Тењронї
10.  Иршод-и шайх Муфид
11.  Анвори нўъмония, Неъматуллоњи Љазоирї
12.  Албурњон фї тафсири-л-Ќуръон
13.  Ал�омиъ ли-ш-шароиъ, Яњё ибни Саъиди Њиллї
14.  Ас-сирота-л-мустаќим
15.  Ал-ѓайба, шайх Тусї
16.  Ал-ѓайбаи Нўъмонї
17.  Ал-куно ва-л-алќоб, Аббоси Ќумї
18.  Ал-маќолот ва-л-фираќ-и Ашъарии Ќумї
19.  Ал-муќниъа, шайх Муфид
20.  Ал-мавзўъот
21.  Ал-муњаззаб
22.  Ал-васила фї найли-л-фазила
23.  Бињору-л-анвор, Мулло Боќири Ма�лисї
24.  Тањриру-л-ањком, Ибни Мутањњари Њиллї
25.  Тањриру-л-васила-и имом Хумайнї (р)
26.  Тањрир-и Товусї
27.  Тафсир-и Ќумї
28.  Танќињу-л-маќол-и Молиќонї;
29.  Тањзиб-и Тусї;
30.  Љомиъу-р-рувот, Маќдиси Ардабилї
31.  Љавоњиру-л-калом, Муњаммад Њасани На�афї
32.  Њукумати исломї, имом Хумайнї (р)
33.  Њаллу-л-ишкол-и ибни Товус
34.  Доирату-л-маъориф-и Аъламии Њоирї (Муќтабасу-л-асар)
35.  Захирату-л-маъод, Муњаммад Боќири Сабзворї
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36.  Ри�ол-и Кашї
37.  Ри�ол-и ибни Довуд
38.  Ри�ол-и Њиллї
39.  Ри�ол-и Тусї
40.  Равзату-л-�аннот-и Хонсорї
41.  Равзату-л-кофї-и Кулайнї
42.  Шароъиу-л-ислом, На�муддин Љаъфари Њиллї
43.  Шарњи Нањ�у-л-балоѓа, Ибни Абилњадид
44.  Зиёу-с-солињин, Абулќосим Хўї
45.  Абдуллоњ ибни Сабо ва афсонањои дигар, Муртазо Аскарї
46.  Илалу-ш-шароиъ
47.  Уюну ахбори-р-Ризо, Садуќ
48.  Ѓорот-и Саќафї
49.  Фираќу-ш-шиъа, Навбахтї
50.  Фуруъу-л-кофї, Кулайнї
51.  Фаслу-л-хитоб, Нурии Табрисї
52.  Фусулу-л-муњимма
53.  Фењрист-и Ибни Надим
54.  Ќомусу-р-ри�ол-и Тастарї;
55.  Китобу-л-маросим, Солор
56.  Китоби Сулайм ибни Ќайси Њилолї
57.  Кашфулѓито, Љаъфари Кошифулѓито
58.  Кашфу-л-ѓумма
59.  Ма�маъу-р-ри�ол-и Ќањбої
60.  Ма�маъу-л-фоида ва-л-бурњон, Шањиди Сонї
61.  Мадорику-л-афњом, Сайид Муњаммади Таботабої
62.  Миръоту-л-анвор, Муњаммад ибни Тоњири Омилї
63.  Мустамсаку урвату-л-вусќо, Муњсинулњаким
64.  Мишрофу анвори-л-яќин
65.  Мисбоњу-л-фаќињ, Ризо Њамадонї
66.  Мўъ�аму ри�оли-ш-шиъа, Абулќосим Хўї
67.  Мафотињу-ш-шариъа, Муњаммадњасан Файзи Кошонї
68.  Маќотилу-т-толибин, Исфањонї
69.  Ман ло яњзуруњу-л-фаќињ
70.  Маноќибу оли Абўтолиб, аз Ибни Шањрошўб
71.  Наќду-р-ри�ол-и Тафришї
72.  Нањ�у-л-балоѓа, тар�умаи доктор Љаъфари Шањидї
73.  Васоилу-ш-шиъа, Њуромулї.
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