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ПЕШГУФТОР
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل اذلى علمنا بالقلم وعلمنا ما لم نكن نعلم
والصالة والسالم ىلع سيدنا ونبينا األعلم وهو املقتدى فاعلم

Таи солҳои охир дар ҷумҳурии мо бар асари
маълумоти ночизи мардум оид ба дину оин, як
силсила иштибоҳот ва ихтилофоти сарони риҷоли
дин шумораи зиёди масъалаҳои ҷиддӣ ва печидаи
фиқҳӣ, ақидавӣ, ҳуқуқӣ ва сиёсӣ ба вуҷуд омадаанд,
ки онҳо ногузир ба рушди дину фарҳанги миллат,
хусусан ба ваҳдати миллӣ таъсири манфӣ намуда бо
мурури замон онро ба сарҳадди таназзул расондаанд.
Яке аз ин масоил ин ишораи ангушти саббоба
аст, ки ҳар рўзи ҷумъа дар ҳар масҷид аз хатибон дар
бораи он суол мешавад.
Рисолаи «Тазйин-ул-ибора ли таҳсин-ил-ишора», ки
онро олими фозил, муҳаддиси кабир, фақеҳи сиқаи
ҳанафӣ Алӣ ибни Султон Муҳаммад, машҳур ба
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Мулло Алӣ Қорӣ (раҳ) навиштааст, дар муолаҷаи
масъалаи фавқуззикр беҳтарин ва муфидтарин китоб
ба шумор меравад.
Баъд аз он ки рисолаи мазкурро олими
фаҳмидаву варзида, маъруфи ому хосс устоди
арҷманд мавлоно Маҳмудҷон Тураҷонзода бо забоне
шевову гуворо, равону салис ва фаҳмо ба номи
«Рисолаи пероста дар ишораи саббоба» тарҷума карда,
ба он таълиқоту иловаҳои муфид ва зудояндаи шакку
шубҳа дохил намудааст, забони ҳар суханваре дар
тавсифу муаррифии рисола лол аст. Бинобар ин
толибони роҳи ҳақро ҳавола ба пурра хондани
рисола менамоем, то худ бо нияте софу беолоиш ва
чашме ҳақбин сакина ва итминони қалбиро ба даст
оранд.
Албатта ҳақиқатро ононе мепўшонанд, ки ё
ҷоҳилу бесаводанд, ё мутаассибу муғриз. Лизо аз
чунин шахсон хоҳиш мешавад, ки агар рисола
мақбули эшон аст, нур болои нур, вагарна на
тарафдорону на мухолифон ба оташи ихтилофу
ниқош равған нарезанд ва сухани Худои бузург:
«( »واعتصموا حببل اهلل مجيعا وال تفرقواҲама ба ресмони Худо чанг
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занед ва тафриқаву ҷудоӣ накунед)-ро шиори худ
қарор диҳанд.
Худованди

меҳрубон

аввал

муаллиф

ва

мутарҷими рисола, баъд ҳама касонеро ки дар
таҳрир, баргардонӣ ва табъу нашри рисола саҳм
доранд, ҳамроҳ бо хонандагони азиз муваффақу
комёб ва дар корҳои хайр тавфиқу ҳидоят насиб
фармояд ва дар сояи худ, дар он рўзе, ки ҷуз он соя
дигаре нест, қарор диҳад.

Маҳмудҷон Латифӣ
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ШАРҲИ ҲОЛИ МУАЛЛИФ
احلمد هلل والصالة والسالم ىلع رسول اهلل وىلع آهل واصحابه ومن وااله
Хотимаи

фақиҳон

ва

қориёни

Қуръон,

баргузидаи муҳаддисон ва муҳаққиқони Ислом Алӣ
ибни Султон Муҳаммад, машҳур ба Мулло Алӣ
Қорӣ раҳмати Худо бар ӯ бод, яке аз шахсиятҳои
барҷастаи илмӣ дар мазҳаби ҳанафӣ мебошад.
Агарчи соли таваллуди ишон дақиқан барои
тазкиранависон маълум набудааст вале қадри
мусаллам он аст, ки ишон дар қарни даҳуми ҳиҷрӣ
дар шаҳри Ҳироти Хуросон (Афғонистони кунунӣ) ба
дунё омада ва ба таърихи 1014 ҳиҷрӣ дар Маккаи
Мукаррама аз дори фонӣ риҳлат намудаанд.
Ихтилофот ва даргириҳои шадид байни шиъа ва
суннӣ боиси ҳиҷрат кардани Алӣ Қорӣ аз ватан ва
сабаби иқомат гузидани ишон дар Ҳарами Шариф
гардидааст.
Шахсияти илмии Алӣ Қорӣ то ба ҳадде
расидааст, ки баъзе аз уламо ӯро муҷаддиди
(тозакунандаи) қарни 11 ҳиҷрӣ эълон кардаанд.
Мавлоно Абдулҳайи Лакҳнавӣ дар фатовои худ
навиштааст: «Ҳар шахсе китоби «Хулосат-ул-асар фӣ
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аъён-ил-қарн-ил-ҳодӣ ашар»-ро мутолаъа кунад, ба
хубӣ

барояш

равшан

мешавад,

ки

шайх

Шиҳобуддини Рамлӣ ва Мулло Алӣ Қорӣ аз ҷумлаи
муҷаддидони замони худ будаанд». Ва низ мавлоно
Абдулҳай

дар

китоби

«Аттаълиқот-ус-санийя»

менависад: «Мусаннафоти ӯро аз назар гузаронидам.
Навиштаҳояш хеле арзишманд ва дар мавзӯи худ
беназир аст. Барои ишон ғайр аз муаллафоте, ки
банда мутолаа фармудааст, рисолаҳои муфид ва
бешуморе ҳаст, ки мақоми эшонро ба дараҷаи
муҷаддиди

алфи

сонӣ

(ҳазораи

дуввум)

расонидаанд».
Аломмаи Шомӣ ибни Обидин – муаллифи
«Радд-ул-муҳтор» дар рисолаи 15-ум аз маҷмӯаи
рисолаҳои хеш суханони зайлро аз Алӣ Қорӣ нақл
мекунад:

َ َ
ُ َ َ ََ ََ ُ َُ َ
َ ُ َ َ َ  إ َّن:)نه (ص
َ َّ ُ
أس
القاري ر ِِحه اهلل وقد ثبت ع
َوقال
ِ اهلل يبعث لِه ِذهِ األم ِة لَع َر
ِ
ِ
َ
ُ
َ ِّ ُ
 رواه ابو داود واحلاكم وابليهىق.ُك ِمائ ِة َسنَ ٍة َمن ُيَ ِّد ُد َلا ِدينَ َها
«Бо ривояти саҳеҳ аз Паёмбари акрам (с) собит
шудааст, ки Худованд барои тоза кардани дини
8

ислом аз хурофот ва бидъатҳо дар сари ҳар сад сол
олими муҷаддиде мефиристад». Сипас Алӣ Қорӣ
изофа мекунад: «Қасам ба Худои бузург, агар касеро
дар илми Қуръон ва Ҳадис – чӣ аз назари лафз ва чӣ
аз назари маъно – аз худ олимтар медонистам,
албатта ба ҳар василае

худро ба ҳузури ӯ

мерасонидам, агарчи хазида бошад ҳам. Банда ин
ҳарфҳоро аз рӯи ноз ва ифтихор намегӯяд, балки ба
мақсади зикр кардан ва шукр гуфтан аз неъмати
илоҳӣ мегӯяд».
Ибни Обидин дар дунболи суханони Алӣ Қорӣ
менависад: «Дар ин суханони Алӣ Қорӣ ишорат аст
ба ин, ки ишон муҷаддиди асри худ будаанд ва чӣ
қадар ин мақом ба ишон лоиқу арзанда аст, ҳеҷ касе,
ҷуз мутаассиби ҳалокшуда, ин дараҷаи муҷаддидиро
бар ӯ айб ва инкор намекунад».
Мулло Алӣ Қорӣ (раҳмати Худо бар ӯ бод) дар
ҳар риштае аз улуми шаръӣ таснифоте дорад.
Муҷмӯаи муаллафоти ишон бинобар маълумоти
шайх Муҳаммад Абдулҳалим ибни Абдурраҳими
Чиштӣ дар китоби «Албизоат-ул-музҷот» ба 134 адад
мерасад. Номбар кардани китобҳои ӯ аз ҳавсалаи
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навиштаи мо берун аст. Лизо ба ин қадр иктифо
карда шуд.

Ҳоҷӣ Маҳмудҷони Тураҷонзода
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БА НОМИ ХУДОВАНДИ БАХШАНДАИ МЕҲРУБОН

МУҚАДДИМА
 ولَع ُك من اكتىف ارسه واتبع، والسالم لَع من ال نيب بعده،احلمد هلل وحده
.هديه ورشده
Сипос ва ситоиш сазовори Парвардигори
ҷаҳониён ва бахшояндаи меҳрубон аст. Дуруд ва
салом бар Паёмбари инсу ҷон Муҳаммад ибни
Абдуллоҳ алайҳиссалом, ки Худованд ӯро ба унвони
раҳмате

барои

ҷаҳониён

ва

партаве

барои

роҳёфтагон барангехт. Паёмбаре, ки бо суннати поки
хеш синахоро мегушояд, дилҳои ташнаро сероб
мекунад,

андешаву

равони

инсонҳоро

камол

мебахшад ва бо забони фасеҳ баён медорад:
ُّ َ َ َ َ ُ
َ َ َ
ُ َّ َ َ
ُ َ َّ ُ
ُ ََ
.1ول
ِ ِ هلل َوسنة َرس
ِ  ِكتاب ا:ين لن ت ِضلوا ما تمسكتم بِ ِهما
ِ تركت ِفيكم امر
«(Эй уммати ислом!) Дар байни шумо ду
дастовези муҳкам ва устуворе гузоштаам, модоме ки
ба он чанг мезанед, ҳаргиз дар вартаи залолат ва

Молик ибни Анас дар китоби Муваттаъ ба тариқи ирсол ривоят
кардааст.
1
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гумроҳӣ намеафтед. Яке китоби Худо (яъне Қуръон),
дигаре суннати Расули Худо (яъне аҳодиси худ)».
Оре, ҳар кӣ бо Қуръон ва суннат пойбанд бошад,
ҳаргиз саргашта ва гумроҳ намешавад, ҳарчанд рӯзҳо
бигзаранд ва давронҳо дар пайи ҳам оянд. Қуръон ва
суннат ду доваре ҳастанд, ки ҳангоми ихтилоф бояд
бад-он бозгашт намуд. Ва ресмони устуворе ҳастанд,
ки ҳангоми суқут дар вартаи баҳс ва низоъ бояд бадон чанг зад:
ُ
ۡ
ُ
ُ ِيعوا ٱ ذّلل وأط
ُ ﴿يأ ُّيها ٱ ذَّلِين ءام ُنوا أط
ِيعوا ٱ ذلر ُسول وأو ِل ٱل ۡم ِر مِنك ۡم فإ ِن
ُ شء ف ُر ُّدوهُ إل ٱ ذّلل ِ وٱ ذلر ُسول إن ُك
نت ۡم تُ ۡؤم ُِنون بٱ ذّلل ِ وٱ ۡل ۡو ِم ٱٓأۡلخِر ذل ِك خ ۡير
ۡ تنز ۡع ُت ۡم ِف
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ً ۡ
]٩٥ : ﴾ [النساء٥٩ وأ ۡحس ُن تأوِيال
«(Эй уммати ислом!) Агар шумо воқеан ба Худо
ва рӯзи қиёмат имон доред, чун дар масъалае
коратон ба гуфтугӯ ва низоъ кашад, ҳатман ба ҳукми
Худо ва Расул боз гардед! Ин (бозгашт ба ҳукми Худо
ва Расул) барои шумо аз ҳарчи тасаввур мекунед,
беҳтар ва хушфарҷомтар хоҳад буд».
Ба вижа дар боби тамассук ба ҳадис ва суннати
Расули Акрам (с) Худованди таборак ва таъоло
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фармоишоти хосе дорад. Минҷумла дар сураи Нисо
ояти 65 мефармояд:
ُ
ُ ﴿فال وربك ل يُ ۡؤم ُِنون ح ذّت ُُيك ُِموك فِيما شجر بيۡن ُه ۡم ُث ذم ل
س ِه ۡم
ِ َيدوا ِف أنف
ِ
ِ

]٥٩ : ﴾ [النساء٦٥ حرجا م ذِما قضيۡت ويُسل ُِموا ت ۡسل ِيما

«Қасам ба Худои ту (эй Муҳаммад)! Инон дар
ҳақиқат муъмин ва мусалмони воқеъӣ нестанд, магар
он ки дар ихтилофот ва хусумоташон танҳо туро (ва
ҳукми туро) ҳакам ва довар қарор диҳанд. Он гоҳ ба
ҳар ҳукме, ки (дар шаъни эшон) мекунӣ, ҳеҷ гуна
эътирозе дар дил надошта ва комилан аз дилу ҷон
таслими фармони ту бошанд».
Ва низ дар ояти 7 сураи Ҳашр роҷеъ ба ин мавзӯъ
муҷаддадан амр мекунад:

ُ ُ ُ
ُذ
ذ ذ ذ
ُ
ُ
﴿وما ءاتىك ُم ٱ ذلر ُسول فخذوهُ وما نهىك ۡم ع ۡن ُه فٱنت ُهوا وٱتقوا ٱّلل إِن ٱّلل
ۡ ُ
]٧ :﴾ [احلرش٧ اب
ِ شدِيد ٱلعِق
«(Эй уммати ислом!) Ҳарчи Паёмбар (аз амр)
биёрад, бигиред (яъне ба он амал кунед) ва аз ҳарчи
шуморо манъ намояд, боз истед (ва дар мухолифати
13

амри Паёмбар) аз Худо битарсед, ки Худованд
(мухолифонро) сахт азобкунанда аст».
Дар ин маъно аз чаҳор имоми мазҳаби аҳли
суннат – яъне имоми Аъзам, имом Шофиъӣ, имом
Аҳмад ибни Ҳанбал ва имом Молик ибни Анас
раҳмати

Худо

бар ҳамаи

ишон

бод

–

низ

фармоишоти зиёде ривоят шудааст. Ишон бо
иттифоқи

назар

дар

фармоишоти

худ

ба

пайравонашон ҳамвора рӯи як нукта таъкиди балиғ
кардаанд. Ва он нукта ин аст, ки: «Ҳар ҷо калом ва ё
фатвои мо – чӣ расад ба фатвои муҷтаҳидини
мазҳаби ишон – бо ҳукми ҳадиси саҳеҳ мухолиф
бошад, ҳатман қавли моро раҳо кунед ва ба муқтазои
ҳадиси саҳеҳ амал намоед! Зеро ҳамеша мазҳаби мо
ҳамон ҳадиси саҳеҳ аст».
Дар оғози муқаддима мо тасмим гирифтем дар
ин робита порае чанд аз суханони имоми Аъзамро,
ки поягузори мазҳаби мо ҳанафиҳо ҳастанд, аз роҳи
тазкир (ёдоварӣ) ва танбеҳ (огоҳӣ) ба муқаллидони
мазҳаби ишон тақдим намоем. Ба вижа барои касоне,
ки дар тақлиди худ таассуб доранд. Агар бо лаҳни
тундтар бигӯям, тақлиди кӯр-кӯрона доранд. Ва дар
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тақлиди худ то дараҷае ифрот ва зиёдаравӣ кардаанд,
ки ҳатто яке аз ишон гуфта:
«Моро қавли Абуҳанифа бояд ва қавли Расул (с)
кофӣ нест».
Ва дигаре гуфта:
«Моро қавли Муҳаммади сағир бояд, қавли
Муҳаммади кабир (с) кифоят намекунад»2.
Худо аз чунин таассубҳои ифротӣ нигоҳ дорад!
Оре, тибқи таълимоти мазҳаби Абуҳанифа бар
авомуннос тақлиди муҷтаҳид ва фақиҳи мазҳаби худ
лозим ва воҷиб аст. Аммо он дар сурате воҷиб аст, ки
ҳукм ва фатвои он муҷтаҳид савоб ва саҳеҳ буда, бо
усули исломӣ мувофиқ бошад. Вале агар муҷтаҳид
дар иҷтиҳоди худ дар ҳукми кадом масъалае хато ва
иштибоҳ карда бошад – ва албатта ин эҳтимол бар
ҳар муҷтаҳиде роҳ дорад3 – ва хатои ӯ аз ҷониби
Иқтибос аз навиштаи Аллома Муҳаммадтақии Усмонӣ, ки яке аз
фуқаҳои муҳаддис ва муосири ҳанафимазҳаб, раиси Дорулулуми
Карочии Покистон ва узви Дорулулуми Девбанди Ҳиндустон низ ҳаст.
Нақл аз китоби “Маҳмудул фатово”, ки фатвои Дорулулуми Зоҳидон аст.
3 Зеро ҳеҷ инсоне ба ҷуз Паёмбари акрам (с) аз хато ва иштибоҳ маъсум ва
маҳфуз нест. Молик ибни Анас соҳиби мазҳаб мегӯяд: «Ҷуз каломи
2
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дигар муҷтаҳидони муҳаққиқи мазҳаб маълум ва
исбот гардад, дигар амал кардан ба қавлу фатвои он
муҷтаҳид дар масъалаи мазкур бар муқаллидони
мазҳаб ҷоиз набуда, балки ҳаром аст.
Шоҳ

Абдулазизи муҳаддиси

Деҳлавӣ

дар

«Фатовои Азизӣ» дар ин мавзӯъ менависад :
4

«Муҷтаҳид (дар иҷтиҳоди худ) гоҳ хато кунад ва
гоҳ ба ҳақ расад. Ва чун хатои ӯ зоҳир гардад,
тақлиди ӯ дар хато ҳаром бувад»5.

соҳиби ин қабр (яъне Паёмбар (с)) каломи ҳар каси дигаре қобили қабул
ва радд аст». Яъне каломи савоб ва саҳеҳаш мақбул ва ҳарфи хатову
носавобаш мардуд аст.
4 Бидон, ки Мавлоно Шоҳ Абдулазиз ибни Шайхи бузург Шоҳвалиюллоҳ
Муҳаддиси Деҳлавӣ (р) бақияи салаф, ҳуҷҷати халаф, хотами
муфассирин, имоми фуқаҳо ва муҳаддисин, ҷомеъи улуми зоҳирӣ ва
ботинӣ дар мазҳаби имоми Аъзам (р) буд. Вилодати шарифи ишон санаи
1159 ҳиҷрии қамарӣ буда ва реҳлати ҷонсӯзашон ба соли 1239 ҳиҷрӣ
(мутобиқ ба соли 1745-1823 мелодӣ) мувофиқ мебошад. Насаби ишон аз
воситаи сиву чаҳорум ба ҳазрати Амирулмӯъминин Умар ибни Хаттоб (р)
мерасад.
5 «Фатовои Азизӣ», саҳ. 2
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ФАРОЗЕ АЗ ТАВСИЯҲОИ ИМОМИ АЪЗАМ ДАР
БАЁНИ ТАМАССУК БА ҲАДИСИ РАСУЛИ
АКРАМ (С)
Инак, бо чанд ҷумалоте аз суханони имоми
мазҳаби худ, имоми Аъзам – Абуҳанифа (р) дар
мавзӯи тамассук (чанг задан) ба ҳадиси Расули Акрам
(с) таваҷҷӯҳ мекунем:
ً َ ُ ُ
َ ُ ُ َ
َ وال ُُيال ُف ك
َ َ تاب اهلل تعاىل َو َخ
.٥ول
َب
 إذا قلت ق-1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ الرسول (ص) فاتركوا ق
«Хар гоҳ сухани ман бо ҳукми Қуръон ва Ҳадис
мухолиф бошад, пас қавли маро раҳо кунед ва
тамассук ба Қуръон ва Ҳадис кунед!»
ُ
َ  وإذا.العني
َ  إذا-2
َ الص
َ اء َعن
َ َ
َّ هلل َف َعىل
َ ج
َ ج
حابَ ِة
اء احل َ ِديث عن
ِ الر
ِ رسول ا
ِ
ِ أس و
ِ
ٌ َ ُ َ َ ٌ َ َُ َ َ َ َ َ
َ َ
َ َف َعىل
.٧جال
 وإذا جاء ع ِن اتلابِ ِعني فهم ِرجال وَنن ِر.ني
ِ الر
ِ أس والع
«Агар ҳадисе аз Паёмбари акрам (с) ривоят
шавад, онро бар сару чашм ниҳода мепазирем ва
агар ҳадисе аз саҳоба ривоят шавад, боз онро бар
сару чашм ниҳода мепазирем. Вале агар ҳадисе аз

Дар китоби «Ал-ийқоз» ривоят шудааст. Баъзеи уламо ин мақуларо ба
имом Муҳаммад низ нисбат додаанд.
7 Тасҳилу усулиш-шошӣ.
6
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тобиъин

ривоят

шавад

(дар

пазируфтан

ва

напазируфтани он мухайярем), зеро ишон инсонанд
ва мо ҳам инсонем».

َ ُ
َ
. إذا َص َّح احل َ ِديث ف ُه َو َمذه ِيب-3
«Мазҳаби ман ҳадиси саҳеҳ аст»8.
Дар шарҳи ин мақулаи имоми Аъзам ибни
Обидин аз ибни Шаҳнаи Кабир, ки шайх ва устоди
ибни Ҳумом шореҳи Ҳидояи шариф аст, масъалаеро
зикр кардааст:
َ
َ ُ
ُ ُ
َ َ
َ َ َ ُ َ َّ َ
يث َو َيكون ذلك
ِ  ع ِمل بِاحل َ ِد،ب
ِ إذا صح احل ِديث وَكن لَع ِخال ِف المذه
َ
َ
ََ
َ َ
َ ذهبَ ُه وال َُي ُر ُج ُم َق ِّ ُِّل ُه عن َكونه َحنَف ًّيا ب
: فقد َص َّح َعن أيب حنيفة أنه قال.الع َم ِل بِه
م
ِ ِ ِِ
َ ُ
َ
.إذا َص َّح احل َ ِديث ف ُه َو َمذه ِيب
«Ҳар гоҳ дар масъалае ҳадиси саҳеҳе ривоят шуда
бошад ва он ҳадис бар хилофи мазҳаб (ва қавли
Ибни Обидин – муаллифи китоби машҳур ва муътабар дар фиқҳи
ҳанафӣ «Рад дул муҳтор» дар ҳошияи «Баҳр-ур-роиқ» ҷ.1, саҳ.63 ва дар
рисолаи «Расм-ул-муфтӣ» ин мақоларо аз имоми Аъзам нақл кардааст.
Мақулаи мазкурро муҳаддиси шаҳир ибни Абдулбар низ аз имоми
Аъзам ривоят кардааст. Ин сухан аз имом Шофиъӣ низ ривоят шудааст.
8
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имоми Аъзам бошад), пас дар чунин сурат амал ба
ҳукми ҳадиси саҳеҳ карда мешавад. Ва ин навъ амал
бар хилофи мазҳаби имоми Аъзам набуда, балки
мутобиқ ба мазҳаби ӯст. Муқаллидони мазҳаби
ишон бо ин навъ амал аз мазҳаби ҳанафӣ хориҷ
намешаванд. Зеро бо ривояти саҳеҳ аз забони имоми
Аъзам омада: «Ҳадиси саҳеҳ мазҳаби ман аст».
َ َ
َ َ ُ َ َ َ َ ُّ َ
َ َ َ َ َ
.ين أخذن ُاه
وِلَا َما لم يَعلم ِمن أ
ِ َيل ِألح ٍد أن يأخذ بِق
ِ  وال-4
«Модоме, ки маъхаз ва манбаъи қавли мо
маълум набошад, барои ҳеҷ касе амал кардан ба
қавли мо ҳалол намебошад»9.
Ин маъно дар ривояти дигар бо чунин лафз
омада:
َ
َ
ُ َ
َ َ َ َ ٌ َ َ
.الم
ِ فِت بِك
ِ عرف د ِِل ِِل أن ي
ِ حرام لَع من لم ي
«Ҳар муфтие далели қавли маро надонад, ки аз
кадом маъхаз ва сарчашма аст, пас ба қавли ман
фатво додан бар ӯ ҳаром аст».
Ибни Обидин дар ҳошияе, ки бар Баҳр-ур-роиқ навиштааст (6/293) ва
дар рисолаи Расм-ул-муфтӣ, ки он ҳам моли ишон аст, ривоят
кардааст. Алиқорӣ ҳам ин ҷумларо дар рисолаи Тазйин-ул-ибора ли
таҳсин-ил-ишора нақл кардааст.
9
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Дар ривояти дигар калимоти зер низ изофа
шудааст:
ً َ
َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ٌ َ َ َ َّ َ
.رج ُع َعنه غدا
ِ فإِننا برش نقول القول اِلوم ون
«Зеро мо башар ҳастем (эҳтимоли саҳву хато
дорем). Шояд имрӯз сухане бигӯем, фардо эҳтимол
дорад аз сухани худ баргардем (ва қавли дигар
ихтиёр кунем)».
ِّ َ
ُ َ َ َ َ َ
ُ عق
َ َ وس َف رِحه اهلل) ال تَكتُب ُُك ما ت
ُ ُوب (هو أَبُو ي
 فإِِّن.سم ُع ِم ِّّن
 وَيك يا ي- ٩
َ
َ
َ
َ َ
ً
ً
ُ
ُ
َ َ َ ُ َ َ َ َّ
َ ُ ُ َ َ َ َ َ
.1 عد غ ٍد
 َوأرى الرأي غدا وأتركه ب.تركه غدا
قد أرى الرأى اِلوم وأ
«Азизам Яъқуб! (яъне Абу Юсуф) Ҳарчи аз ман
мешунавӣ китобат макун! Зеро ман (башар ҳастам)
имрӯз раъйеро меписандам, эҳтимол дорад фардо
онро тарк намоям. Фардо ва пасфардои дигар низ ин
эҳтимол дар банда роҳ дорад».
Шориҳон мегӯянд: эҳтимоли тағйири раъй
барои имоми Аъзам ба хотири он буда, ки чун дар
рӯзгори ишон аҳодиси набавӣ ба сурати комил ҳанӯз
Аббос-уд-Даври дар торихи ибни Муъин ба санади саҳеҳ аз имом Зуфар
(р) ва Абуюсуф (р) ривоят кардааст. Ибн-ул-Қайим дар китоби Иълом-улмуваққиъин (2/344) ривояти онро аз Абуюсуф тасҳеҳ намудаанд. Нақли
ин мақуларо аз Абуюсуф ибни Абдулбар низ овардааст.
10
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ҷамъоварӣ нашуда буд. Аксари вақт имом қавли
худро мабнӣ бар қиёс ва раъй мекарданд. Вақте дар
масъалаи мавриди назар қиёси қавитаре дар зеҳни
ишон пайдо мешуд ва ё ҳадисе аз Расули Акрам (с)
ба ишон мерасид, табъан қиёси аввалиро дар он
масъала тарк мегуфтанд ва ба ҳукми ҳадиси набавӣ
ва ё ба муқтазои қиёси сонӣ амал мекарданд.
Дар ин робита Абулҳасанот Мавлоно Абдулҳайи
Лакҳнавӣ11 дар китоби «Аннофиъ-ул-кабир» аз

Мавлоно Абдулҳай яке аз фуқаҳои муҳаққиқ, муҳаддис ва соҳибиҷтиҳод
дар мазҳаби ҳанафӣ буда, ба соли 1241 ҳиҷрӣ мутобиқ ба санаи 1848
мелодӣ дар шаҳри Бондеҳи Ҳиндустон дар хонадони марди фозилу
донишманд ва фақеҳи асри худ Мавлоно Абдулҳалим чашм ба ҷаҳони
ҳастӣ кушода ва ба соли 1303 ҳиҷрӣ мувофиқ ба соли 1886 мелодӣ чашм
аз ҷаҳони фонӣ баста, ба ошёни малакутӣ ва ватани аслии хеш раҷъат
намуданд.
Эшон дар фосилаи ин умри кўтоҳ, ки аз назари торих (ба
солшумории қамарӣ) ҳамагӣ 39 солу чаҳор моҳ аст, вале аз назари интоҷ
хеле пурмаҳсул ва пурбаракат аст, тавонистанд тақрибан 115 китобу
рисола, баъзе дар ҳаҷми чанд саҳифа ва бархе дар ҳаҷми чанд муҷаллад
дар муҳимтарин ва душвортарин мабоҳиси динӣ тасниф бикунанд.
Фақеҳи муосир Абдулфаттоҳ Абуғудда, ки аз уламои
ҳанафимазҳаб дар кишвари Сурия буд ва рӯи навиштаҳои Мавлоно
Абдулҳай таҳқиқот бурдааст. Мавлоноро ба унвони имоме аз аимаи ахир
дар мазҳаби ҳанафӣ хонда, чунин васф мекунад:
وقد عرف رِحه اهلل تعاىل باتلحقيق واإلستيفاء وادلقة وعمق ابلحث واِلصفة واإلعتدال يف ُك ما يؤلفه سواء اكن ما
11

يؤلفه يف املذهب احلنيف اذلي هو إمام من أئمته املتأخرين أم يف غريه من املباحث الفقهية العامة أو احلديثية
. وَلذا تلىق أهل العلم مؤلفاته بالقبول واثلناء واتلقدير،الشائكة
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алломаи Шаъронӣ чанд ҷумалоте нақл кардааст, ки
мо иқтибоси онро баъд аз тарҷума дар ин ҷо хеле
муносиб донистем. Алломаи Шаъронӣ мегӯянд:
«Эътиқоди мо ва эътиқоди ҳар донишманди
мунсиф (бо инсоф) дар шаъни имоми Аъзам (р) ин
аст, ки агар ишон то замони тадвин ва ҷамъоварии
аҳодиси набавӣ зинда мебуданд ва ба маҷмӯи
аҳодиси Паёмбари акрам (с) дастрасии комил пайдо
мекарданд, албатта ишон низ чун дигар аиммаи
мазҳаби аҳли суннат дар фатовои хеш бештару
пештар ба аҳодиси набавӣ тамассук ва такя
мекарданд. Бешубҳа раъй ва қиёсро дар аксари
масоил тарк мегуфтанд. Дар натиҷа истидлол ба
раъйю қиёс дар мазҳаби ишон низ коҳиш меёфт.
Ончунон ки ин навъ истидлол дар мазҳабҳои дигари
аҳли суннат кам аст.

«Ӯ ба таҳқиқу дақиқкорӣ, маълумоти комил, пажӯҳишу
жарфнигарӣ ва инсофу миёнаравӣ дар тамоми муаллафоту навиштаҳояш
шинохта шуда аст – Раҳмати Худои бузург бар ӯ бод! Баробар аст, ки ин
навиштаҳо дар мазҳаби ҳанафӣ бошад, ки ӯ яке аз имомони
мутааххирини ин мазҳаб буд, ё дар мабоҳиси оммаи фиқҳи ғайри ҳанафӣ
бошад, ё дар масоили нозуки илми ҳадис бошад. Бинобар ин аҳли илм
муаллафоту навиштаҳои ӯро бо маҳбубият ва санову қадрдонӣ
пазируфтаанд.
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Лекин дар асри имоми Аъзам (р) ҳадис, ки
дуввумин манбаъ ва маъхази аҳком дар шариати
муқаддаси ислом аст, дар шаҳру кишварҳои
мухталиф бо тобиъин ва табаа тобиъин ба сурати
пароканда мунташир буд, аз ин ҷиҳат имом дар
баъзе масоил аз сабаби мавҷуд набудани насс ва
далел аз ҳадиси набавӣ заруратан такя бар қиёс ва
раъйи худ мекарданд, ки аз назари ҳадис ва илми
усули фиқҳ, қиёси муҷтаҳид ҳам яке аз чаҳор
сарчашмаҳои аҳком дар дини мубини ислом аст.
Ин аст иллати касрати истидлол ба раъю қиёс
дар мазҳаби имоми Аъзам (р). Аммо дар мазҳаби се
имоми дигар аз аиммаи аҳли суннат – яъне имом
Шофеъӣ, имом Молик ва имом Аҳмад ибни Ҳанбал –
истидлол ба раъю қиёс нисбат ба мазҳаби имоми
Аъзам хеле кам иттифоқ афтодааст, зеро дар замони
онҳо ҷамъоварии ҳадис кайҳо шурӯъ шуда буд. Баъзе
аз ишон дар ривояти ҳадис имоми аҳли ҳадис дар
рӯзгори худ будаанд»12.

12

«Аннофеъ-ул-кабир», саҳ.135
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МӮҲТАВОИ НАВИШТАИ МО
Хонандагони азизу арҷманд! Навиштае, ки алъон
пеши чашми шумо қарор дорад, ба ҷуз муқаддима
бар ду бахши асосӣ тақсим мешавад:
Бахши аввал – тарҷумаи вижаи рисолаи Мулло
Алӣ Қорӣ (р) мавсум ба «Тазйин-ул-ибора литаҳсинил-ишора» мебошад, ки онро ба тоҷикӣ «Рисолаи
пероста дар ишораи саббоба» номгузорӣ намудем ва
он перомуни масъалаи ишораи саббоба баҳс
менамояд.
Бахши дуввум – замима аст бар ин рисола, ки
дар он далелҳои мухолифини ишораи саббоба дар
ҳудуди мазҳаби ҳанафӣ баҳс ва баррасӣ мешавад.
Аз номгузории рисола ва меҳвари баҳси замима
мӯҳтавои навиштаи мо низ ба хубӣ возеҳ ва равшан
мегардад.
Пас масъалае, ки дар ин рисола таҳқиқ ва
баррасӣ мешавад, масъалаи ишорат кардан ба
ангушти саббоба13 дар ташаҳҳуди намоз аст. Ин
Ҳар ангушти дасти инсон дар забони арабӣ номи ба худ хос дорад, ки ба
тартиби зер аст:
13
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масъала дер боз боиси ихтилоф ва низоъ байни
мусалмонони диёри мо, хосса байни уламои кишвар
гашта ва то ҳанӯз ҳалли ниҳоии худро наёфтааст.
Ихтилоф то ҷоест, ки дар баъзе макон агар Худо
хоста шахсе бо тавфиқи илоҳӣ дар намоз ишораи
саббоба кунад, баъзе мутаассибони мазҳаб (на
муқаллидони мазҳаб) қиёмате алайҳи он бандаи
Худо барпо мекунанд. Аввалан ӯро ба боди масхара
мегиранд. Сониян аз рӯи ҷаҳолат бошад ва ё аз рӯи
лаҷоҷат он бечораро ба ваҳобигарӣ ва ё ба бемазҳабӣ

1) Ибҳом, ангушти нахустин, ки ба форсӣ онро ангушти бузург,
нарангушт ва ангушти шаст гӯянд;
2) Саббоба, ангушти дуввуми даст аст, ки онро ангушти шаҳодат ва
мусаббиҳа низ гӯянд. Торихчаи саббоба ном гирифтанаш ин аст, ки
арабҳо дар замони ҷоҳилият ҳангоми дашном ва носазо гуфтан ба
воситаи он таҳдид ва ишора ба сӯи ҳариф мекарданд. Зеро вожаи «сабб»
дар луғати араб ба маънои дашном додан ва носазо гуфтан аст. Ба
шарофати дини мубини ислом исми шарифе ба ин ангушти даст мулҳақ
шуд. Чун дар ташаҳҳуди намоз ба василаи он ишора ба ваҳдоният ва
покии Худованд карда мешавад, ба ин муносибат онро ангушти шаҳодат
ва мусаббиҳа гуфтанд. Вожаи «тасбеҳ» низ ба маънои танзиҳ – яъне ба
покӣ ёд кардани Худо – ояд. Пас номи шаръӣ ва исломии ангушти
саббоба мусаббиҳа ва шаҳодат аст, вале дар ҳадис ва ривоятҳои фиқҳӣ
овардани ҳар се вожа дида шудааст;
3) Вусто, ангушти миёнаро гӯянд;
4) Бинсир, ангушти чаҳорум, ки байни ангушти миёна ва лелак қарор
дорад;
5) Хинсир, ангушти панҷум, ки ба форсӣ онро ангушти кӯчак, лелак ва ё
колуч гӯянд.
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муттаҳам мекунанд. Дардовараш он аст, ки басо вақт
ин тӯҳматзаниҳо ва масхарагириҳо амдан (қасдан) аз
забони баъзе уламо шунида мешавад. Дар ҳоле, ки
шахсони ба ишораи саббоба амалкунанда, берун аз
мазҳаби ҳанафӣ ҳарфу ҳуҷҷате надоранд. Ҳар
истидлоле, ки ишон дар ин масъала доранд, аз
китобҳои мазҳаби ҳанафӣ аст.
Дар ҳақиқат масъалаи мазкур ҳеҷ иртиботу
алоқае ба мазҳаби ваҳҳобӣ ва ё салафӣ надорад. Оре,
ишораи саббоба дар мазҳаби эшон низ суннат аст, на
танҳо дар мазҳаби эшон, балки дар тамоми
мазоҳиби чаҳоргонаи аҳли суннат ва ҷамоат низ ба
иттифоқи раъй суннат аст. Ба вижа дар мазҳаби мо –
ҳанафиҳо – ҳам бо иттифоқи се имоми мазҳаб, ва бо
фатвои аксари фуқаҳо машрӯъ ва суннат аст.
Мавлоно Абдулҳай (р) дар «Умдат-ур-риъоя», ки
ҳошияе ба китоби «Шарҳ-ул-виқоя» аст, чанд номгӯй
аз китобҳои мазҳаби ҳанафиро, ки баъзе қоил ба
ҷавозият ва маснунияти ишораи саббоба ва бархе
қоил ба кароҳияти он ҳастанд зикр кардааст. Мо
тасмим гирифтем феҳраст ва номгӯи он китобҳоро ба
назари шумо азизон бирасонем, то бубинед ва худ
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қазоват кунед, ки раъйу фатвои аксари фуқаҳои
мазҳаби мо дар кадом ҷониб аст.
Мавлоно Абдулҳай перомуни ин масъала
аввалан исми чанд китоб аз китобҳои ҳадисро
овардаааст. Аз маълумоти ӯ чунин бармеояд, ки
ҳадиси ишораи саббоба ба ҷуз китоби Саҳеҳи Бухорӣ
дар тамоми китобҳои муътабари ҳадис аз Расули
Акрам (с) ривоят шудааст.
Минҷумла: Саҳеҳи Муслим, Ҷомеъи Тирмизӣ,
Сунани Абудовуд, Сунани Насоӣ, Сунани ибни Моҷа,
Сунани Байҳақӣ, Муснади Аҳмад ибни Ҳанбал,
Муваттаъи Молик ибни Анас, Мӯъҷами Табаронӣ,
Мусаннафи Абдурразоқ, Сунани ибни Абишайба,
Сунани Саъид ибни Мансур, Шарҳи Маъони-улосори имом Таҳовӣ ва Муваттаъи имом Муҳаммад.
Сипас чанд номгӯй аз фатвоҳои муътабари
мазҳаби ҳанафиро овардааст, ки онҳо ҳамагӣ ба
ҷавозият ва ё маснунияти ишораи саббоба рафтаанд.
Мисли: Аз-захира, Ал-ғуня, Ал-ҳуля, Фатҳ-ул-қадир,
Ал-баҳр-ур-роиқ, Ан-наҳр, Ал-хония, Ал-муҷтабо –
шарҳи Мухтасари қуддурӣ, Ад-дурр-ул-муҳтор, Аррад-ул-мухтор,

Мавоҳиб-ур-раҳмон
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ва

Шарҳи

Мавоҳиб-ур-раҳмон бо номи Ал-бурҳон, Ал-муҳит,
Шарҳҳои Маҷмаъ-ул-баҳрайн, Мароқ-ил-фалоҳ, Нурул-изоҳ, Дурар-ул-биҳор, Ғурар-ул-азкор – шарҳи
Дурар-ул-биҳор ва Ал-биноя.
Мешавад ба ин номгӯи китобҳо изофа кард:
Мунят-ул-мусаллӣ бо шарҳаш, Аз-зоҳидӣ, Алмултақат, Ал-ҳалвоӣ, Ас-санъоӣ, Мухтор-ун-навозил,
Сироҷ-ул-ҳидоя,

Фатовии

Азизӣ,

Ашиъъат-ул-

ламаъот ва Сифр-ус-саъода ва ғайра, ки маҷмӯи онҳо
тақрибан ба 30 адад китоб мерасад. Албатта
шумораи 30 барои ифодаи ҳасру таъйини адад
набуда, балки баёнгари маълумоти мост, то ҷое ки ба
он даст ёфтаем. Ин номгӯи китобҳо аз таснифоти
фуқаҳои гузаштаи мазҳаби ҳанафист. Аммо фуқаҳои
муосири мазҳаби ҳанафӣ тақрибан кулли ишон ба
суннат будани ишораи саббоба иттифоқи назар
доранд. Мисли муаллифи Ал-фатҳ-ур-раҳмонӣ ва
Хулосат-ул-масоил ва Ал-фиқҳ-ул-исломӣ ва Эълоус-сунан, Фатовои Дорулулуми Девбанд, фатовои
Дорулулуми Зоҳидон ва ғайра.
Мавлоно дар охир бо камоли тааҷҷуб исми
китобҳоеро, ки қоил ба кароҳат ва манъи ишораи
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саббоба ҳастанд, низ баршумурдааст, ки иборатанд
аз Заҳирия, Хулосат-ул-фатово, Ал-итобия, Албаззозия,

Ат-тоторхония,

Ҷомеъ-ул-музмарот,

Оламгирӣ (Ал-ҳиндия) ва ғайра.
Дар

китоби

Ҳидоя

ва

Шарҳ-ул-виқоя

ва

Мухтасар-ул-виқоя наҳй аз ишораи саббоба тасреҳ
нашудааст, вале аз иборатҳои «басата асобиъаҳу» ва
«мабсутатан», ки дар ин китобҳо мазкур аст, мафҳум
мешавад, ки назди мусаннифони онҳо мухтор, тарки
ишораи саббоба аст, на кардани он. Аммо соҳиби
Ҳидоя дар китоби дигари худ бо номи Мухтор-уннавозил гуфта аст, ки ишорат дар вақти Ло Илоҳа
Иллаллоҳ нек аст.
Аз

шумораи

китобҳои

зикршуда

хулоса

мебарояд, ки агар мо аз китобҳои ҳадис сарфи назар
бикунем ҳам, (дар ҳоле ки он дуввумин маъхаз ва
манбаи аҳком дар дини мубини ислом аст) боз
мебинем, ки теъдоди китобҳои фиқҳии мо, ки қоил
ба ҷавоз ва суннат будани ишораи саббоба ҳастанд,
чанд баробар бештар аз китобҳоест, ки ба кароҳат ва
наҳйи он рафтаанд.
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Шояд ин ҷо суоле ба миён ояд, ки вақте аксари
китобҳои мазҳабии мо роҷеъ ба ин масъала ҳукм ба
ҷавоз ва маснуният кардаанд, пас чаро дар диёри
Мовароуннаҳр ва ғайри он, макрӯҳ ва ё ҳаром будани
ишораи саббоба шӯҳрат дорад?
Албатта ҷавоби ин суол аз номгӯи китобҳои
қисмати ахир возеҳ мешавад. Зеро ағлаби китобҳое,
ки дар диёри мо шӯҳрат доранд ва ё дар мадориси
мо тадрис мешаванд, мисли Хулоса ва Ҳидоя ва
Шарҳ-ул-виқоя ва Мухтасар-ул-виқоя ва Фиқҳи
Кайдонӣ ва ғайра14 дар масъалаи ишораи саббоба ё
ҳукм ба кароҳат ва адами ҷавоз кардаанд ва ё сукуту
хомӯшӣ ихтиёр намудаанд. Мардуми диёри мо ҳар
маълумоте, ки роҷеъ ба ин масъала доранд, аз
китобҳои номбурда хондаанд ва ё шунидаанд. Пас
Рисолаи Фиқҳи Кайдонӣ ва Фарзи Айнро низ метавон дар феҳрасти
китобҳои машҳур ва маъруф дар назди мардуми мо зикр кард, вале
мутаассифона ин ду рисола ба сабаби надоштани муаллифони мушаххас
ва маъруф назди фуқаҳо аз ҷумлаи китобҳои муътабари фиқҳӣ ҳисоб
намешаванд. Ҳар номе, ки дар таъйини муаллифи Фиқҳи Кайдонӣ зикр
кардаанд, ҳама ҳадсу тахмин аст, на ҳақиқату яқин. Алломаи Шомӣ
мусаннифи Радд-ул-муҳтор дар Шарҳи Уқуди расмил муфтӣ дар ин бора
менависад: «Танҳо мутолаа кардани чунин китобе, ки муаллифаш
мушаххас набошад, дуруст нест ва фатво додан аз он ҷоиз нест». Мавлоно
Абдулҳай низ дар муқаддимаи Умдат-ур-риъоя Фиқҳи Кайдониро аз
ҷумлаи китобҳои ғайри муътабари ҳанафӣ шумор кардааст. Чунонки
баъдан зикр хоҳад шуд.
14
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лоҷарам мавқеи ишон нисбат ба ин суннати набавӣ
мухолафат ва манъ мебошад. Зеро гуфтаанд: «аз кӯза
бурун таровад он чӣ, ки дар ӯст»15. Аммо ин мавқеъи
ишон аз назари шариат ҳеҷ эътиборе надошта ва
заррае дар тахфиф ва беэътибор кардани ҳукми ин
суннати саҳеҳа таъсир надорад. Алӣ Қорӣ дар
вижарисолаи худ иҷмои умматро барои исботи
ишораи саббоба далел оварда мегӯяд16:
«Аз ҳеҷ нафар асҳоби Паёмбар (алайҳиссалом) ва
на аз уламои салаф ва халафи уммат, хилофе дар
тасҳеҳу ҷавози ин масъала (масъалаи ишораи
саббоба) маълум нагашта ва ривоят нашудааст.
Балки имоми Аъзам ва шогирдони ӯ – Абуюсуф ва
Муҳаммад (р) ҳукм ба маснуният ва ҷавози он
кардаанд. Инчунин маснунияти ишораи саббоба бо
ахбор ва осори саҳеҳа аз имом Молик ва имом
Шофеъӣ ва имом Аҳмад ибни Ҳанбал ва ҷамеъи
уламои уммат дар ҳар асру шаҳре собит гаштааст, ки
ُك إناء يترشح بما فيه1٩

 وال يف جواز هذه اإلشارة وال يف،«إذ لم يعلم من الصحابة وال من العلماء السلف واخللف خالفا يف هذه املسألة1٥
تصحيح هذه العبارة بل قال به إمامنا األعظم وصاحباه وكذا اإلمام مالك والشافيع وأِحد بن حنبل وسائر علماء

.األمصار واألعصار أمجعني رِحهم اهلل ملا ورد به صحاح األخبار واآلثار وقد نص عليه مشاُينا املتقدمون واملتأخرون
فال اعتماد وال اعتبار ملا عليه املخالفون وال عَبة ملا ترك هذه السنة األكرثون من ساكن ما وراء اِلهر وأهل خراسان

»والعراق والروم وبالد اَلند ممن غلب عليهم اتلقليد وفاتهم اتلحقيق واتلأييد من اتلعليق بالقول السديد
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фуқаҳои мутақаддимин ва мутааххирини мо тасреҳ
ба он кардаанд. Баъд аз собит шудани далелҳои
зикршуда дигар қавли мухолифони ишораи саббоба
мардуд ва ғайри муътабар аст. Албатта маълум аст,
ки сокинони Мовароуннаҳр ва аҳли Хуросон, Ироқ,
Рум ва билоди Ҳинд махсусан касоне, ки пойбанди
тақлиди (кӯркӯрона) буда ва аз неъмати таҳқиқу
баррасии далоил маҳрум гашта, амали худро ба
қавли саҳеҳ таъйид17 намекунанд, тарки ин суннати
набавӣ кардаанд. Вале тарки онҳо низ (аз назари
шариат) аҳамият ва эътиборе надошта ва дар сиҳати
ин суннати санийя хадша ва нуқсоне ворид
намекунад».
Аз мухолифони ишораи саббоба умедвор ҳастем
баъд аз қироати навиштаи мо дигар касеро ба хотири
анҷоми ин суннати саҳеҳа ба ваҳобигарӣ ва
бемазҳабӣ бӯҳтон ва тӯҳмат намекунанд. Аввалан, ба
хотири он ки масъалаи ишораи саббоба ҳеҷ рабте ба
мазҳаби ваҳҳобият надорад. Балки он масъала –
чунонки дидед – марбут ба мазҳаби мо ҳанафиҳост.
Зеро агар муҷарради ишораи саббоба кардан маънои
ваҳҳобӣ ва ё салафӣ буданро дошта бошад, чунонки
17

Таъйид – тақвия, таъкид
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баъзе ҷоҳилон мегӯянд, пас пеш аз ҳама бояд Расули
Акрам (с) ваҳҳобӣ бошанд. Баъдан имоми Аъзам ва
имом Муҳаммад ва Абуюсуф бояд ваҳҳобӣ бошанд.
Билахира бояд ибни Ҳумом, Алиқорӣ, Мавлоно
Абдулҳай ва кулли фуқаҳое, ки номгӯи китобҳояшон
гузашт, ваҳҳобӣ бошанд. Зиҳӣ ҷаҳолат ва ҳамоқат!
Сониян, миллати мо як бор таъми ногувор ва бӯи
нохуши

ин

калимаи

тафриқаангез)-ро

18

мунтина

(бадбӯ

ва

чашидаву шамида ва зарбаи

муҳлике аз он хӯрдааст.
Солисан, бӯҳтон гуноҳи хеле бузург аст. Аз
ҷумлаи гуноҳони кабира аст. Гуноҳест, ки аз назари
шариъат дар дунё таъзиру шиканҷа дорад ва дар
охират уқубату кайфар. Таъзир ва ҳадди дунёии он
ҳаштод тозиёна буда, кайфар ва уқубати ухравиаш
лаънати Худо ва азоби дардноки ҷаҳаннам аст19.
Кайфари ин гуноҳи кабира замоне бузургтар
мешавад, ки он ба мақсади кӯбидани шахсияти
инсоне ва ё ба ғарази беобрӯ ва бадном кардани
бародари
18
19

муъмине

гуфта

мешавад.

Иқтибос аз ҳадиси Расули Акрам (с) аст.
Чунонки дар ояҳои аввали сураи Нур омадааст.
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Мавлоно

Абдулҳай дар Умдат-ур-риъоя дар китоби ҳудуд гӯиё
барои мардуми мо навиштааст:
«Агар шахсе нафареро ба ноҳақ, фақат ба
мақсади таҳқир ва бадном кардан ваҳҳобӣ ва ё
рофизӣ гӯяд (ва тӯҳматшуда аз рӯи ӯ шикоят ба
маҳкамаи исломӣ бикунад), албатта бар шахси
бӯҳтонкунанда таъзир ва шиканҷа лозим мешавад»20.
Хонандагони азиз! Шумо худ мунсифона ба ин
суол посух бидиҳед! Вақте бадном кардани шахсе ба
тӯҳмати ваҳҳобӣ чунин кайфаре дар дунё ва охират
дошта бошад, пас замоне, ки ин тӯҳмати фитнаангез
боиси хиёнат ба ислом ва сабаби фитнаву тафриқа
байни миллати мусалмон гашта ваҳдат ва улфати он
миллатро барҳам занад, то дараҷае, ки хуни
бародари ҳамдин ва ҳаммазҳаби худро бо ин шиори
дурӯғин ҳалол бидонад ва хатарноктарин силоҳ ба
дасти душманони ислом гардад, пас назари шумо
азизон дар муҷозоти касоне, ки ин шиори дурӯғинро
мебароранд ва дар байни мардум мунташир
мекунанд ва оташи ин навъ фитнаро доман мезананд,

20

Ҳошияи Шарҳи Виқоя, китоби ҳудуд, саҳ. 312.
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дар пешгоҳи Худованди қаҳҳор ба ҷуз оташи қаҳру
ғазаби Худо дигар чӣ хоҳад буд?
Вой, сад вой бар афроде, ки дар гузаштаи
начандон дур нахустин бор ин калимаро бардурӯғ
бар сари забонҳо гузоштанд ва аз ин роҳ тафриқа ва
парокандагӣ дар байни миллат андохтанд ва оқибат
он фитнаи бузургро бар сари ин миллати шариф
оварданд. Албатта дар кайфари ин ҳама мусибатҳои
бар сари миллат омада ва он ҳама хунҳои баноҳақ
рехта ба мазмуни ҳадиси шариф:
َ َ
َ َ َ َ ً َ ِّ َ ً َّ ُ َّ َ َ
َُ
َ َ َ َ ُ
َ
ري أن
ِ من سن سنة سيئة اكن علي ِه ِوزرها َو ِوزر من ع ِمل بِها ِمن ب
ِ عدهِ ِمن غ
ً َ
َ َ
َ ُ َ
.21ار ِهم شيئا
ِ ينقص ِمن أوز
онҳо низ саҳим ва шарик хоҳанд буд. Зеро ҳар кӣ
ба мазҳаби ваҳҳобият ошноӣ дорад, хуб медонад, ки
ин калима дар он замон тӯҳмати маҳзе буд дар ҳаққи
тоифае аз ҷавонони мусалмони мо.

Ҳар кӣ як суннат ва шева (ва ё ҳарф)-и баде (дар байни мардум) ҷорӣ
созад, пас гуноҳу ваболи он суннат (ва ҳарфи) бад ва бори маъсияти
касоне, ки амал ба он суннати бад мекунанд, ҳама бар дӯши ӯст. Бе он ки
аз бори гуноҳони ишон чизе каму коста шавад. Пораи ҳадисест, ки имом
Муслим аз Ҷарир ибни Абдуллоҳ Албаҷалӣ ривоят кардааст.
21
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Акнун пас аз пушти сар кардани ин ҳама ранҷу
мусибатҳо, вақти он расидааст, ки мо бояд аз
гузаштаи худ дарси ибрат гирифта, дигар ин навъ
ҳарфҳои фитнаангезро бар сари забон наорем ва аз
ваҳҳобӣ шудану ваҳҳобӣ гуфтан ва дигар мазҳабҳои
ғайр парҳез намоем. Зеро на ин ва на он ба суди
ислом ва нафъи муслимини кишвар намебошад.
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КИТОБИ ФИҚҲИ КАЙДОНӢ НАЗДИ
ФУҚАҲО ЧӢ ЭЪТИБОРЕ ДОРАД ВА
МУАЛЛИФИ ОН КИСТ?
Яке аз сарчашмаҳое, ки боиси ихтилофи
толибилмони мо дар масъалаи ишораи саббоба
гаштаааст, китоби Хулосаи Кайдонӣ аст. Китоби
мазкур бо эътирофи уламо агарчи ҳаҷми кӯчак ва
хӯрд дорад, вале хатову иштибоҳоти бузург дорад.
Яке аз он хатоҳо зикри ишораи саббоба дар боби
муҳаррамоти намоз аст. Муаллифи Кайдонӣ хатоан
ишораи саббобаро аз ҷумлаи амалҳои ҳаромшуда
бар намозгузор шумор кардааст.
Мутаассифона тибқи барномаҳои таълимии
гузашта китоби мазкур аз ҷумлаи китобҳои дарсии
ибтидоӣ дар диёри мо маҳсуб мешавад. Ҳар
толибилми мубтадӣ ва навомӯз аз ин раҳгузар
вориди олами фиқҳ мегардад. Пеш аз ҳама ба
матолиб ва масоили ин китоб ошно гашта, онро ҳифз
мекунад. Бинобар ин тақрибан кулли масоили ин
китоб, минҷумла масъалаи ишораи саббоба бо он
ҳукме, ки дорад, дар зеҳни ӯ чун нақши рӯи санг боқӣ
мемонад. Сабаби инкор ва манъи ишораи саббоба
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дар диёри мо яке ҳамин аст. Пас вазифаи устодони
киром ин аст, ки бояд шогирдонро аз хатову
иштибоҳоте, ки дар Хулосаи Кайдонист, огоҳ созанд.
Он чӣ саҳеҳ аст, бигиранд ва ҳар чӣ носаҳеҳ аст,
гузоранд. Чунонки фуқаҳо роҷеъ ба ҳар китобе, ки
номуътабар аст, чунин ҳукм кардаанд. Мо азм
кардаем дар ин робита маълумоти муфассале аз
муқаддимаи Умдат-ур-риъоя манзури шумо азизон
кунем.
Мавлоно

Абдулҳай

(р)

дар

муқаддимаи

навиштаи хеш роҷеъ ба китобҳои ғайри муътабари
ҳанафӣ навиштааст:
َ ُ َ ُ
َُ ُ َ
ُ
 فإنها وإن اشتَ َه َرت يف.وبة إىل لطف اهلل النسيف
الصة الكيداِّن المنس
و ِمنها خ
ّ
ً
ً
ً
ُ
َ
َ َ َََ
َ ُوها فيما بينهم ِحفظا َواس ِتذاكرا إال أنه لم ي
َ َ َ َ
عرف إىل
هر اش ِتهارا وتداول
ِ بال ِد ماوراء اِل
ُ
َ
 أو هو ممن،اآلن َحال ُم َؤ ِلفها أنه َمن هو؟ وكيف هو؟ هل هو ممن يُستنَد بِتَصنيفه
ََُ
َ
َ
َ ُ
.عرف الفقه َصنف فيه كتابا
ِ  إن من لم ي:يضب به المثل املشهور
«Хулосаи Кайдонӣ мансуб ба Лутфуллоҳи
Насафӣ яке аз китобҳои ғайри муътабари фиқҳӣ дар
мазҳаби ҳанафист. Китоби мазкур (шояд ба хотири
муҷаз

ва

мухтасар

буданаш)

дар

диёри

Мовароуннаҳр он қадар машҳуру мақбул гаштааст,
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ки ғолибан мардум онро дар синаҳо ҳифз карда,
мавриди истифода қарор медиҳанд. Вале бо вуҷуди
ин ҳама шӯҳрат ва қабулаш назди мардум
(мутаассифона) то кунун маълум нагаштааст, ки
муаллифаш аз назари зот чӣ шахсияте буда ва аз
назари ҳол чӣ кайфияте дошта? Оё ӯ аз ҷумлаи
фуқаҳоест, ки мешавад ба таснифоташ эътимод
кард? Ё аз тоифаи касонест, ки таҳти зарбулмасали
машҳури мардумии «Ҳар кӣ фиқҳ надонад, ғолибан
дар мавзӯи фиқҳ китоб менависад», дохил мешавад.
Баъдан Мавлоно Абдулҳай ихтилофи уламоро
дар таъйини муаллифи Хулосаи Кайдонӣ аз китоби
Кашф-уз-зунун нақл мекунад:
َ َ
َ
َ
ُ ُ
 اىل آخره وقد أوردها صاحب... قوال ثالث ٍة
ٍ عيني مؤلفها لَع أ
ِ وقد اخت ِلف ىف ت

... كشف الظنون

«Уламо бо назарҳои мухталиф китоби мазкурро
ба яке аз се нафари зер нисбат медиҳанд: якум –
Шамсуддин Муҳаммад ибни Ҳамзаи Фанорӣ (вафот
834 ҳиҷрӣ). Дуввум – ибни Камолпошоҳи Румӣ,
муаллифи Ал-изоҳ ва-л-ислоҳ (вафот 1025 ҳиҷрӣ).
Саввум – Лутфуллоҳи Насафӣ машҳур ба Фозили
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Кайдонӣ (соли таваллуд ва вафоташ маълум нест.
Зеро касе намедонад, ки ӯ кист ва дар кадом асре
зиндагӣ кардааст). Чунонки Шамсуддини Қуҳистонӣ,
соҳиби Ҷомеъ-ур-румуз Хулосаи Кайдониро ба исми
ин муаллиф шарҳ додааст».
Сипас Мавлонои Лакҳнавӣ нисбати ин се
нафарро ба китоби мазкур як як баррасӣ карда,
менависад:
«Нисбати Фиқҳи Кайдонӣ дар байни мардум ба
Лутфуллоҳи Насафӣ шӯҳрати бештар аз дигарон
дорад. Агар мо бинобар ин қавли машҳур Хулосаи
Кайдониро ба Лутфуллоҳи Насафӣ нисбат бидиҳем,
дар ин сурат лозим меояд, ки муаллифи он шахсе
бошад маҷҳул-уш-шаън ва маҷҳул-ул-ҳол22. Зеро мо
дар навиштаҳои ҳеҷ нафар аз уламои тарҷуманавис
роҷеъ ба ин шахс зикр ва хабаре пайдо накардаем.
Пас навиштаи чунин шахсе назди фуқаҳо ғайри
қобили эътимод буда, муътабар нест.
Аммо нафари аввал ва сонӣ, яъне ибни
Камолпошо ва ибни Ҳамза, ки ишон низ номзад ба
Маҷҳул-уш-шаън ва маҷҳул-ул-ҳол, яъне кӣ будану чӣ гуна шахс
буданаш маълум нест.
22
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таълифи

Хулосаи

Кайдонӣ

ҳастанд,

агарчи

шахсиятҳои хеле муътабар дар байни фуқаҳои
ҳанафимазҳаб ҳастанд, вале зикри масоили саҳеҳ ва
носаҳеҳ дар ин китоб бар ин далолат мекунад, ки ё
нисбати китоби мазкур ба ишон нодуруст аст ва ё
ишон дар таснифи он саҳлангорӣ ва бепарвоӣ
кардаанд, ки бидуни таҳқиқ ва тадқиқ мисли
ҳезумкаши шабкор ҳарчи ёфтаанд аз тару хушк,
навиштаанд».
Мавлоно Абдулҳай дар давоми баҳси худ илова
мекунад:
«Мутолиаи рисолаи мазкур аз аввал то ба охир
ва ошноӣ бо як силсила аз масоил, ки мухолифи
зоҳири ривоят ва кутуби муътабари ҳанафист, худ бо
садои баланд эълон мекунад, ки ин китоб ғайри
муътабар буда, ҳоли муаллифи он аз яке ду амр
хориҷ нест: Ё илму дониш ва истеъдоду малакаи
дурусте ба масоили фиқҳ надоштааст ва ё доштаааст,
вале дар таснифи рисолаи мазкура тақсир ва кутоҳӣ
кардааст, ки ҳар гуна масоили саҳеҳ ва носаҳеҳро дар
он ҷамъ кардааст».
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Дар охир Мавлоно аз Хулосаи Кайдонӣ барои
исботи таноқузгӯиҳои муаллифи он чанд мисол ба
унвони намуна зикр мекунад23:
«Хонандаи гиромӣ! Оё намебинӣ муаллифи
Кайдонӣ воҷиби шаръӣ ва истилоҳиро дар аввали
рисолааш таъриф мекунад ба амале, ки бо далели
гумонии шубҳанок собит гаштааст. Баъдан дар
боби дуввум, ки махсуси воҷиботи намоз аст, меорад:
яке аз воҷиботи намоз лафзи такбир барои таҳрима
аст. Ин қавли соҳиби Кайдонӣ мухолифи аксари
кутуби муътабари ҳанафист. Дар фатовои муътабари
ҳанафӣ лафзи такбир барои таҳрима суннат хонда
 23أال ترى أنه عرف الواجب يف مفتح رساتله :بما ثبت بدِلل فيه شبهة وذكر عن حكمه حكم الفرض عمال ال

اعتقادا ثم ذكر يف ابلاب اثلاِّن املنعقد بليان واجبات الصالة :من مجلة الواجبات لفظ اتلكبري للتحرمة .وهذا خمالف
ألكرث الكتب املتعَبة فإنهم رصحوا بأمجعهم أن لفظ اتلكبري للتحرمة سنة ال واجب وال رشطّ .
وعرف احلرام يف مفتح

رساتله بما ثبت اِليه فيه بال معارض وذكر ان حكمه اثلواب بالرتك هلل عزوجل ...
املنعقد ِ َتلعداد املحرمات :منها اجلهر بالتسمية واإلتلفات يمينا وشماال بتحويل بعض الوجه،
ثم ذكر يف ابلاب اخلامس
ِ
واإلتكاء لَع األسطوانة أو اِلد وَنوه بال عذر ،ورفع اِلدين يف غري ما رشع ورفع األصابع يف الركوع والسجود،

واجللوس لَع عقبيه للتشهد واإلشارة بالسبابة يف التشهد والزيادة بعد اتلكبري واثلناء ...وهذا لكه خمالف ألكرث الكتب
ُّ
املعتَبة بل لكها فإنهم َعدوا أكرث هذه األشياء يف املكروهات وبعضها ليس بمكروه أيضا لَع القول الصحيح اذلي ليس
َ
َ
َ
ما سواه إال غلطا قبيحا اكإلشارة بالسبابة .أو لم يعلم أن تعريف احلرام اذلي ذكره ليس بصادق لَع أكرثها .فأي نيه
ورد يف اجلهر بالتسمية ويف رفع اِلدين يف غري ما رشع ويف اإلشارة بالسبابة ويف زيادة األذاكر لَع اثلناء وغريه .ونظائر

هذا يف تلك الرسالة كثرية شاهدة لَع أنها جامعة للغث والسمني من غري فرق بني الشمال واِلمني .واحلكم يف هذه
َ َ
الكتب الغري املعتَبة وأمثاَلا أن يؤخذ ما صفا منها ويرتك ما كدر منها وأن ال يؤخذ بما فيها إال بعد اتلأمل واتلفكر...
إلخ.
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шудааст, на воҷиб ва шарти намоз. Ҳамчунин
муаллиф дар оғози рисола ҳароми истилоҳиро
таъриф мекунад24: «Ҳаром дар истилоҳ ва забони
фиқҳ амали наҳйшудаеро гӯянд, ки дар муқобилаш
далели зид (яъне далели ибоҳат) надорад». Сипас дар
боби панҷум, ки махсуси муҳаррамоти намоз аст,
меорад: яке аз ҳаромҳои намоз баланд гуфтани
бисмиллоҳ аст. Дигар ҳароми намоз нигаристан ба
ҷониби чап ва рост аст ба гардонидани баъзеи рӯй ва
такя кардан аст бар сутун ва бар даст ва монанди он
бе узр. Дигар бардоштани дастҳост дар ғайри
такбири таҳрима ва дуои қунут, дигар амали ҳаром
дар намоз нишастан бар ду пошна аз барои ташаҳҳуд
аст, дигар ишорат кардан ба ангушти саббоба дар
ташаҳҳуди намоз аст, дигар зиёда кардани чизе баъд
аз қироати такбир ва саност. Ин ҳама мисолҳое, ки
дар боби муҳаррамот овардааст, мухолиф ба аксари
китобҳо, балки мухолиф ба кулли китобҳои
муътабари ҳанафист.
Зеро фуқаҳо аксари мисолҳои мазкураро дар
боби макрӯҳот зикр кардаанд, на дар боби

. احلرام ما ثبت اِليه فيه بال معارض24
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муҳаррамот. Баъзе аз ин мисолҳо бинобар қавли
саҳеҳе, ки ҷуз он ҳарчи гуфтаанд, ғалати фоҳиш аст,
аслан макрӯҳ нест, чӣ расад ба он ки ҳаром гӯянд
мисли ишораи саббоба? Оё муаллифи Кайдонӣ
намедонад таърифе, ки дар шарҳу тафсири ҳароми
шаръӣ гуфтааст, бар аксари мисолҳои дар боби
ҳаром овардааш содиқ ва рост намеояд. Масалан дар
масъалаи баланд гуфтани бисмиллоҳ ва бардоштани
дастҳо дар ғайри такбири таҳрима ва ё дар масъалаи
ишораи саббоба ва зиёда кардани азкор бар санои
намоз, кадом наҳйи било муъориз (бе далели зид) аз
забони соҳиби шариъат ривоят шудааст? На, ҳаргиз
наҳйе аз Расули Акрам (с) роҷеъ ба ин масоил ривоят
нашудааст. Бар хилофи гуфтаи Фиқҳи Кайдонӣ
аъмоли мазкура дар намоз бо қавл ва феъли Расули
Акрам (с) дар зимни ҳадисҳои саҳеҳ ба субут
расидааст».
Саранҷом Мавлоно дар ин робита чунин
хулосабандӣ мекунад:
«Назири мисолҳои фавқуззикр дар рисолаи
Кайдонӣ хеле-хеле зиёд аст, ки онҳо бо забони
безабон шаҳодат бар ин медиҳанд ки рисолаи мазкур
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ҷомеъи масоили саҳеҳ ва носаҳеҳ, қавӣ ва заъиф буда,
фарқ байни дасти росту дасти чап накардааст. Пас
ҳукми фуқаҳо дар шаъни чунин китобҳои ғайри
муътабар ин аст, ки ҳар чӣ софу саҳеҳ аст, гирифта ва
ҳар чӣ тира ва носаҳеҳ аст, гузошта шавад. Ва ба
фатвои он амал карда намешавад, магар баъд аз
тафаккур ва тааммули зиёд ва исботи онки ин
масоил бо масоили китобҳои муътабараи ҳанафӣ
мухолафат надорад»25.
Алломаи Шомӣ – муаллифи китоби машҳури
ҳанафӣ Радд-ул-муҳтор дар шарҳи уқуди Расм-улмуфтӣ дар бораи китобҳое, ки муаллифи мушаххас
ва муътабар надоранд, менависад: «Танҳо мутолиа
кардани чунин китобе (мисли Хулосаи Кайдонӣ), ки
муаллифаш мушаххас набошад, дуруст нест ва фатво
додан аз он ҷоиз нест».

25

Муқаддимаи Умдатурриъоя, саҳ 12-13.
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ҲУКМИ КАСОНЕ, КИ МАСХАРА БА
СУННАТИ ИШОРАИ САББОБА МЕКУНАНД
Шояд ин рисолаи нафис ва дар маънои худ
беназири Мулло Алиқорӣ бори аввал аст дар диёри
мо табъу нашр мешавад. Агар ба ҷои Фиқҳи Кайдонӣ
ва Фарзи айн навиштаҳои чунин муҳаққиқон дар
диёри мо мунташир мебуд ва дар дастраси омма
қарор мегирифт, ҳеҷ гоҳ мардуми мусалмони мо бо
тақлиди кӯр-кӯрона чунин суннати ҳасанаро бидъати
қабеҳа ва ё ҳаром ва макрӯҳ намехонданд. Ва худро аз
фазилату

савоби

он

маҳрум

ва

бенасиб

намегардонданд. Ва ё ҳаргиз онро ба боди масхара
гирифта, тавҳину таҳқир намекарданд. Ҷои хеле
таассуф ва андӯҳ аст, ки гоҳо тавҳину таҳқир ва
беадабӣ нисбати ин суннати саҳеҳа аз забони баъзе
афроде, ки худро аҳли фазлу илм мегӯянд, шунида
мешавад. Яке аз олимҳои инчунонӣ бо ифтихор ва
вақоҳат мегӯяд: «Ман то кунун дар намоз ишораи
саббоба накардаам». Гӯё ишон маъсият ва гуноҳи
бузургеро тарк карда бошанд.
Дуввумӣ, ки имомхатиби масҷид ҳам буда, дар
яке аз намозҳои ҷумъа дар ҷавоби суол аз ишораи
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саббоба

гуфта:

«Алҳамду

лиллоҳ

дар

байни

намозгузорони масҷиди мо нафаре аз танбурнавозҳо
нестанд»

(Яъне

ишораи

саббоба

мекардагиҳо

нестанд).
Ҷоҳили дигаре онро ба таҳрик ва ҷунбидани
олати кӯдак ташбеҳ кардааст. Аз ин ҳолати ҷаҳл
Худоё паноҳ!
Воқеан ин ҳарфҳо масхара ва таҳқири сареҳест ба
суннати санийяи Расули Акрам (с), ки таъвилу
тафсирнопазир аст. Албатта дар судури чунин
беадабиҳо нисбат ба суннати мутаҳҳари Расули
Акрам (с) пеш аз ҳама уламои уммат гунаҳгоранд.
Зеро баъзе аз уламо бо вуҷуде, ки аз аҳодиси ишораи
саббоба огоҳӣ доранд, вале боз аз рӯи таъассуб
бошад ва ё иллати дигар ҳангоми шунидани ин навъ
тавҳин ва таҳқирҳо сукут ихтиёр мекунанд. Дар ҳоле,
ки вазифаи онҳо дар чунин маврид алалақалл манъ
кардани масхаракунандагони аблаҳ аст аз густохӣ
кардан ба соҳати муқаддаси Расули Акрам (с). Вақте
ишон чун шайтони ахрас (безабон) дар баробари ин
аблаҳон сукут ихтиёр мекунанд ва наҳй аз мункар
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намекунанд, пас бидонанд, ки дар кайфари ин гуноҳи
кабира онҳо низ шарик хоҳанд буд.
Муаллифи

Хулосат-ул-фатово

Тоҳир

ибни

Аҳмади Бухорӣ дар китоби «Алфоз-ул-куфр»
менависад:
ِ َاإلستِخف
ِ
ِ ق
ِ ير َيكفُُر إِن قال بِطَري
ِ ولو قال لِ َش
.اف
رسول اهلل (ص) ُش َع ًا
عر
«Ҳар ки мӯи Расули Акрамро (с) аз рӯи
истихфоф26 ва таҳқир «мӯяк» ва ё «мӯякча» бигӯяд,
кофир мешавад».
Ва боз аз Абуюсуф (р) нақл мекунад, ки ишон
дар ҳузури халифа Ҳорунаррашид аз Расули Акрам
(с) ривояти ҳадис карданд, ки он ҳазрат (с) кадӯро
дӯст медоштанд27. Шахсе аз ҳозирини маҷлис гуфт:
ман кадӯро дӯст надорам. Абуюсуф дастур доданд, то
шамшеру натъ28 биёранд ва ӯро гардан бизананд.
Фавран он мард аз ин гуфтаи худ пушаймон шуда,

26

Сабӯк шумурдан ва хор доштан ва ҳақир донистан.

ُّ اكن َُي2٧
ب القرع

Суфра ё фарши чармӣ, ки маҳкумшудаи ба қатлро рӯи он гардан
мезаданд.
28
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истиғфору тавба кард ва Абуюсуф аз хуни ӯ
даргузашт. Муаллиф дар давоми он меорад29:
«Агар мусалмоне ҳадисе (албатта ҳадиси саҳеҳ) аз
аҳодиси набавиро рад кунад (ва гӯяд қабул надорам),
баъзе аз мутақаддимини машоихи мо он шахсро
мутлақан ҳукм ба куфр кардаанд (баробар аст, ки
ҳадиси радкардаи ӯ мутавотир бошад ё не) ва тоифае
аз мутааххирини машоих фатво ба куфри ӯ додаанд,
дар сурате ки он ҳадиси мутавотир бошад». (Поёни
иқтибос).
Шоҳ Абдулазизи Деҳлавӣ дар фатовои хеш
пиромуни ин масъала ба тариқи суолу ҷавоб
навиштааст:
Суол: шахсе аз ҳадиси шариф мункир шавад, чӣ
ҳукм дорад?
Ҷавоб: инкори ҳадиси шариф чанд эҳтимол
дорад:

 فقال بعض مشاخئنا يكفر (أي مطلقا سواء اكن احلديث متواترا أو غري متواتر) ومن املتأخرين من، ولو رد حديثا2٥
38٥\4 ، كتاب الفاظ الكفر، (خالصة الفتاوى. انتىه. هذا إذا اكن متواترا:قال
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Якум ин ки тамоми аҳодисро инкор кунад. Ин
худ куфр аст. Дуввум ин ки ҳадиси мутавотири
бетаъвилро инкор намояд. Ин инкор ҳам куфр аст.
Сеюм ин ки ҳадиси саҳеҳеро, ки аз оҳод бошад, маҳз
ба ҳавои нафсонӣ назар бар ин ки ҳадис мунофии
табъ (ва ё мухолифи мазҳаб) ва ё хилофи маслиҳати
дунявист, инкор намояд. Ин навъ инкор гуноҳи
кабира аст ва ин мункир мубтадеъ ба бидъати сайиа
аст…30»
Муло Алиқорӣ дар рисолаи «Тазйин-ул-ибора
литаҳсин-ил-ишора» тақрибан 35 ҳадис бо тариқаҳои
(роҳҳои,

ривоятҳои)

мухталиф

аз

саҳобиҳои

мутаъаддид (сершуморе) дар боби ишораи саббоба
аз Расули Акрам (с) ривоят карда, дар охир хулоса
кардааст, ки аҳодиси ин боб ба ҳадди тавотури
маънавӣ расидаанд31. Вале баъзе аз уламо онро ба

Фатовои Азизӣ, саҳ 15.
Ҳадиси мутавотир ҳадисест, ки онро дар ҳар табақае аз табақоти
санадаш ровиёни зиёде ривоят карда бошанд (ҳадди ақал дар ҳар табақа
адади ровиён 10 нафар бошад), ки ақл иттифоқи ин ҳама ровиёнро дар
сохтан ва бофтани он ҳадис муҳол ҳукм мекунад.
Ҳадиси мутавотир ба ду қисм ҷудо мешавад. 1 - Мутавотири
َّ من كذب
лафзӣ, ки лафз ва маънои он мутавотир бошад. Мисли ҳадиси يلع
ً
، متعمدا فليتبوأ مقعده من اِلارки ҳафтоду чанд нафар аз саҳобӣ онро бо ҳамин лафз
30
31

ривоят кардаанд. 2 - Мутавотири маънавӣ, ки маънои он мутавотир
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бошад, на лафзи он. Мисли аҳодиси рафъи ядайн (бардоштани дастон)
дар ҳолати дуо. Тақрибан 100 ҳадис аз Расули Акрам (с) дар ин боб ривоят
шудааст (албатта бо ривояти саҳобиҳои мутааддид ва зиёде). Локин дар
қазияҳои мухталиф, масалан дар дуои истисқо (талаби борон) ва дуои
қунут ва дуои баъд аз намоз ва ғайра. Аммо ҳар кадом аз он қазияҳо ба
танҳоӣ ба дараҷаи тавотур нарасидааст. Вале қадри муштарак дар ин
ривоятҳо ҳамин аст, ки он ҳазрат (с) дар ҳолати дуо дастҳоро баланд
мекардаанд. Ин маъно ба эътибори маҷмӯи ривоятҳо ба дараҷаи тавотур
расидааст.
Аз таҳқиқ ва мутолиаи рисолаи Алӣ Қорӣ маълум мешавад, ки
маҷмӯъи саҳобиҳое, ки ишораи саббобаро аз Расули акрам (с) нақл
кардаанд, ёздаҳ нафаранд. Нуҳ нафари эшон сароҳатан бо ному насаби
худ зикр шудаанд, ки онҳо Абдуллоҳ ибни Умар, Абдуллоҳ ибни Зубайр,
Воил ибни Ҳуҷр, Абуҳурайра, Абуҳумайди Соъидӣ, Хаббоби Ғифорӣ,
Муъоз ибни Ҷабал, Абдурраҳмон ибни Абзо, Уқба ибни Омир
(разияллоҳу таъоло анҳум) ҳастанд. Вале аз ду нафар саҳобии дигар ному
насабе зикр нашудааст. Балки фарзандони эшон, ки аз ҷумлаи тобиъин
ҳастанд, аз забони онҳо ривояти ҳадис кардаанд. Яке аз онҳо бобои Осим
ибни Кулайб ва дигари падари Молик ибни Нумайри Хузоъӣ ҳастанд.
Ногуфта намонад, ки маълум набудани ному насаб ва тарҷумаи ҳоли
саҳобӣ дар сиҳати ҳадис айбу таъне ворид намекунад. Зеро аз назари аҳли
Суннат ҳама саҳобагони паёмбари акрам (с) ровиёни одил ва содиқ
ҳастанд.
Дар ҳар ду сурат ҳадиси мутавотир илми зарурӣ ва яқиниро
ифода мекунад ва инсон бидуни тардид мукаллаф (маҷбур) ба қабули он
мебошад ва инкори он куфр аст. Чунончӣ дар усули фиқҳ мазкур аст.
Дар истилоҳи муҳаддисин – Ҳадиси машҳур ҳадисест, ки ҳадди
ақал ровиёнаш дар ҳар табақа аз се нафар кам набуда, вале ҳадди аксари
он камтар аз адади ровиёни ҳидиси мутавотир аст. Аммо донишмандони
илми фиқҳ ҳадиси машҳур ҳадисеро гӯянд, ки дар табақаи аввал (яъне
саҳобиҳо) ҳадди ақали ровиёни он се нафар буда, вале дар табақаи сонӣ
(дуввум) ва солис (сеюм) чунон машҳур гаштааст, ки ба ҳадди ҳадиси
мутавотир расидааст ва ҷумҳури уммат онро ба сару чашм пазируфтаанд.
. وال خالف بني العلماء يف لزوم العمل باملتواتر واملشهور. وهو يوجب علم الطمأنية ويكون إنكاره بدعة:حكمه
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дараҷаи ҳадиси машҳур расонидаанд. Гуфтаҳои боло
дар фатовои Дорулулуми Девбанд бо қалами аллома
Муҳаммадтақии Усмонӣ низ чунин омадааст.
Хулосаи калом: инкори аҳодиси ишораи саббоба
дар ҳар ду сурат ва ё таҳқири суннате, ки бо ҳадисҳои
саҳеҳ собит гаштааст, агар аз рӯи ҷаҳлу нодонӣ
бошад, бар мункир ва қоили он воҷиб аст, ки фавран
аз гуфтаи худ тавба ва истиғфор бикунад. Чунонки
дар қиссаи Абуюсуф (р) гузашт. Вале агар инкор ва
тавҳини ӯ дониста аз рӯи таъассуб ва истихфоф
бошад, пас ҳукми ӯ ҳамон аст, ки муаллифи Хулосатул-фатово дар китоби худ ва Шоҳ Абдулазизи
Деҳлавӣ дар фатовои хеш ва Мулло Алиқорӣ дар
рисолаи беназираш зикр кардааст. Албатта бар ӯ
тибқи фатвои ин азизон аввалан таҷдиди имон,
баъдан таҷдиди никоҳ – агар соҳиби зан бошад –
лозим ва зарур аст.

Ҳадиси машҳур аз назари ҳукм маълумоти оромбахше ба кас
ифода мекунад ва инкори он бидъат буда бо иттифоқи уламо амал
кардан ба ҳукми ҳадиси мутавотир ва машҳур воҷиб аст.
Хулоса, аҳодиси ишораи саббоба хоҳ мутавотир бошад, хоҳ
машҳур, бар мо лозим аст, ки ба муқтазои он амал кунем. (Ниг.
Мусталаҳ-ул-ҳадис с.-19 ва Тасҳили усули шошӣ с.-146).
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ۡ
ۡ
ُ ۡ
ۡ
ُ
ِنك ۡم إ ِ ذل خ ِۡز ر
﴿فما جزا ُء من يفعل ذل ِك م
ِي ِف ٱليوة ِ ٱ ُّدلنيا وي ۡوم ٱلقِيمة
ُ
ُ يُر ُّدون إل أش ِد ٱلۡعذاب وما ٱ ذ
]8٩ :﴾ [ابلقرة٨٥ ّلل بِغفِل ع ذما ت ۡعملون
ِ
ِ
«Пас ҷазои чунин мардум (тавҳингар) ба ҷуз
зиллату хорӣ дар зиндагии ин ҷаҳон ва сахттарин
азоб дар рӯзи қиёмат дигар чист? Ва Худо ғофил аз
кирдори шумо нест».
(Сураи Бақара 85)
Хидмати мо дар табъу нашри вижарисолаи
Алиқорӣ (р) ба ғайр аз муқаддима, тарҷума ва
замима иборат аст аз:
1. Шарҳу тафсири баъзе калимот ва ҷумалот дар
байни () қавсайн.
2. Кӯчонидани санадҳои ҳадис аз матни рисола
ба поварақи он ва илова намудани бархе маълумоти
изофӣ дар он ҷо.
3. Танзиму тартиб ва унвон гузоштани мавзӯъҳо.
Яъне мавзӯъбандӣ кардани он.
4. Бо шумораҳо муайян ва муҳаддад сохтани
ҳадисҳо ва ривоятҳои фиқҳӣ.
Ин ҷониб бо ин хидмати ночизи худ аз
Худованди бахшоянда ва меҳрубон умед дорам, ки
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дар миллати мусалмони мо чашми басират,
иттифоқу ваҳдат, тавфиқи пайравӣ намудан ба
Қуръону суннат, хосса бар ин масъалаи ихтилофия
нуқтаи таммат иноят бифармояд. Омин, ё Арҳама-рроҳимин.
Агар хонандагони мӯҳтарам дар навиштаи мо
саҳву хатое пайдо намоянд, умедвор ҳастем, ки бо
фазлу карами хеш моро маъзур медоранд. Зеро
ягона нусхае, ки мо аз ин рисола дар ихтиёр доштем
ва аз он истифода кардем, хеле мағшушу норавшан
ва он ҳам дар ҳошияи Фиқҳи Кайдонӣ навишта шуда
буд.
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БИСМИЛЛОҲИР РАҲМОНИР РАҲИМ
احلمد هلل اذلي هدانا للتوحيد وأشار ِلا إىل معىن اتلفريد والصالة والسالم لَع
.من أظهر العجز عن القيام بتمام اتلحميد ولَع آل وأصحابه أرباب الطريق السديد
:أما بعد
Пас аз санои Худованди ҷаҳон ва дуруди
Паёмбари инсу ҷон, Алӣ ибни Султонмуҳаммад
маъруф ба лақаби Алиқорӣ (р) мегӯяд: Ин рисолаи
кӯчак масъалаи хеле муҳиммеро таҳқиқ ва баррасӣ
мекунад. Мавзӯъи мавриди баҳс масъалаи ишора
кардан ба ангушти шаҳодат ва ё саббоба дар
ташаҳҳуди намоз аст.
Дар рисолаи мазкура далелҳои фаровоне роҷеъ
ба исботи ишораи саббоба дар намоз, кайфияти адо
кардани он, нақли ривоятҳои мухталифа перомуни
он ва интихоби қавли муътамад аз байни он
ривоятҳо зикр хоҳад шуд. Умедворам ба баракати
зинда гардонидани ин суннати таркшуда банда низ
дар сафи эҳёгарони суннатҳои Расули Акрам (с)
дохил шуда, машмули башорати ишон гардам, ки
фармуда:
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32

َ َ
َ َ َ َّ
َ
ومن أ َحبَّ ِّن اكن َميع يف اجلَنة
َمن أحىي ُسن ِِت فقد أ َحبَّ ِّن

«Ҳар кӣ як суннати аз байн рафтаи маро зинда
кунад, дар ҳақиқат муҳиб ва дӯстдори ман аст. Ва ҳар
кӣ муҳиб ва дӯсти ман шуд, бе шакку шубҳа ҳамроҳи
ман дар биҳишт аст».
Рисолаи худро «Тазйин-ул-ибора литаҳсин-илишора» номгузорӣ кардаам33.

Пораи аз ҳадисест, ки Тирмизӣ аз Анас ибни Молик (р) дар китоби
Ҷомиъи Тирмизӣ ривоят кардаанд. Вале дар нусхаҳои Ҷомеъи Тирмизӣ
каме тафовут аст. Масалан дар нусхае, ки соли 1315 ҳиҷрӣ дар Деҳлӣ чоп
шудааст, чунин омадааст:
من أحىي سنِت فقد أحياىن ومن أحياىن اكن ميع يف اجلنة
32

Баъдан шореҳ дар зери ҳадис ишора кардааст: Дар нусхае: من أحىي سنِت فقد
 أحبّن ومن أحبّّن اكن ميع يف اجلنةИн ҳамон ривоятест, ки Алиқорӣ (р) дар рисолаи
худ интихоб кардааст. Аммо дар фатовои Азизии Шоҳ Абдулазиз
муҳаддиси Деҳлавӣ ҳамин ҳадисро бо ривояти Тирмизӣ чунин
навиштаанд:
من أحب سنِت فقد أحبّن ومن أحبّن اكن ميع يف اجلنة
Шояд барои ин суннати санийя, чун зинат ва зеваре шавад, ки ҳусн бар
ҳусни он зам намояд ва таваҷҷӯҳи муслиминро бар он мунсариф
бигардонад.
33
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ДАЛЕЛҲОИ ИШОРАИ САББОБА АЗ
ҚУРЪОН ВА ҲАДИС
Дар Қуръони азимушшаън далоили ин масъала
ба сурати муҷмал ва фишурда омадааст. Ва он, ҳамон
оятҳоест, ки амр ба мутобиат намудан аз суннати
Расули Акрам (с) мекунад. Мисли:
َ َ
َ ُ
ُ َّ
ُ َ َ ُ ُ ُ َ ُ
ُ َ َ
اهلل (أي ِيف إطاع ِة
وما نهاكم َعنه فانتَ ُهوا واتقوا
وما آتاكم الرسول فخذوه
ُ َ َ َّ ُ َ
َ
قاب
ِ من ِسواه) ِإن اهلل ش ِديد ال ِع
«Ҳар он чӣ Паёмбар ба шумо биёрад, бигиред! Ва
ҳар чӣ наҳй кунад во гузоред! Ва (дар нофармонӣ
кардани Паёмбар) аз Худо битарсед, ки Худо сахт
азобкунанда аст (осиёнро)»34 .
َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ً
ُ َ
يهم َح ِفيظا
ِ من ي ِط ِع الرسول فقد أطاع اهلل ومن توَّل فما أرسلناك عل
«Ҳар кӣ Расулро итоат кунад, Худоро итоат
кардааст. Ва ҳар кӣ мухолафат кунад, (кайфари
мухолафаташ бо Худост) ва мо туро ба нигаҳбонӣ (ва

34

Ҳашр, ояи 7.
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муҳосибаи аъмоли онҳо) нафиристодаем. (балки
барои таблиғ ва даъват фиристодаем)»35 .
Дар Қуръони карим назири ин ду оят роҷеъ ба
ин мавзӯъ оятҳои зиёде ҳастанд. Аммо далоили ин
масъала аз суннати Расули Акрам (с) ҳадисҳои
фаровонест, ки порае аз онҳоро соҳиби Мишкот-улмасобиҳ Шайх Валиюддин Хатиби Табрезӣ (р) дар
китоби худ зикр намудааст.

35

Сураи Нисо, ояи 80.
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ЗИКРИ ҲАДИСҲО АЗ МИШКОТУЛ МАСОБИҲ
ُ َ َ
َ
َ َ
ُ َ مر َر
َ  َعن ابن ُع-1
هلل (ص) إذا ق َع َد ِيف التش ُّه ِد
ِ  اكن رسول ا:يض اهلل عنهما قال
ِ
ََ َ ُ ُ ََ َ َ َ َ َ ُ
ََ َ ُ ُ ََ َ َ َ
َ َ َ ََ َ َ ُ
َ
َ
ُ
ُ
وضع يده اليرسى لَع ركب ِت ِه اليرسى ووضع يده اِلمىن لَع ركب ِت ِه اِلمىن وعقد ثالثة
َ َو ََخس
3٥ َ َّ َّ
َ َني َوأ
شار بِالسباب ِة
ِ
«Ибни Умар ривоят мекунад: Паёмбари Акрам
(с) вақте дар қаъдаи аввал ва ё қаъдаи сонӣ
менишастанд, дасти чапро бар зонуи чап ва дасти
ростро бар зонуи рост мегузоштанд ва ангуштони
дасти ростро ба сурати адади 53 мебастанд37 ва ба
ангушти шаҳодат ишора мекарданд».
Тафсири ақди мазкур (яъне ақди 53) ба шарҳи
зер аст: се ангушти ахирро қабз ва ҷамъ мекунад ва
ангушти шаҳодатро паҳн ва раҳо мекунад. Сари
ангушти бузургро (яъне нарангуштро) дар бехи
ангушти шаҳодат мегузорад. Ин равиши ишора дар
Муслим ривоят кардааст.
Бидон, ки аҳли ҳисоб ақдҳо доранд, ки дар ангуштон мебанданд. Ҳар
яке аз ин ақдҳоро барои адади муайян вазъ кардаанд. Масалан ҳамин
ақди 53, ки дар ин ҳадис мазкур аст, сураташ он аст, ки муаллиф баъдан
тафсир мекунад. Дигар ақди тисъин, яъне адади 90 аст. Сурати он ин аст,
ки ангушти панҷумро бо ангушти чаҳорум қабз кунад ва ангушти
мусаббиҳаро паҳн кунад ва сари ангушти ибҳомро бар сари ангушти
миёна ниҳад ва ҳалқа созад. Ин навъ ишора назди уламои ҳанафӣ ва
мазҳаби имом Аҳмад мухтор аст. Чунонки дар ҳадиси оянда биёяд.
36
37
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ташаҳҳуди намоз мазҳаби мухтор назди аиммаи
шофиъия аст. Аммо мазҳаби мухтор назди уламои
ҳанафӣ дар навъи ишораи саббоба баъдан зикр хоҳад
шуд.
Муаллифи Мишкот-ул-масобиҳ дар идомаи
ҳадиси гузашта мегӯяд:
َ
َ
َ  " َاك َن إذا َجلَ َس يف:ً  َويف رواية َعنه أَيضا-2
الصال ِة َو َض َع يَ َدي ِه َلَع ُركبَتي ِه َو َرف َع
ِ
ِ ِ
َ
ََ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ ََُ
اإلبهام يدعو بِها (أي ي ِشري بِها) ويده اليرسى لَع ركب ِت ِه
ِ ِإصبعه اِلمىن الِت ت ِِل
َ
.باس َطها َعليها
ِ
«Дар ривояти дигар аз ибни Умар омадааст: Ҳар
гоҳ Паёмбари Акрам (с) дар ташаҳҳуди намоз
менишастанд, ҳар ду даст бар ду зонуи худ
мегузоштанд ва ангушти саббобаи ростро, ки дар
ҷивори ангушти ибҳом аст, баланд мекарданд дар
ҳоле, ки ба он дуо мекарданд (яъне дар вақти таҳлил,
бо бардоштани ангушт ба ваҳдонияти Ҳақ Таъоло
ишора мекарданд) ва дасти чапро дар ҳолати паҳну
густурда бар зонуи чап мегузоштанд»38.

38

Муслим ривоят кардааст.
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ُ
َ
َ
َ ُ َ ِ الز َبري َر
َ
ُ هلل بن
هلل (ص) إذا ق َع َد
ِ  وعن-3
ِ  اكن رسول ا:يض اهلل عنهما قال
ِ
ِ ِ عبد ا
َ
ُ َي
َ ُدعو – أَي يَقرأ
اتلحيات – َو َو َض َع يَ َد ُه اِلُمىن َلَع ف ِخ ِذهِ اِلُمىن َو َي َد ُه اليُرسى َلَع
َ
ُ َّ َ
َ الس َّبابَة َو َو َض َع إ
ُ
ُ الوسطى
َّ ار بإصبَعه
َ ََ
ُ بهامه َلَع إصبَع ِه
ويل ِق ُم كفه
ِ
ِ ِ ِ ِ خذهِ اليرسى َوأش
ِ ف
ِ ِ
ِ
َ ََُ ُ
َّ َ َ ُ
َ َ ََُ ُ ُ
ُ
َ احة َك ِّفه اليُرسى َحىت َص
ارت ُركبَتُه كأن
ِ ِ اليرسى ركبته – أي يدخل ركبته ِيف ر
َ ُ َ ُ
َ ََ ُ
َ
3٥
.هل ال ِعلم
ِ  وهذا ِاخ ِتيار بعض أ.اللقمة ِيف ك ِف ِه
«Абдуллоҳ ибни Зубайр ривоят мекунад, ки
Паёмбари Акрам (с) вақте дар қаъдаи намоз
менишастанд,

дуо

мекарданд.

Яъне

Аттаҳиёт

мехонданд ва дар он ҳолат дасти ростро бар рони
рост ва дасти чапро бар рони чап мегузоштанд. Ба
ангушти саббобаи дасти рост ишора мекарданд. Ва
сари нарангушти худро бар сари ангушти миёна
мегузоштанд40 ва зонуи худро монанди луқмаи даҳон
дар кафи чап медароварданд. Ва ин даровардани
зону дар дохили каф ихтиёри баъзе аз аҳли илм аст».

Муслим ривоят кардааст.
Яъне ҳалқа мекарданд, чунонки тафсири мазҳаби мо ҳанафиҳо аз ақди
тисъин, яъне адади 90 ҳамин аст.
39
40
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َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ
َُ
ُ
َُ َ
َ َ
افرتش ِرجله
 ثم جلس ف:هلل (ص) قال
ِ ول ا
ِ جر عن رس
ٍ بن ح
ِ  عن وائِ ِل- 4
َ
َ َ
ُ َ َ َّ
ُ ََُ َ َ
ُ
خذ ِه اليُرسى َو َحد ِمرفقه اِلُمىن َلَع فخ ِذهِ اِلُمىن
ِ اليرسى َو َوضع يده اليرسى لَع ف
َ َ
َ
ً َ ً َ َُ
َ
َ َ
ُ َ األ َصابع َو ُه َما اخل
ِنَص
(يَعّن َج َعله ُمنف ِردا َو ُمنف ِصال َعن ف ِخ ِذهِ) َوقبَض ثنتني (أي ِمن
ِِ
َ ُ
َ ُ َ َ
َ َ َ َ َ َ ً َ َ َ َّ َ ُ َ َوابل
ُ ام ُه بإصبَع ِه
الوسطى اكحلَلق ِة) ث َم َرف َع إِصبَ َعه (أ ِي
ِ ِ ِ  (أي أخذ إِبه.نَص) َوحلق حلقة
ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ً
ً
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ ِّ َ ُ
َ ارة َواحدة عند اجلُمهور َو
ََ
َ ري بها إش
ُ
ِّ
َ
قت
ِ ِ
ِ ِ المسبحة) فرأيته َيركها ويدعوا بِها (أي ي ِش
ِ
َ َ َّ
َ ارةً ُمتَ َع ِّد َد ًة ع
َ ِح ُة ا
َّ َّ َّ َ
َ ند اإل َمامِ َمالك َر
َ  َوإ َش،ادة
.)ِآخ ِره
ِ
ِ ات إِىل
ِ
ِ ِ
ِ هلل عليه ِمن أو ِل اتل ِحي
ِ
ِ ِ الشه
«Воил ибни Ҳуҷр ривоят мекунад: Паёмбари
Худо (с) замоне, ки дар қаъда менишастанд, пои
чапро барои нишастан мегустарониданд ва дасти
чапро бар рони чап мегузоштанд. Оринҷи ростро аз
рони рост ҷудо ва баланд мекарданд ва ду ангушт аз
ангуштони дасти рост (лелак ва ангушти қабл аз он)ро қабз мекарданд. Ангушти миёнаро бо ангушти
бузург ба сурати ҳалқа мекарданд. Сипас ангушти
шаҳодатро дар вақти таҳлил (яъне ло илоҳа гуфтан)
баланд мекарданд. Пас он ҳазратро дидам, ки
ангуштро меҷунбониданд41 .
Назди ҷумҳури (аксари) аиммаи мазоҳиб
намозгузор фақат як бор ишорат мекунад ва он
ишорат ҳангомест, ки калимаи шаҳодатро қироат
41

Абудовуд, Дорамӣ ва Насоӣ ривоят кардаанд.
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мекунад. Вале дар назди имом Молик (р) аз аввали
аттаҳиёт то охири қаъда ишорат мекунад. Ҳадиси
мазкур маъхази ҷумҳури уламои мост дар қавле, ки
ихтиёр кардаанд (ки он ақди тисъин аст). Ва низ
қавли мухтор дар мазҳаби мо ҷамъ байни вазъ ва
ишора аст42.
Фуқаҳои мазҳаби мо дар таълими ишораи
саббоба мегӯянд: намозгузор ангушти саббобаи
худро замоне, ки «ло Илоҳа» мегӯяд, баланд мекунад
ва вақте, ки «иллаллоӯ» мегӯяд, мегузорад. Зеро
баланд кардани ангушти шаҳодат дар вақти таҳлил
ишора ба нафй ва инкори маъбудҳои ботил намуда,
гузоштани он ишора ба исботи ваҳдоният ва
ягонагии маъбуди барҳақ мекунад (фалсафа ва рози
ишораи саббоба дар ташаҳҳуди намоз ҳамин аст).
Дар адо кардани ишораи саббоба дар хондани
ташаҳҳуд байни қавли намозгузор, ки шаҳодат ба
ваҳдонияти Худост бо феъли ӯ, ки ишора ба ягонагии
маъбуди

барҳақ

аст,

мутобиқати

комил

ҳукмфармост.
Яъне намозгузор дар ибтидо дасти ростро чун дасти чап бар рони худ
мегузорад ва вақте, ки ба калимаи шаҳодат расид, ангуштҳоро ҷамъ
намуда, ишора мекунад. Аммо дар мазҳаби имом Молик аз аввали қаъда
то охири он ишора мекунад, чунонки зикр шуд.
42
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ُ َُ َ َ
ُ َ َ َ
ُ الز َبري َريض
ُ ول اهلل (ص) يُش
ُ هلل بن
ري
 اكن رس:اهلل َعنهما قال
ِ
ِ
ِ
ِ ِ  وعن عبد ا-٩
ُ ُ
َ
.43بِ ِإصبَ ِع ِه إِذا د ََع َوال َيَ ِّرك َها
«Абдуллоҳ ибни Зубайр ривоят мекунад, ки
Расули Акрам (с) дар ташаҳҳуди намоз, ҳангоме ки
Худоро ба ваҳдоният мехонданд, ишора ба ангушти
шаҳодат мекарданд, вале онро намеҷунбониданд»44.
Имом Нававӣ исноди ҳадиси мазкурро саҳеҳ
хондаанд. Ин ҳадиси саҳеҳ ба равшанӣ бар ин
далолат дорад, ки намозгузор ҳангоми баланд
кардани ангушт ба қасди ишора, онро намеҷунбонад,

Абудовуд ва Насоӣ ривоят кардаанд.
Дар ҳадиси гузашта фармуд, ки «меҷунбониданд» ва дар ин ҳадис
мефармояд, ки «намеҷунбониданд». Пас он ҷо, ки фармуд
меҷунбониданд, мурод бардоштани ангушт аст барои ишора, ки
мусталзими ҷунбонидани он аст аз маконаш. Ин ҷо ки фармуд
намеҷунбониданд, мурод нафйи такрори таҳрики ӯст. Дар ҳадиси мазкур
нафйи мазҳаби имом Молик аст дар ин масъала, ки назди ишон
ангуштро то охири қаъда мутаҳаррик медоранд ва мегӯянд, ки ин ангушт
иттисол ва пайванде ба рагҳои дил дорад ва ҷунбонидани он сабаби
бедорӣ ва ҳузури дил аст. (Ашъат-ул-ламаот, саҳ.432). Тавзеҳ: Муҳаммад
Носируддини Албонӣ, муҳаддиси машҳур дар асри мо (р) дар китоби
Сифат-ус-салот-ин-набӣ мазҳаби имом Моликро дар ин масъала тасҳеҳ
кардаанд. Бо истифода аз баъзе аҳодиси дигар ва қавли имом Таҳовӣ ва
имом Аҳмад ҷунбонидани саббобаро то охири қаъда – яъне то вақти
салом – суннат хондаанд. Ҳадиси Абудовудро, ки далолат бар
наҷунбонидани саббоба мекунад, заъиф ва ғайри қобили истидлол
гуфтаанд.
43
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магар як бор. Ҷумҳури уламои мазҳаби мо, ба вижа
имоми Аъзам (р) бар ҳамин қавланд. Бар хилофи
мазҳаби имом Молик, ки дар мазҳаби ишон ангушти
саббобаро ба такрор ва то охир меҷунбонанд, чуноне
ки гузашт.
َ ً ُ َ َّ
ُ ُ
ََ َُ َ َ
ُ َاكن ي
ُ دعو (أَي يُش
،ري) بِإِصبَ َعي ِه
 إِن رجال:اهلل عنه قال
يرة َريض
 وعن أ ِيب هر-٥
ِ
َِّ
َِّ
ُ َ َ َ
. أحد،هلل (ص) أحد
ِ فقال رسول ا
«Аз Абуҳурайра ривоят шуда, ки марде бо ду
ангушти саббобаи ҳар ду дасти худ ишора мекард45.
Паёмбари Акрам (с) ӯро диданд ва фармуданд: Ба як
ангушт ишора кун! Ба як ангушт ишора кун!46 »
Зеро он зоте, ки ишора ба тавҳиди ӯ мекунӣ,
ягона ва яктост. Такрори лафзи «аҳҳид47» ба мақсади
таъкид аст.

Алиқорӣ дар шарҳи Мишкот оварда, ки он шахс Саъд ибни Абивақос
будааст.
46 Ибни Абишайба ва Насоӣ ривоят кардаанд ва ҳукми онро саҳеҳ
хондаанд. Имом Заҳабӣ низ мувофиқат кардааст.
47 Дар асл «ваҳҳид» буда, маъхуз аз решаи тавҳид аст. Баъдан вовро тибқи
баъзе қавоиди сарфӣ ба ҳамза бадал карданд.
45
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َ
َ
ُ اكن َع
َّ بد اهلل بن ُع َم َر إذا َجلَ َس يف
الصال ِة َو َض َع يَ َدي ِه َلَع
: َعن نافِ ٍع قال-٧
ِ
ِ
ِ ِ
ُ َ َ َ َ َ ُ َُ َ َ َ ََ ََ َ
ُّ َ َ َ َ
َ ُركبَتَيه َوأَ َش
يه أشد َلَع
ار بِ ِإصب ِع ِه وأتبعها ب
ِ
ِ  قال رسول ا:َصه ثم قال
ِ  ل:)هلل (ص
َ َ َّ َّ
َ
َ َّ
.عّن السبابة
ِ ان ِم َن احل َ ِد
ِ الشيط
ِ يد – ي
«Ривоят аз Нофеъ, ғуломи озодкардаи ибни
Умар аст, ки фармуд: Ибни Умар ҳар гоҳе дар қаъдаи
намоз менишастанд, дастҳоро рӯи зону мегузоштанд
ва дар қироати ташаҳҳуд ба ангушти саббоба ишора
мекарданд ва ҳангоми ишора назар ба ангушти худ
мекарданд. Боре баъд аз адои намоз ибни Умар
гуфтанд: Паёмбари Акрам (с) дар ин мавзӯъ
фармудаанд: ишора ба ангушти саббоба бар шайтон
шадидтар ва сахттар аз силоҳ ва гурзи оҳанин аст»48.
Яъне дар ҷиҳод алайҳи шайтон ин ишораи
саббоба душвортар ва сангинтар аз шамшер ва гурзи
оҳанин аст. Гӯё намозгузор бо шамшери ишора
тамаъ ва орзӯи шайтонро сар мезанад ва қатъи
тамаъи шайтон мекунад. Шайтонро, ки тамаъ дар
гумроҳ ва мушрик кардани банда дорад, ноком ва
ноумед мегардонад.

Имом Аҳмад, Баззор, Абуҷаъфар, Табаронӣ ва Байҳақӣ (р) ривоят
кардаанд.
48
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Ин

маҷмӯи

ҳадисҳое

буд,

ки

муаллифи

«Мишкот-ул-масобиҳ» дар ин боб зикр намудааст.
Банда дар китобе, ки маъруф ба исми «Мирқот-улмафотиҳ фи шарҳи Мишкот-ул-масобиҳ» аст, дар
баёни маъонии ҳадисҳои мазкура тавзиҳоти бештаре
додаам. (Ҳар кӣ маълумоти бештаре хоҳад, пас ба он
ҷо муроҷиа кунад).
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ЗИКРИ ҲАДИСҲО АЗ ҒАЙРИ МИШКОТ-УЛМАСОБИҲ
Пиромуни ин масъала аз Паёмбари Акрам (с)
дар китобҳои ҳадис (аз ғайри Мишкот-ул-масобиҳ)
аҳодиси зиёде бо тариқаҳои гуногун ривоят шудааст.
Инак, зикри баъзе аз он аҳодис:
َّ  اكن رسول اهلل (ص) إذا َجلَ َس يف:اهلل عنه قال
ُ ريض
َ  عن ابن-8
َ عمر
الصال ِة
ِ
َ َ
َ ار بإصبَعه الَِّت تَِل اإل
َ به
َ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ
ُ
ُ ُ َّ َ َ َ َ
ام
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ وضع كفه اِلمىن لَع ف ِخ ِذ ِه اِلمىن وقبض أصابِعه لكها وأش
َ
.َو َو َض َع يَ َد ُه اليُرسى َلَع ف ِخ ِذهِ اليُرسى
«Ибни Умар ривоят мекунад: Расули Акрам (с)
ҳар гоҳ дар қаъдаи намоз менишастанд, кафи рост
бар рони рост мегузоштанд ва ҳамаи ангуштони
дасти ростро (ба ҷуз ангушти саббоба) қабз
мекарданд ва ба ангушти саббоба, ки дар ҷавори
ангушти ибҳом аст, ишора мекарданд. Ва дасти
чапро низ бар рони чап мегузоштанд»49.

Муслим, Абудовуд ва Насоӣ ривоят кардаанд. Имом Молик низ дар
китоби Муваттаъ овардааст.
49
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َ
ُ َ ُ
َ ََ َُ
ُ َ َ َ
َ ُ َ
َ  َوقال-٥
بن أ ِيب
ِ ابل
ِ بن عيينة هذا احل ِديث عن مس ِل ِم
ِ  روى سفيان:اِج الف ِقيه
ُ َ ََ َ
َ
َ ََ
ُ َ  ال ي.يطان
َ َ ُ َّ َ َ
سهو
ِ مريم رِحة ا
ِ  ِِه ِمذبة الش: قال عليه السالم:هلل عليهما وزاد ِفي ِه
َ َ َ ُ ُ َ َ
ُ ام يُش
.ري بِ ِإصبَ ِع ِه
ِ أحدكم ماد
«Муҳаддис ва фақиҳи маъруф (аз уламои
шофиъи мазҳаб) имом Боҷӣ (р) мегӯяд: Ҳадиси
фавқуззикрро Суфён ибни Уяйна низ аз Муслим
ибни Абимарям ривоят кардааст ва дар ривояти худ
қавли зеринро низ изофа кардааст, ки Паёмбари
Акрам (с) пас аз анҷоми намоз фармуданд: ишораи
саббоба силоҳи дуркунандаи шайтон аст. Ҳеҷ яке аз
шумо

модоме, ки ишораи саббоба мекунад дар

намоз саҳв нахоҳад кард50».

Албонӣ дар китоби Сифат-ус-салот-ин-набӣ ҳадиси мазкурро бо
ривояти Абуяъло ва Ҳумайдӣ аз ибни Умар (р) нақл кардааст. Дар
ривояти ишон ҳадис мавқуф ба ибни Умар аст, ки ишон перомуни
ُ
ишораи саббоба гуфтаанд: وِه ندبَة الشيطان ال يسهو أحدكم وهو يقول هكذا! ونصب احلميدي
50

 إصبعهЯъне ишораи саббоба мусибат ва азое барои шайтон аст. Ҳар кӣ аз

шумо модоме, ки ишораи саббоба мекунад дар намозаш саҳв нахоҳад
кард. Сипас ровӣ барои таълими дигарон ангушти саббобаро баланд
карданд. Албонӣ дар ҳошияи китоби фавқуззикр қиссае аз Муслим ибни
Абимарям бо ривояти Ҳумайдӣ овардааст. Муслим ибни Абимарям дар
ривояти ҳадис яке аз ровиёни сиқа ва муътамади имом Муслим аст.
Муслим ибни Абимарям мегӯяд: Марди солеҳе дар олами рӯъё (хоб)
анбиёи Худоро муҷассам дар яке аз ибодатхонаҳои Шом диданд, дар ҳоле
ки машғули намоз буданд ва ба ангушти саббоба ишора мекарданд.
Баъдан Албонӣ изофа мекунад:
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Имом Боҷӣ бо истифода аз ҳадиси ривоятшуда
дар баёни фоида ва ҳикмати ишораи саббоба
мефармояд: пас ишораи саббоба дуркунандаи саҳв ва
хато аз намоз буда, дафъкунандаи васвасаи шайтон аз
қалби намозгузор аст. Аммо Ҷалолуддини Суютӣ
дар баёни фалсафаи ишораи саббоба мефармояд:
маънои он изҳори тавҳид ва ягонагии Парвардигор
аст. Муаллифи рисолаи шумо (Муло Алиқорӣ)
мегӯяд: Ман байни каломи ин ду бузургвор ҳеҷ навъ
мунофот ва ихтилофе намебинам. Балки каломи
эшонро дар ҳақиқат мешавад дар як ҷумла ба тариқи
зайл ҷамъ намуд: изҳори тавҳид бо ишораи саббоба
сабаби дафъ гаштани васвасаи шайтон буда, боиси
дур шудани саҳву ғафлат аз намози намозгузор хоҳад
шуд.
َ
َ
َّ لس يف
َ يب (ص) اكن إذا َج
ُ مر َريض
َ  َعن ابن ُع-1
َّ َاهلل عنه أيضا ً أ َّن اِل
الصال ِة
ِ
ِ
َ كبته َو َر َف َع إصبَ َع ُه اِلُمىن الَِّت تَِل اإل
َ به
َ ُ َ
َ ام فَ َد ََع بها – أَي أَ َش
ََُ َ َ
ار
ِ ِ َوضع يده اِلُمىن لَع ر
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ َبها – َو َي َد ُه اليُرسى َلَع ُركبَته بَاس ُط َها َعل
.يها
ِ ِِ
ِ

" – "وهذه فائدة نادرة غريبة وسندها اىل الرجل الصالح الصحيحВа ин фоидаи нодири аҷибест, ки
санади он ба марди солеҳ саҳеҳ аст.
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«Боз ривоят аз ибни Умар аст, ки Расули Акрам
(с) ҳар замоне дар қаъдаи намоз менишастанд, дасти
рост бар зонуи рост мегузоштанд ва ангушти
шаҳодатро, ки дар паҳлуи ангушти бузург аст,
баланд мекарданд. Пас ба он ангушт ишорат
мекарданд ва дасти чапро бар зонуи чап паҳн ва
густарда мекарданд51».

َ َ
ُ ُ قال الراوي ق:ً اِئ عنه (أي ابن عمر) أَيضا
ُّ ِ  َو َروى النَ َس-11
 كيف:لت البن عمر
َ َ َ ََ
َ َ
َُ َ َ َ َ
َ َب اِلُمىن َوأ
َ كذا َونَ َص
ضج َع اليُرسى
 ه:فعل؟ قال
هلل (ص) إذا جلس ي
ِ رأيت رسول ا
َ ُ
َ َ
ُ
ُ َََُ
َّ ار ب
َ َ ََ
ُ
ُ ََُ ََ َ َ
.الس َّبابَ ِة
ِ وجعل يده اِلمىن لَع ف ِخ ِذ ِه اِلمىن ويده اليرسى لَع ف ِخ ِذ ِه اليرسى وأش
«Ривояти Насоӣ низ аз ибни Умар аст. Ровии
ҳадис мегӯяд. Аз ибни Умар суол кардам: Паёмбари
Худо замоне, ки дар қаъда менишастанд, чӣ кор
мекарданд? Шумо эшонро он ҳангом дар чӣ ҳолат
медидед? Ибни Умар дар ҷавоб гуфтанд: ман эшонро
дар қаъдаи намоз бо чунин ҳайате дидаам: сипас
барои таълими соил (суолкунанда) пои рости худро
рост карданд ва пои чапро бар замин хобониданд.

51

Муслим ва Тирмизӣ ривоят кардаанд.
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Дасти рост бар рони рост ва дасти чап бар рони чап
гузоштанд ва ба ангушти саббоба ишора карданд».

ُ
َ َُ
َ
َ َ
َ
 ف َو َض َع يَ َد ُه اِلُمىن َلَع: وكيف اكن يَصنَ ُع؟ قال: قال.ل َن ُو ُه
 َو ِيف ِرواي ٍة أخرى-12
َ
َ
َ َّ َ َ َ َ
ُ  هكذا َر:ام إىل القبلَة َو َرىم ببَ ََصه إ َِل َها ُث َم قال
َ َ
أيت رسول
ِ ِ
ِ ِِ ِ
ِ اإلبه
ِ ف ِخ ِذهِ وأشار بِال ِِت ت ِِل
َ َاهلل (ص) ي
.٩2فعل
ِ
«Дар ривояти дигар аз ибни Умар назири ҳамин
ҳадис омада, ки аз ишон ба ин ваҷҳ суол шуд: Расули
Акрам (с) дастҳоро рӯи зону чӣ тавр мегузоштанд?
Ибни Умар ба мақсади таълим дасти рост бар рони
рост гузоштанд ва ба ангушти саббоба ишора ба сӯи
қибла карданд ва дар аснои ишорат нигоҳи худро ба
ангушти саббоба андохтанд… Баъд аз он фармуданд:
Паёмбари Акрамро (с) ба чунин кайфият дидаам, ки
ишора мекарданд».
ُ  عن-13
ُ الس
َّ عبد اهلل بن ا ُلزبري ريض اهلل عنهما َأنَّ ُه َعلَيه
الم َو َض َع يَ َد ُه اليُرسى
ِ
ِ ِ
َ َلَع ُركبَته اليُرسى َو َو َض َع يَ َد ُه اِلُمىن َلَع فَخذه اِلُمىن َوأَ َش
.٩3ار بِإِصبَ ِع ِه
ِِ ِ
ِِ

52
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Ин ду ҳадис ривояти Насоӣ аст.
Абудовуд ривоят кардааст.
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«Аз Абдуллоҳ ибни Зубайр ривоят шуда, ки
Паёмбари Акрам (с) дар қаъдаи намоз дасти чап бар
зонуи чап ва дасти рост бар рони рост мегузоштанд
ва ба ангушти саббоба ишора мекарданд».

َ َ َ ِّ
ُ َ َ َ ً َ ُ َ ُّ َ َ
َ َ َ
ََ
ني أو ِيف
ِ اِئ عنه أيضا اكن رسول ا
ِ  وروى النس-14
ِ هلل (ص) إذا جلس ِيف اثلنت
َ َ
َ ربع يَ َض ُع يَ َد ُه َلَع ُركبَته ثم أَ َش
.ار بِإِصبَ ِع ِه
ِِ
ِ األ
«Насоӣ низ аз Абдуллоҳ ибни Зубайр ривояти
ҳадис мекунад, ки Расули Акрам (с) ҳар гоҳ дар
қаъдаи аввал ва ё ахир менишастанд, даст бар рӯи
зонӯ мегузоштанд. Баъд аз он ба ангушти шаҳодат
ишора мекарданд».
َ َ
ُ
َ
ُ يض
َ  عن وائل بن ُحجر َر-1٩
َّ
جلس ِيف
السالم
اِليب عليه
اهلل عنه أنه َرأى
ٍ
ِ
َ ٩4 ُ َ َ َّ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ ََ َ
َُ
ُ
افرتش ِرجله اليرسى ووضع ِذراعي ِه لَع ف ِخذي ِه وأشار بِالسباب ِة يدعو (أي
الصال ِة ف
َ َ
.)يَتش َّه ُد
«Ривоят аз Воил ибни Ҳуҷр аст, ки ишон Расули
Акрамро (с) дидаанд, ки дар қаъдаи намоз
нишастанд. Пас пои чапро ба хотири нишастан
54

Насоӣ ривоят кардааст.
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мисли фарш карданд ва ҳар ду бозуи худро бар
болои ронҳои хеш гузоштанд ва дар аснои қироати
ташаҳҳуд ба ангушти саббоба ишора карданд».
ًَ

َّ

َ

َ

َّ

َ

َ وضع ذ َر
َ  َو:اِئ
ُ  ويف رواي ٍة أليب َد-1٥
ِّ ِ او َد َوالن َس
 ويف.اعي ِه َلَع فخذي ِه َو َحل َق َحلقة
ِ
ِ

َ َّ َ َ
َّ ار ب
َ َ ََ
ُ َ َ َ
.الس َّبابَ ِة
ِ  وحلق:رواية
ِ اإلبهام والوسطى وأش

«Дар ривояти дигар аз Абудовуд ва Насоӣ омада,
ки Паёмбари Акрам (с) баъд аз гузоштани дастҳо бар
болои рон ангушти ибҳомро бо ангушти миёна ҳалқа
карданд ва ба ангушти саббоба ишора карданд».
َ  ُث َّم َو: وعنه (أي وائل بن ُحجر) أيضا رِحة اهلل عليه-1٧
)ضع (عليه السالم
َ ووضع ذ َر
َ
َ َاع ُه اِلُمىن َلَع فَخذه اِلُمىن ثُم أ
ُ َي
شار ب ِ َّسبَّابَتِ ِه
ده اليُرسى لَع ُركبَ ِت ِه اليُرسى
ِِ ِ
ِ
َ َ
َ ضع اإل
َ َو َو
ُ بهام َلَع
.٩٩الوسطى َوقبَض َسائِ َر ِإصبَ ِع ِه
ِ
«Аз Воил ибни Ҳуҷр ҳадиси дигаре ривоят
шудааст. Ва он ин аст, ки Паёмбари Худо (с) баъд аз
нишастан дар қаъда дасти чап бар зонуи чап ва дасти
рост бар рони рост мегузоштанд. Сипас бо ангушти
саббоба ишора мекарданд ва сари ангушти бузургро
бар бехи ангушти миёна мегузоштанд ва ангуштони
боқимондаро қабз мекарданд».
55

Абдурразоқ (р) ривоят кардааст.
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َ ََ
َ
َ
َ َ َ َ ََُ َ َ ً َ ُ َ
ُ
َ األ
يم ِن َوعق َد أ َصابِ َعه َو َج َعل
ِ َوضع ِمرفقه األيم َن لَع ف ِخ ِذه: وعنه أيضا-18
ُ
َ
َ َ
َ َ َََ
ُ َ َ َ
ُ َ َ ِلق ًة با
ني َو َحل َق
ح
ِ  وقبض ثِنت: ويف رواية هل.إلبهامِ والوسطى ثم جعل يدعو بِاألخرى
ِ
ً
َ َ
َ
.٩٥ث
ِ حلقة ِيف اثلا ِل
«Боз аз Воил ибни Ҳуҷр ривоят шуда, ки
Паёмбари Акрам (с) оринҷи ростро (яъне соъиди
ростро) бар рони рост гузоштанд ва ангуштони он
дастро ба ҳамдигар бастанд ва бо ангушти ибҳом ва
миёна ҳалқа сохтанд. Баъд аз он ба ангушти дигаре,
ки ангушти саббоба аст, ишора карданд. Дар ривояти
дигар омада, ки ду ангушти кӯчакро қабз карданд ва
ангушти ибҳомро бо ангушти саввум, ки ангушти
миёна аст, ҳалқа сохтанд (ва ба ангушти саббоба
ишора карданд) ».
ُ َ ََ َ
َ ُ  وعن أَيب-1٥
ُ يض
َ ِحيد
َ السا ِع ِد ّي َر
هلل
اهلل عنه قال أنا أعل ُمكم بِصال ِة
ٍ
ِ رسول ا
ِ
ً
ً
َ َ
ُ َّ َ
َ
ووضع عليه السالم كفه اِلُمىن لَع ُركبَ ِت ِه اِلُمىن
:(ص) َوذك َر َح ِديثا َط ِويال وفيه
َ َو َك َّف ُه اليُرسى َلَع ُركبته اليُرسى وأَ َش
.٩٧ار بِ ِإصبَ ِع ِه
ِِ
«Абуҳумайди Соъидӣ (разияллоҳу анҳу) хитоб ба
ҷамъе аз асҳоб фармуданд: ман беҳтар аз ҳамаи
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шумо намози Паёмбари Худоро (с) медонам. Сипас
ҳадиси тӯлониеро дар боби намози Расули Акрам (с)
зикр намуданд ва дар идомаи он фармуданд:
Паёмбари Худо (с) дар қаъдаи намоз кафи рост бар
зонуи рост ва кафи чап бар зонуи чап мегузоштанд
ва ба ангушти шаҳодат ишора мекарданд.
ُ
ً َ
ُ
َ َ َّ
ََ
ني
ِ  وعنه أيضا اكن رسول ا-2
ِ ني األوِل
ِ هلل (ص) إذا جلس يف الصال ِة ِيف الركعت
َ ار بإصبَعه الَِّت تَِل اإل
َ به
ُ يَنص
َ  َوإذا.ام
َ افرت َش رجلَ ُه اليُرسى َوأَ َش
َ َ ب قَ َد َم ُه اِلُمىن َو
جلس
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
َ خر َيني أف ى ب َم
َ رض َون َ َص
َ يف األ
.٩8ب اِلُمىن
قع ِد ِه األ
ِ
ِ
«Дар ривояти дигар аз Абуҳумайди Соъидӣ
омада, ки Расули Худо (с) ҳар гоҳ дар қаъдаи аввал
менишастанд, қадами рости худро рост ва истода
мекарданд ва қадами чапро бар замин мисли фарш
паҳн ва густурда мекарданд ва бо ангуште, ки дар
паҳлӯи ангушти ибҳом аст (яъне бо ангушти саббоба)
ишора мекарданд. Ва ҳар замоне дар қаъдаи ахир
менишастанд,

мақъади

хешро

бар

замин

мерасониданд ва пои росташонро рост мекарданд».
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َ  وعن ََعصم بن ُلكَيب ريض اهلل عنه عن أبيه عن-21
ُ ج ِّده قال َد
خلت َلَع
ِ
ٍ
ِ ِ ِ
َرسول اهلل (ص) َو ُه َو يُ َص ِِّل َوقَد َو َض َع يَ َد ُه اليُرسى َلَع فَخذه اليُرسى َو َو َض َع يَد ُه
ِِ ِ
ِ ِ
َ
ُ ُ َ ِّ َ ُ َ
َ
َ َ َ ُ
َ ُ َ َ َّ َّ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ
ُ
وب
ِ  يا مقلب القل:اِلمىن لَع ف ِخ ِذهِ اِلمىن فقبض أصابِعه وبسط السبابة وهو يقول
َ ِّ َ
َ
َّ  وروى أبو يعىل َنوه وقال فيه َب َد َل "ب َ َس َط.٩٥ك
ُ الس َّباب َ َة" "يُش
ري
ليب َلَع ِدي ِن
ِ
ِ قلب ق
َّ ب
 روی الرتمذی."الس َّبابَ ِة
ِ
«Осим ибни Кулайб аз падар ва падарбузургаш
ривоят мекунад, ки падар бузурги Осим мегӯяд: Боре
бар ҳузури Расули Акрам (с) дохил шудам, дар ҳоле
ки он ҳазрат машғули адои намоз буданд. Дар
ҳақиқат дидам, ки ишон дасти чап бар рони чап ва
дасти рост бар рони рост гузошта буданд ва
ангуштони дасти ростро ба ҷуз саббоба қабз ва ҷамъ
карда ва ангушти саббобаро ба мақсади ишора
кардан паҳну густурда карда буданд. Дар он асно
чунин дуо мекарданд: Эй зерурӯкунандаи дилҳо,
қалби маро бар дин ва ойини худ моил ва собит
бигардон! Абуяъло ба мазмуни ривояти Тирмизӣ,
вале бо каме ихтилофи лафзӣ ҳадисеро ривоят
кардаанд, ки дар ривояти ишон ба ҷои лафзи « بسط
 »السبابة- (ангушти саббобаро паҳн кардаанд) «يشري
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 »بالسبابة- (ба ангушти саббоба ишора мекарданд)
омадааст».
َ
ُ َ
ِّ ِ  وعن مالك بن ُن َمري اخل ُ َز-22
هلل
ِ اِع عن أبيه ريض اهلل عنه قال رأيت رسول ا
ٍ
َ (ص) َو
َ اض ًعا ذ َر
ُ اع ُه اِلُمىن َلَع فخذهِ اِلُمىن يف الصال ِة يُش
 ويف رواية عنه.ري بِ ِإصبَ ِع ِه
ِ
ِ
َ
َ َ َ َ َّ ُ َ َ
َُ َ ً
ُ
الس َّبابَة قد أحنَاها
اعه اِلُمىن َرافِعا إِصبعه
واضعا ِذر
ِ ) رأيت رسول اهلل (ص:أيضا قال
ً َ َ َ َ ً َ
ً
.٥ )شيئا (أي أ َمال َها شيئا ي َ ِسريا
«Молик ибни Нумайри Хузоӣ аз падари худ
ривоят мекунад, ки Паёмбари Худоро дидаам соид ва
ё соқи дасти рост бар рони рост мегузоштанд ва дар
он ҳолат бо ангушти саббоба ишора мекарданд. Дар
ривояти дигар аз падари Молик ибни Нумайр омада,
ки Расули Худоро дидаам, ки дасти рост бар рони
рост мегузоштанд ва ангушти саббобаро дар ҳолате,
ки андаке каҷ ва моил карда буданд, мебардоштанд
ва ишора мекарданд».
َ
ُ
ّ  عن َخ َّباب الغ َف-23
هلل (ص) إِذا َجل َس يف
ِ  اكن رسول ا:اري ريض اهلل عنه قال
ِ ِ ٍ
٥1 َ َّ َّ
ُ آخر َصال ٍة يُش
. ري بِإِصبَ ِع ِه السباب ِة
ِ
ِ ِ

Абудовуд ва Насоӣ ривоят мекунанд.
Табаронӣ дар китоби Алкабир бо нақл аз ровиёни мӯътамад ривоят
кардааст.
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«Хаббоби Ғифорӣ ривоят мекунад, ки Расули
Акрам (с) ҳар гоҳ дар охири намоз барои адои
ташаҳҳуд менишастанд, бо ангушти саббоба ишора
ً

мекарданд».
ُ
َ رسول اهلل (ص) إ َّن ُجزءا ً من َسبع
ني ُجزءا
 قال: وعن أيب هريرة (رض) قال-24
ِ
ِ
ِ
ُ ُ ُ َم َن اِلُبُ َّوة ت
َ فطار َوإ َش
َ
ُ ِ حور َوتَب
َ ار ُة
.٥2الر ُج ِل بِ ِإصبَ ِع ِه يف الصال ِة
ِ
ِ ِ
ِ كري
ِ أخري الس
ِ ِ اإل
«Дар ривояти Абуҳурайра Паёмбари Акрам (с)
мефармоянд:

Таъхири

саҳархӯрӣ

ва

таъҷили

рӯзакушоӣ дар моҳи мубораки Рамазон ва ишораи
саббоба дар намоз як ҷузъ аз ҳафтод ҷузъи нубувват
аст (яъне як суннате аз суннатҳои хоси Паёмбар аст)».
َ ُ
َ َ ََ
ََ
َ
ِآخ ِر صالتِ ِه ِاعتمد ِبي ِده
ِ بن جب ٍل (رض) أنه اكن إذا جلس يف
ِ  وعن معا ِذ-2٩
َ َ
ُ ُ اليُرسى َلَع فَخذ ِه اليُرسى وبيَ ِد ِه اِلُمىن َلَع فَخذ ِه اِلُمىن وي
.٥3شري بِ ِإصبَ ِع ِه إِذا د ََع
ِ
«Муъоз ибни Ҷабал ҳар гоҳ дар охири намоз
менишастанд, бо дасти чап бар рони чап ва бо дасти
рост

бар

рони

рост

такя

мекарданд

(яъне

мегузоштанд) ва ҳангоме, ки дуо (яъне ташаҳҳуд)
мехонданд, бо ангушти саббоба ишора мекарданд».
Абдураззоқ ривоят кардааст.
Табаронӣ дар китоби «Ал-кабир» ривоят кардааст, ин ҳадис мавқуф бар
Муъоз ибни Ҷабал аст.
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َ ُ َ َ َّ
ُ
َ ُ َ  عن بَشري ريض اهلل عنه َأنَّ ُه َسم َع-2٥
يديَكم ِيف
ِ  إِن رفعكم أ:ابن عم َر يقول
ِ
ٍ ِ
ُ
ٌَ َ
َ
َ
.٥4هلل (ص) لَع هذا يَعّن بِ ِإصبَ ِع ِه
ِ هلل ما زاد رسول ا
ِ  َوا.الصال ِة بلِدعة
«Башир (разияллоҳу анҳу), ки аз ҷумлаи тобеин
аст,

ибни

Умарро

шунидааанд,

ки

мегуфт:

дастбардориҳои шумо дар намоз бидъат (яъне бар
хилофи суннат) аст65. Ба Худо қасам, Расули Худо аз
ин қадр зиёд накардаанд. Мақсади ишон аз ин ҳарф
баланд кардани ангушти саббоба дар қироати
ташаҳҳуд буд (яъне Паёмбари худо дар ташаҳҳуди
намоз беш аз ишораи саббоба накардаанд)».
َّ َ ُ  ُسئ َل:يِم ريض اهلل عنه قَ َال
َّ  عن َوائِل بن أَيب َشيبَ َة َعن ابن-2٧
ِّ ِ اتل
اس
ٍ ابن عب
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ ََ
َ
ََُ
ُ
٥٥ ُ َ
َّ ِ ريض اهلل عنه َعن ََتر
. اإلخالص
ِ  ذلِك:يك الرج ِل إِصبعه ِيف الصال ِة فقال
ِ
«Ибни Таймӣ ривоят мекунад, ки аз ибни Аббос
суол шуд, ҳикмат ва фалсафаи ишораи саббоба дар
намоз чист? Ишон дар ҷавоб фармуданд: Он аз
Ибни Абишайба ривоят кардааст.
Мурод аз ин бидъат дастбардории баъд аз саломи намоз аст. Ончунон
ки рофизиён мекунанд, ки баъд аз салом ва ё дар аснои салом дастҳоро
баланд карда, рӯи зону мезананд. Чунонки баъдан зикр шавад. На он
дастбардорие, ки дар такбири рукӯъ ва ё такбири қавмаи рукӯъ мекунанд.
Зеро он рафъи ядайн (ду даст) дар саҳеҳайн бо ривояти Абдуллоҳ ибни
Умар аз Расули Акрам (с) собит гаштааст.
66 Абдурразоқ (р) ривоят кардааст.
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65
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нишонаҳои ихлоси дар тавҳид ва ё баёнгари ихлоси
дар тавҳид аст».
ُ َ
ُ َ ً ُ َ
َ ُ
اإلصبَ ِع يف الصالةِ ِمذبَّة
ِ  َت ِريك:ابن عمر ريض اهلل عنهما مرفوَع
ِ  عن-28

.٥٧الشيطان – أي آلة اتلخويف للشيطان

«Ибни Умар исноди ҳадисро ба Расули Акрам (с)
мерасонад, ки он ҳазрат фармуданд: ҷунбонидани
ангушт дар намоз (яъне ишораи саббоба кардан)
тозиёна ва силоҳи тарсонидани шайтон аст».
ُ
َ
َ
ُ رسول اهلل (ص) يُش
َ
َ
.٥8ري يف الصال ِة
 اكن:ري
ِ
ِ
ِ  و ِيف اجلا ِم ِع الص ِغ-2٥
«Дар китоби Алҷомеъ-ус-сағир (ки аз таълифоти
Ҷалолуддини Суютист, бо ривояти Анас ибни Молик
(р) омада), ки Паёмбари Худо (с) дар ташаҳҳуди
намоз ба ангушти саббоба ишора мекарданд».
َ
ََ ُ َ
ُ ُ ُ َ
َ
َ ك ِّل إ َش
َ
ار ٍة
ِ
ِبن َع ِم ٍر ريض اهلل عنهما تكون ب
ِ  ويف اجلا ِم ِع الك ِب-3
ِ ري عن عقبة
ٌ
ِّ ُ
ُ ُ َّ ُ ُ
َ َ َ ُ َ
.٥٥ بِكل ِإصبَ ٍع َح َسنَة.ات
ٍ ي ِشري الرجل يف صالتِ ِه عرش حسن

Ривояти Байҳақист.
Аҳмад ва Абудовуд аз Анас (р) ривоят кардаанд.
69 Ҳоким дар таърихашон ривоят кардаанд.
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«Дар китоби Алҷомеъ-ул-кабир (ки ин ҳам аз
таълифоти имом Суютист) бо ривояти Уқба ибни
Омир омада, ки дар муқобили ҳар ишораи саббоба,
ки намозгузор дар ташаҳҳуди намоз мекунад, даҳ
ҳасана бар ишон навишта мешавад70. Ба ин тавр, ки
дар баробари ҳар ангушт ҳасанае ҳосил мешавад».
َ
ُ
ُ
 اكن اِليب (ص) يقول يف صالتِ ِه:هلل عليه
عبد
ِ  وعن-31
ِ بزي رِحة ا
ِ بن أ
ِ الرِحن
ِ
َّ ار بإصبَعه
َ ََ َ َ َ
.٧1الس َّباب َ ِة
ِ ِ ِ ِ هكذا وأش
«Абдурраҳмон ибни Абзӣ аз намози Расули
Акрам (с) сифат мекунад, ки Паёмбари Худо дар
ташаҳҳуди намоз чунин ишорат мекарданд: сипас
ровӣ (барои таълими ҳозирин) ба ангушти саббобаи
худ ишора карданд».
َ
َ
ُ
ُ ََ
َ
هلل (ص) َرف َع يَ َدي ِه يف
ِ جر ريض اهلل عنه رأيت رسول ا
ٍ بن ح
ِ  وعن وائِ ِل-32
َ
ُ
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ
َُ
َّ
َ الصالة ح
َ َّ ني َك
افرتش ِرجله اليُرسى ث َّم َو َض َع يَ َد ُه اليُرسى
 ثم جلس ف: إِىل أن قال...َب
ِ ِ
َ كبته اليُرسى َو َو َض َع ذ َر
َّ َ ار ب
َ وو
َ ُ َ
َ اع ُه اِلُمىن َلَع فَخذه اِلُمىن ثم أَ َش
َ سبابَ ِت ِه
ضع
ِِ
ِ
ِ ِ لَع ر
َ
َّ
َ َ
َ اإل
َ به
ُ ام َلَع
.٧2الوسطى َو َحل َق بِ َها َوقبَض َسائِ َر أ َصابِ ِع ِه
ِ

Яъне аҷру савоби даҳ амали солеҳ ва нек барояш ҳосил мешавад.
Ривояти Абдурраззоқ аст.
72 Ривояти Абдурраззоқ аст.
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«Воил ибни Ҳуҷр ривоят мекунад, ки Паёмбари
Худоро дар намоз дидаам, ки ҳангоме такбир
мегуфтанд, дастҳоро баланд мекарданд. То он ки
Воил ибни Ҳуҷр (дар идомаи сухани хеш расиданд ба
васфи қаъдаи Расули Акрам (с)) гуфтанд: Баъд аз он
Расули Акрам (с) дар қаъдаи намоз нишастанд. Пас
пои чапро барои нишастан мисли фарш бар замин
паҳн карданд. Баъд аз он дасти чапро бар зонуи чап
ва дасти ростро бар рони рост гузоштанд. Сипас ба
ангушти саббоба ишора карданд ва сари ангушти
ибҳомро бар сари ангушти миёна гузошта ҳалқа
карданд ва бақияи ангуштҳоро қабз карданд».
َ
َ
ُ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ َ َ ً
رض َو َجل َس
ِ  فلما قعد ِِلَتشهد ف َرش قدمه اليرسى لَع األ: وعنه أيضا-33
َ
ََُ َ َ
ُ ُ َّ َ َ َ
َ ََ
َ
ضع ِمرفقه اِلُمىن لَع فخ ِذهِ اِلُمىن
فخذهِ اليُرسى وو
ِ عليها َو َوضع كفه اليرسى لَع
ُ
َ َ ََ
َ َ ََ َ َ َُ
ُ َالوسطى ثُم َج َع َل ي
َ لق ًة باإل
ُ بهامِ َو
َ
.٧3دعو بِاألخرى
ح
ق
ل
ح
و
ه
ع
صاب
ِ ِ
ِ وعقد أ
«Боз ривоят аз Воил ибни Ҳуҷр аст, ки мегӯяд:
ҳар гоҳ Расули Акрам (с) барои қироати ташаҳҳуд
дар қаъдаи намоз менишастанд, пои чапро бар
замин

фарш

мекарданд

ва

бар

болои

он

менишастанд. Кафи чапро бар рони чап ва оринҷи

73

Саъид ибни Мансур дар сунани худ ривоят кардааст.
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рост

(яъне

мегузоштанд.
ангушти

соиди

рост)-ро

Ангушти

бузургро

бо

бар

рони

рост

кӯчакро

мебастанд

ангушти

миёна

ва

ҳалқа

мекарданд. Баъд аз он бо ангушти саббоба дуо (яъне
ишора) мекарданд.
ََ
َ ِق وابن َم
َ ابل
َ ِ اج َة َر
ُ ِح ُهما
َ -34
َ َّ َ اهلل بإسنَا ٍد َصح
َ ور َوى
َّ الن
ُّ ِ يه
ًيب (ص) عق َد
ٍ ِ
ِِ
ِ ً يح أن
ِ
َ
ُ ََ َ
َ َ ِنَص َو
َ َ اخل
َ
.اإلبها َم
ِ
ِ ابلنَص ثم حلق الوسطى و
«Байҳақӣ ва ибни Моҷа ба исноди саҳеҳ ривоят
кардаанд, ки Расули Акрам (с) ангушти кӯчакро бо
ангушти ҳамҷавораш мебастанд. Сипас ангушти
миёнаро бо ангушти ибҳом ҳалқа (ва ба он ишора)
мекарданд».
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МУНОҚАША
Ин маҷмӯае аз ҳадисҳои сершумор ва машҳуре
буд, ки ба риштаи таҳрир дароварда шуд. Пас дигар
ҷои шакку шубҳа дар сиҳати асли ишораи саббоба
боқӣ намондааст. Зеро баъзе аз ин ҳадисҳои мазкура
дар Саҳеҳи Муслим мавҷуд аст.
Хулосаи калом: Ҳадисҳои ривоятшуда дар
сиҳоҳи шашгона (ба ҷуз Саҳеҳи Бухорӣ) ва дар ғайри
сиҳоҳи шашгона низ мазкур аст. Онҳо қариб аст, ки
ба ҳадди тавотури ҳақиқӣ бирасанд. Балки дуруст
аст, ки бигӯям: ба ҳадди тавотури маънавӣ
расидаанд. Пас барои шахсе, ки имон ба Худо ва
Расул дорад, чӣ гуна ҷоиз аст, ки аз амал кардан ба
муқтазои аҳодиси мазкура эътироз намояд ва дар
муқобили чунин далели сариҳ ва бурҳони азими
шаръӣ далел ва ҳуҷҷаттарошӣ бикунад. Бо вуҷуде, ки
он далелтарошиҳо аслан аз маъхазҳои заъиф ва алил
(иллатӣ, иллатдор) сарчашма гирифтааст.
Яке аз он далелҳои сохта ин аст, ки мухолифини
ишораи саббоба мегӯянд: Ишора кардан ба
ангушти саббоба як амал ва ҳаракати зиёдатӣ дар
намоз аст, ки ҳеҷ эҳтиёҷу ниёзе ба он нест. Зеро
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асос ва бинои намоз бар вақор ва оромиш аст (на
бар ҳаракат ва ҷунбиш). Пас тарки он беҳтар аз
адои он аст.
Аммо ин далели ишон як қавли мардуд ва ғайри
қобили қабул аст. Зеро агар тарки ишораи саббоба
авло мебуд, ҳаргиз Паёмбари Акрам (с) ба он амал
намекарданд. Дар ҳоле, ки ишон ба сифати вақор ва
тамкин дар баландтарин мақомаш муттасиф буданд.
Дигар ин ки ба воситаи ангушти саббоба ишора
кардан ба ваҳдонияти Худои раҳмон якҷоя бо
талаффузи калимаи тавҳид бар забон, нур болои нур
ва сурур болои сурур аст. Пас ишораи саббоба (ки
дар ҳақиқат ба маънои ишора ба тавҳиди Худост)
амалест, ки намозгузор ниёзи мубрам ва мӯҳкам ба
он дорад74. Зеро тавҳид ва яктопарастӣ марҷаъ ва
меҳвари тамоми ибодат ва тоати бандаи муъмин аст.
Дигар далели тарошидаи мухолифини ишораи
саббоба ин аст, ки мегӯянд: Дар амали ишораи
саббоба мувофиқат ва мушобаҳат бо фирқаи

На амали зиёдатӣ ва кори нодаркор, чунонки мухолифини ишораи
саббоба мегӯянд.
74
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«Рофиза» аст. Ба хотири таҳқиқи мухолафат ба
эшон, накардани он беҳтар аз кардани он аст.
Ин ҳуҷҷати ишон низ аз чанд ваҷҳ зоҳир-улбутлон аст. Аввал ин ки рофизиҳо бо мушоҳидае, ки
мо дар ин замон аз намози онҳо дорем, мебинем, ки
ишон дар намоз аслан ишорае ба ангушт надоранд.
Танҳо ишорае, ки дар намоз доранд, ин аст, ки дар
вақти салом ба афсус ва ҳасрат ба хотири аз даст
додани ислом, дастҳоро баланд карда, рӯи зону
мезананд.
Пас ин далели мухолифин ҳуҷҷате гашт ба
нафъи мо, вале бар зарари эшон. Дуввум, бар
тақдире, ки нисбати ишораи саббоба ба рофизиҳо
саҳеҳ бошад ҳам, наметавонад он монеъи мо аз ин
суннати саҳеҳа гардад. Зеро мо – аҳли суннат –
маъмур нестем ба ин ки ҳар коре, ки ишон мекунанд,
бояд мухолафат кунем, то ин ки шомили тамоми
афъол ва аъмоли ишон бошад. Мисли таом хӯрдан
ба дасти рост (ва бисмиллоҳ гуфтан дар вақти
тановули таом) ва монанди он. Балки тибқи
муқаррароти усули мазҳаб бар мо зарур аст фақат
дар бидъатҳое, ки пайдо кардаанд ва шиори мазҳаби
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худ қарор додаанд, ба ишон мухолафат дошта
бошем. Мисли санг гузоштан рӯи саҷҷода (ки шиори
хоси мазҳаби ишон аст).
Агарчи назди аҳли суннат – ба иттифоқи аимма –
саҷда бар ҷинси замин афзал ва беҳтар аст, вале бо
вуҷуди ин, бар рӯи гилем ва пӯстин ва монанди он
низ саҷда кардан ҷоиз аст. Аммо сангу гил рӯи
саҷҷода гузоштан ва онро яке аз шурути намоз
донистан бидъатест, ки онро рофизиҳо пайдо карда
ва шиори вижаи ҷамоати худ қарор додаанд75.
Пас, мо аҳлии суннатро ба ду иллат лозим ва
зарур аст аз мушобаҳат ба ишон парҳез намоем.
Яке ба хотири шикастани мувофиқати ишон дар
он бидъат (яъне барои изҳори мухолафат ба эшон).

Дар масъалаи мазкура ва чанд масоили минбаъда бидъати рофизиҳо
марбут ба ҳукми ин масоил аст. Масалан онҳо ҳукми санг гузоштан дар
рӯи саҷҷодаро яке аз фарзҳо ва шурути қабули намоз медонанд. Дар ҳоле,
ки ҳукми он назди аҳли суннат фарз набуда, балки мубоҳ ва ҷоиз аст. Пас
дар чунин аъмоли мубоҳа мухолафат бар ишон як амри мустаҳаб ва
мустаҳсан аст. Вале агар амале бошад, ки назди аҳли суннат аслан ҷоиз
набуда ва аз назари Қуръону суннат низ асл ва далеле надорад, пас дар
чунин сурат мухолафати ишон бар мо воҷиб ва зарур аст. Мисли
занҷирзанӣ дар рӯзҳои Ошуро ва монанди он (маъхази ин гуфтаҳо
рисолаи мазкура аст).
75
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Чунонки Паёмбари Акрам (с) (дар боби мухолафат
ба аҳли куфр ва бидъат) фармудаанд:
خالفوا اِلهود واِلصارى
Бо яҳуд ва насоро дар амал мухолафат намоед!
Дуввум ба хотири дафъи тӯҳмат ва гумони бад
(яъне гумони тақлид ба рофизиҳо) аз нафси худ. Зеро
дар ривоят омадааст:
ِ ِاتَّقُوا مو
اض َع التُهَِم
َ
Аз мавзеъҳои тӯҳмат парҳез намоед!
Аз ҷумлаи бидъатҳои махсуси ишон дар
мавсими ҳаҷ, барои дуо дар Мустаҷор76 вуқуф кардан
ва ба хотири эҳроми ҳаҷ аз Макка ба Яламлам, ки
дар хориҷи ҳарам аст, берун омадан ва даҳ рӯзи
аввали моҳи муҳаррамро пай дар пай рӯза доштан
аст. Бо вуҷуде, ки арбоби илм аз мазоҳиби арбаъа бо
иттифоқи оро бар ҷавози аъмоли мазкур рафтаанд,
вале боз ҳам мувофақат ва мушоракат кардан ба

76

Шояд исми мавзеъе бошад дар Арафот ва ё дар ғайри Арафот.
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ишон дар чунин аъмол бар аҳли суннат ҷоиз нест
(балки мухолафат кардан мустаҳаб аст).
Ба хилофи суннате, ки бо ривояти саҳеҳ аз
Расули Акрам (с) собит гаштааст, ки ин ҷо
мушоракат ба ишон ҷоиз аст, на мамнӯъ. Мисли
хориҷ шудан аз Макка ба Танъим ва ё Ҷиърона барои
эҳроми умра.
Ҳосили калом, мухолафат кардан бо аҳли бидъат
дар амри мубоҳ ба мақсади боз доштани ишон аз он
бидъат ва баргардонидани онҳо ба салоҳ ва
шоистакорӣ амри мустаҳсан ва писандида аст.
Аммо масъалаи ишораи саббоба, ки бо ҳадисҳои
саҳеҳ собит гаштааст, аслан аз боби бидъат
намебошад (то ин ки ба хотири мухолифати
рофизиҳо онро тарк намоем ва низ рофизиҳо аслан
ишораи саббоба намекунанд, то мухолифати онҳо
бар мо лозим бошад).
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ДАЛЕЛҲОИ ИШОРАИ САББОБА АЗ
ИҶМОЪ ВА ГУФТОРИ ФУҚАҲО
Яке дигар аз далелҳои исботкунандаи ишораи
саббоба ба ғайр аз Қуръон ва Суннат, иҷмоъи уммат
аст. Зеро аз ҳеҷ нафар аз асҳоби Паёмбар ва на аз
уламои салаф ва халафи уммат хилофе дар тасҳеҳ ва
ҷавози ин масъала маълум нагашта ва ривоят
нашудааст. Балки имоми Аъзам ва шогирдони ишон
Абуюсуф ва Муҳаммад (р) ҳукм ба суннат будан ва
ҷавози он кардаанд. Инчунин маснунияти ишораи
саббоба бо ахбор ва осори саҳеҳа аз имом Молик ва
имом Шофеъӣ ва имом Аҳмад ва ҷамеъи уламои
уммат дар ҳар аср ва шаҳре собит гаштааст ва
фуқаҳои мутақаддимин ва мутааххирини мо тасреҳ
ба он кардаанд. Баъд аз субути далелҳои зикршуда
дигар қавли мухолифини ишораи саббоба мардуд ва
ғайри мӯътабар аст. Албатта маълум аст, ки
сокинони Мовароуннаҳр ва аҳли Хуросон, Ироқ, Рум
ва билоди Ҳинд, махсусан касоне, ки пойбанди
тақлид (-и кӯр-кӯрона) буда, аз неъмати таҳқиқ ва
баррасии далоил маҳруманд ва амали худро ба қавли
саҳеҳ таъйид намекунанд, тарки ин суннати набавӣ
кардаанд.
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Вале тарки онҳо низ аз назари шариъат аҳамият
ва эътиборе надорад (ва дар сиҳати ин суннати саҳеҳа
хадшаву нуқсоне ворид намекунад).
Инак, ба охирин ҳадис дар ин мавзӯъ таваҷҷӯҳ
кунед!
ِ
ِ َِّ
ِ
َخب َرَنا
ٌ َِخب َرَنا َمال
َ كأ
َ  أ: ِحمةُ اهلل ه يي مُ ُم َوط
َ ام ُم َح َّم ٌد َر
ُ  َوقَ َد َذ َك َر اإل َم-53
ُِ َرآن:ي َر ِح َمهُ ُم اهللُ أَني قال
ّ الم َع ِاو
ُ َّحم ِن
َ الر
ِ
ت
ُ َهب
ُ َانص َرم
َ ِث ب
َ أ
َ الحصى مُ الصَّالة َمَ َّما

ِ
ِ ُِّ ِبن أَبُِ َمرَي َم َهن َه
بن َه ِبد
ُ ُمس ُم
ِ ُ
همر رضُ اهللُ هنيُ َوأََنا
ُ هبد اهلل
َ بن

ِ يف كان رسو ُل
ِ
ِ
اهلل
ُ ُصنعُ! مَق
َ كان رسو ُل اهلل (ص) َي
َ  ا:َنهَانُِ مقا َل
َ َ  َو َك:ت
َ صنع َك َما

ِ
ِ
اليمنى
َ (ص) َي
ُ ُض َع َكفَّي
َ  كان رسول اهلل (ص) إذا ج َس مُ الصالة َو:صنعُ؟ قال

ِِِ
ِ ِ ِ َّ ِ ِ َ َصابِ َعيُ ُكَّهَا وأَ َش َار بِِإ
ُوضع َكفَّي
َ اليمنى َوقََب
ُ َه ى مَخذ
َ ضأ
َ ام َو
َ َصبعي التُ تَ ُ اإلبه
َ
ِ
ِ عد ِرواي ِة
ِ
ِِ
يع
ِ ِصن
َ َ َ َ اليسرى ثَُّم قا َل ُم َح َّم ٌد َرح َميُ اهلل (َب
ُ اليسرى َه ى مَخذ
ُ
َ ِالحديث) َوب
ِ ِ
ِ َِخ ُذ وهو ق
. ول أَبُِ َحنِيفَةَ َر ِح َميُ اهلل
ُ
َ َ ُ رسول اهلل (ص) َن

«Имом Муҳаммад шогирди имоми Аъзам (р) дар
китоби Муваттаъ бо санади худ аз Алӣ ибни
Абдурраҳмони Муъовӣ ривояти ҳадис мекунад. Алӣ
ибни Абдурраҳмон мегӯяд: «Абдуллоҳ ибни Умар
(раз) маро диданд, ки дар намоз саргарми бозӣ
Ҳадиси мазкурро имом Муслим ва Абудовуд низ бо ҳамин санад ривоят
кардаанд.
77
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кардан бо сангрезаҳо ҳастам. Ҳангоме ки аз намоз
фориғ шуд, маро аз бозӣ кардан дар намоз манъ
фармуданд ва гуфтанд: (бо ангуштони худ) бикун он
чиро Расули Акрам (с) мекарданд. Гуфтам: Ё ибни
Умар, Расули Худо дар намоз (бо ангуштони худ) чӣ
мекарданд? Ибни Умар гуфтанд: Паёмбари Акрам (с)
вақте дар қаъдаи намоз менишастанд, кафи рост бар
рони рост мегузоштанд ва ҳама ангуштонро қабз
мекарданд ва ба ангушти саббоба ишора мекарданд
ва кафи чапро низ бар рони чап мегузоштанд. Баъд
аз ривояти ҳадиси мазкур имом Муҳаммад каломи
худро бо ҷумлаи зер хотима медиҳад: (таваҷҷӯҳ
дошта бошед!).78
Мо (дар масъалаи ишораи саббоба) ба суннат ва
феъли Расули Акрам (с) амал мекунем, дар ҳоле ки
(кардани ишораи саббоба) қавл ва фатвои имоми
Аъзам – Абуҳанифа (р) – низ ҳаст».
Ин ривояти Муваттаъ ба равшанӣ ба ин далолат
мекунад, ки ишораи саббоба мазҳаби имоми Аъзам
Дар баъзе ривоёт «ва ин қавли ман ва қавли Абуҳанифа аст» омадааст.
Чунонки Мавлоно Абдулҳай дар Маҷмуат-ул-фатово овардааст. Баъдан аз
ривояти Санъонӣ ва муаллифи Ҳалабии Кабир низ ин гуфта маълум
хоҳад шуд.
78
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ва имом Муҳаммад (р) аст, лекин аз мафҳуми
мухолифи ин ривоят зоҳиран маълум мешавад, ки
Абуюсуф бо тарафайн (яъне имоми Аъзам ва имом
Муҳаммад) дар ин масъала мухолиф бошанд ва шояд
мухолифати ӯ ба хотири кадом далел ва ҳуҷҷате
бошад, ки фақат ба Абуюсуф маълум гашта аст (на ба
имоми Аъзам ва имоми Муҳаммад).
Аммо Худо медонад, ки ин гумон дар ҳаққи
Абуюсуф саҳеҳ бошад. Зеро барои мо маълумоти
саҳеҳ дар боби мухолифати Абуюсуф бо имом Аъзам
ва имом Муҳаммад дар масъалаи рафъи саббоба дар
ташаҳҳуд вуҷуд надорад. Баръакс, аз нақли Аҳмад
Тақиюддини Шумнӣ (р) шореҳи Мухтасар-ул-виқоя
мувофиқати Абуюсуф бо эшон маълум мешавад.
Шумнӣ (р) дар шарҳи худ менависад79:
َ
َ َ
َ
ُ نَص َو ُي َعلِّ ُق
َ َ ِنَص َوابل
َ َ األ َماِل َأنَّ ُه يُع ِق ُد اخل
الوسطى
) ذك َر أبو يُوسف يف1
ِ
ِ
َ َواإل
َ به
8 َ َّ َّ
ُ ام َويُش
.ري بِالسباب ِة
ِ
ِ
Абуюсуф (р) дар китоби Амолӣ (дар боби
ташаҳҳуд) навиштаанд: намозгузор дар қаъдаи намоз
ангушти кӯчакро бо ангушти моқаблаш мебандад ва
79
80

Гуфтори фуқаҳо аз ин ҷо шурӯъ мешавад.
Шарҳ-ун-ниқоя фи-л-фиқҳ.
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ангушти миёнаро бо ангушти бузург ҳалқа мекунад
ва бо ангушти саббоба ишора (ба тавҳиди илоҳӣ)
мекунад.
Пас аз нақли Шумнӣ (р) ба хубӣ собит гашт, ки
Абуюсуф низ чун имоми Аъзам ва имом Муҳаммад
мазҳаб ба маснунияти ишораи саббоба доштаанд.
Ҳосили калом: қавли мухтор ва саҳеҳ (дар назди
се имоми мазҳаби мо) маснунияти ишораи саббоба
аст ва ривояти тарки ишораи саббоба дар намоз
қавли марҷуҳ ва матруку мардуд аст.
2) Камолуддин ибн-ул-Ҳумом фақеҳи муҳаққиқ
дар мазҳаби ҳанафӣ ва яке аз бузургтарин шореҳони
Ҳидояи шариф зимни шарҳ ва тафсири ҳадиси имом
Муслим (р) (ки гуфта шуд) мегӯяд:
َ
َ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َّ َ َ َ َ
َ َ َ ِّ َ َ َ َّ َ َّ َ َ َ
– اهلل أعل ُم
 فالمراد – و.بض األ َصابِ ِع ال يتحقق
ِ وال شك أن وضع الكف مع ق
ِّ َ ُ َ
َ َ َ َ ُ
َ ذلك ع
َ ِ المرو ُّي َعن ُُم َّمد
َ هو
ُ رِح ُه
َ ند اإل َش
َ ار ِة َو
اهلل
ضع الكف ثم قبض األصابِع بعد
و
ِ
ٍ
ِ
ِ
ُ
َ َّ َ
ُ َ َ
ُ َ
َ الوسطى َواإل
َّ َ
َ به
ُ وَيلِّ ُق
ام
نَص ُه َوال ِِت ت ِليها
ِ قبض ِخ
ِ  ي:اإلشارةِ حيث قال
ِ
ِ تعاىل يف كي ِفي ِة
ُ َ
َ وس َف رِحه اهلل يف
َ ِّالم َسب
ُ ُ َو َكذا َعن أَيب ي.ح َة
ُ يم
ُ
َ رع تَصحيح اإل َش
ُ ويق
.ار ِة
ف
هذا
.
اِل
اآلم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ً َ ُ ُ
َ
َ
َ َ َ
َّ
َ َ َ ِ ال ُف ا
 أن ما: ف َعن ُمم ٍد.الر َواي َ ِة
ري أصال" وهو ِخ
 "ال ي ِش:المشايِ ِخ
ري ِمن
ٍ وعن ك ِث
ِ دلراي ِة و
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ُ َ َ ََ
ََ َ
ُ .اهلل
ُ رِح ُه
َ ذكرنَ ُاه يف كيفية اإل
َ كر ُه أَن يُش
َ وي
ري
ِ شار ِة ِم َّما نقلن ُاه قول ِأيب ح ِنيفة
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ ُ َ ُ َّ َ
َ
َ
َ َ َّ َ ُ
َ يم اإل
َ صب َع عند "ال إ
ُ  يُق:اِّن
َ
ل" َو َيض ُع َها عند "إِال اهلل" ِِلكون
ِ
ِ ِّ ِ  وعن احلَلو.بِمسبحتي ِه
ِ
ِ
َّ ُ َّ
َ ضع ل
ُ َ َ لن
81
.ات
ِ إلثب
ِ ِ يف والو
ِ ِ الرفع ل
Бешубҳа ниҳодани кафи даст бар болои рон
ҳамзамон бо қабзи ангуштон (чуноне ки дар ҳадиси
Муслим омадааст) дар ҳақиқат имкон надорад (зеро
дар сурати қабзи ангуштон кафи даст баста мешавад
ва дигар сурати каф боқӣ намемонад. Ва дар сурати
ниҳодани каф қабзи ангуштон муҳаққақ (собит)
намешавад). Пас мурод аз ин ҳадиси саҳеҳ – валлоҳу
аълам – ниҳодани кафи даст аст аввалан. Баъд аз он
бастани ангуштон аст дар вақти ишорат. Ҳамин
кайфият дар адои ишораи саббоба аз имом
Муҳаммад низ ривоят шудааст. Он ҷо, ки мегӯяд:
ангушти кӯчакро бо ангушти ҳамҷавораш қабз
мекунад ва ангушти миёнаро бо ангушти ибҳом
ҳалқа мекунад ва ангушти мусаббиҳаро (яъне
саббобаро) барои ишора баланд мекунад.
Ишораи саббоба бо чунин кайфият дар китоби
Амолӣ аз Абуюсуф ҳам ривоят шудааст ва ин ду
Фатҳ-ул-қадир – шарҳи ҳидояи шариф, китоби салот, фасли сифатус-салот.
81
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ривоят фаръи тасҳеҳи ишораи саббоба аст (яъне
таълими дуруст кардан ва натиҷаи саҳеҳ хондани он
аст).
(Мутааассифона) аз бисёр машоихи мазҳаби мо
фатвои « »ال يشري املصىل أصالяъне: «намозгузор ҳаргиз
ишора намекунад» содир шудааст. Вале ин фатвои
ишон хилофи дироят ва ривоят82 (ва хилофи қавли
имомони сегонаи мазҳаби мо) аст. Зеро имом
Муҳаммад мегӯяд: Ҳар чӣ мо дар боби ишораи
саббоба нақл кардем, ҳама қавли имоми Аъзам аст.
Лекин бо саббобаи ҳар ду даст ишора кардан макрӯҳ
аст.
3) Ривоят аз фақеҳи маъруфи ҳанафӣ Ҳалвонӣ
(р) аст, ки: намозгузор ҳангоме ки «ло илоҳа» мегӯяд,
Аммо мухолафати он аз назари дироят (яъне далели ақлӣ) ҳамон
ҳадиси саҳеҳ аст, ки гузашт. Ва он ҳадис ба ҷуз ишораи дар намоз маънои
дигаре надорад. Аммо мухолафати он аз назари ривоят (далели нақлӣ)
қавли имом Муҳаммад аст, ки гузаштааст: «Ҳар чи дар боби ишораи
саббоба гуфта шуд, он қавли ман ва қавли Имоми Аъзам аст». (Дар
китоби Ниҳоя – шарҳи Ҳидоя ва ғайри он зикр шудааст). Наҷмуддин
Зоҳидӣ мегғяд: «Вақте ривоятҳои нақлшуда аз ҷумҳури имомҳо, фуқаҳои
мазҳаб, фуқаҳои Куфа ва Мадина бар суннат будани ишораи саббоба
иттифоқи қавл доранд ва вақте ҳадису осори зиёде дар ин робита аз
Соҳиби Шариъат ва салафи солеҳ ривоят шудааст, пас амал кардан ба
ишораи саббоба авло ва беҳтар аст, аз тарк кардани он». (Ҳалабии Кабир,
фасли сифат-ус-салот).
82
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ангушти саббобаро мебардорад ва замоне ки
«иллаллоҳ» мегӯяд, онро мегузорад, то ин ки баланд
кардани он далолат бар нафй ва инкори маъбудҳои
ботил намуда, гузоштанаш далолат бар исботи
тавҳид ва ягонагии маъбуди барҳақ бикунад83.
4) Санъонӣ (р) мегӯяд: имом Муҳаммад дар
китоби Алмашиха ба ишорат кардан ба ангушти
мусаббиҳа дар намоз тасреҳ кардаанд. Дар ин мавзӯъ
ҳадиси тӯлоние аз Расули Акрам (с) ривоят кардаанд,
ки он ҳазрат дар намоз ба ангушти саббоба ишора
мекарданд… баъд аз ривояти ҳадис имом Муҳаммад
мефармояд:
َ ُ َ َ َ
ُ َ ََ
ُ ُ َ
ُ َ ََن ُن نَصنَ ُع ب َصن
.هلل (ص) َونأخذ بِ ِفع ِل ِه َوهذا قول أ ِيب َح ِنيفة َوقوِلَا
ِ ول ا
ِ ِ ِ
ِ يع رس
«Мо ба суннат ва феъли Расули Акрам (с) амал
мекунем. Дар ҳоле, ки имоми Аъзам ва мо ҳама қоил
ба маснунияти ишораи саббоба ҳастем».
Баъдан имом Муҳаммад кайфияти ишораи
саббобаро баён мекунад, чунонки ибни Ҳумом
қаблан ин қавлро аз ишон ривоят кардаанд.
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Фатҳ-ул-қадир, китоби салот, фасли сифати салот, саҳ. 321.
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5) Дар китоби Хоқония мазкур аст: дар масъалаи
ишора кардан ба ангушти саббоба ҳангоми қироати
«ло илоҳа иллаллоҳ» ҳеҷ ихтилофе (байни аиммаи
мазҳаби мо) вуҷуд надорад.
6) Дар китоби Мултақат аз Абунаср ибни Салом
нақл мекунад, ки гуфтаанд: дар кардани ишораи
саббоба ҳеҷ ихтилофи назаре байни ҷумҳури уламо
(-и фиқҳ ва ҳадис) нест.
7) Дар китоби Зоҳидӣ омада:
َ ٌ َّ ُ َّ َ ً َ ُ ُ ُ َ
َ َ َّ
َ َ َ ُ
َ
مجيعا أنه ُسنة وكذا َع ِن
ِ الث ر ِِحهم اهلل
ِ ِاتفق
ِ الروايات عن أصحابِنا اثل
ِ ت
َ
َ
ُ َ َ ِّ َ َ
ُ َ ََ َ ُ
َ ِّ الكوفي
ُ َاألخب
َ ُ ني َو َك
.الع َمل بِها اوَّل
ار َواآلثار فاكن
رثت بِ ِه
المدنِ ِيني و
ِِ
Ривоятҳои фиқҳӣ аз се имоми мазҳаби мо (яъне
имоми Аъзам ва имомайн) бар маснунияти ишораи
саббоба иттифоқи қавл доранд. Ҳамчунин ривоят аз
фуқаҳои Мадина ва Куфа низ собит гаштааст. Ахбор
ва осори фаровоне (ҳам аз Паёмбари Акрам (с) ва ҳам
аз аҳли салаф (р)) дар ин робита нақл шудааст. Пас
(барои муқаллидони мазҳаб) беҳтар он аст, ки ба ин
суннати собита амал кунанд.
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8) Ривояти ишораи саббобаро Суруҷӣ низ аз
асҳоби мазҳаби мо84 нақл кардааст. Гӯиё ин
бузургворон

ихтилофи

мухолифини

ишораи

саббобаро ба эътибор нагирифтаанд ва ақволи
онҳоро мӯътабар надонистаанд. Ба хотири он ки ба
осори сареҳа ва аҳодиси саҳеҳа мухолафат дорад.
9) Дар

китоби

Мухтор-ун-навозил,

ки

аз

таълифоти Бурҳонуддини Марғенонӣ соҳиби Ҳидояи
шарифа аст, омада:

َ ار ُة ع
ُ ل إ َّال
َ َ َ ِ َند ق
َ اَإل َش
.اهلل َح َس ٌن
ِ
ِ
ِ ِول ال إ
ِ

Ҳангоми хондани «ло илоҳа иллаллоҳ» ба
ангушти саббоба ишора кардан ҳасан (мустаҳаб) аст.
10)

Ибни Молик (р) шореҳи Шарҳ-ул-ҷамъ

(ду ривояти зидду нақиз аз ду китоби мазҳаби мо)
нақл карда:
1. Дар китоби Мунят-ул-муфтӣ навишта: баланд
кардани саббобаи дасти рост дар ташаҳҳуди намоз
макрӯҳ аст.
2. Дар китоби Муҳит омада: ишораи саббоба дар
ташаҳҳуди намоз суннат аст. Намозгузор саббобаи
Яъне имомони сегонаи мазҳаб – имоми Аъзам, имом Абуюсуф ва имом
Муҳаммад (р).
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100

худро дар ҳолати нафй (ло илоҳа) мебардорад ва дар
ҳолати исбот (иллаллоҳ) мегузорад ва ин қавли
имоми Аъзам ва имом Муҳаммад (р) аст. Ахбору
осори зиёде дар ин боб ривоят шудааст. Пас беҳтар
он аст, ки ба муқтазои далоили мазкура амал карда
шавад.
11)

Соҳиби

Мавоҳиб-ур-раҳмон

дар

Сунани хеш меорад:
َّ  ُه َو،ار
ُ الصح
َ وو َض َع يَ َديه َلَع فَخ َذيه َوب َ َس َط أَ َصاب َع ُه َوأَ َش
َ
.يح
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
Намозгузор дастҳо рӯи ронҳо мегузорад ва
ангуштони дастро паҳну густурда мекунад ва ба
ангушти саббоба ишора мекунад ва ҳамин қавли
саҳеҳ аст.
Баъд аз он чӣ мазкур шуд, бояд донист! Дар
мазҳаби мо ба хотири ихтилофе, ки дар алфози
ҳадис аст, намозгузор ангуштонашро фақат дар вақти
ишора кардан мебандад. Танҳо бо ин шевае, ки мо
дар адои ишораи саббоба ихтиёр намудем, ҷамъ
байни ривоятҳои мухталифаи фиқҳӣ ҳосил мешавад.
Зеро ривоятҳои фиқҳӣ низ бинобар ихтилофе, ки
дар алфози ҳадис омадааст, дар кайфияти ишораи
саббоба ихтилофи қавл доранд. Баъзе аз он ривоятҳо
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далолат доранд бар ин ки: бастани ангуштон аз
ибтидои ташаҳҳуд беҳтар аз гузоштани он аст бар
болои рон ба ҳолати паҳну густурда. Баъзе аз фуқаҳо
ихтиёр кардаанд, ки намозгузор бидуни ақди
ангуштон ишора мекунад. Ва баъзе дигар аз фуқаҳо
фатво додаанд ба ин ки дар вақти ишора ангуштонро
мебандад. Баъд аз адои ишора онҳоро ба ҳолати
аввал бар мегардонад.
Ҳосили калом: ин ҳама ривоятҳои мухталифаи
фиқҳӣ бар исботи ишораи саббоба иттифоқи назар
дошта, вале бар кайфияту чигунагии адои он
ихтилофи қавл доранд.
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КАЙФИЯТИ ИШОРАИ САББОБА НАЗДИ
ҶУМҲУРИ ФУҚАҲОИ ҲАНАФӢ
َ
َّ َ ُ َ َ ُ َ َ
ُ ُ
َّ َ
ُ َ ُ ُ
فخذي ِه ثم عند
ِ ور أصحابِنا أنه يضع كفي ِه لَع
ِ والص ِحيح المختار ِعند مجه
َ الوسطى واإل
َ به
ُ
ُ ام ويُش
ُ نَص َو َُيَلِّ ُق
َ َ ِنَص وابل
َ َ وحي ِد يَع ِق ُد اخل
َ ول إىل َلكِ َم ِة
ري
ِ ِ ُوص
ِ اتل
ِ
ِ
ِ
ً
َ
َ ِّالم َسب
َ
ُ ب
َّ ح ِة َرافِعا ً ََلا عند
.ات ثم يَستَ ِم ُّر لَع ذلك
اِل
ِ اإلثب
ِ يف
ِ واضعا عند
ِ
ِ
Аммо қавли саҳеҳ ва мухтор назди ҷумҳури
асҳоби мазҳаби мо дар кайфияти ишораи саббоба ин
аст, ки намозгузор дар оғози ташаҳҳуд ҳар ду каф бар
болои ронҳо мегузорад. Баъдан вақте, ки ба калимаи
тавҳид (яъне ло Илоҳа иллаллоҳ) расид, ангушти
кӯчакро бо ангушти чаҳорум мебандад ва ангушти
бузургро бо ангушти миёна ҳалқа мекунад ва ба
ангушти мусаббиҳа ишорат мекунад. Дар ҳолати
нафй (ло Илоҳа) мебардорад ва дар ҳолати исбот
(иллаллоҳ) мегузорад. Баъд аз ишора ангуштонро бо
ин ҳолат ба сурати доимӣ то поёни намоз нигоҳ
медорад. Зеро бастани ангуштон дар вақти ишора
бидуни хилоф аз Паёмбари Акрам (с) собит
гаштааст. Аммо тағйир додани ҳолати ангуштон баъд
аз адои ишора аз Паёмбари Худо собит нагаштааст.
Пас бинобар қоидаи усулие, ки онро бақои шайъ бар
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ҳолати аввалия ва истисҳоби85 он то охири амр гӯянд,
зарур аст намозгузор ақди ангуштонро баъд аз
ишораи саббоба то интиҳои намоз ба ҳолати худ
маҳфуз бидорад.
12)

Шореҳи Мунят-ул-муфтӣ дар шарҳи

худ менависад: «Оё дар мазҳаби мо ҳанафиҳо
намозгузор ҳангоми қироати калимаи шаҳодат ба
ангушти мусаббиҳа ишора мекунад ё хайр? Ҷавоб:
дар ин масъала байни фуқаҳои мазҳаб ихтилофи
назар аст. Дар китоби Хулосат-ул-фатово ва Фатовои
Баззозия ишора накарданро қавли саҳеҳ хондаанд.
Вале дар Сироҷ-ул-ҳидоя ва Мултақат ва ғайри он
ишора карданро тасҳеҳ намудаанд.

Истисҳоб - дар қарордоди уламои усули фиқҳ ба маънои боқӣ
гузоштани шайъ аст бар ҳукми аслӣ ва ё бар ҳолати аввалӣ дар сурате, ки
нафй ва исботи он маълум набошад, то мавҷуд шудани далел бар хилофи
он ҳукм ва ё он ҳолат. Истисҳоб аз ҷумлаи далелҳои шаръист, ки дар
сурати набудани далели дигар мешавад дар нафй ва исботи аҳком аз он
истифода кард. Лекин ба унвони охирин ва заифтарин далели шаръист,
ки муҷтаҳид барои маърифати аҳком такя ба он мекунад. Ба ҳамин хотир
амал намудан ба ин далели фиқҳӣ фақат баъд аз таҳқиқ ва ҷустуҷӯ дар
дигар далоили шаръӣ ва пайдо нашудани далели дигаре ғайр аз он ҷоиз
мебошад.
Мисоли он ҳамин масъалаи ишораи саббоба аст, зеро бастани ангуштон
дар вақти ишора аз Паёмбари Акрам (с) собит гаштааст. Вале тағйир
додани ангушт баъд аз ишора собит нагаштааст. Пас мо бо далели
истисҳоб ангуштонро бо ҳамон ҳолати аввалия нигоҳ медорем.
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Кайфияти адо кардани ишораи саббоба ин аст,
ки: ҳангоми қироати калимаи шаҳодат ангушти
ибҳомро бо ангушти миёна ҳалқа мекунад ва
ангушти кӯчакро бо ангушти ҳамҷавораш қабз
мекунад ва ба ангушти мусаббиҳа ишора мекунад86. Ё
ба ангуштонаш ақди 53 мекунад. Яъне мисли шахсе,
ки ба ангуштони худ ба адади 53 ишора мекунад, ки
кайфияти он чунин аст: ангушти миёнаро бо ду
ангушти ахир қабз мекунад (на ҳалқа) ва сари
ангушти ибҳомро бар бехи ангушти миёна мегузорад
ва ангушти саббобаро дар ҳолати нафй мебардорад
ва дар ҳолати исбот мегузорад». (Поёни иқтибос аз
шарҳи Мунят-ул-муфтӣ).
Ин қавли шореҳи Мунят-ул-муфтӣ ихтиёр
доштани мусаллиро байни ду навъ ишора, ки яке
қабз ва дигаре ҳалқа кардани ангуштон аст (ва ё яке
ақди 53 ва дигаре ақди 90 аст) ва дар ҳоле, ки ҳар ду
аз Расули Акрам (с) собит гаштааст, ифода мекунад.
Албатта ихтиёр кардани як равиши муайян аз ин ду
навъ равиш дар адои ишораи саббоба хуб аст. Вале
ҷамъ кардан байни онҳо беҳтар аст. Пас ҳар кӣ
Мухтор назди ҳанафия ва мазҳаби имом Аҳмади Ҳанбал ҳамин навъ
ишора аст, ки онро ақди тисъин (90) гӯянд, чунон ки гузашт.
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солики суннат ва роҳи Паёмбари Акрам (с) аст,
лозим аст, ки гоҳе ба як равиш ва гоҳе ба равиши
дигар амал намояд. Зеро ин навъ амал ба толибони
суннати Расули Акрам (с) муносиб ва лоиқтар аст.
13)

Муаллифи

Мунят-ул-мусаллӣ

дар

матни китоби хеш навишта:
َ َ َ َ َ َّ
َ
َ َّ َّ ُ ُ َ
ُ الواقِ َعات ال يُش
َ قال يف
َّ َ
.ري
ِ
ِ
ِ ني و
ِ وي ِشري بالسباب ِة إذا انتىه إِىل أو ِل الشهادت
Намозгузор ҳангоме, ки ба шаҳодати аввал
мерасад, ба ангушти саббоба ишора мекунад. Вале
дар китоби Воқеъот гуфта: ишора намекунад.
Шореҳи Мунят-ул-мусаллӣ шайх Иброҳими Ҳалабӣ
(яке аз ин ду қавлро бар дигаре тарҷеҳ дода)
менависад:
َ
َ َّ َ
ُ واأل َّو ُل ُه َو
ُ َالمخت
.ار َلَع َما قدمنا
Бино ба далоиле, ки қаблан зикр кардаем, қавли
аввал, ки ишора кардан аст, мухтор аст.
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)ОХИРСУХАНИ МУАЛЛИФ (Р
َ َُ ََ
َ ُ َ
َ َ َ َ َ
الك َ
الع ُ َ ُ َ َّ َ
قالَ :
يث"
يد ِاِّن حيث
وقد أغرب
هل احل َ ِد ِ
ِ
ارش ِمن المحرم ِ
ات " ِ
اإلشارة كأ ِ
ٌ
َ
ُ ُ
َ
خ َطأ َع ٌ
َ َ َ َ َُ ُ
ظيم
هلل (ص) .وهذا منه
ديث
رسول ا ِ
أي ِمثل إشار ِة مجاع ٍة ُيمعهم ال ِعلم ُب ِ
ِ
ُ
َ
َ ُ ٌ َ ٌ َ َ ُُ َ ُ
َ
ُ
َ ُّ ُ
األ ُصول َ
ب الف ُر ِ
ول .ولو ال
ت
را
وم
د
ع
وا
ق
عن
هل
وجرم ج ِسيم ،منشأه اجل
ِ
ِ
ِ
وع ِمن اِلق ِ
ِ
ِ
ً
ً
َ
َ ُ
َ ُ
ادهُ َصحيحاَ .
َ َ َ َ ُ ُُ َ
ُ ُ َ ِّ
فهل ل ِ ُمؤ ِم ٍن
رصَيا و ِارتِد
ِ
أويل الك ِم ِه بِسب ِب ِه لاكن كفره ِ
حسن الظن بِ ِه وت ِ
َ
ٌ
َ َُ َ ََ َ
ت من فعله (ص) ما َاك َد نَقلُ ُه ُمتَواتراً؟ أَو يَمنَ َع َج َ
واز ما َعلي ِه ََع َّمة
ِ
أن َي ِّرم ما ثب ِ ِ ِ ِ
ُ َ َّ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ
ً
ً
َُ
ُ
َ
األ َ
كر َم رِحة اهلل
العل َما ِء اكبِرا عن اكبِ ٍرُ ،ماكبِرا؟ واحلَال أن اإلمام األعظم والهمام
َ
َ َ ُ َ َ
َ َ
َ ُّ َّ
أخ َذ ُه م َن ال َ
قال" :ال َ ُّ ُ
َ َ َ
السن ِة
اب و
عرف م
عليه
ِ
َيل لِمؤ ِم ٍن أن يأخذ بِق ِ
ِ
ِ
كت ِ
وِلا مالم ي ِ
َ
ُ
َ َ
مج ِ َّ
ِح ُة اهلل عليه :إذا َ
اإلمام الشافيع َر َ
ُ
َ
َوا َ
اس اجل َ ِّ
ص َّح
المسأل ِة" .وقال
ِل يف
اع األم ِة وال ِقي ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َّ
َ
َ
َ
ُ
يث الضابِ ِط.
احل َ ِديث يلع ِخ ِ
ول لَع احلَائِ ِط َواعملوا بِاحل َ ِد ِ
ول ف ِ
ارضبوا ق ِ
الف ق ِ
«Муаллифи (бе ному нишони) Хулосаи Кайдонӣ
сухани хеле аҷибу ғарибе дар рисолаи худ овардааст.
Аз ин ҷиҳат, ки дар фасли муҳаррамот гуфта: навъи
даҳум аз муҳаррамоти намоз ишора кардан ба
ангушти саббоба мисли аҳли ҳадис аст. Яъне мисли
ишораи уламои илми ҳадис, ки шуғл ба ҳадиси
Расули Акрам (с) онҳоро даври худ ҷамъ кардааст.
Ин сухан аз муаллифи Кайдонӣ хатои бисёр
азим ва гуноҳи хеле бузург аст. Решаи пайдоиши
чунин хатоҳо надонистани қоидаҳои усули фиқҳ ва
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маротиби ҳадиси набавист. Агар амри Паёмбари
Акрам (с) дар боби хушгумонӣ дар ҳаққи бародари
муъмин набуд87 ва агар таъвили каломаш ба маънои
саҳеҳ тавъам (якҷоя) бо нияти хайре набуд, албатта ва
бешубҳа куфри ишон аз ин навишта равшан мебуд.
Ҳатто аз назари шариат ӯро кофир ва муртад хондан
низ дуруст мебуд. Зеро ҳеҷ муъмин ҳақ надорад
суннатеро, ки бо ривояти мутавотир аз Расули Акрам
(с) собит гаштааст, ҳаром хонад. Ё амалеро, ки оммаи
уламо силсила ба силсила ба ҷавозияти он рафтаанд,
аз рӯи таассуб мамнӯъ ҳукм намояд. Дар ҳоле, ки
имоми Аъзам Абуҳанифа (р) фармудаанд: То замоне,
ки дар ҳар масъала сарчашмаи гуфтаи мо аз Қуръон
ва Ҳадис ва иҷмои уммат ва қиёси равшан маълум
нагардад, барои ҳеҷ муъмине амал кардан ба гуфтаи
мо ҳалол намебошад.
Имом

Шофеъӣ

(р)

низ

дар

ин

мавзӯъ

фармудаанд: Ҳар гоҳ қавли ман бо ҳадиси саҳеҳе
мухолиф ояд, қавли маро бар девор занед (яъне тарк
кунед) ва амал ба муқтазои ҳадиси саҳеҳ намоед!»

Он ҷо, ки Паёмбари Акрам (с) фармудаанд: «дар ҳаққи бародари
мӯъмин хушгумон бошед». Имом Суютӣ дар Ҷомеъ-ус-сағир овардааст.
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Хонандаи азиз! Чун сухани ин ду имоми
мазҳабро дар боби пайравӣ намудан аз ҳукми ҳадиси
саҳеҳ донистӣ, пас бидон! Агар ба фарзе аз имоми
Аъзам дар масъалаи ишораи саббоба ҳукми сареҳе
ривоят намешуд, ҳар ойина бар уламои мазҳаби ӯ –
чӣ расад бар авоми мазҳабаш – лозим мебуд, ки ба
муқтазои ҳадиси саҳеҳ амал намоянд. Ҳамчунин
фаразан агар бо ривояти саҳеҳ аз соҳиби мазҳаб
манъи ишораи саббоба, вале аз соҳиби шариат исбот
ва ҷавози он собит мешуд, бешубҳа дар чунин сурат
бар ҳар фарди муъмин воҷиб буд, ки ҳадиси соҳиби
шариатро бар гуфтаи соҳиби мазҳаб тарҷеҳ бидиҳад
(яъне боло донад). Ҳоло мо чӣ гуна аҳодиси ишораи
саббобаро тарҷеҳ надиҳем ва ё ба ҳукми он амал
накунем, дар ҳоле ки нақли сареҳ аз имоми Аъзам бо
ҳадиси саҳеҳ аз Паёмбари Акрам (с) дар ин масъала
мутобиқ омадааст.
Пас ҳар кӣ ҳақпарасти мунсиф (боинсоф) аст, на
мутаассиби золим, медонад, ки пайравӣ намудан аз
ҳадиси саҳеҳ сифати хоссаи муъминони мутадайин аз
аҳли салаф ва халаф (яъне мусулмонони се асри
аввал ва мобаъди он ва ё мутақаддимин ва
мутааххирин) аст. Вале ҳар кӣ инкор ва эъроз аз
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ҳадиси саҳеҳ мекунад88, пас чунин шахсе ба унвони як
ҷоҳили саркаш дар муқобили ҳақиқат, аз ҷумлаи
ҳалокшудагон аст. Агарчи зоҳиран дар назари
мардум аз накӯкорон аст.
Барои машоихе, ки ишораи саббобаро мамнӯъ
хондаанд ва ё ба кароҳати он фатво додаанд, ягона
узре ки оварда мешавад, ин нарасидани ҳадисҳои
саҳеҳ ба ишон аст. Ишон чун ихтилофи фуқаҳоро (на
аҳодисро) дар кардан ва нокардани ишораи саббоба
дидаанд, гумон кардаанд, ки (чун ихтилофист), пас
таркаш авло ва беҳтар аст. Ба хотири қоидаи саҳеҳае,
ки дар усули фиқҳ мазкур аст. Агарчи истифода аз он
қоида дар масъалаи мавриди баҳси мо саҳеҳ ва
мақбул нест, вале мо онро барои шумо ёдовар
мешавем:
َ الم
َ المنع احتيَاطا ً الجتنَاب
َ ب
ُ ح ِّرمِ يُ َر َّج ُح َجان
ُ المبيح َو
ُ ُ َ َََ
ِّ ِ الم
نيه
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ إذا ِاجتمع د ِِلل
ِ ِ ِِ

ُ
.َعنه

Таассуб ва ҷаҳолати омиёнаи баъзе мункирони ҳадис ба ҳадде расида,
ки гуфтаанд: моро қавли Абуҳанифа бояд ва қавли Расули Акрам (с) кофӣ
нест ва ё моро қавли Муҳаммади сағир бояд, қавли Муҳаммади кабир
(алайҳиссалом) кифоят намекунад, алъаёзу биллоҳ. Хушбахтона дар
масъалаи рафъи саббоба раъйи имоми Аъзам бо ҳадиси Паёмбари
Акрам (с) мувофиқ аст. На фақат раъйи имоми Аъзам, балки назари
имомайн низ мутобиқ бо ҳукми ҳадиси саҳиҳ аст.
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«Яъне ҳар гоҳ далели ибоҳат (дуруст будан) ва
ҷавоз бо далели ҳурмат (ҳаром) ва манъ дар масъалае
ҷамъ ояд, эҳтиётан ҷониби манъро бар ҷониби
ибоҳат тарҷеҳ дода мешавад. Ба хотири иҷтиноб
варзидан ва дурӣ гузидан аз амале, ки манҳист»
(мамнуъ аст).
Шояд маъхази қоидаи мазкур ҳадиси Паёмбари
Акрам (с) бошад, ки фармудаанд:
َُ َ
َ ُ
َ
ُ ُ َ
ُ
.افعلوا َما استَ َطعتُم
ما ن َهيتُكم َعنه فانتَ ُهوا َوما ا َمرتكم بِ ِه ف
Аз ҳар чӣ шуморо манъ кардаам (бидуни қайду
шарт) боз истед! Ва ба ҳар чӣ фармон додаам, ба
қадри тавоноӣ ва қудрат амал намоед!
Лекин ба хубӣ маълум аст, ки масъалаи мавриди
баҳси мо дохили ин қоидаи усулӣ намебошад, зеро
аз шореъи шаръи муқаддас (яъне Расули Акрам (с))
далеле, ки далолат бар наҳйи ишораи саббоба
бикунад, аслан ривоят нашудааст. Балки он чӣ бо
ривояти саҳеҳа ва иборати сареҳа аз Паёмбари
Акрам (с) нақл шудааст, ҳамон субути ишораи
саббоба аст, на манъи он.
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Решаи пайдоиши хато ва иштибоҳ дар наҳйи
ишораи саббоба он аст, ки бори нахуст ҷоҳиле, ки
аслан дар ин мавзӯъ аз ахбор ва осори набавӣ огаҳӣ
надошт, чун баъзе мардумро дид, ки аз рӯи тамассук
ба ҳадис ишораи саббоба мекунанд ва баъзеи
дигарро дид, ки аз рӯи нодонӣ ва ё аз рӯи танбалӣ ва
бехабарӣ тарки он мекунанд, пас бо гумони худ гуфт:
тарки ишора авло ва беҳтар аз кардани он аст.
Зеро ин амал дар зоҳир як амали зиёдатӣ бар асли
намоз аст, ки асл ва мабнои намоз бар сукун ва
оромиш аст (на ҳаракат ва ҷунбиш). Ин ҳукм,
нахустин ва нармтарин ҳукм бар наҳйи ишораи
саббоба буд.
Пас аз ин ҷоҳил ҷоҳили дигаре омад ва гуфт:
рафъи саббоба дар ташаҳҳуди намоз макрӯҳ аст,
аммо кароҳаташ танзиҳист.
Нафари саввум ҳукм ба кароҳати таҳримӣ
доштани он кард. Ба далели он ки вожаи макрӯҳ ҳар
гоҳ ва ҳар ҷо мутлақ зикр шавад, аз он макрӯҳи
таҳримӣ мурод аст.
Дар охир нафари чаҳорум (бо занну гумон, на
ҳуҷҷат ва бурҳон) ба ҳаром будани он ҳукм
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баровард! Ба далели он ки ҳар амали макрӯҳе назди
имом Муҳаммад дар ҳукми ҳаром аст. Хусусан амале,
ки тааллуқ ба ибодати шахс дошта бошад.
Хонандаи мӯҳтарам! Бо чашми тафаккур бингар!
Чӣ гуна ин ҷоҳилони худраъй дар қазовати хеш
бидуни эътимод бар нақли кадом далел ва ҳадисе
оҳиста-оҳиста ба ҷое расидаанд, ки худсарона як
суннати машҳураро аз ҷумлаи корҳои мамнуъаи
муҳаррама қарор додаанд. Дар ҳоле, ки ҳаром дар
истилоҳ ва забони фиқҳ ба маънои қавл ва амалест,
ки бо далели қатъӣ аз Қуръон ва Ҳадис, наҳйи било
муъориз дар шаъни он собит шудааст89.
Фуқаҳо (дар усули фиқҳ) қоидаи муқаррарае
доранд, ки мегӯянд:
« – حتريم املباح كفرҲаром хондани амали мубоҳ куфр
аст». Пас чӣ расад ба ҳаром хондани суннате, ки бо
ривояти саҳеҳ аз Расули Акрам (с) собит шудааст. Бо

Наҳйе, ки дар баробари он далели зид ва муқобил надорад. Чунонки
дар макрӯҳ низ наҳй ворид шудааст, вале дар баробари он далели зид ва
муориз ҳам ҳаст. Аммо дар масъалаи мавриди баҳси мо аслан наҳйе на аз
ҷониби соҳиби шариат ва на аз ҷониби соҳиби мазҳаб ривоят
нашудааст… Пас чӣ гуна мешавад онро ҳаром ва ё макрӯҳ гуфт.
89
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ҳукми ин қоидаи муқаррара ҳоли муаллифи
Кайдонӣ ба хубӣ равшан ва маълум мешавад90.
َ
ُ َ ُ ُ َ َّ َ ِّ َ ُ ُ ُ َ َ
َ َ
ُ
َ ُ َّ َ َ َ
الَّلين هم عمدة
ِ ري الكيد ِاِّن إِهانته لِلمحد ِثني
ِ كيف ِيف م
ِ وج
ِ مع أنه ي
ِ ب تك ِف
ُ
َُ ُ َ
َ َ َّ
َََ
ُ
ِّ
فضية إىل قِل ِة األد ِب ب ِ ُسو ِء اخلَاتِ َم ِة؟ إِذ ِم َن
ِ  كأه ِل احل َ ِد:ين المفهومة ِمن قول
ِ يث الم
ِ ادل
ُ
َ َ
ُ َ ُ
ُ َ َ َّ َ ُ َ
َ َ
 وأنش ُدوا.)هلل (ص
احلديث هم أهل
هلل َوأهل
ِ رسول ا
ِ
ِ رآن هم أهل ا
ِ
ِ المعلوم أن أهل الق
:يف هذا املعىن
ُ
ُ ُ
َّ
ِّ اِل
ـيب
ِ أهل الـ
ِ حد
ِ يـث همـوا أهل
ُ ُ َ َ ُ َ َ َُ َ َ
.٥1اسه َص ِحبُوا بِ ِه
وإن لم يصحبوا نفسه انف
ِ
«Яъне: бо вуҷуде, ки барои кофир хондани
муаллифи Кайдонӣ тавҳин ва таҳқире, ки ба аҳли
ҳадис кардааст, худ кифоят аст. Тавҳини ӯ ба аҳли
ҳадис, ки ишон аркони аиммаи динанд, аз ибораи
«мисли аҳли ҳадис» мафҳум мешавад92. Ин таҳқири
Албатта ин ҳукм дар суратест, ки хатои ишон аз рӯи қасд ва ё аз рӯи
таассуби мазҳаб ва инод ба аҳли ҳадис содир шуда бошад.
91 Ин байт аз сурудаҳои Ҳасан ибни Муҳаммади Насавист. Ончунон ки
Ҳофиз Зиёуддини Мақдисӣ дар боби фазли ҳадис ва аҳли он ривоят
кардааст. Дар ривояти ишон мисраъи сонӣ чунин омадааст: агарчи зоти
ӯро ҳамсӯҳбат набуданд, аммо нафасҳои ӯро ва суханони ӯро ҳамдам ва
ҳамсӯҳбат ҳастанд.
92 Мааласаф чунин тавҳину таҳқирҳо нисбат ба ин суннати саҳеҳ дар
рӯзгори мо низ аз забони баъзе ашхосе ки худро аҳли илм мехонанд,
шунида мешавад.
90
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беадабона (ки аз кофи таҳқири  كأهل احلديثфаҳмида
мешавад) ба беадабие боис мешавад, ки хотимаи бад
ва оқибати нохуберо (барои соҳибаш) ба армуғон
меорад.
Зеро маълум аст, ки аҳли Қуръон аҳлуллоҳанд ва
аҳли ҳадис аҳли Расулуллоҳанд93. Яке аз шуаро дар
ин маънӣ байте ба ин мазмун гуфтааст:
Аҳли ҳадис афроди хонаводаи Расули Худоянд,
яъне аҳли байти Расулуллоҳанд. Агарчи ҷисман бо ӯ
набуданд, вале рӯҳан ҳамеша ҳамроҳи ӯянд».
Худованд моро бар муҳаббати аҳли ҳадис ва
пайравони ишон аз аиммаи муҷтаҳидин бимиронад
ва дар зери парчами Расули Акрам (с) ҳамроҳ бо
уламои солеҳ ва муттақӣ маҳшур бигардонад, омин ё
раббал оламин.
Поёни рисолаи мустатоби Мулло Алиқории
ҳанафӣ (р) бо забони арабӣ дар соли 1299 ҳиҷрӣ аз
Изофаи аҳлуллоҳ ва аҳли Расулуллоҳ изофаи ташрифист. Чунонки
мегӯянд: байтуллоҳ, ноқатуллоҳ. Аҳлуллоҳ - яъне афроди хонаводаи Худо.
Аҳли Расулуллоҳ – яъне аъзои хонаводаи Паёмбари Худо. Хушо ба ҳоли
касоне, ки ба ин шарафи бузург мушарраф гаштаанд ва бадо ба ҳоли
касоне, ки тавҳин ва таҳқири ишон кардаанд.
93
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дасти мискин Маҳмуди фақируллоҳ ба қолаби
таҳрир даромад.
Худовандо! нависанда, саҳмгузорони чопи ин
рисола ва хонандаи онро биёмурз. ( О м и н ! )
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ЗАМИМА
َ َ
حب ِه َو َم ِن اهتَدى بِ َهديِ ِه
ِ احلمد هلل والصالة والسالم لَع رسول اهلل وآل وص
َ َ
َ َ
َ َُ َ ٌ َ ُ َ َ َ َ
َ َّ َ
َ
."يم
ِ وصىل بِصالتِ ِه إىل يومِ ا
ٍ لب س ِل
ٍ دلين "يوم ال ينفع مال وال بنون إِال من أىت اهلل بِق
َ
ِّ ُ
ً َّ
َ َّ َ
ََ
 قال رسول اهلل (ص) َمن أحىي ُسنة:الم َزِّن قال
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ِ ِ فعن ب:أما بعد
ِ
ِ الل
َ َ ُ َ َّ َ
َ َ َ ُ ُ َ
ُ َ َ
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غ
ن
م
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م
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ي
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُُ
ً٥4 َ
. ور ِهم شيئا
ِ ِمن أج

«Паёмбари Акрам (с) мефармоянд: Ҳар кӣ як
суннат аз суннатҳои зоеъшуда ва аз байн рафтаи
маро дубора (дар байни мардум) эҳё ва зинда (ва
ҷорӣ) гардонад, пас албатта чунин шахсро ба андозаи
аҷр ва савоби касоне, ки амал ба ин суннати эҳёшуда
мекунанд, аҷр ва савоб мерасад. Бе он ки аз аҷру
савоби ишон чизе каму коста шавад (яъне ҳам
амалкунандагони ин суннатро аҷру савоби комил
ҳосил шавад ва ҳам эҳёкунандаи онро миқдори
аҷрҳои ишон аҷру савоб ҳосил гардад)».
Дар китобҳои мазҳабии мо ҳанафиҳо роҷеъ ба
масъалаи ишораи саббоба аз се имоми мазҳаб, ки
ишон поягузорони мазҳаби ҳанафӣ ҳастанд, яъне
94

Порае аз ҳадисест, ки Тирмизӣ ривоят кардааст.
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имоми Аъзам, имом Муҳаммад ва имом Абуюсуф (р)
ҳеҷ навъ ихтилофе ворид нашуда ва аз ҳеҷ кадоми
ишон сухане дар наҳй ва манъи ишораи саббоба
ривоят нашудааст. Балки ҳамаи ишон ба ҷавоз ва
суннат будани он иттифоқ доранд. Чунонки Мавлоно
Абдулҳайи Лакҳнавӣ ривояти эшонро дар ин
масъала дар Умдат-ур-риъоя ба сурати мухтасар
чунин овардааст:
َ
ُ
َ
َ َ َّ َ
َّ ارة ب
َ َ القول ب
َ الس َّباب َ ِة) َج
 فقد َروى.شاخئنَا
و ِمثل هذا (ا ِى
ِ ِ اء عن ائِم ِتنا َوم
ِ ِ ِ
ِ ِ اإلش
ٌ
ُ ُممد ىف
َ الم َو َّطأ ب َسنَده عن ابن ُع َم َر َأنَّ ُه اكن (أى رسول اهلل (ص)) إذا
جلس ىف
اإلمام
ِ
ِ ِ ِِ ِ
َ
َّ
َ
ُ
َ
َ
َّ
َ َّ َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ الصالة َو
َ ضع كفه اِلُمىن لَع فخذه اِلُمىن وقبَض أصابعه لكها َو
أشار بِإِصب ِع ِه ال ِىت تىل
ِِ ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ َ ٌ
ُ
ُ ُ َ
َ َ
َ
َّ
)يث
ِ  (بعد ِرواي ِة احل َ ِد: ثم قال ُممد.فخذ ِه اليرسى
ِ اإلبهام َووضع كفه اليرسى لَع
ِ
ُ ََُ ُ ُ َ
ََ َ
َ
َ
. ِانتىه."رسول اهلل (ص) نأخذ وهو قول أىب ح ِنيفة
يع
ِ َوبِص ِن
ِ
َ
َ
ُ َّ َ
ُ
ُ ُ وذ َك َر
َّ ُ وغري ُه ُمن
ُ
َ َ َ ُ َ َّ َ َ
ماىل أنه يَع ِقد
ِ رش
ِابن الهمام
ِ  أن ابا يوسف ذكر ىف األ:الهداي ِة
ِ اح
ُ َ َ
َّ ري ب
ُ ُ َ َ َ الوسطى َو
ُ وَيَلِّ ُق
َ َ
.الس َّبابَ ِة" انتىه
وابلنَص
ِ (اى املصىل) اخلِنَص
ِ
ِ اإلبهام وي ِش

«Мисли ин қавл, (ки мурод аз он ишораи саббоба
аст), на фақат аз уламои мазҳаб, балки аз аимма ва
машоихи мазҳаби ҳанафӣ низ ривоят шудааст. Зеро
имом Муҳаммад дар китоби Муваттаъ бо санади
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худ95 аз ибни Умар (разияллоҳу анҳумо) ҳадисе аз
Паёмбари Акрам (с) ривоят мекунад, ки: он ҳазрат (с)
ҳар гоҳ дар қаъдаи намоз менишастанд, кафи рост
бар рони рост мегузоштанд ва ҳама ангуштони онро
қабз мекарданд ва ба ангушти саббоба ишора
менамуданд

ва

кафи

чапро

бар

рони

чап

мегузоштанд. Баъд аз ривояти ҳадиси мазкур имом
Муҳаммад ду ҷумла аз худ изофа мекунад: «Мо ба
суннат ва феъли Расули Акрам (с) амал мекунем, дар
ҳоле ки қавлу фатвои ман ва имоми Аъзам низ ҳамин
аст» (яъне мазҳаб ва фатвои ман ва имоми Аъзам
амал кардан ба ишораи саббоба аст)».
Сипас Мавлоно Абдулҳай ривояти Абуюсуфро
дар боби ишораи саббоба аз қалами ибни Ҳумом –
бузургтарин шореҳи Ҳидояи шариф – ва ғайри ӯ аз
дигар шореҳони Ҳидоя нақл мекунад, ки: «Абуюсуф
(р) дар китоби Ал-амолӣ96 ишораи саббобаро барои
намозгузор ба таври зер таълим медиҳад, ки
намозгузор дар ташаҳҳуди намоз ангушти кӯчакро бо
Санад ва матни комили ҳадиси имом Муҳаммадро Алиқорӣ дар
рисолаи худ зикр кардааст, ки гузашт…
96 Ҷамъи имло, ба маънои дикта кардан, яъне устод мегӯяд ва шогирдон
менависанд. Амолӣ китобест, ки дар он масъалаҳои имлокардаи
Абуюсуф (р) гирд оварда шудааст.
95
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ангушти ҳамҷавораш мебандад ва ангушти миёнаро
бо ангушти ибҳом (нарангушт) ҳалқа мекунад ва ба
ангушти саббоба ишора (ба тавҳиди Худои азза ва
ҷалл) мекунад»97.
Аз нақли ривоятҳои мазкура маълум мешавад,
ки ҳар ихтилофе дар ин масъала байни фуқаҳои мо
сар задааст, баъд аз асри имоми Аъзам ва имомайн
ва шогирдони ишон шудааст. Ихтилофи онҳо аз он
ҷо маншаъ гирифтааст, ки чун масъалаи ишораи
саббоба

мутаассифона

дар

зимни

масоили

зоҳирурривоя98, ки китобҳои усул ва мутуни

97

Умдат-ур-риоя

98 Мавлоно Абдулҳай дар муқаддимаи Умдат-ур-риъоя масъалаҳои фиқҳи

ҳанафиро бар се табақа тақсимбандӣ мекунад. Табақаи аввал масоили
усули мазҳаб аст, ки онро масоили зоҳирурривоя ҳам гӯянд. Масоили
зоҳирурривоя дар шаш китоб аз китобҳои имом Муҳаммад мазкур аст:
1) Мабсут. 2) Алҷомеъ-ул-кабир. 3) Алҷомеъ-ус-сағир. 4) Ассияр-ул-кабир.
5) Ассияр-ус-сағир. 6) Аззиёдот.
Дар китобҳои фавқуззикр масъалаҳои иҷтиҳодкардаи имом Муҳаммад ва
масоили аз имоми Аъзам ва Абуюсуф шунидаи ӯ ҷамъоварӣ карда
шудааст ва он масоил аз имом Муҳаммад ба тариқаҳои мӯътамад ва
машҳур ривоят шудааст.
Табақаи дуввум масъалаҳои ғайри зоҳирурривоя аст. Он масоилест, ки аз
аиммаи мазҳаби мо ривоят шудааст, вале дар ғайри китобҳои
фавқуззикр. Дар китобҳои дигари имом Муҳаммад, мисли Алкайсониёт,
Алҷурҷониёт ва Алҳоруниёт ва мисли китоби Амолии Абуюсуф ва ғайра.
Табақи саввум фатовост, ки онҳоро воқиъот низ гӯянд. Он масоилест, ки
шогирдони имом Муҳаммад ва шогирдони шогирдони ишон аз
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муътабараи мазҳаби мост, на нафйан ва на исботан
зикр нашудааст, пас ба хотири ин иллат, тоифае аз
мутааххирини фуқаҳои мо дар ибтидо тарки онро
авло гуфтанд. Баъдан ба тадриҷ ва зина ба зина
ҳукми онро кашиданд, аз «таркуҳу авло» то кароҳати
танзиҳӣ ва аз кароҳати танзиҳӣ то кароҳати
таҳримӣ99. Саранҷом охирин нағмаро дар навои
танбури ишон муаллифи Хулосаи Кайдонӣ навохт ва
онро аз ҷумлаи муҳаррамоти намоз шумор кард ва
амалан кардани онро барои намозгузор ҳаром эълон
намуд. Алъиёзу биллоҳ100.
Бинобар маълумоте, ки дастраси мо гаштааст,
ҷумлаи далоиле, ки мункирони ишораи саббоба
барои тақвият ва пуштибонӣ аз фатвои худ
тарошида ва сохтаанд, чаҳортост.
1. Изтиробе, ки дар матни ҳадисҳои ишораи
саббоба аст;

мутааххирини муҷтаҳидин истинбот ва истихроҷ кардаанд. Мисли
китоби Навозил аз фақеҳи Абулайси Самарқандӣ ва ғайра.
99 Алиқорӣ дар рисолаи хеш наҳйи фуқаҳоро дар масъалаи ишораи
саббоба чунин баён кардаанд, чуноне ки гузашт.
100 Ин таъбири Мавлоно Абдулҳай дар Умдат-ур-риъоя аст.
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2. Мазкур набудани масъалаи ишораи саббоба
дар зимни масоили зоҳирурривоя;
3. Дар феъли ишораи саббоба ташбеҳ ба фирқаи
рофизия (шиъа) ҳаст;
4. Мабнои намоз бар сукун аст.
Инак посухи далоили мазкура аз ҷониби
фуқаҳои ҷонибдор ба маснунияти ишораи саббоба:

122

ПОСУХ БА ДАЛЕЛИ АВВАЛ ВА ДУВВУМИ
МОНИЪИНИ ИШОРАИ САББОБА
Аллома

Муҳаммадтақии

Усмонӣ

фақеҳи

муҳаддис дар мазҳаби ҳанафӣ, ки феълан раиси
Дорулулуми Карочии Покистон ва узви Дорулулуми
Девбанди Ҳиндустон аст, далели аввал ва дуввуми
мухолифини ишораи саббобаро ба тариқи муфассал
чунин посух додааст:
«Бинобар ҳадиси ҳазрати Абдуллоҳ ибни Умар
(разияллоҳу анҳумо) (ки қаблан аз Саҳеҳи Муслим ва
Муваттаъ нақл карда шуд) ҷумҳури салаф ва халаф
иттифоқ намудаанд, ки ишораи саббоба маснун
(суннат) аст ва бар суннат будани он ривоёти
мутаъаддиде

вуҷуд

дорад.

Албатта

чун

дар

зоҳирурривоя ва мутуни муътабараи ҳанафия зикри
ишораи саббоба на нафян омада ва на исботан,
бинобар ин баъзе аз мутааххирин ишораи саббобаро
ғайри маснун қарор додаанд. Балки муаллифи
Хулосаи Кайдонӣ онро бидъат ва ҳаром хондааст ва
баъзеи дигар аз интиҳои ташаддуд ва ғулувв кор
гирифта, дар ин масъала баҳс намудаанд, то ин ҳад
ки гуфтаанд:
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Моро қавли Абуҳанифа бояд ва қавли Расул
(саллаллоҳу алайҳи ва саллам) кофӣ нест. Алъиёзу
биллоҳ (Худоё паноҳ!).
Дар ҳоле ки дар ҳақиқат дар маснун будани
ишораи саббоба кучактарин шакке вуҷуд надорад,
зеро ривоёти ҳадис дар ин маврид ба ҳадди шӯҳрат
расидаанд.
Ба хотири мазкур набудани ишораи саббоба дар
кутуби

зоҳирурривояи

ҳанафия

ба

ҳеҷ

ваҷҳ

наметавонем амал ба аҳодиси саҳеҳаро тарк намоем.
Зеро фавқаш метавон гуфт: дар зоҳирурривоя адами
зикри ишораи саббоба аст, на нафю инкори он ва
адами зикр мусталзими адами субути он нест (яъне
бисёр масоилест, ки дар зоҳирурривоя мазкур нест,
вале дар мазҳаби ҳанафӣ он масоил бо ривоёти
ғайри зоҳирурривоя собит гашта ва аимма онро
ихтиёр кардаанд). Имом Муҳаммад низ ҳадиси
ишораи саббобаро (дар ғайри зоҳирурривоя, яъне
дар китоби Муваттаъ) зикр намуда ва фармудаанд:
.وبصنيع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم نأخذ وهو قول أيب حنيفة رِحه اهلل
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«Ба суннат ва феъли Расули Акрам (с) амал
мекунем, дар ҳоле ки қавли имоми Аъзам низ ҳамин
аст».
Баъд аз ин тасреҳ дигар ҳеҷ гуна шубҳае боқӣ
намемонад.
Дар ҳақиқат тақвияти зиёде ба мункирини
ишора аз фатвои ҳазрати муҷаддиди алфи сонӣ,
Имоми Раббонӣ (р) ҳосил шудааст. Ишон дар
«Мактубот»-и хеш ишораи саббобаро инкор намуда
ва бар ин гуфтаи худ муфассалан баҳс намудаанд, ки
хулосааш ин аст: «Аҳодиси ишораи саббоба
музтариб-ул-матн ҳастанд. Зеро дар баёни равишҳои
ишора ихтилофи шадиде ба чашм мехӯрад. Агар
бинобар изтироб ҳанафия ҳадиси қуллатайнро
метавонанд рад кунанд, пас аҳодиси ишораи
саббобаро низ метавонем рад кунем101».

Қулла дар луғат ба маънои хум ва сабӯи бузург аст. Ҳадиси
қуллатайнро Абдуллоҳ ибни Умар аз Расули Акрам (с) ривоят кардааст,
َ َ َ َّ ُ ُ َ َ
َ
ки он ҳазрат фармудаанд: ني لم َي ِم ِل اخلَبَث
ِ ( إذا اكن الماء قلتҳар гоҳ об ба миқдори ду
101

қулла бошад, палидиро наме бардорад ва қабул намекунад). Яъне бо
афтидани наҷосат палид намешавад. Имом Аҳмад, Абудовуд, Тирмизӣ,
Насоӣ ва ибни Моҷа ривоят кардаанд. Ин ҳадис ҳуҷҷати имом Шофеъӣ ва
Аҳмад ибни Ҳанбал аст дар мазҳабе, ки ихтиёр кардаанд. Уламои мо ба
хотири он ки дар тафсир ва баёни қадру андозаи зарфияти қулла
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Лекин ҳарфи инсоф ин аст, ки бо вуҷуди ҷалолат
ва улувви шаъни Имоми Раббонӣ дар ин масъала
мавзеъи ӯ таъйид намешавад. Зеро дар ин масъала
ҳақ ба ҷониби ишон нест. Чунонки ҳазрати Алломаи
Кашмирӣ (қуддиса сирруҳу) дар ҷавоби истидлоли
Имоми Раббонӣ (р) чунин мефармоянд: ихтилофи
ривоёте, ки дар мавриди чигунагии ишораи саббоба
дар ташаҳҳуд аст, онро изтироб наметавон гуфт. Зеро
изтироб вақте гуфта мешавад, ки ҳадис яке бошад ва
дар миёни алфози он чунон ихтилофе бошад, ки
имкони ҷамъу татбиқро надорад. Дар ин ҷо (яъне дар
аҳодиси ишораи саббоба) чунин нест. Зеро ин
ихтилоф дар алфози як ҳадис нест. Балки ихтилофи
ривоётест, ки аз саҳобаи мутаъаддид ва бисёр ривоят
шудааст. Бо вуҷуди ихтилоф дар ин матлаб тамоми
ривоёт муштараканд, ки ишораи саббоба дар
ихтилофи шадид аст, онро қабул надоранд ва низ дар сиҳати ин ҳадис
ихтилоф аст. Соҳиби Сифр-ус-саъода мегӯяд: ҷамъе мегӯянд ин ҳадис
саҳеҳ нашуда ва ҷамъе мегӯянд саҳеҳ аст. Соҳиби Ашиъъат-ул-ламаот дар
боби аҳкоми обҳо гуфта: ин ҳадис дар саҳеҳайн, яъне Саҳеҳи Бухорӣ ва
Муслим ривоят нашудааст. Муаллифи Фиқҳ-ус-сунна Сайид Собиқ
навишта: ин ҳадис ҳам аз назари санад ва ҳам аз назари матн музтариб
аст. Ибни Абдулбар, ки аз машоҳири муҳаддисин аст, онро ба хотири
музтариб буданаш тазъиф кардаанд. Фиқҳ-ус-сунна, саҳ.19.
Вале ҳадисҳои ишораи саббобаро касе аз муҳаддисин музтариб
нахондаанд. Пас қиёс байни ҳадиси қулла бо аҳодиси ишораи саббоба
қиёс маъал фориқ аст, ки он носаҳеҳ ва нодуруст аст.
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ташаҳҳуд маснун аст ва бар субути он машҳур будани
аҳодиси он низ далолат мекунад. Илова бар ин, бар
суннат будани ишора дар ташаҳҳуд иҷмои аимма ва
уламои уммат низ ҳаст.
Равишҳои гуногуне, ки (дар мавриди кайфияти
ишораи саббоба) дар ривоёт омадааст, ба эътибори
ҳолот ва замонҳои мухталиф аст, ки гоҳе он ҳазрат (с)
ба як равиш ишора мефармуданд ва гоҳе ба гунаи
дигар. Ин ихтилофро дар истилоҳи муҳаддисин
изтироб наменоманд ва амал бар тамоми равишҳое,
ки дар аҳодис омада, ҷоиз аст. Аммо қавли роҷеҳ
назди уламои мазҳаби мо ин аст, ки ангушти ибҳом
ва миёнаро ба сурати ҳалқа дароварда, ду ангушти
ахирро қабз карда, бо ангушти саббоба ишора
намояд. Ҳангоми гуфтани «ло илоҳа» ангушти
саббобаро баланд кунад ва ҳангоми гуфтани
«иллаллоҳ» онро поин бигзорад102».
Оре, ҳадисҳои ишораи саббобаро касе аз аиммаи
аҳли ҳадис музтариб нахондаанд. Зеро ҳадиси
музтариб дар истилоҳи муҳаддисин ҳадисеро гӯянд,

Фатовои Дорулулуми Девбанд, ҷ. 2., саҳ. 171-173 ва 180-189. нақл аз
китоби Маҳмуд-ул-фатово, ки фатовои Дорулулуми Зоҳидон аст.
102
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ки ба ваҷҳҳои мухталиф ривоят шудааст ва он ривоёт
дар сиҳат ва заъф бо ҳам мусовӣ буда, имкони ҷамъ,
тарҷеҳ ва тавфиқ байни он ривоёт вуҷуд надорад.
Агар яке аз ин се эҳтимол байни ривоёти мухталифа
вуҷуд дошта бошад, сифати изтироб аз он ҳадис зоил
шуда, дигар наметавон онро ҳадиси музтариб гуфт.
Дар масъалаи мавриди баҳси мо имкони ҷамъу
тавфиқ ва ё татбиқ дар байни ривоятҳои мухталифа
вуҷуд дорад. Чунонки Мавлоно Абдулҳақ дар шарҳи
Мишкот дар баҳси ишораи саббоба ба он тасреҳ
карда гуфтаанд: ғолибан амали он Ҳазрат (с) низ
мухталиф буд. Гоҳе чунин ва гоҳе чунон мекард.
Ваҷҳи татбиқ (ва тавфиқ) дар аксари мавозеъ, ки
ривоёти мухталиф омадааст, ҳамин аст103.
Алломаи Кашмирӣ низ ба ин нукта ишора карда
фармудаанд: ривишҳои гуногуне, ки (дар адои
ишораи саббоба) дар ривоёт омада, ба эътибори
ҳолот ва замонҳои мухталиф аст, ки гоҳе он ҳазрат ба
як равиш ишора мефармуданд ва гоҳе ба гунаи
дигар. Ин ихтилофро дар истилоҳи муҳаддисин
изтироб наменоманд ва амал бар тамоми равишҳое,
ки дар аҳодис омадааст, ҷоиз аст.
103

Ашиъъат-ул-ламаъот, китоби салот, боби ташаҳҳуд, саҳ. 429.
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Пас Аллома Муҳаммадтақии Усмонӣ хеле дуруст
гуфтаанд, он ҷо ки фармуданд: «Лекин ҳарфи инсоф
ин аст, ки бо вуҷуди ҷалолат ва улувви шаъни Имоми
Раббонӣ дар ин масъала мавзеъи ӯ таъйид
намешавад. Зеро дар ин масъала ҳақ ба ҷониби ишон
нест».
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ПОСУХ БА ДАЛЕЛИ САВВУМ ВА
ЧАҲОРУМИ МУХОЛИФИНИ ИШОРАИ
САББОБА
Истидлоли саввум ва чаҳоруми мухолифони
ишораи саббобаро Мулло Алиқорӣ дар рисолаи
беназири хеш ва Мавлоно Шоҳ Абдулазизи Деҳлавӣ
дар фатовои худ ҷавоби лоҷавоб додаанд. Азбаски
посухи Алиқориро аз тарҷумаи рисолааш қироат
фармудед, аз ин хотир мо тасмим гирифтем
ҷавобҳои Абдулазизи Деҳлавиро дар ин робита
манзури шумо азизон бигардонем.
Мавлоно Абдулазизи Деҳлавӣ фатовои худро ба
масъалаи ишораи саббоба оғоз карда, ҳатто дар ин
мавзӯъ рисолаи мӯҷаз, вале хеле пурмағзе таълиф
кардаанд. Ишон дар ибтидои он рисола ба унвони
замима ва ё муқаддима чанд қоида аз қоидаҳои
усули фиқҳи ҳанафиро зикр кардаанд, то бар асоси
он қоидаҳо ҳар хонандае тавонад мустақилона
масъалаи ишораи саббобаро арзёбӣ ва баррасӣ
карда, ҳукми онро муайян кунад. Инак мо пораҳое
чанд аз рисолаи ӯро бо баъзе аз изофаҳо барои тавзеҳ
дар ихтиёри шумо қарор медиҳем:
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1. Дар усули фиқҳи имоми Аъзам омада, ки
(аҳкоми масоили) фиқҳро аз чаҳор асл (ва маъхаз)
гиранд.
Аввал – Қуръон,
Дуввум – Суннати Расули Акрам (с) (ҳадис),
Саввум – иҷмоъи муҷтаҳидони уммат дар асри
воҳид.
Чаҳорум – қиёси назарӣ дар он масъалае, ки (аз
Қуръон, Ҳадис ва иҷмоъ) нассе (далели равшане) дар
он набошад, бар масъалаи дигаре, ки дар он насс (аз
Қуръону Ҳадис) бошад.
2. Ҳар ҳукм, ки ба китоб (Қуръон) ва суннат
собит гардад, ҷуз ба китоб ва суннат мансух (бекор)
нашавад.
3. Ҳар иҷмоъ ва қиёсе, ки мухолифи китоб ва
суннат бошад, ботил бувад.
4. Насх (-и Қуръон ва суннат яъне бекор шудани
ҳукми онҳо) баъд аз замони Паёмбари Акрам (с) раво
набувад.
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5. Муҷтаҳид (дар иҷтиҳоди худ) гоҳ хато кунад,
гоҳ ба ҳақ бирасад. Чун хатои ӯ зоҳир гардад,
тақлиди ӯ дар хато ҳаром бувад104.
Мавлоно баъд аз зикри усул ва қоидаҳои гузашта
изофа мекунад: «Ин аст усули (фиқҳи) имоми Аъзам
(р). Акнун бишнав, ки собит шуд ба аҳодиси саҳеҳа
назди имоми Аъзам ва соҳибайн (Абуюсуф ва
Муҳаммад) ва имом Молик ва Шофеъӣ ва Аҳмад ва
дигарон, ки ҳазрати Расули Акрам (с) дар ташаҳҳуди
намоз барои тавҳиди Худои таъоло ишорат бо
ангушти шаҳодат кардӣ.
Муҳаққиқон ва муттабиъони (ҷуяндагони) осор
ва ахбори набавийя тасреҳ кардаанд, ки дар манъи
ишораи саббоба ҳеҷ оят ва ҳадисе ворид нашудааст.
Чун ба баъзе фуқаҳо ҳадис ва ақволи аимма нарасид,
пас манъ карданд онро ба қиёс, на ба китоб ва суннат.
Қиёс ва иҷмоъе, ки мухолифи насс аз (Қуръон ва
Ҳадис) бошад, ботил аст. Пас хато кард (ҳар
муҷтаҳиде, ки манъи ишораи саббоба кард) ва
тақлиди ӯ дар хато ҳаром бувад».

104

Фатовои Азизия, саҳ. 2.
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Сипас Шоҳ Абдулазизи Деҳлавӣ тартиби
рисолаи худро баён фармуда мегӯяд: «Ин рисоларо
бар як муқаддима ва се фасл тартиб додаам.
Фасли аввал дар зикри аҳодиси саҳеҳа (дар
масъалаи ишораи саббоба).
Фасли дуввум дар ривоёти фиқҳийяи қавийя (дар
ин мавзӯъ)
Фасли саввум дар баёни далоили монеъини
(манъкунандагони) ишораи саббоба ва ҷавобҳои
эшон».
Мо аз зикри муқаддима, фасли аввал ва дуввуми
рисолаи ишон сарфи назар кардем. Ба хотири он ки
ҳарчи ишон дар ин фаслҳо гуфтаанд, метавон онро
дар рисолаи Мулло Алиқорӣ ба сурати беҳтар ва
муфассалтар пайдо кард. Аммо фасли саввуми
навиштаи эшонро, ки ба мавзӯи баҳси мо хеле созгор
аст, аз ҷиҳати он ки посухи сареҳ ва қавӣ ба далели
саввум ва чаҳоруми мухолифини ишораи саббоба
аст, пас қасд кардем, ки комилан тақдими шумо
азизон бикунем:
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«Фасли саввум дар далоили манъкунандагони
(ишораи саббоба) ва ҷавобҳои он. Баъзе (аз фуқаҳо)
гуфтаанд: беҳтар он аст, ки (намозгузор дар намоз)
ишора накунад ва фатво бар ин аст. Зеро бинои
намоз бар сакина ва вақор аст, яъне бар оромиш ва
оҳистагист ва дар (амали) ишораи саббоба сакина ва
вақор нест105.
Ҷавоб: ин далел (-и эшон, ки мегӯянд бинои
намоз бар сакина ва вақор аст) ояти Қуръон ва
ҳадиси Паёмбар (с) нест ва на иҷмоъи уммат аст,
балки қиёс аст. Қиёс ва иҷмоъ (дар масъалае, ки )
ҳадиси саҳеҳ (мухолифи он) бошад, ботил аст. Зоҳир
аст, ки манъкунандагони ишораи саббобаро аҳодиси
саҳеҳа ва ривоёти фиқҳийяи ҳанафия нарасида буд,
вагарна ҳар кӣ феъли Паёмбари Акрамро (с) гӯяд, ки
хилофи сакина ва вақор аст, хусусан дар намоз, ба
иттифоқи ҷамеъи муъминин кофир гардад».
Дар Салоти Масъудӣ мегӯяд, ки ин (ишораи
саббоба)

суннати

уламои

мутақаддимин

аст.

Мутааххирин дар охир онро наҳй карданд ва мансух

105

Чунонки дар фатовои Албазозия ва Хулоса омад.
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шуд. Бинобар он ки ин қавлро (ин суннатро)
рофизиён гирифтаанд106.
Ҷавоб: аввал ин ки ин далел бар хилофи усули
(фиқҳи) имоми Аъзам аст. Зеро ки ин далел (-и ишон
низ) қиёс аст. Қиёс ва иҷмоъ дар сурати мавҷуд
будани ҳадиси саҳеҳ бар хилофи он ботил бошад
(чунонки гузашт).
Дуввум он ки муқаррар аст, ки насх (ва бекор
шудани ҳукми Қуръон ва Ҳадис) баъд аз замони
Паёмбари Акрам (с) раво набувад.
Саввум мухолифати рофизиён аз бидъатҳои
ишон лозим мебояд, на дар суннатҳое, ки ишон бар
он амал мекунанд, ки ин навъ мухолафат айни
мухолифати Паёмбари Акрам (с) бошад.
Намебинӣ, ки рофизиён дуруд мефиристанд ва
ибтидо ба бисмиллоҳ мекунанд ва ба дасти рост
мехӯранд ва бо дасти чап истинҷо мекунанд ва
таҳмиду сано мегӯянд ва муволот дар вузӯ (пай дар
пай шустани андомҳои вузӯ) ва нохун ва мӯи зери
Алиқорӣ дар вижарисолаи худ ин қавлро такзиб карда, навиштаанд: то
ҷое, ки мо аз намози рофизиҳо иттилоъ дорем, чунин ишора дар намози
онҳо нест.
106
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бағал гирифтан ва ҳалқ (тарошидан)-и мӯи зери ноф
ва амсоли он мекунанд.
Агар тарки чунин суннатҳо барои мухолифати
рофизиён зарурӣ бошад, бояд сунниён аксари
суннатҳои одатӣ ва ибодатии он ҳазратро тарк
кунанд ва мухолифати Паёмбари Акрамро (с) раво
доранд ва боз худро суннӣ хонанд. Зиҳӣ ғурури
шайтонӣ ва таъассуби нафсонӣ!
Дар Муҳит оварда, ки ишора (-и саббоба) бар
қавли имоми Аъзам ва имом Муҳаммад (р) суннат
аст ва ҳамчунин дар китобҳои дигар мазкур аст, агар
зикр кунем, сухан дароз гардад. Билҷумла (хулосаи
калом) ба далел ва ё гумони касе мухолифати
Паёмбари Худо (с) кардан ва хилофи имоми мазҳаб
рафтан ва бо вуҷуди ин худро суннӣ пиндоштан ҷуз
ҷаҳлу нодонӣ ва ё таъассуби нафсонӣ чизи дигаре
набошад.
Суннӣ он аст, ки кори суннат кунад ва рофизӣ он
аст, ки тарки суннат кунад ва бар хилофи имоми
мазҳаб равад»107.

107

Фатовои Азизӣ, саҳ.2-5.
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ТАВЗЕҲИ МӮҶАЗ ДАР БОРАИ ҚИЁС
Қиёс дар луғат ба маънои андоза гирифтан ва
муқоиса кардан аст, аммо дар истилоҳи фуқаҳо ба
маънои муқоиса кардани масъалае, ки аз Қуръон ва
Ҳадис ва иҷмоъ, ҳукме дар баёни он наомадааст, ба
масъалаи дигаре, ки перомуни он дар Қуръон ва
Ҳадис ва иҷмоъ ҳукми возеҳ ва равшан омадааст.
Албатта ин муҷояса баъд аз маълум кардани васфу
маънои муштараки байни он ду масъала ба миён
меояд ва он васф ё маъноро иллати ҳукм гӯянд.
Дар усули фиқҳ омада:
َ
َ َ – إن من املقررات الرشعية أن ال يصار إىل القياس إال إذا ا
املجتهد اِلص
عو َز
Яке аз қоидаҳои муқаррар дар шариати ислом ин
аст, ки то замоне барои муҷтаҳид пайдо кардани насс
ва далел (аз Қуръон ва ҳадис) душвор нагардад, ба
қиёси (ақлӣ ва ё назарӣ) руҷӯъ кардани ӯ ҷоиз
намебошад108. Қиёс барои исботи аҳком, яке аз усул
ва далелҳои чаҳоргона дар шариати муқаддаси
ислом аст. Албатта ба он дар мавриде ки насс ва

108

Усули фиқҳ, навиштаи Муҳаммад Абузаҳра, саҳ.239.
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далеле аз Қурону Ҳадис ва иҷмоъ мавҷуд набошад,
амал карда мешавад.
Аз ин ҷиҳат дар тамоми китобҳои усули фиқҳ,
минҷумла Усули Шошӣ мазкур аст: яке аз шартҳои
қиёси саҳеҳ ин аст, ки он дар муқобили насс (аз
Қуръон ва ҳадис) набошад. Пас ҳар қиёсе бо насси
шаръӣ аз Қуръон ва Ҳадис муориз ва муқобил ояд,
(агарчи он ҳадис хабари воҳид бошад, чӣ расад ба ин
ки хабари мутавотир ва ё машҳур бошад), ин
нишонаи фосид будани он қиёс аст. Зеро назди
ҷумҳури фуқаҳои мазҳаби ҳанафӣ, хусусан назди
имоми Аъзам (р) хабари воҳид мутлақан бар қиёс
муқаддам аст. Магар иддаи каме аз фуқаҳои мо
барои тақдими хабари воҳид бар қиёс, фақеҳ будани
ровиро шарт кардаанд. Аммо дар тақдими хабари
мутавотир ва хабари машҳур бар қиёс ҳеҷ ихтилофе
дар байни ҷумҳури уламои аҳли суннат вуҷуд
надорад109.
Акнун масъалаи мавриди баҳсро бо қоидаҳои
гузашта баррасӣ мекунем. Яке аз далоиле, ки
мухолифини ишораи саббоба ба он тамассук
109

Тасҳили Усули Шошӣ, саҳ.148.
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кардаанд, ҷумлаест, ки мегӯянд: бинои намоз бар
сукун аст. Албатта, ин ҷумла чуноне ки Абдулазизи
Деҳлавӣ гуфтаанд, на ояти Қуръон аст ва на ҳадиси
Паёмбари Акрам (с), балки қиёс аст, ки аз ақли
башар маншаъ гирифтааст, на аз махзани ваҳй ва
нубувват. Дар ҳоле, ки ин қиёси ақлӣ ва назарӣ бо
ҳадисҳои саҳеҳи Паёмбари Акрам (с), ки ба дараҷаи
тавотур ва ё шӯҳрат расидаанд, муориз ва муқобил
омадааст. Пас тибқи қавоиди гузашта қиёси ишон
дар ин ҷо қиёси фосид ва ботилу мардуд аст. Зеро
қиёси саҳеҳ он аст, ки бо насси Қуръон ва ҳадис
муқобил набошад.
Аз баррасии далоили монеъини ишораи саббоба
ва посухҳои он ба хубӣ возеҳ ва равшан мегардад, ки
фуқаҳое, ки ба манъ ва наҳйи ишораи саббоба
рафтаанд, дар ҳақиқат ба роҳи таҳқиқ ва савоб
нарафтаанд. Балки ба роҳи хато ва иштибоҳ
рафтаанд. Албатта ишон дар ин хатои худ мағфур ва
маъҷур ҳастанд, вале бар муқаллидони мазҳаби
ишон дигар тақлиди он азизон дар масъалаи мазкура
ҷоиз набуда, балки ҳаром аст. Чунонки ин гуфта бо
нақл аз Фатовои Азизия гузашт.
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Гӯё Мавлоно Абдулҳай (р) дар Маҷмӯъат-улфатово дар таъйиди қавли мо навиштааст:
Суол: Рафъи саббоба (яъне баланд кардани
ангушти саббоба) дар ташаҳҳуди намоз суннат аст ё
на?
Ҷавоб: Баъзе инро макрӯҳ навиштаанд. Ҳамчун
соҳиби Мунят-ул-муфтӣ ва баъзе ҳаром, чунончи дар
Хулосаи Кайдонӣ мусарраҳ аст ва баъзе мустаҳаб,
чунончи дар Рамз-ул-ҳақоиқ аз Туҳфа манқул аст ва
баъзе менависанд, ки мухтор адами ишора аст,
чунончи Оламгирия аз Хулоса нақл кардааст.
Лекин ин ҳама (азизон) ба роҳи таҳқиқ
нарафтаанд. (Қавли) саҳеҳ ин аст, ки (ишораи
саббоба) суннат аст ва аз аҳодиси саҳеҳа собит
шудааст. Имом Муҳаммад дар Муваттаъ навишта,
ки: «ҳамин (яъне маснунияти ишораи саббоба) қавли
ман ва қавли Абуҳанифа аст» (Абуюсуф низ дар
Амолӣ ба суннат будани ишораи саббоба тасреҳ
кардаанд).
Аз саҳобаи киром (ризои Худо бар онҳо бод) ва
уламои салаф ва аиммаи арбаъа (яъне имоми Аъзам,
140

имом Шофеъӣ, имом Аҳмади Ҳанбал ва имом
Молик) ҳеҷ хилофе дар ин боб манқул (нақл) нашуда
ва касе, ки суннатро ҳаром ва ё макрӯҳ гӯяд, осӣ (ва
гунаҳгор) аст»110.
Дар ин робита аз Мавлоно Абдулҳай (р) дар
Умдат-ур-риъоя мақулаи дигаре омада, ки хеле
ҷолиб ва қобили зикр аст, ки мо ҳам онро
зинатбахши замимаи хеш қарор додаем. Ишон дар
ин мақулаи худ бо камоли тааҷҷуб аз фатвои касоне,
ки ишораи саббобаро ғайри маснун ва ё макрӯҳ
гуфтаанд, тасреҳ кардааст:
َ َ
َّ
َ َ
َ َ ُّ ُ ُ َ َ
َ ُ َ َّ الظه
َ
َّ َ
ازيَّ ِة
ِ ِ عض مش
ِ اخئنا كص
ِ ب ِمن ب
ِ اح
ِ العجب ُك العج
ِ ريي ِة واخلالص ِة والَب
ِ ِ ب
َ َ َّ
َ الم
ُ ارخان َّية َو َجامع
َ ضم َرات َو َغري َها َأ َّن ُهم أَفتُوا ب َع َدمِ استنَان اال َش
ار ِة بَل
وال ِعتَابِ َّي ِة واتلات
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ً َ َ َ ُ ُّ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َّ َ َ ُ َّ
َّ َ ُ َ
مات َم َع
ِ ور فعدها ِمن المحر
ِ  وزاد ع.وكراه ِتها
ِ ليهم الكيد ِاِّن يف خالص ِت ِه نغمة ِيف الطنب
َ ً
َ َ ََ َ
َ
َ َ
َ ُ َ
َ َ َ ُ َّ َ
ً َُ
ُ ً
 َوه َو َم َع كونِ ِه خما ِلفا. َوال َسند ل ُهم ال ِر َوايَة َوال ِد َرايَة.ُأنه ال د ِِلل ِعندهم َلَع َما ذك ُروه
َ
َ َ ُ َ َ َ ُ َ ً َ َ َّ َ َ َ ٌ ُ َ
َّ
المشائِخ اذلين أفتوا
 وبِاجلمل ِة فتق ِليد.ال أئِم ِتنا أيضا
ِ لِألحا ِد
ِ يث الص ِحيح ِة خما ِلف ِألقو
بالكراهة خمالفا لفعل نبينا وألقوال إمامنا وتالمذته ال سيما بعد وضوح احلق

Ин сабуктарин ҳукм аст дар ҳаққи касоне, ки суннати Паёмбарро
ҳаром ва ё макрӯҳ мегӯянд. Аммо Алиқорӣ ва Шоҳ Абдулазизи Деҳлавӣ
ва дигарон чунин шахсро ҳукм ба куфр кардаанд. Маҷмӯъатул фатово,
китоби салот, саҳ.58.
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 فليتنبه وِلطلب تفصيل هذا.وسـطوع الصدق ال يليق بشأن مسلم فضال عن َعلم
111

.ابلحث من السـعاية واتلعـليق املمجد

«Тааҷҷуб ва шигифт бо тамоми маротибаш аз
фатвои баъзе машоихи мазҳаби мо, мисли соҳиби
Заҳирия ва Хулоса ва Базозия ва дигарон, ки дар
фатовои хеш қоил ба суннат набудани ишора
саббоба, балки қоил ба кароҳати он шудаанд. Дар
охир муаллифи (ношинохтаи) Хулосаи Кайдонӣ дар
навои танбури ишон нағмаи дигаре афзуда, ишораи
саббобаро аз муҳаррамоти намоз шумурдааст. Вале
ин азизон бар фатвои худ ҳеҷ далелу санади қобили
зикре, на аз назари ривоят ва на аз назари дироят
надоранд. Ин қавли ишон бо вуҷуде, ки ба аҳодиси
саҳеҳаи сареҳа

мухолафат дорад, дар

айни ҳол ба ақволи се имоми мазҳабамон низ
мухолафат дорад.
Хулосаи калом: тақлиди фуқаҳое, ки аз рӯи хато
фатво ба кароҳати ишораи саббоба додаанд, дар ҳоле
ки фатвои ишон мухолифи суннати Паёмбари
Акрам (с) ва ақволи имоми Аъзам ва шогирдони
ишон аст, ба шаъни ҳеҷ мусалмони маъмулӣ лоиқ
111

Ҳошияи Шарҳилвиқоя «Умдат-ур-риъоя» с. 181.
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намебошад, чӣ расад ба шаъни донишманди исломӣ.
Хусусан баъд аз он ки каломи ҳақ аз ботил ва савоб аз
хато (дар ин масъала) возеҳ ва равшан гаштааст.
Хонандаи азиз! Пас (ба қавли савоб дар ин
масъала) огоҳ шав! Тафсилоти бештарро дар ин
мавзӯъ аз китоби Сиъоя ва Таълиқ-ул-мумаҷҷад
талаб ва ҷустуҷӯ бикун!112»

Ассиъоя фӣ кашфи мо фӣ Шарҳилвиқоя, Аттаълиқ алмумаҷҷад ало
Муваттаъ ал-имом Муҳаммад, ҳар ду китоб маҳсули қалами Мавлоно
Абдулҳайи Лакҳнавист.
112
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ОХИРСУХАНИ МО
Ин буд ҷумла далоили монеъини ишораи
саббоба бо ҷавобҳояш. Албатта ин далоил чунонки
қаблан гуфтем, то он ҷост, ки пои илми мо расида ва
ё барои мо муяссар гашта. Ба гумони мо агар аз ин
беш далоиле барои ишон вуҷуд медошт, ҳеҷ гоҳ аз
назари фуқаҳои муҳаққиқ ва борикбини мазҳаби мо
маҳҷуб ва пӯшида намемонд.
Ногуфта намонад, ки мо ба хотири лузуми
такрор аз зикри далелҳои ҷонибдорони ишораи
саббоба сарфи назар карда, хонандагони худро
ҳавола

ба

рисолаи

Мулло

Алиқорӣ

(алайҳи

раҳматулборӣ) мекунем. Ишон дар вижарисолаи худ
аз Қуръон, ҳадис, иҷмоъ ва ақволи фуқаҳо он қадар
далел ва ҳуҷҷат овардаанд, ки дар баробари он ҷуз
таслим ва қабул, вокунишу аксуламали дигаре барои
муъмини мунсиф ҷоиз намебошад.
Оре, мусалмони воқеъӣ бояд дар баробари
каломи ҳақ хузӯъ ва таслим дошта бошад. Ҳар кӣ дар
баробари сухани ҳақ лаҷоҷату сарсахтӣ ва таъассубу
якравӣ мекунад ва зери бори ҳаққу ҳақиқат
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намеравад, оқибат кораш ба он ҷо мерасад, ки
Қуръони карим дар шаъни ишон мефармояд:
ََ َ َ
َ
َ َ
َّ َ ُ
َّ ار ًة م َن
َ َ َ ََ
َّ ُ ّ
السما ِء
ِ مطر علينا ِحج
ِ َوإِذ قالوا اللهم إِن اكن هذا هو احلَق ِمن ِعندك فأ
َ َ َ َ
َ
.113اب أ ِِل ٍم
ذ
ع
ب
ا
ن
ت
ائ
و
ِ
ٍ
ِ
ِأ
Қуръон

мегӯяд:

мантиқи

Абуҷаҳл

ва

абуҷаҳлманишҳои лаҷуҷ ва мутаъассибу сарсахт дар
баробари ҳақ ва ҳақиқат ин аст, ки мегӯянд:
«Бор Худоё! Агар ин Қуръони Муҳаммад (с) ба
ростӣ барҳақ ва аз ҷониби ту бошад, пас эй Худо! (мо
бо ин ҳол тоқати қабули онро надорем) бар сарамон
аз осмон санге бибор ва ё азоби дардноке биёр ва
ҳалокамон гардон! (зеро марг барои мо осонтар аз
пазируфтани ҳақ ва ҳақиқат аст)»114.
Ба Худо паноҳ аз хулқу хӯи эшон. Ин тирабахтон
ба ҷои ин ки бигӯянд: Эй Худо, агар Қуръон ва ойини
Муҳаммад (с) ҳақ ва ҳақиқат аст, пас дилҳои моро бо
ҳидояти худ ба қабули он, моил бифармо ва моро
муваффақ гардон, то онро хозиъона бипазирем. Ба
ҷои ин мегӯянд: Эй Худо, санге ва ё оташе аз осмон
113
114

Сураи Анфол, ояи 32.
Сураи Анфол, ояи – 32
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биёр ва ҳалокамон гардон, то он ҳақ ва ҳақиқатро
набинем.
Дар охир мо низ пазируфтан ва напазируфтани
ин ҳақиқати дурахшон ва ин суннати паёмбари инсу
ҷонро ба эмону инсоф ва ақлу виҷдони шумо
хонандагони арҷманд ҳавола мекунем. Шумо азизон,
ихтиёри том ва комил доред дар мутобиат кардан ва
пазируфтани ақволи яке аз ин ду тоифа шахсиятҳои
мазкура:
Тоифаи аввал, касоне ки қоил ба ишораи саббоба
ҳастанд:
1. Соҳиби шариъат, яъне Паёмбари Акрам (с).
2. Шогирдон ва шогирдони шогирдони соҳиби
шариъат, яъне асҳоби Паёмбар ва тобеъини ишон
(разияллоҳу анҳум).
3. Соҳибони чаҳор мазҳаби аҳли суннат. Яъне
имоми Аъзам, имом Шофеъӣ,

Молик ва имом

Аҳмад (р).
4. Соҳибон ва поягузорони мазҳаби ҳанафӣ.
Яъне имоми Аъзам, имом Муҳаммад ва Абуюсуф (р).
5. Аксари фуқаҳои аҳли таҳқиқ ва муҳаддис аз
уламои ҳанафӣ (р).
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Тоифаи сонӣ, касоне ки мухолифи ишораи
саббоба ҳастанд:
1. Соҳиби Хулосаи Кайдонӣ (Худованд ӯро
биомурзад).
2. Соҳиби Хулосат-ул-фатово.
3. Соҳиби фатовои Албаззозия.
4. Соҳиби фатовои Тоторхония.
5. Соҳибони фатовои Оламгирӣ (ва ё Ҳиндия) ва
дигарон.
Саранҷом мо замимаи худро бо чанд пора
каломи насрӣ ва назмии муҳаррир ва мураттиби
рисолаи Алиқорӣ, ки ишон мусаммо ба Маҳмуд ва
мулаққаб ба Фақируллоҳ будаанд, хотима медиҳем:
Рафъи саббоба дар ташаҳҳуд собит аст ба
аҳодиси беихтилоф ва ҳурмати он ғайри Кайдонӣ
дар ҳеҷ китобе маълум нашуда. Тааҷҷуб аст аз (ҳоли)
мутаъассибон (-и мазҳаб), ки ангушт барои шаҳодат
бар намедоранд ва барои хориши тан даст
бармедоранд ва қавли номаъсумро (соҳиби Хулосаи
Кайдониро) бар қавли маъсум (Расули Акрам (с))
тарҷеҳ медиҳанд. Ҳол он ки бо ҳадиси саҳеҳ собит
аст:
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َ ُّ َ َ َ َ ل
َ َ
.11٩ان ِم َن احل َ ِدي ِد
ِ
ِ يه اشد لَع الشيط
«Ишораи саббоба бар шайтон сахтар ва
сангинтар аз гурз ва шамшери оҳанин аст».
Тааҷҷубтар аз соҳиби Кайдонӣ, ки феъли Расули
мақбулро ки бо аҳодиси сиҳоҳ мисли Саҳеҳи Муслим
ва Муваттаъ ва ғайри золика собит аст, дар фасли
муҳаррамот (-и намоз) шумурда. Лиҳозо аллома
Алиқории ҳанафӣ (р) дар рисолаи исботи рафъи
саббоба навишта, ки: агар « ظنوا باملؤمنني خرياдар ҳаққи
бародарони муъмин хушгумон бошед» ба миён
намеомад, ҳаройина соҳиби Кайдониро ҳукм ба куфр
мекардам.
Пас итоати Расули раббониро як тараф гузошта,
чи гуна эътимод ба гуфтаи соҳиби Кайдонӣ, ки
саросар залол ва вабол аст, кардаед?
Ало эй солики роҳи шариъат,
Агар дар роҳи дин дорӣ муҳаббат.
Ва мо отокуму то охираш хон,

115

Санад ва матни ин ҳадис дар рисолаи Мулло Алиқорӣ (р) гузашт.
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Ки лозим аст зи ӯ итбоъи суннат.
Манеҳ ангушт бар қавли Паямбар,
Ба ҳаққи рафъи ангушти шаҳодат.
Зи Кайдонӣ агар орӣ санадро,
Бигӯям бо ту аз нақлу дироят.
Бубин дар қавли ҳазрат Буҳанифа,
Ки фармуд, утруку қавлӣ ба суннат.
Чаро мавқуф дорӣ қавли ҳазрат,
Ба қавли воҳид аз фуқаҳои уммат?
Фақируллоҳ шуда аз ҷону аз дил,
Мутеъи пайравони аҳли суннат


Ҳар кӣ хонад, дуо тамаъ дорам,
З-он ки ман бандаи гунаҳгорам.
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