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БА НОМИ
ХУДОВАНДИ БАХШАНДАИ МЕЊРУБОН
«Эй касоне, ки имон овардаед, он чунон ки шоистаи
тарс аз Худост, аз Ў битарсед ва љуз дар мусулмонї
намиред» (Сураи «Оли Имрон», ояти 102).
«Эй мардум, битарсед аз Парвардигоратон, он ки
шуморо аз як тан биёфарид ва аз он як тан ҳамсари ўро ва
аз он ду мардону занони бисёр падид овард. Ва битарсед аз
он Худое, ки бо савганд ба номи Ў аз якдигар чизе мехоҳед
ва зинҳор аз хешовандон мабуред. Ҳар оина, Худо
назораткунандаи шумост!» (Сураи «Нисо», ояти 1).
«Эй касоне, ки имон овардаед, аз Худо битарсед ва
сухани дуруст бигўед. (Худо) корҳои шуморо ба салоҳ
оварад ва гуноҳатонро биёмурзад. Ва ҳар кї аз Худову
паёмбараш итоъат кунад, пас, дар ҳақиқат, ба комёбии
бузурге даст ёфтааст» (Сураи «Ањзоб», оятњои 80-81).
Китоби Аллоњ таъоло росттарин сухан ва њидояти
Муњаммад бењтарин њидоят ва бадтарини корњо
навпайдоњои он мебошад ва њар кори навпайдое бидъат
ва њар бидъат гумроњист ва њар гумроњие (оќибате) љуз
оташи Дўзах надорад. Аллоњ таъоло фармудааст:
«…Имрўз дини шуморо ба камол расонидам ва неъмати
Худ бар шумо тамом кардам ва Исломро дини шумо
баргузидам…» (Сураи «Моида», ояти 3).
Аллоњ таъоло дар ин ояти карима аз комил шудани
дин ва пурра гаштани неъматаш хабар медињад. Ин
шањодат аз тарафи Аллоњ таъоло гўёи ин њаќиќат аст, ки
Расули Аллоњ (с) он чиро ки Аллоњ таъоло аз даъвату
рўшанкорї бар ў вољиб сохта, анљом додааст ва аз сўйи
дигар (ин хабар додан) дарбаргирандаи шањодат ва
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гувоњї барои сањобагони Паёмбари Худост. Сањобагон
касоне буданд, ки ба хотири фањму татбиќ аркони диниро
аз Расули Аллоњ (с) дарёфт намуда, бори он амонатро дар
арсаи даъват ва таблиѓ ва адои амонат бар дўш кашиданд.
Дар њаќиќат, Аллоњ таъоло Исломро ба унвони «дин ва
равиши зист» писандид, он гуна ки он родмардон онро
фањмида, амалї намуданд. Касоне, ки таълимоти илоњиро
бо ќудрату амонат ва садоќат аз худ кардаанд ва љону
молњои худро дар роњи ин дину боло бардоштани
фармудаи илоњї дар њамаи нукоти љањон бар каф
нињодаанд…..
Сањобагони гиромї љамоате буданд, ки Аллоњ таъоло
онњоро барои њамнишинию њамсуњбатии Пайёмбараш ва
бар пояи дину шариаташ баргузида, онњоро ба унвони
муовинону вазирони пайёмовараш ва инчунин ворисони
бардорандаи амонати дину таблиѓи даъват баъд аз
Паёмбари Худо (с) –ќарор дод. Дар сояи лутфи илоњї
онњо ва пайравони некхоњи онон тавонистанд даъват ба
дини илоњиро ба он сурати тару тоза ба дасти мо
бирасонанд. Аллоњ таъоло ба манзури љомаи амал
пўшонидан ба ваъдаи Худ , яъне «Мо Ќуръонро нозил
кардем ва Мо – Худ аз он муњофизат ба амал меоварем», ин
динро њифз намуд.
Ба ин хотир, Аллоњ таъоло дўст доштани сањобагонро
ба унвони дину имон ва бад дидани онњоро ба унвони
куфру нифоќ баршумурда, дўст доштани њамаи онњою
зикр кардани накўињову фазилатњои онњо ва сукут ихтиёр
кардан дар баробари ихтилофоти онњоро ба сабаби
фазилати собиќу кирдори бузургворонаву ростию
фидокорї ва маќому љойгоњи бузурги онњо дар назди
Худои азза ва љалла бар уммати исломї вољиб кардааст.
Вале љойи бисёр таассуф аст, ки бархе ифротињову
бадхоњон ва фасодхоњон (ва ба таъбири дигар)
беарзишону кўтоњандешони таърих бар он родмардон
дастдарозї мекунанд, родмардоне, ки содиќона ба ањду
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паймони худ ба Аллоњ амал карданд. Онњо (тињимағзон)
њамвора ба сарварони уммати исломї чунон таънањои
бузурге мезананд, ки ќалби њар муъминеро сахт ба дард
меоварад ва борони андуњу њасратро, ба хотири он ки
наметавонанд коре дар муќобили он њама бењурматињо
анљом дињанду пастию бадхоњии онњоро аз Ислому
пешвоёни Ислом ва мусулмонон дафъ кунанд, бар онњо
менишонад.
Беш аз сенздањ аср мешавад, ки Ислом ва пайравонаш
омочгоњи њамлањои онњо ќарор гирифтаанд. Онњо дар ин
роњ аз бадтарин њиллаву макрњо ва аз дурўѓу
таќаллубкорию сохтакорињо истифода кардаанд. Бе шак,
агар ваъдаи илоњї дар мавриди нигањдории ин дин ва
баќои пайравонаш намебуд, Ислом низ монанди динњои
дигар бисоташ барчида мешуд. Вале бар раѓми њама
бадињову фасодњои онњо аз миёни ин уммати муборак
родмардоне ба по хоста, рисолати дифоъ аз дину шариати
Аллоњтаъоло ва рањбарони аввали уммати исломро бар
дўш кашидаанд.
Оре, Аллоњтаъоло родмардоне аз донишмандони
амалкунандаро ба ин кор уњдадор намуд ва комёбиву
ёриро дар љанг бо нерўњои баду фасод ќарини онњо намуд.
Ин родмардон дар тайи гузашти ќарнњо меоянду
мераванд, аз дини њаќ дифоъ мекунанд ва аз инњирофи
ботиландешон, ки ба он даст меёзанд, розкушої
мекунанд. Дар ин роњ родмардон рўзгори бисёр муњиму
бузургеро ќурбонї карда, басо молову коло, њатто рўњи
худро фидо намудаанд. Онњо дар роњи Аллоњтаъоло
азхудгузаштагиву бахшиши бисёре кардаанд, то ин ки дар
охир ин неъмати азим ба дасти мо расидааст. Бе шак,
таълифоту осори онњо ба унвони хидмате ба Аллоњтаъоло
ва динаш китобњонањоро пур мекунад. «Аллоњтаъоло аз
касоне ки имон овардаанд, дифоъ мекунад» (сураи «Њаљ»,
ояти 38). Аллоњ таъоло аз онњо хушнуду розї бод.
Он чиро, ки устод ва шайхи фозил Абдуллоњи Мавсулї
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дар ин рисола навиштааст, хондам. Ба Худо, он чиро, ки
хондам ва он чиро, ки аз ѓайратам барои дини Худо ва
пайравонаш ва парчамбардорони нахустини дин
мушоњида кардам, моро хушњол сохт. Њикмату нармии
гуфтори ў дар баёни њаќиќати шиаву рофизиёни гумроњ ва
бедорсозии ањли суннат аз ѓафлату хоби амиќашон
мўљиби шодкомии ман шуд.
Ин рисола насињате ба њар шиаи фиребхўрдаест, ки
намедонад аз ў чї хоста мешавад ва чї наќшае дар
гузаштаву имрўз тавассути нерўњои бадхоњу фасод барои
ў кашида шудааст. Инчунин, насињате барои њар
мусулмони суннимазњаб аст, то дини ростинашро
бишносаду бидонад, ки душманон чї њилањову
найрангњое бар зидди ин дин ба кор мебаранд.
Муаллиф кўшидааст, ки дар ин рисола гўшањое аз
аќида, ахлоќиёт ва сулукиёти рофизиёнро бо ањли суннат
аз ќабили мубоњ донистани хуну моли ањли суннат,
дашному бадгуфторї ба онњо ва лаънат кардану туњмат
задан ва аз рўйи фиреб ба кор бурдани таќия (пардапўшии
њаќиќат) дар баробари онњоро ба тасвир кашад. Муаллиф
баён мекунад, ки шиа ба хотире ки дорои эътиќодоти
мазкур аст, ањли суннатро бинобар бовар доштан ба
хилофати
хулафои
рошидин
ва
мувофиќат
нанамуданашон бо шиаён дар эътиќод ба имоматии
имомони дувоздањгонаи шиаён, кофир ва аз доираи дин
хориљ медонанд.
Аз дидгоњи шиаён «имомат» муњимтарин рукни усули
дин мебошад. Аз ин рў, касе, ки дувоздањ имомро
намешиносад, дорои имон нест ва касе ки ба онњо ва
њуќуќи онњо имон наовардааст, дорои имон нест. Имомат
дар назди онњо маќоми илоњиест, ки Аллоњтаъоло ба сони
маќоми нубувват, ки онро ба њар касе, ки бихоњад,
медињад, њар касеро, ки бихоњад, барои он бармегузинад!
Бинобар ин, бар асоси аќидаи рофизиён «имомат» давоми
маќоми нубувват ва лутфе аз љониби Аллоњ аст ва дар њар
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асре вуљуди имоме лозим меояд, ки дар вазифаву
масъулиятњои бузурги Паёмбар (с) љонишини ў шавад.
Имомон њуљљатњои Худо бар мардум њастанд, ба монанди
анбиёи Њаќ шаръгузорї мекунанд ва аз њама разилатњои
зоњирию ботинї ва аз њар хатову сањве ва аз њар
фаромўшию љањле, аз даврони кудакї то даврони марг,
маъсум мебошанд ва бо хусусиёту сифоти хосу мањдуд ба
фарде, ки аз љониби Аллоњ таъоло ба онњо дода шуда ва
фаќат ба онњо ихтисос дода шудааст, бартарї меёбанд.
Шиаён дар бораи он имомон бисёр иѓроќ (муболиға)
варзидаанд, то љойе ки онњоро бо сифоти улуњият (илоњї)
ва рубубият (худовандї) тавсиф кардаанд. Яъне ба назари
шиаён имомон дар сањнаи гетї (дунё) тасарруфоти аљибу
ѓарибе доранд ва ашё, љимодот ва чорпоён
фармонбардори онњо буда, хазинањои замину калидњои
онњоро дар даст доранд ва ба њар чизе ињота доранду
метавонанд њар он чиро, ки зоњир ё ботин аст, бишносанд
ва аз тасвирњои махфї ва чашмњои хоин ва аз дигар
ањволу сифоту муќаддароте аз ин ќабил дар њаёти дунё
огоњ мебошанд. Љолиб он аст, ки онњо муътаќиданд, ки
имомон њар касеро аз пайравон ва шиаёни худ бихоњанд,
метавонанд вориди Бињишт созанд ва њар касеро аз ањли
суннат бихоњанд, метавонанд вориди Љањаннам кунанд!!!
Барои мисол, Хумайнї дар сањифаи 52-и китоби
«Њукумати исломї» менависад: «Имом дорои маќоми
мањмуду ситоишшуда ва дараљае боло ва хилофати
таквинї аст, ки њамаи зарроти њастї дар баробари вилоят
ва њукумати вай сари таслим фуруд меоваранд». Ин сухан
аз љониби касе гуфта мешавад, ки ба истилоњ яке аз
имомон ва њуљате аз њуљљатњои онњост!!!
Муаллиф кўшидааст, ки дар маќоми талош ва насињат
гўшањое аз дидгоњњои хиљолатовару зиллатбори онњоро
дар баробари сањобагони Расуллулоњ (с) ва рањбарон,
яъне парчамбардорони нахустини дин, аз касоне, ки
Аллоњ таъоло онњоро баргузид ва аз дину фидокорї ва
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базлу кўшиши онњо хушнуд гашт, баён намояд ва
насињатњои худро дар гўши бисёре аз даъватгарони
исломї, ки фиреби рофизиён ва инќилобу шиорњои
љаззобу дурўѓину садоњои дилрабову фиребандаи онњоро
хўрда, иддао ва таќияи онњоро бовар карда, саъй
кардаанд њам худ ва њам љавонони худро дар љињати
љонибдорї аз он инќилоб ва њимоят кардан аз он ва нерў
гирифтан аз он дар њаракати исломии худ ташвиќ кунанд
ва камтарин таваљљуње ба бадаќидатї ва гуноњи бузурги
онњо дар њаќќи њукумати исломї дар тўли гузашти таърих
накунанд, замзама мекунад ва мегўяд, ки онњо дар
баробари хилофати рошида ва њукумати бани Умая ва
њукумати аббосињо чи дидгоњњо ва кирдоре карда, аљдоди
Сафавии онњо бо ањли суннат чї корњо кардаанд.
Албатта, дар ин барои касе, ки гўш медињад, панду
андарзе нуњуфтааст!
Пас, бояд таърихро бихонанд ва бо аќоиди шиаён
ошно шаванд! Зеро таърих њељ гоњ гуноњи нобахшидании
онњоро дар фарохонї ба сўйи наздиксози шиа ва суннї ва
сўйистифода аз њама ва њаёњуи љавонон ба унвони навъе
дилсўзї барои Ислом дар оѓўшњои рофиза ва дар
ошёнањои «рафз» намебахшад! Пас, њамаи шумо нигањбон
њастед ва њамаи шумо масъулу нигањбони зердастони худ
мебошед.
Аз Аллоњ таъоло мехоњам, ки ба ин устоди фозил
(муаллиф), ки кўшида, то њаќоиќи (њаќиќатњои
таълимоти) шиаро аз китобу марљаъњои муътабари онњо
баён ва розкушої кунад, бењтарин подошро иноят
фармояд ва ин иќдомро дар мизони њасаноташ (некињояш)
бинависад ва њамаро, чи он касе, ки менависаду
пардадарї мекунад ва чи он касе, ки мехонад, то ба њаќ
бирасад, аз зумраи донишмандону донишљўёне ќарор
дињад, ки бинобар лутфи илоњї дар пайи дифоъ аз дин ва
кашф кардани суханони ботил бармеоянд ва моро аз
љумлаи касоне ќарор дињад, ки ин ваъдаи илоњї дар онњо
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тањаќуќ (иљро) меёбад: «Аллоњтаъоло аз касоне ки имон
овардаанд, дифоъ мекунад».
Моро аз љумлаи касоне ќарор дињад, ки аз дину аз
Паёмбар (с) ва аз сањобаи Расул (с) дифоъ мекунанд ва
моро аз љумлаи касоне ќарор дињад, ки барои Худо ва
дини Паёмбар (с) ва пешвоёни мусулмонон ва барои
њамаи онњо насињат мекунанд. Ў уњдадори ин кор ва
ќодир бар он аст.
Ва охиру даъвоно анил њамду лиллоњи раббилоламин.
Доктор Абдуллоњ ибни Исмоил
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МУЌАДДИМАИ ЧОПИ ЊАФТУМ
Њамаи њамду сано сазовори Худованд аст. Њамду
санои фаровон ба овардани неъматњояш ва баробар бо
зиёдатњояш, њамаи њамд махсуси Аллоњ, то ваќте ки розї
шавад. Њамд махсуси Аллоњ, ваќте ки розї шуд ва њамаи
њамд барои Худо, баъд аз он ки розї шуд.
Дуруду салом бар бењтарини мањлуќот ва сайиду
солори аввалин ва охирин Муњаммад ибни Абдуллоњ (с)
ва бар хонадон ва асњоби гиромии ў бод.
Аммо баъд, ин чопи њафтум аз китобамон «Њатто ло
нанхадиъа» маъруф ба «Њаќиќати шиа» аст, ки шукри
Худо дар назди бисёре аз равшанфикрон ва ѓайри онњо, аз
ањли суннат ва ањли шиа, ба таври яксон мавриди ќабул
воќеъ шудааст. Зеро мо дар он пойбанд ба бетарафї
шудем ва њар чизеро, ки аз шиаён наќл кардаем, њатман,
бо зикри манобеи (манбаъњои) боэътимод (асоснок) ва
љузъу (љилду) шумораи сањифа ва чопи он њамроњ будааст
ва ин чопи нав дар он баъзе аз ахбор (хабарњо) ва
манќулотро (наќлшудањоро) изофа (илова) кардаем ва
бобњои онро дубора тартиббандї (мураттаб) намудаем.
Аз Худо мехоњем, ки онро аз мо бипазирад ва онро дар
рўзе ки бо Ў мулоќот хоњем кард, дар мизони аъмоламон
ќарор дињад.
Валњамду лиллоњи раббилоламин.
Абдуллоњ Мавсилї
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МУЌАДДИМАИ ЧОПИ АВВАЛ
Њамаи њамд сазовори Аллоњтаъоло, Парвардигори
љахониён ва дуруду салом бар Имоми муттаќиён
(парњезгорон) Муњаммад ибни Абдуллоњ ва бар њамаи олу
асњоби ў ва ба њама касоне бод, ки то рўзи ќиёмат бар
равишу ќонуни ў гом бармедоранд.
Аммо баъд, ба раѓми (дар муќобили) фаъолияте, ки
шиа ба хотири пањн намудани мазњаби ботили худ дар
миёни мардуми одии ањли суннат анљом медињад, ки
бегумон, барбод додани ин талошњо талошу њамкории
њама ањли суннатро металабад, мебинем, ки муќобила бо
ин хатари муњим дар он сатњи матлуб нест. Иллати
(сабаби) ин амр ду чиз аст:
1. Огоњї надоштан аз эътиќодоти (аќидањои) шиа;
2. Зиракї ва фиребе, ки донишмандони шиа бар асоси
аќидаи китмонсозї (пинњонсозии њаќиќат) бад-он ороста
њастанд, ин маккорону њуќќабозон (найрангбозон)
њаќиќати мазњаб ва дидгоњи суннатситезии худро дар
муќобили ањли суннат ошкор накарда, ба муњаббат ва
дўст доштани ањли суннат худнамої карда, аз таънањо ва
эътирозоте, ки нисбат ба мазњаби ањли суннат вуљуд
дорад, табарро (безорї) мељўянд.
Дар натиља ашхоси салимулќалби ањли суннат фиреби
зоњирии онњоро хўрда, намедонанд, ки шиаён чизеро бар
забон меронанд, ки аслан дар ќалбашон вуљуд надорад.
Онњо љоњилон ва ѓофилони мусулмон ва касонеро, ки
ба мутафаккир номгузорї мешаванд, фиреб медињанд, ба
ин гумон, ки таќия дар китоби Аллоњтаъоло ворид шуда
ва намедонанд, ки таќияе, ки дар Куръон омада, рухсат
дар њолатест, ки мусулмон дар онњо дар маърази осебу
хатари куфр ќарор мегирад. Аммо таќияи шиа зотан
нифоќ ва зоњир кардани хилофи он чизест, ки нисбат ба
ањли суннат дар дил пинњон мекунанд.
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Хумайнї дар китобаш «Расоил» (љузъи 2, сањифаи 102,
чопи Ќум, Эрон, с. 1385 њиљрї) мегўяд: «Аз њамин рў, љоиз
будани ин таќия ва балки вољиб будани он бинобар тарс
бар нафс ё ѓайри он мањдуд намешавад, балки чунин
бармеояд, ки масолењи навъї ба иллате барои вуљуди
таќия ва китмонсозии сир, агарчи амният њам фароњам
бошад ва бими он надошта бошад, ки осебе бубинад,
вољиб аст».
Бародари мусулмонам! Ањли суннат дар эътиќоди шиаи
дувоздањимомї кофир мањсуб мебошанд. Ба аќидаи онон,
суннї як носибї (душмани ањли байти Паёмбар) аст ва
дар ин маврид фарќе миёни шофеї, њанбалї, моликї,
њанафї ва касоне, ки мулаќќаб ба вањњобия њастанд, вуљуд
надорад.
Назар ба зиракї ва њилагарию хабисии онњо равиши
«тафриќа биандоз ва њукумат кун»-ро дар пеш гирифта,
яке пас аз дигаре онњоро танњогир меоваранд. Дар назари
шиа хатарноктарин душмани онон касест, ки аз мазњаб ва
таќияи онњо огоњ бошад ва оромтарин ва сарбазертарин
душман касест, ки аз эътиќодоти онњо огоњ набошад ё
фиребхўрдаи китобњои таблиѓотии онњо бошад! Онњо аз
он даста аз мутафаккироне, ки ба нафъи онњо матолиб
менависанд, хурсанд шуда, аз онон истиќбол мекунанд,
зеро ба кумаки тавсифоти онњо бузургнамо шуда, гўйё дар
ќуллаи дониш ва таќво ќарор доранд. Навиштањои
касонеро, ки бо онњо нармї ва таотуф ба харљ медињанд,
дунбол кардаам. Дидам, ки онњо ќурбони китобњои
таблиѓотии онњо, ки бар асоси таќия аст, шудаанд. Аз ин
амр хеле дилтанг шудам. Дидам, ки инњо њадди аќал аз
китобњои Хумайнї иттилоъ наёфтаанд. Агар, воќеан, он
китобњоро медиданд, њаргиз нисбат ба онњо нармї ва
лутф нишон намедоданд ва дар масоили онон ѓуттавар
намешуданд.
Шиаён китобњои таблиѓотиеро пешкаши хонандагон
мекунанд ва он суннињои њаводору фиребхўрдаи шиа
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китобњои мазкурро мехонанд ва назару дидгоњеро ки бар
асоси таќияву мадоро дар онњо вуљуд дорад, ба даст
мекунанд.
Алломаи онњо Шањристонї, чунонки дар њошияи 138
аз авоили маќолоти Шайх Муфид (ва он яке аз китобњои
муњими онњост, ки чопи Бейрут мебошад) мегўяд: «Шиаи
аимаи (имомони) оли байт (њамакнун) дар мавќеъе ќарор
гирифта, ки дар бисёре аз ваќтњо маљбур мешавад одат ё
аќида ё фатво ё китоб ва ё ѓайри инњоро, ки хоси ўст,
китмон намояд».
Мегўям оре, одат ё аќида ё фатво ва китоби хусусии
хешро китмон мекунанд ва ин услуби пинњонсозї бар
асоси он чи, ки Шањристонї зикр кардааст, њамон чизест,
ки баъзе аз ањли илмро ба василаи он фиреб дода, дар
натиља онњо худ аз њаќиќат дур шуда, мардумро њам дур
кардаанд. Бисёре аз мо дидгоњи њаќиќии шиа нисбат ба
ањли суннатро намедонад ва мо дар ин рисола мекўшем,
ки ба изни Худо ва тавфиќи Ў аз аќидаи шиаи
дувоздаимома нисбат ба ањли суннат розкушої кунем.
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ФАСЛИ АВВАЛ.
ТАЌИЯ ДАР НАЗДИ ШИА
МАБЊАСИ АВВАЛ. ТАЌИЯ ДАР НАЗДИ ШИА,
БОЗГЎЇ ВА ОШКОР НАНАМУДАНИ
ЭЪТИЌОДОТАШОН
Таќия дар назди шиа худнамоию тазоњур (зоњир)
кардани баръакси њаќиќат аст ва фиреб додани дигаронро
барои шиа мубоњ (раво) медонад. Бинобар ин, бар асоси
ин таќия шиа ончиро, ки ботинан ба он муътаќид аст,
инкор мекунад. Барои ў мубоњ мегардонад, ки он чиро, ки
ботинан мавриди бадбинии эътиќод дорад, бад-он тазоњур
кунад. Ба њамин хотир, мебинем, ки шиаён бисёре аз
эътиќодоти худ монанди ќавл ба тањрифи (бар дурўғ
маънидод кардани) Ќуръон, фањш додан (њаќораткунї) ба
сањобагон ва такфир кардани (ба куфр њукм кардани)
мусулмонон ва туњмат задан ба онњоро дар муќобили ањли
суннат инкор мекунанд. Албатта, ба лутфи илоњї дар ин
китоб ба њамаи ин эътиќодот ишора хоњад шуд.
Шахсияте, ки ба хубї аз ин аќида огоњ шуд, марњум шайх
Муњиббиддини Хатиб буд, ки гуфта: «аввалин мушкилї
ва монеае, ки намегузорад миёни мо ва шиаён посухгўйии
содиќона сурат бигирад, чизест, ки онро таќия меноманд.
Ин таќия аќидаест, ки барои онњо он чиро, ки бар зидди
мо дар дил пинњон мекунанд, мубоњ мекунад, то ошкор
накарда, хилофи онро тазоњур (зоњир, ошкор) намоянд. Аз
ин рў, бештари ањли суннат фиреби тазоњур кардани онњо
дар алоќа нишон доданд ба наздик шудан ба њамдигар ва
эљоди вањдатро мехўранд, дар њоле ки онњо аслан инро
намехоњанд ва бад-он розї нестанд ва барои он коре
намекунанд, фаќат дар як тараф боќї мемонанд ва
њамзамон ба он тарафи дигар дар гўшаи худ ба сар
мебарад ва тори мўйе аз он канор намеравад» («Хутути
ариза», сањ.10).
Шайх ва раиси муњаддисини онњо Муњаммад ибни Алї
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ибни Њусайн мулаќќаб ба Ибни Саддук дар рисолаи
«Эътиќодот» (сањ.104, маркази чоп ва нашри Эрон, с.
1370-и њиљрї) мегўяд: «…ва эътиќоди мо дар иртибот бо
таќия дар асоси вољиб будани он аст. Касе, ки онро тарк
кунад, гўё намозро тарк кардааст. Таќия вољиб аст, љоиз
нест, ки онро тарк кунем, то ваќте ки Имоми замон
(Мањдї дар назар аст) ба зуњур расад. Пас, касе, ки ќабл аз
хуруљи эшон (Имоми замон) онро тарк кунад, дар њаќиќат
аз дини Аллоњ ва аз дини имомия хориљ шуда, ба
мухолифат бо Аллоњ ва Расулаш ва аимма бархостааст».
Дар њаќиќат донишмандони шиа ба таќия таваљљуњи
хосе додаанд. Барои мисол Муњаммад ибни Њасан ибни
Њури Омулиро мебинем, ки дар «Мавсуоти њадис»-и худ (
љилди 11, сањ.472) боберо тањти унвони «Зарурати эътино
ва эњтимом ба таќия ва пардохтани њуќуќи бародарон»
боз мекунад ва низ бобе тањти унвони «Омезиши иљтимої
ба таќия» (фарњанги мазкур, љилди 11. сањ.470) ва бобе
тањти унвони «Зарурати тоати султон аз таќия» («Васоили
шиа», љилди 11. сањ.471) боз мекунад. Ба монанди ў шайх
ва оятуллоњи онњо љаноби Њусайн Баруљардист, ки дар
«Љомеи аќвол ва ањодиси шиа» (љилди 14, сањ.504 ва
мобаъди он чопи Эрон ) назири чунин аќволе дорад.
Дар «Усули кофї» аз Кулайнї дар боби таќия (љилди
2, сањ.219) ривоят шуда, ки Муънар ибни Халод мегўяд:
«Аз Абулњасан дар бораи ќиём бар алайњи волињо суол
кардам, он гоњ гуфт Абўљаъфар гуфтааст «таќия аз дини
ман ва падаронам аст ва касе, ки дорои таќия нест, њељ
имон надорад». Боз дар «Усули кофї» (љилди 2, сањ. 217)
аз Ибни Абдуллоњ ривоят шуда, ки ў гуфтааст: «Эй
Абўимрон! Аз дањ нуњ ќисмати дин дар таќия хулоса
мешавад. Касе, ки таќия надорад, дин надорад ва таќия
дар чизе љуз набиз ва масњ бар хуфайн иљро мешавад».
Шайхи онњо Муњаммад Ризо Музаффар дар китоби
таблиѓотии худ тањти унвони «Аќоиди имомия», фасли
«Аќидаи мо дар бораи таќия» мегўяд аз њазрати Содиќ
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дар асари сањењ ривоят шуда, ки ў гуфтааст: «Таќия дини
ман ва дини падарони ман аст ва касе, ки таќия надорад,
њељ дине надорад».
Ќулайнї дар «Кофї» (љилди 2, сањ.271) аз њазрати
Содиќ ривоят карда, ки ў гуфтааст «аз падарам шунидам,
ки мегуфт ба Худо, чизе дар рўйи Замин барои ман аз
таќия дўстдоштатар нест. Эй Њабиб, њар кас таќия дошта
бошад, Аллоњ ўро рафеъ месозад. Эй Њабиб, касе, ки
таќия надошта бошад, Аллоњ ўро паст хоњад сохт. Эй
Њабиб, агар таќияро риоя кунї, мардум њамвора дар сулњу
оштї бо ту ба сар мебаранд».
Дар «Усули кофї» (љилди 2, сањ. 220) аз Абўабдуллоњ
ривоят шуда, ки ў гуфтааст: «Таќия сипари Аллоњтаъоло
миёни Ў ва халќаш мебошад».
Боз аз Абўабдуллоњ ривоят шуда (љилди 2, сањ. 218), ки
гуфтааст: «Аллоњтаъоло дар динаш фаќат ва фаќат
таќияро аз мо хост (ва онро аз мо мепазирад)».
Дар «Усули кофї» (љилди 2, сањ. 220) аз Абўабдуллоњ
ривоят шуда: «Падарам мегуфт ( дар дунё) чизеро бештар
аз таќия дўст надорам, ба ростї, ки таќия кору мояи
шодкомии ман аст».
Кулайнї дар «Кофї» (љилди 2, сањ.372) ва Файзи
Кошонї дар «Вофї» (љилди 3. сањ. 159. Дор-ул кутуби
исломии Тењрон) аз Абўабдуллоњ ривоят карда, мегўяд:
«Касе, ки рўзашро бо ифшо кардани сири мо оѓоз кунад,
гармои оњан бар ў мусаллат шуда, дар маљолис дар тангно
ќарор мегирад».
Дар «Кофї» (љилди 2, сањ. 222) ва маљмўаи «Расоил»-и
Хумайнї (љилди 2, сањ. 185) аз Сулаймон ибни Холид
ривоят шуда, ки ў гуфтааст: «Абўабдуллоњ гуфтааст эй
Сулаймон, шумо бар дине њастед, ки агар онро китмон
созед, аз љониби Аллоњ иззатмандшуда ва агар онро ифшо
кунед, Аллоњтаъоло шуморо залил хоњад сохт».
Њури Омулї дар «Васоили шиа» (љилди 11, сањ. 473) аз
амиралмуъминин ривоят карда, ки ў гуфтааст: «таќия аз
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бењтарин ва фозилтарин аъмоли муъминон аст».
Дар «Васоили шиа» (љилди 11, сањ.474) аз Алї ибни
Њусайн ривоят шуда, ки ў гуфтааст «Аллоњтаъоло њамаи
гуноњони муъминро мебахшояд ва ўро дар дунё ва охират
аз њамаи онњо пок медорад, ба љуз ду гуноњ: тарк кардани
таќия ва зоеъ кардани њуќуќи бародарон».
Шайхи шиаён Тољиддин Муњаммад ибни Муњаммади
Шуайрї дар китоби «Љомеъу-л –ахбор» (ки табъи
Њайдария ва чопхонаи он дар Наљаф аст) мегўяд:
«тарккунандаи таќия њамчун тарккунандаи намоз аст!».
Дар «Васоили шиа» (љилди 11, сањ.466) аз Содиќ наќл
шуда, ки ў гуфтааст: «касе, ки пойбанд ба таќия набошад,
аз мо нест».
Дар
«Љомеъ-ул-ахбор»
(сањ.95)
омадааст,
ки
Абуабдуллоњ гуфтааст: «Аз шиаи Алї нест, касе, ки таќия
намекунад».
Мегўям (муаллиф дар назар аст) шиа тибќи
эътиќодашон мебоист то ќиёми имоми дувоздањумашон (
ки гумони онро мебаранд) ба таќия муттасил (пойбанд)
шаванд ва њар кас, ки ќабл аз зуњури имомашон онро тарк
кунад, аз онњо нест. Чунончи шайх ва муњаддиси онњо
Муњаммад ибни Њасан Њури Омулї дар китоби «Исботу
Худот» (љилди 3, сањ.477, табъи мактаби илмии Ќум дар
Эрон) аз Абўабдуллоњ, ки бар ў дуруду салом бод, дар
бораи сухан гуфтан аз таќия ривоят кард, ки ў гуфтааст:
«њар кас ќабл аз зуњури Имом Мањдї онро тарк кунад, аз
мо нест» ва чунончи Шуайрї дар «Љомеъ-ул –ахбор» аз
Содиќ ривоят карда, ки ў гуфтааст «ва њар кас ќабл аз
зуњури Имоми замон (Имом Мањдї) таќияро тарк кунад,
аз мо нест».
Оятуллоњи онњо Хумайнї дар китоби «Расоил» (љилди
2, сањ.174) мегўяд: «Як бор таќия ба хотири тарс сурат
мегирад ва бори дигар ба хотири мадоро (созиш). Мурод
аз мадоро ин аст, ки мо битавонем заминае љамъоварї ва
иттињоди калимаро бо дўст кардани мухолифон ва љалби
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муваддату муњаббати онњо бидуни тарсу њељ зараре
фароњам кунем. Чунончи дар таќия хавф аст ва ба зудї ба
ин масъала њам хоњем пардохт. Гоње таќиякорї барои
ѓайри худ ва гоње барои зоти худаш мутолиба мешавад.
Он чи, ки барои зоти худаш аст, њамон чизест, ки ба
маънои китмон (пинњонкорї) дар муќобили ифшогарї
аст».
Мегўям шумо ба њилагарии ин мард нигоњ кунед, он љо
ки мегўяд «….бо дўст кардани мухолифон ва љалби
маваддату муњаббати онњо бидуни хавфу њељ зараре…».
Диќќат кунед, ин љаноб таќияро бидуни тарсу њељ
зараре љоиз медонад! Агар мухолифон бародарони динии
вай њастанд, пас, чаро дар мавриди онњо њам ба кор бурда
мешавад?
Хумайнї дар маљмўаи «Расоил» (љилди 2, сањ.175)
мегўяд: «Таќия дар баъзе маворид (мавридњо) барои
мадоро (созиш) кардан бо мардум ва љалби муњаббати
онњо машрўъ (љорї, шарт) шудааст. Дар баъзе дигар бар
њасби ин ки муттаќї минњу чї касе аст таќсим мешавад, як
бор таќия аз куффор ва ѓайри муътаќидон ба Ислом сурат
мегирад, хоњ аз тарафи подшоњон ё мардум бошанд ва
бори дигар аз ќудратмандону салотину умарои иљтимоъ
ва бори савум аз фуќањо ва ќозиён ва бори чорум аз
аввоми мардум сурат мегирад… Таќия аз куфор ва ѓайри
онњо бад-ин сурат аст, ки амали мувофиќ бо умум анљом
шавад. Чунончи агар фарз кунем, ки султон
мусулмононро мултазим ба фатвои Абўњанифа кунад ва
гоње дар мавориди дигар таќия анљом мешавад.
Бародари мусулмон, ба ин ќавли вай нигоњ кун: «…ба
унвони ќонун машрўъ шуда ва рухсат нест….». Аммо
гуфтаи Муњаммад Ѓазолї (р. Ин Муњаммад Ѓазолї на он
Муњаммад Ѓазолии мутфаккаири машњури муаллифи
китоби «Эњоу-л-улум» аст), ки мегўяд: «таќия кори шиаён
маълули зулму ситами баъзе аз инсонњо бар онњост» чунончи баъдан зикр хоњад шуд, бад-он таваљљуњ
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намекунем. Зеро Ѓазолї дар ин мавзўъ тахассус надорад,
балки шояд онро аз бархе аз нависандагони онњо, ки
таќияро ба кор мебаранд, баргирифта бошад.
Хумайнї дар маљмуаи «Расоил» (љилди 2. сањ.196)
мегўяд: «Бояд бидонем, чизе, ки аз ин ривоёт бардошт
мешавад, дурустии корест, ки таќия онро анљом медињад:
хоњ таќия ба хотири ихтилофе миёни мо ва миёни онњо
дар њукм бошад, чунончи дар масњ бар хуфайн ва рўза
шикастан ба њангоми афтодани љанин аст, ё дар собит
кардани як мавзўи хориљї бошад, монанди истодан дар
Арафот дар рўзи њаштум барои собит шудани руъяти
њилол дар назди суннињо».
Нигоњ кун, ки чи гуна њамчун офтобпараст дар
муќобили ањли суннат ранг иваз мекунад, то
пайравонашро ба онњо бичаспонад ва найрангашон
ошкор нагардад. Ба љойи онки вай пайравони худро бар
ин иршод ташвиќ кунад, ки ањли суннат бародарони
динии мо њастанд, ба таќсими таќия пардохта, анвоъи
онњоро ва чигунагии амали таќиякоронаро бо ањли суннат
ба онњо омўзиш медињад. Пас, Хумайнї худ ба худ
пардадарї карда, мегўяд: «Таќия дар муќобили ањли
суннат ба хотири масолењ ва манофеъ (-и шиаён ) аст ва
шарт нест, ки ба хотири тарс аз нафс анљом бигирад».
Хумайнї дар китоби «Рисола» (љилди 2. сањ.102) мегўяд:
«Барои дуруст будани таќия, балки барои вољиб будани
он шарт нест, ки бими нафс ё ѓайри он дошта бошем,
балки чунин ба назар мерасад, ки манофеъ (манфиатњо,
фоидањо) ва маслињатњо барои вољиб шудани таќия
табдил гардидаанд. Бинобар ин, њатто агар амният њам
дошта, бими љон надошта бошем њам, боз њам китмону
(пинњонкорї) таќия (пардапўшии њаќиќат) кори вољиб
аст».
Хумайнї дар «Мисбоњу-л-њидоя» (сањ.154) (табъи
аввал дар Бейрут) мегўяд: «Эй дўсти рўњонї, Худо дар
дунё ва охират мададгорат бошад, бисёр аз ин бипарњез,
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ки ин асрорро барои ѓайри худињо бозгў кунї, ё дар
љойгоњи номуносиб онро пардадарї кунї! (Ин таќия) яке
аз навомиси илоњї ва асрори рубубият аст, ки мебоист дур
аз чашм ва дасти бегонагон нигоњ дошта шавад. Зеро
илми ботинии шариат аз афкоррезии онњо шадидан дур
аст ва онњо бо он ошної надоранд ва аз ин ки дар ин
авроќ нигоњи тафањњумомез биафканї, барњазар бош,
магар он ки ќабл андар љумалот ва калимоти худогароёни
ањли завќ баррасии комиле анљом дода бошї ва
улумумаорифро аз устодони бузург ва орифони киром ёд
гирифта бошї! Вагарна мурољиа (-и хушку холї) ба ин
маориф танњо мояи хисорату мањрумият аст».
Бародари мусулмон, матлабе, ки дар ин љо Хумайнї ба
он эълон карда, ќабл аз ў мавриди гўшзади уламои шиа
њам ќарор гирифтааст.
Нигоњ кун, ки Хумайнї чї гуна махфї кардани онњо аз
аввом (-и шиа)-ро дархост накард, то љойе ки дар ин бора
узру далел њам меоварад. Аммо ў дархост кард, ки аз
бегонагон, ки манзураш суннињост, пўшидаву нињон
бимонад. Бинобар ин, Хумайнї ( таълими ) ин маорифу
улумро танњо бар донишмандон хулоса накарда, балки
аввомро њам мадди назар ќарор додааст ва танњо
даѓдаѓааш аз бегонагон ањли суннат аст.
Муњаммад Тиљонии Самовї доктори шиаи муосир дар
китобе тањти унвони «Њаќро бишнос» (чопи Бейрут, 1995.
Дору-л-муљтабо) ба чандин китмонсозї ишора кардааст,
онљо ки мегўяд «зеро ин дидгоњ бисёр дурандешона аст ва
хостори каме сароњатгўист, ки гоње барои бархе аз
масолењи муваќќатї махфї мондан њам шароитест, ки
баъзе аз шиаён онро медонанд».
Ба Хумайнї ва суханаш дар бораи таќия бармегардем,
пас, ўро меёбем, ки мегўяд «навъе аз таќия барои худаш
вољиб аст ва он чизест,ки дар муќобили ифшогарї анљом
мешавад. Таќия дар ин сурат ба маънои худро њифз
кардан аз ифшои мазњаб ва аз ифшои рози ањли байт аст.
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Дар бисёре аз ривоятњо чунин равшан мешавад, ки таќияе,
ки имомон хеле ба он иќдом кардаанд, њамин таќия аст.
Бинобар ин, пинњон доштани њаќ дар њукумати ботилї
вољиб аст ва маслињат дар он ба хотири сиёсати дин хоњад
буд. Агар таќия намебуд, мазњаби шиа дар маърази заволу
инќироз ќарор мегирифт» («Расоил», љилди 2. сањ. 185).
Мегўям ин суханон ва суханони ќаблии Хумайнї
ошкоро эътироф мекунад, ки мазњаби шиа бар асоси
китмонсозию пинњонсозї ва розгарої устувор аст, ки
њамаи инњо бо таќия аз як шоху барг мебошанд. Таќия
агар намебуд, мазњаби шиа дар маърази заволу нобудї
ќарор мегирифт. Пас, оё Муњаммад Ѓазолї (р) ва дигар
донишмандоне, ки нисбат ба шиа нармї ба харљ
медињанд, аз ин тасрењот иттилоъ ёфтаанд?!
Донишмандони шиа билоди ањли суннат мерафтанд ва
дар онљо бо изњори таќия бар ањли суннат дурўѓ
мебастанд, тазоњур мекарданд, ки суннї њастанд, то ба
осонї аз лаѓжишњои онњо огоњ гарданд. Шайх Муњаммад
Њусайн ибни Абдусамад маъруф ба шайх Бањої, ки дар
соли 1031 њиљрї вафот ёфтааст, аз љумлаи њамон афродест,
ки гуфта: «Ман дар Шом будам ва тазоњур мекардам, ки
бар мазњаби шофеї њастам».
Шайх Муњаммад Муњаммади Иштињордї шайхи
шиаён ин достони таќияро дар китобаш «Бењтарин
мунозирот» (сањ. 177. 1416њиљрї. Дору Саќалайн, Лубнон)
зикр намудааст.
Бародари мусулмон, нигоњ кун, таќияе, ки мавриди
аъмоли имомони шиа буда, он худро њифз кардан аз
ифшои мазњаби шиа ва дурўѓ бастан бар ањли суннат
будааст. Марњум шайх Муњаммади Ѓазолї аз фатвои
шайх Шалтут дар дуруст будани парастишу ибодат тибќи
мазњаби шиаи дувоздањимомї дифоъ кардааст. Мо бар ин
бовар њастем, ки њардуи марњум аз ин аќволи хатарнок ва
ривоятњои такфиркунандаи ањли суннат хабар надоштаву
огоњ нашудаанд.
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Шањристонї тибќи он чи ки дар њошияи сањифаи 137-и
китоби «Авоили маќолот» (Табъи Бейрут, соли 1403 аз
маншуроти мактаби Мероси исломї) аз ў наќл кардаанд,
мегўяд «ба њамин хотир шиаи аимаи оли байт дар бисёре
аз авќот маљбур ба китмони одат ё аќида ё фатво ё китоб ё
ѓайри инњо, ки ба ў ихтисос дорад, мешавад». Ба хотири
ин ањдофи ботил ва хандаовар шиа таќияро ба кор бурда,
дар зоњир њамдилии худро бо тоифа ва гурўњњои дигар
њифз кардааст ва дар айни хол ба дунболи китоби сираи
имомони оли Муњаммад ва ањкоми ќатъии онњо перомуни
вуљуби таќия аз ќабл афтодааст. Касе, ки таќия надошта
бошад, дине надорад, зеро дини Аллоњ бар суннати таќия
роњ меравад».
Мегўям ин њамон таќияи касифест, ки ќурбониёне
њамчун шайх Шалтут ва шайх Муњаммад Ѓазолї, ки Худо
эшонро рањмат кунад ва ѓайри онњоро гирифтааст.
Албатта, инњо корашон аз рўйи нияти нек будааст ва мо
низ тавзење дорем, ки дар мавридњои зер онро хулоса
мекунем:
1.Таќия дар назди шиа, чунончи баъзе аз покниятони
ањли суннат мепиндоранд, барои њифзи љон нест, балки
дар асоси рўйпўш гузоштан ба хорињо ва зилатоварињои
мазњаби шиа ва мавзўи суннатситези он мебошад;
2. Ќаблан гўшзад кардем, ки Хумайнї иќрор кардааст,
ки таќия барои нигањдорї аз љону мол нест, балки барои
мавридњои дигаре њам мебошад. Таќия барои шиаён
њамчун намоз аст. Омулї дар «Васоили шиа» (љилди 11.
сањ.466) аз Алї ибни Муњаммад ривоят карда ки ў
гуфтааст «эй Довуд, агар бигўям, тарккунандаи таќия
њамчун тарккунандаи намоз аст, рост гуфтаам».
Дар «Васоили шиа» ва дар њамон љо аз Содиќ наќл аст,
ки: «Бар шумо лозим аст, ки таќия кунед! Зеро њар кї
таќияро ба унвони рўпўши худ, њатто дар иртибот бо касе,
ки ўро амин медонад, (истифода набарад) аз мо нест, то ин
таќия як навъ хулќу одат табдил бишавад, ки бо њар кас
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ки аз ў њарос дорад, ба кор бурда шавад». Аз љумла,
чизњои аљибу ѓарибе, ки гоње касе аз муътаќидоти шиа
огоњї надорад, онро намепазирад. Ин аст, ки онњо намоз
хонданд пушти носиб (яъне суннї)-ро ба унвони таќия
љоиз медонанд, дар њоле ки онњо муътаќиданд, ки суннї
наљасу кофар ва хуну молаш њалол аст, чунончи дар ин
китоб зикр хоњад шуд, зеро Хумайнї дар китоби «Расоил»
(љилди 2.сањ.197) аз Зарора ибни Амин аз Абўљаъфар наќл
кардааст, ки ў гуфта: «Ишколе нест, ки пушти сари носибї
(суннї) намоз бихонї. Дар намозњои љањрї пушти сари ў
чизе нахон, зеро ќироати ў туро кофист» ва баъд аз зикри
ин хабар мегўяд: «ва то ѓайри инњо аз он чи, ки дар
сињњату итминон доштан ба намозе (ки шиа пушти сари
суннї мехонад) таќия аст.
Дар њоле ки худи Хумайнї моли сунниро мубоњ
медонад. Чунончи дар китоби «Тањриру-л-васила» ( 1/352)
мегўяд: «ќавли ќавитар ин аст, ки суннињоро дар мубоњ
будани ѓаноиме, ки аз онњо ба даст меояд ва тааллуќ
гирифтани хумс ба он ба ањли љанг мулњиќ кунем, балки
чунин ба назар меояд, ки њар куљо моли вай ёфт шавад,
дуруст аст, ки онро баргирем ва аз он хумсро
бипардозем».
Диќќат кунед! Ў намоз хондани як нафар шиаро пушти
сари як нафар суннї, ки онро наљасу малъун медонад,
дуруст мешуморад, чунончи дар китобаш «Тањриру-лвасила» (1/117) омадааст. Пас, намоз хондан дар пушти
суннињое, ки дар эътиќод онњо носибї њастанд, бад-ин
маъно нест, ки ањли суннат ва имони онњо дурусту поканд,
балки ин иќдоми онњо фаќат ва фаќат таќия ва найранг ва
њуќќае аст, то њомиён ва мудофеоне барои худ биёбанд. Ба
раѓми њамаи инњо доктор Иззиддини Иброњим, ки ба
нафъи шиаён ќалам мезанад, дар китобаш тањти унвони
«Сунї ва шиа» (сањ.48, чопи чорум, Маркази фарњангии
Эрон дар Рум уњдадори нашри он шудааст) аз шайхи
пешини Азњар Муњаммад Муњаммад Фањом каломеро
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наќл мекунад, ки ба яке аз донишмандони шиа ба номи
Њасани Саъид илќо кардааст. Дар он омада: «Љаноби
шайх Њасани Саъид яке аз уламои барљастаи Тењрон бо
ташриффармоии худ ба манзили банда, ки дар хиёбони
њазрати Алї ибни Абўтолиб воќеъ аст, мушарраф фармуд.
Албатта, љаноби олим, аллома ва дўсти бузургвор Толиб
Рафої њамроњи вай њузур доштанд. Ин дидор хотироти
зиёдеро дар даруни банда зинда кард. Хотироти айёме, ки
онњоро дар соли 1970 дар Тењрон сипарї кардам, дар он
лањзањо гурўњњои бузурге аз уламои шиаи имомиро
шинохтам ва донистам, ки дар онњо вафодорию
бузургворие вуљуд дорад, ки ќаблан онро надидаам! Ваќте
имрўз ба дидори банда омаданд, худ љилвањое аз
вафодории онњоро нишон дод. Аллоњ таъоло ба онњо
бењтарин љазоро бидињад ва зањамоти онњоро, ки дар
заминаи таќриби мазоњиби исломї кашиданд, бе посух
нагузорад, зеро њамаи мазоњиби исломї дар њаќиќат ва
дар воќеият як чиз дар усули аќидаи исломї њастанд.
Онњоро дар арсаи бародаргарої дар канори њам љамъ
кардааст, њамон бародарие, ки Ќуръон онро ба тасвир
кашидааст: «Муъминон бо њам бародаранд» (сураи
«Њуљурот», ояти 10).
Аз вазифаи уламои уммати исломї алораѓми ихтилофу
гуногунии гароишоти мазњабии онњо ин аст, ки бо алоќа
дар ростои каммияти ин бародарї ва фурў афкандани њар
чизе, ки онро бад мекунад ва сафои онро тира месозад,
монанди авомили тафриќа љом бардоранд, магар на ин
аст, ки Аллоњтаъоло дар китоби азизи худ тафриќачиро
мањкум карда, фармудааст: «Ва бо њам низоъ накунед, ки
суст мешавед ва шукуњатон аз миён меравад» (Сураи
«Анфол», ояти 46).
Аллоњтаъоло марњамати худро ба шайхи Шалтут
арзонї бидорад, ки ба ин мафњуми бузург таваљљуњ карда,
дар фатвои сарењ, бепарда ва шуљоона гуфтааст: «Дуруст
аст, ки ба мазњаби шиа амал намуд, ба ин эътибор, ки як
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мазњаби фиќњї ва исломист, ки бар асоси Китобу суннат
ва далели муњкам устувор аст. Аз Аллоњтаъоло мехоњам,
ки њамаи коргузорон (-и ин арса)-ро, ки мехоњанд ба ин
фатњу пирўзии арзишманд дар заминаи таќрибсозии
рўњияи бародарї дар аќидаи ростини исломї дастёбанд,
тавфиќ дињад. «Ва бигў: амал кунед, ки Аллоњ ва
Паёмбараш ва муъминон амали шуморо хоњанд дид»
(сураи «Тавба», ояти 105).
Ва охиру даъвоно ан-ил-њамду лиллоњи рабб-илъоламин.
Ман мегўям ин Њасан Саъидї, ки шайх Фањом каломи
отифии худро хитоб ба ў гуфта, њамон касест, ки
муќаддимаи китоби «Бар шиа дурўѓ бастанд» асари
Муњаммад Разавиро навиштааст. Дар ин рисола аз ў ба
зудї наќл хоњем кард. Разавї нисбат ба Имом Абўњанифа
(р) густохї карда, дар сањифаи 135-и китоби худ мегўяд:
«Худо туро зишт кунад, эй Абўњанифа, чї гуна гумон
мебарї, ки намоз аз љумлаи дини Аллоњ нест?!».
Аз шайхайн, яъне Абўбакри Сиддиќ ва њазрати Умари
Форуќ (р) табарро љуста, дар њоле ки ба яке аз
нависандагони ањли тасаннун љавоб медињад ва дар
сањифаи 49-и китоби мазкур мегўяд: «Аммо бароати мо,
ки аз шайхайн баромада, аз зарурати динамон аст ва як
нишонаи шаръї, ба ростї алоќа ва муњаббати мо нисбат
ба имомон ва баргирифта аз дўстии мо нисбат ба
рањбарони мост, ки бар онњо салом бод ва ту дар суханат
рост гуфтї». Китоби «Бар шиа дурўѓ бастанд» оганда аз
таънањо ва айбу эродгирињо нисбат ба сањоба (р) ва
пешвоёни њадису рањбарони мусулмон аст. Мо дар китобе
муфассал ин матолибро наќл кардаем ва ин рисола љойе
нест, ки битавон дар он ба баррасии матолиби Разавї ва
дигарон бипардозем. Аммо чизе, ки баъд аз исботи
матлабе, ки гуфтем, бароямон муњим аст, ин аст, ки Њасан
Саъид шайх Алфињом барои ў нома фиристода,
муќаддимае барои китоб навиштааст ва дар он гуфтааст:
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«Алломаи љалил ва бузургвор љаноби Муњаммадризо
Разавї, ки таваљљуњи хосе ба китоби суннињо ва афкори
онњо ва мавориди иштибоњи онњо дорад, бино ба пайравї
кардан аз фармудаи Паёмбар (с) уњдадорї (-и инкор)
шудааст. Пас, бар њар олим (-и шиї ) лозим аст, ки илми
худро ошкор кунад, то он чиро, ки ба шиа мансуб
шудааст, баён намояд».
Оре, Њасан Саъидї дар муќаддимааш барои љаноби
Ризо сухане дар иртибот бо таънањои вай ба хулафо ва
асњоб ва аимаи салафи ањли суннат ба миён наовардааст.
Шайх Алфињом (р) аз ин мавзўъ огоњ набудааст ва
вазъияту њолати ў ба монанди теъдоди фаровоне аз ањли
суннат аст. Шиаён њам бадашон намеояд, ки уламои ањли
суннат бар ин њолат бошанд! Ба зиракии шиа нигоњ кунед,
ки наздик аст кўњњоро њам аз бех барканад! Њасан Саъиди
шиї барои китобе муќаддима менависад, ки сањобаи
киром ва аимаи ањли суннатро мавриди таънахои худ
ќарор дода, дар њоле ки шайхи Алфихом танњо хотироте
аз дидораш аз Тењрон дорад. Субњоналлоњ! Мо ба уламою
мутафаккирони ањли суннат тавсия мекунем, ки воќеан,
инро бидонанд, ки шиа хилофи он чиро, ки дар ботин
доранд, зоњир мекунанд. Бо ин баён равшан мешавад, ки
равобити миёни ду тараф, яъне фиребдињанда ва
фиребхўрда вуљуд доштааст.
Тарафи фиребанда њамон шиа аст, ки уламои онњо дар
ќолаби таќия ба ин тараф даст ёзида ва бехабарон аз
воќеият онњоро тањти таъсири худ ќарор додаанд ва
тарафи фиребхўрда баъзе аз уламои ањли суннат
њастанд,ки аљала карда, дар гирдоби таъйиди шиа ва ин
ки ањли суннат метавонанд ба мазњаби шиа монанди дигар
мазоњиб ањли суннат ибодат кунанд, фурў рафтаанд!
Бародари мусулмонам! Шакке дар ин нест, ки ин гуна
афрод, ки дар таъйиди шиа фурў рафта (ё бењтар аст,ки
бигўем) мехоњанд ба наздик шудан ба мазњаби шиа фаро
бихонанд, дар ин арса коршинос ва мутахассис ва огоњ
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нестанд ва худ ќурбони таќия ва љањл мебошанд. Оё онњо
аз ин огоњ нестанд,ки Хумайнї гузоштани дасти рост бар
дасти чапро ба унвони фиреб ва бозї љоиз дониста, дар
њоле ки онро яке аз мубтилоти намоз медонад! Чунончи
дар «Тањриру-л-васила» (1/186)мегўяд: «Ва такфир њамон
ќарор додани яке аз дастњо бар рўйи дигаре ба гунае ки
ѓайри мо (ањли суннат) онро ќарор медињанд ва агар
инкор амдан анљом шавад, муљиби ботил шудани намоз
аст, аммо дар њоли таќия ишколе надорад».
Шайхи шиаён Муњаммад ибни Муњаммади Содиќ
Садри Мўсавї дар «Таърихи ѓайбати кубро» (љилди 2.сањ.
352. Мактабаи Алфайни Қувайт, 1403 њиљрї) мегўяд: «Дар
замони ѓайбати кубро (-и Имом Мањдї) ба таќия дастур
дода шудааст ва ин мафњум аз љумлаи мафоњимест,ки
ахбор ва ривоятњои имомия, на дигарон, бар он хулоса
шудааст.Саддуќ дар «Камолуддин» ва шайх Алњар дар
«Васоили шиа» ва Табрасї дар «Эълому-л-варо» аз имом
Ризо ривоят карда,ки вай фармудааст: «Касе, ки таќво ва
парњезгорї надошта бошад, дин надорад ва касе, ки дорои
таќия набошад, имон надорад, гиромитарини шумо дар
назди Худованд касест, ки бештар аз њамаи шумо ба таќия
амал мекунад. Касе, ки таќияро ќабл аз зуњури Имоми
Замон тарк кунад, аз мо нест».
Мегўям нигоњ кунед, ки чї гуна онњо ба таќия пойбанд
њастанд, ки хилофи корњои ботиниро барои мо зоњир
кунад ва ин вазъ (ба истилоњ) то зуњури Имоми Замонаш
идома дорад, ки мунтазири вай њастанд. Имоми
дувоздањуми онњо Муњаммад ибни Њасани Аскарї аст, ки
бо таваљљуњ ба ин ки он Мањдие, ки ривоятњо бар сињњати
он вуљуд дорад, номаш Муњаммад ибни Абдуллоњ аст ва
то кунун таваллуд наёфтааст. Аммо Мањдии шиа њазор
сол ва беш аз њазор сол аст, ки мутаваллид шуда, аммо дар
назари онњо махфї шудааст. Имом ва хуљаини онњо
Муњаммади Тоќќї ва Мусавии Исфањонї дар китобаш
тањти унвони «Вазифат-ул-аном фи зимни ѓайбати-л30

имом» (љилди 1.сањ.43.Дор-ул-ќорї, Бейрут, 1978) ба
њангоми бањс кардан дар бораи вазоифи мавриди назари
шиа дар замони ѓайбати имомашон мегўяд: «Шиа бояд
дар муќобили душман, яъне ањли суннат ба таќия пойбанд
бошад. Маънои таќияи вољиб ин аст, ки ваќте ба лињози
аќлонї ташхис дињад, ки дар сурати китмон накардан ба
лињози љонї ва молї ва маќомї зарар мебинад, бояд
китмон кунад ва бо ин таќия љону моли худро њифз кунад
ва аќидаи сањењашро дар ќалбаш мастур бидорад».
Њамчунин дар сањифаи 44 мегўяд: «Ривоятњо дар мавриди
вољиб будани таќия фаровон аст ва он чиро, ки ман дар
баёни таќияи вољиб зикр кардам, њамон мафњуми мазкур
дар робита бо эњтиљољ аз амиралмуъминин (а) аст, ки се
маротиба дар бораи он таъкид фармуда, ки агар таќия
тарк шавад, зиллату хорї оид хоњад шуд».
Мегўям диќат кунед, ки ин таќия дар назаргоњи ин
олими шиї ваХумайнї ќабл аз вай чї гуна ба хотири
њифзи љон сурат намегирад, балки фаќат ва фаќат барои
расидан ба ањдофу натоиљ (-и хос) аст. Аз њаминрў,
садоќат ва вафодории онњоро бовар намекунем, чароки ин
аќида онњоро ба њангоми (рўбарў) шудан бо ањли суннат
ва таъриф кардан бо онњо ташвиќ мекунад ва дар натиља
покдилони мо эњсос мекунанд, ки онњо ихтилофи зиёде бо
мо надоранд.
Исфањонї дар китоби мазкур сањифаи 44 ривоятеро аз
Алї ривоят карда, њамзамон исноди онро сањењ
донистааст ва он ривоят чунин аст: «Бисёрии масљидњо ва
андоми ќавме, ки бо шумо ихтилоф доранд, шуморо
фиреб надињад». Гуфта шуд: Эй амири муъминон, дар он
замон чї гуна зиндагї кунем?! Гуфт: дар зоњир бо онњо
њамроњ шавед ва дар ботин бо онњо мухолиф гардед.
Барои инсон чизе хоњад буд, ки касб кардааст ва бо касе
хоњад буд, ки дўсташ доштааст ва њамроњи он мунтазири
фарању кўшоиш аз љониби Аллоњтаъоло бошед».
Исфањонї баъд аз он гуфтааст: «Ва ривоятњо ва ахбор
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дар ин боб фаровон аст, ки теъдоде аз онњоро дар
«Микёлу макорим» зикр кардаам. Шайхи онњо Муртазои
Ансорї, ки мулаќќаб ба шайхи фуќањо ва муљтањидин аст
дар рисолаи «ат-Таќия» (сањ. 53, чопи аввал, Дору-л-њодї,
Бейрут) мегўяд: «Ва дар аввал шарт аст, ки таќия дар
муќобили мазњаби мухолифон сурат бигирад, зеро
далоили яќинбахше дар даст аст,ки таќиякорї дар
ибодотро љоиз медонад,чаро ки чизе, ки сарењан ба зењн
меояд,таќия дар баробари мазњаби мухолифон аст ва
бинобар ин таќия дар баробари куффору золимони шиї
анљом намешавад».
Мегўям диќќат кунед, тибќи далоили яќинбахши онњо,
таќия дар муќобили ањли суннат аст, на дар муќобили
куфор ва золимони шиа.Сипас гуфтаи шайх Мўсо
Љоруллоњро ба ёд оваред, ки мегўяд: «Шиаён ањли
суннатро душмантарини душманон њисоб мекунанд»
(Оятуллоњи узмо Абулќосими Хуї дар таъдил ва ислоњи
шарњи «Урват-ул-вусќо» (4/332-333 чопи Садри Ќум,
нашри Дору-л-њодї, матбуоти Ќум, 1410 њиљрї). Дар њоле
ки дар бораи таќия суњбат мекунад, мегўяд: «Бардоште, ки
аз ривоятњои воридомада дар боби таќия мешавад, ин аст,
ки таќия фаќат ва фаќат барои ин машруъ шуда, ки
шиагарї аз мухолифон пинњон шуда, онњо аз шиа ё
рофизї будани онњо огоњ нагарданд. Аз сўйи дигар
мадоро кардан бо мухолифон ва ошно шудан бо онњо њам
яке аз далоили машруияти таќия мебошад. Табиист, ки
агар як нафар мукаллаф(-и шиа) дар назди њанафињо
худро пайрави њанбалї муаррифї кард ва ё баръакс
пинњонкорї ва адами машњур шудани рофизиятро анљом
дода, таоруфу мадоро бо онњо њам амалї гаштааст, пас,
агар ў дар масљиди њанафимаслак мутобиќ бо мазњаби
њанбалињо намоз бихонад, ин ки ў дар масољиди онњо
намоз хонда, ё бо онњо буда, бовар карда мешавад. Рози
ин кор дар ин аст ки вољиб фаќат иборат аст аз таќия
кардан дар муќобили умум ва муљомала кардану мадоро
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кардан бо онњо ва далоили пешгуфта њељ кадоми инро ба
исбот намерасонад, ки бояд аз гурўњњои мухталифи онњо
пайравї кард ва низ далеле бар он нест, ки аз мазњаби
шахсе, ки аз ў таќия карда мешавад, пайравї кард. Балки
њарчи њаст, ин аст, ки бояд бо умум мадоро ва муљомала
кунем ва нагзорем, ки аз шиагарии мо бохабар шаванд».
Мегўям маънои сухани Хуї ин аст, ки бар шиа лозим
нест, ки бо њанафї њанафї ва бо шофеї шофеї бошад,
њамин кофист, ки барои махфї кардани ташаюъи худ ба
яке аз мазоњиби ањли суннат мутавассил шавад. Бинобар
ин, шиие, ки масалан, дар муќобили њоле, ба мазњаби
њанафї мутавассил мегардад, њељ зиёне намебинад. Муњим
ин аст, ки шиа бидуни ў њувайдо нагардад. Хуї дар
«Танќењ» (4/332) мегўяд: «Чунончи агар касе, ки аз як
нафар њанафї таќия мекунад, вале амали тибќи мазњаби
њанбалї ё моликї ва ё шофеиро анљом дод, ишколе дар ин
кор вуљуд надорад». Хуї дар «Танќењ» дар шарњи «Урватул-вусќо» (4/292) мегўяд: «Ва аз ин даста аст истодан дар
Арафот дар рўзи 8-уми Зилњиљља (моњи Њаром), зеро аима
аѓлаби солњо њаљ мераванд ва ёрону пайравони онњо њам
бо умуми мардум њаљ мекарданд».
Мегўям диќќат кунед! Ў як бор аз ањли суннат ба умум
ва як бор ба мухолифин таъбир мекунад. Вай мегўяд: «Ва
аммо таќия ба маънои ахас, яъне таќия дар баробари умум
дар асл вољиб аст, зеро ривоятњои зиёде бар вуљуди онњо,
балки бар иддаои ба тавотур расидани иљмолии он
далолат дорад».
Диќќат кунед! Таќия бо умуми мардум, яъне ањли
суннат чунончи аминуѓайри вай ба он ишора кардаанд,
вољиб ва балки мутавотир аст!
Боз Хуї (4/255) мегўяд: «Дар баъзе аз ривоёт омада, ки
имом гуфта: «Таќия дини ман ва дини падарону бобоёни
ман аст ва касе таќия надорад, дин надорад. Аслан, чї
таъбире ќавитар аз ин аст, ки бар вуљудияти таќия
далолат дошта бошад?! Зеро аслан динро аз тарккунандаи
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таќия нафй мекунад. Аз ин далел ањамияти он дар назди
шореъ равшан мешавад. Дар воќеъ, касе, ки таќия
намекунад, ба унвони шахси бедин ќаламдод шудааст.
Дар бархе дигараш имон нест барои он касе, ки дорои
таќия нест ва ин њам дар далолат бар вуљуби таќия
монанди далели собиќ аст. Савум, агар бигўї, ки
тарккунандаи таќия монанди тарккунандаи намоз аст,
рост гуфтаї! Ва далолати он бар вољиб буданаш ошкор
аст, чаро ки намоз фосилае байни куфру имон аст,
чунончи дар ривоятњо омадааст. Таќия њам ба манзалаи
намоз омада, фосилае миёни куфр ва имон ќаламдод
шудааст. Чањорумин ки аз мо нест касе, ки таќияро шиори
худ ќарор надињад! Аз назари баъзењо тарккунандаи таќия
дар љумлаи касоне њисоб шуда, ки сирри онњо ва
урфашонро барои душманонашон ишоа (ошкор) ва пањн
мекунанд. Бинобар ин, таќия бар њасби асли аввал вољиб
аст».
Мегўям пас, таќияи вољиб њамон таќия ба маънои ахас,
яъне бо ањли суннат аст. Мўсо Љоруллох дар ибораи худ
чї ќадар даќиќ аст! Аммо таќия ба маънои умумитар, яъне
бо куфори ѓайри ањли суннат мањкум ба љавоз аст. Ба Хуї
гўш бидењ, ки дар «Танќењ» (4/254) ба таври ошкоро ин
мавзўъро унвон карда,мегўяд: «Ва аммо таќия ба маънои
омтари он дар асл љоиз шумурда мешавад». Ин далелест,
ки собит мекунад суннињо дар назди шиаён аз яњуду
масењињо ва мушрикон њам бадтар њастанд. Зеро таќия дар
баробари ањли суннат вољиб, аммо дар муќобили куфор
љоиз аст. Њамчунин аз Хуї дар «Сироти нот фи аљвибатил-истифтоот»(2/89, Мактаби фиќњии Қувайт , 1996)
пурсида шуд: «Мурод аз таќия дар ибодат чист ва оё
метавон онро ба ањкоми хамса тавсиф кард? Оё дар љойе,
ки эњтимоли зиён (-и молї ва љонї) меравад, метавон
таќия кард ва аз зоњирсозї худдорї кард?». Хуї дар чавоб
гуфтааст: «Агар эњтимоли зарар аз тарафи мухолифон
биравад, таќия вољиб аст ва агар њам эњтимоли зарар
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намебуд, таќия дар намоз бо ањли суннат мустањаб аст!».
Мегўям Хуї дар ин љо ошкоро эълом дошта, ки таќия
дар муќобили ањли суннат њатто агар зарару зиёне њам аз
тарафи онњо вуљуд надошта бошад, ба кор бурда мешавад.
Њамчунин аз Оятуллоњи узом Козим Њароирї дар
«Фатвои мунтахаба» (љилди 1.сањ.150,Мактабаи фиќњии
Қувайт) пурсида шуд: «Њудуде, ки шаръан амал кардан ба
таќияро љоиз медонанд, кадоманд? Оё азиятњои каломї ва
интиќодоти мазњабї ва дар тангно ќарор гирифтан
метавонад далеле бар љавози таќия бошад?!». Љавоб дод:
«Бар инсони шиї лозим аст, ки бо як инсони суннї тавре
рафтор кунад, ки муљиботи њусни занни ў нисбат ба
шиаро фароњам оварад, на шиа шавад!».
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МАБЊАСИ ДУЮМ
КАЙ ВАЌТ ШИА ТАРК КАРДАНИ ТАЌИЯРО
ОЃОЗ МЕКУНАД?!
Бародари мусулмон, шиа то ваќти зуњури Имоми
Замонашон, чунончи хаёл мекунанд, аз таќиякорї даст
барнамедоранд. Дар њаќиќат муфассири шиї Айёшї дар
тафсираш (2/35, Дору-л- кутуби илмияи исломии Тењрон)
ва Њари Омулї дар «Васоили шиа» (11/468) ва Абдуллоњи
Шибр дар «Усули асила» (сањ. 32, маншуроти мактабияи
Муфид-Ќум) аз Љаъфари Содиќ дар тафсири ояти 97-и
сураи «Кањф»: «Ва замоне ки ваъдаи Парвардигорам фаро
расад, онро дар њам мекўбад», ривоят карда, гуфтааст:
«Даст бардоштан аз таќия ба њангоми кашф ба зуњури
Имоми Замон аст, ки вай (меояд) ва аз душманони Аллоњ
интиќом мегирад». Манзур аз душманони Аллоњ ањли
суннат аст, зеро ки шиа бо онњо ба шеваи таќия таомул
карда, ба њангоми кашф, яъне ба њангоми ќиёми имоми
хаёлии онњо (аз ањли суннат интиќом мегирад).
Ќулайнї дар «Кофї» (2/218), Файзи Кошонї дар
«Вофї» (3/122) аз Абуабдуллоњ ривоят карда, ки ў
гуфтааст: «Эй азизам, касе, ки дорои таќия аст,
Аллоњтаъоло ўро рафеъ ва воломаќом месозад ва касе, ки
таќия надошта бошад, Аллоњтаъоло ўро пасту хор хоњад
кард. Эй азизам! Мардум дар сулњу оштї њастанд, аммо
ваќте Имом Мањдї зуњур кард, аз таќия њам даст
бардошта хоњад шуд. Сайид Алиакбари Ѓаффорї дар
њошияи худ бар «Кофї» (2/218) њамчунин тафсире аз
гуфтаи Љаъфари Содиќ ишора кардааст. Муњаддис ва
муњаќќиќи шиї Муњаммад ибни Хур дар «Васоили шиа»
(11/58) аз Њасан ибни Њорун ривоят кардааст: «Ман дар
назди Абўабдуллоњ нишаста будам, ки Муълї ибни Ханис
пурсид: «Оё имоми ќоим баъакси сирати њазрати Алї
ќадам хоњад бардошт?». Гуфт: «Оре, зеро њазрати Алї бо
миннату хештандорї њаракат кард, чун медонист, ки
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шиааш бар онњо пирўз хоњанд шуд ва ќоим(-и оли шиа )
ваќте ќиём мекунад, бо шамшер (ќудрати физикї) дар
миёни онњо њаракат хоњад кард, зеро медонад, ки дигар
њељ касе бар шиаи вай ѓалаба нахоњад кард».
Мирзо Муњаммадтаќии Исфањонї дар китобаш
«Микёлу-л- макорим» дар боби «Фавоиди дуо барои
(зуњури ) ќоим» ( љилди 1.сањ. 246 аз машварати имоми
Мањдї. Ќум ) аз тафсири Алї ибни Иброњимї дар бораи
ояти 18 сураи «Ториќ»: «Пас, ба кофирон муњлат дењ ва
муддати андаке ононро (ба њоли худ) вогузор», наќл
мекунад: «То ваќти барангехтани ќоим, ки онгоњ барои
ман аз золимону љабборњо ва тоѓутњои ќурайшї ва ьани
Умайя ва дигар мардум (-и ањли суннат) интиќом хоњад
гирифт».
Оятуллоњи Исфањонї дар китоби мазкур (1/147) аз Алї
ибни Њусайн барои мо наќл мекунад ва мегўяд: «Ваќте
ќоими мо ќиём мекунад, аз Аллоњтаъоло, аз шиаи мо
(таќиякорї) дар баробари умумро хоњад зудуд ва ќалбњои
онњоро монанди оњан хоњад сохт ва њар як аз онњо дорои
чил мард хоњад шуд ва њокимону ќудратмандони замин
хоњанд шуд!».
Шайхи шиї Муњаммад ибни Муњаммад ибни Содиќ
Садри Мусавї дар китобаш «Таърихи мобаъди зуњур»
(сањ.762, чопи 2, Доруттаоруф, матбуоти Лубнон) аз
Абўљаъфар ривоят карда, ки ў гуфтааст: «Мардум дар
сулњу созиш ба сар мебаранд, бо онњо издивољ мекунем ва
бо онњо ирс медињем ва њудудро бар онњо љорї мекунем ва
амонати онњоро боз пас медињем, то ваќте ки ќоим ќиём
мекунад, ки он ваќт музоила пеш меояд». Садр дар
тафсири маънои «музоила» мегўяд: «људої ва
тазодафканї миёни ањли њаќ ва ањли ботил аст».
Оятуллоњ Сайид Иброњими Зинљонї дар «Њадоиќу-линс» (сањ.104, чопи Дору-л- зуњро, Бейрут) аз
амиралмуъминин наќл карда, ки фармудааст: «Фаќењони
онњо (яъне ањли суннат) ба дилхоњи худ фатво медињанд ва
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ќозиёни онњо беилмона сухан мегўянд ва бисёре аз онњо
шањодати бардурўѓ медињанд. Ваќте ќоим зуњур мекунад,
аз он ањли фатво интиќом мегирад». Оятуллои Зинљонї
дар таълиќи ин ривоят мегўяд (њамон сањифа): «Мурод аз
фаќењони мухолиф аст, зеро онњо ба дилхоњи худ фатво
медињанд ва шоњид бар он ќавли Имом Боќир аст. Ваќте
Имом Мањдї зуњур кунад, душмани ошкоро љуз фаќењон
нахоњад дошт ва Имом Мањдї ва шамшер бо њам бародар
њастанд. Агар шамшераш, яъне ќудрату султа дар дасташ
намебуд, он фаќењон ба куштани вай фатво медоданд.
Аммо Аллоњтаъоло ўро бо шамшер (ќудратманд) ва пирўз
хоњад сохт».
Алломаи шиї Муњаммад Боќири Маљлисї дар китоби
форсии «Њаќќ-ул- яќин» бар асоси ончи, ки алломаи њинд,
Мавлоно Муњаммад Манзури Нуъмонї дар китоби
«Сурату-л-ирфония фи мизони исломия» (сањ.147) аз ў
наќл карда,ошкоро гуфтааст: «Онњо бо мо робитаи
никоњу хешовандї барќарор хоњанд кард ва аз мо ирс
хоњанд бурд, то ваќте Мањдї зуњур мекунад, ки он ваќт
шурўъ ба куштани уламои ањли суннат ва сипас
авомунноси онњо менамояд».
Шайхи онњо Абўзайнаб Муњаммад ибни Иброњими
Нуъмонї, ки ў шогирди шайхи онњо Ќулайнї аст, дар
китоби «ал-Ѓайба» ( сањ.233, чопи мактабаи Садуќи
Тењрон) аз Муњаммад ибни Муслим ривоят мекунад, ки аз
Абўљаъфар шунидам, ки мегуфт: «Агар мардум
медонистанд, ки ќоим ба њангоми зуњур чї корњое хоњад
кард, орзу мекарданд, ки ўро набинанд. Чун вай
мардумони зиёдеро хоњад кушт ва аввал аз Ќурайш оѓоз
хоњад кард ва фаќат бо шамшер бо онњо рўбарў хоњад шуд
(ва онњоро аз пой дар хоњад овард) то љойе ки бисёре аз
мардум хоњанд гуфт, ки ин аз оли Муњаммад нест ва агар
аз оли Муњаммад мебуд (каме) рањм мекард».
Муњаммад Содиќ Садр дар «Таърихи мобаъди зуњур»
(сањ.568, нашри фавќуззикр) ва њамчунин шайхи фуќањои
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онњо ва муњаддиси онњо шайх Алии Яздии Хоирї дар
«Илзому-н-носиб фи исботи њуљљати-л-ѓоиб» (2/273, чопи
чорум, 1977, аз маншуроти Муассисаи аъламии матбуоти
Бейрут) ин ривоятро зикр кардаанд ва дар китоби
«Ѓайбат»-и-Неъматї (сањ.231) ва дар китоби «Таърих пас
аз зуњур» (сањ.566) аз Зарора аз Абўљаъфар ривоят аст, ки
ў гуфта: «Ба ў гуфтам солење аз солењонро бароям
номгузорї кун, манзурам ќоим аст». Гуфт: «Номаш номи
ман аст». Гуфтам: «Оё тибќи сирати њазрати Муњаммад (с)
гом бархоњад дошт?». Гуфт: «Эй Зарора, бисёр баъид аст,
ки ба равиши сирати Паёмбар (с) њаракат кунад». Гуфтам:
«Фидоят шавам, охир барои чї?». Гуфт: «Расули Худо дар
миёни умматаш бо хештандорї њаракат кард ва бо мардум
улфату унси мо гирифт. Ќоим равиши ќатлро дар пеш
хоњад гирифт. Вай дар китобе, ки њамроњаш аст, ба ин
дастур дода шуда, ки бо ин ќатл њаракат кунад ва аз касе
талаби тавба накунад, балки вай бар он касе, ки бар
мухолифат ва душмании вай бархезад». Шайх Муњаммад
Муњаммади Содиќи Садр дар «Таърихи пас аз зуњур»
(сањ.570-571) аз Рафид мавлои ибни Њубайра ривоят
карда, ки ў гуфтааст: «Ба Абўабдуллоњ гуфтам фидоят
бишавам, эй писари Расули Худо, оё ќоим равиши њазрати
Алиро нисбат ба љумњури мусулмонон дар пеш хоњад
гирифт?». Гуфт: «Алї ибни Абутолиб нисбат ба љумњури
мусулмонон равиши мусолиматомез ва хештандоронаро
касб кард, аммо ќоим дар миёни араб бо љафри ањмар
њаракат хоњад кард». Гуфтам: «Фидоят шавам, «љафри
ањмар» чист?». Гўяд (Абўабдуллоњ), он гоњ ангуштонашро
бар рўйи гарданаш кашиду гуфт ин гуна аст, яъне куштан
ва сар буридан».
Дар китоби «Ѓайбат»-и Нуъмонї (234) ва «Таърихи
пас аз зуњури Садр» (110) аз Абўабдуллоњ ривоят аст, ки ў
гуфта: «Ваќте ќоим зуњур мекунад ва миёни вай ва арабу
ќурайш чизе љуз шамшер нахоњад буд». Боз дар китоби
«Ѓайбат» (236) аз Абўабдуллоњ, ки ў гуфта: «Миёни мо ва
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миёни араб љуз сар буридан чизе боќї намонда ва бо
дастонаш ба гарданаш ишора кард». Аз имоми маъсуме,
ки аз рўйи майлу њавои шахсї сухан намегўяд, ин ќавли
ўро ба шиа наќл кардаанд, ки «агар мо тарси он
надоштем, ки марде аз шумо дар муќобили марде аз онњо
кушта шавад ва ин дар њолест, ки як нафари шумо бартар
аз њазор нафари онњост, ба шумо дастур медодем, ки
онњоро бикушед, аммо ин кор то зуњури имоми ќоим ба
таъхир афтодааст». Ин ривояти касифаи муѓризонаро
шайхи онњо Омулї дар рисолаи «аш-Шиа» (11/60) ва
Бањронї дар «Њадоиќ» ва шайх Њусайн оли Усфур дар
«Мањосини нафсонї» (сањ.166) зикр кардаанд ва низ
шайхи онњо Файзи Кошонї дар китоби «Вофї» (10/59) ба
ин лафз овардааст: «Агар мо тарси он намедоштем,ки
марде аз шумо дар муќобили марде аз онњо кушта шавад
ва ин дар њолест, ки як нафар аз шумо бартар аз њазор
нафари онњост,ба шумо дастур медодем, ки онњоро
бикушед. Аммо ин кор то зуњури ќоим ба таъхир
афтодааст».
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ФАСЛИ ДУЮМ
АЌОИДИ ШИА ДАР БОРАИ ИСЛОМ
ВА МУСУЛМОНОН.
1.
КОФИР БУДАНИ КАСЕ, КИ БА ВИЛОЯТИ
ИМОМОНИ ДУВОЗДАЊГОНА ИМОН НАДОРАД
Шиа чунин муътаќид аст,ки имоматї яке аз усули дин
аст. Расули Аллоњ (с) дувоздањ имомро таъйин ва
мушаххас кардааст. Акнун шумо, эй бародари мусулмон,
аз мавзўи дидгоњи онњо дар муќобили касоне, ки ќоил ба
ќавли онњо нестанд, огоњ шавї. Раиси муњаддисони онњо
Муњаммад ибни Алї ибни Њусайн ибни Бобуяи Ќумї
мулаќќаб ба Садуќ дар рисолаи «Эътиќодот» (сањ.103,
Маркази нашри китоби Эрон, соли 1380) мегўяд:
«Эътиќоди мо дар иртибот бо касе, ки амиралмуъминин
ва дигар имомони баъд аз ўро инкор мекунад, ин аст, ки
вай ба монанди касест, ки нубуввати њамаи паёмбаронро
инкор менамояд. Эътиќоди мо дар барои касе ба имомати
њазрати Алї эътироф карда, аммо дар айни њол имомони
баъд аз вайро инкор намояд, вай касест, ки ба њамаи
анбиё эътирофу иќрор карда, аммо нубуввати Паёмбари
мо њазрати Муњаммад (с)-ро инкор намудааст».
Сухане мансуб ба Љаъфари Содиќро наќл мекунад, ки
гуфтааст: «Касе, ки охирин имомони моро инкор мекунад,
њаммонанди касест, ки аввалини моро инкор менамояд»
(рисолаи «Эътиќодот» њамон сањифа). Инчунин, њадисеро
мансуб ба Паёмбар (с) карда, ки фармудааст: «Имомони
баъд аз ман дувоздањто њастанд, аввали онњо Алї ибни
Абўтолиб ва охири онњо Ќоим(Мањдї) аст. Итоат кардан
аз онњо ба манзалаи итоат кардан аз Ман аст ва маъсияту
нофармонї кардан аз онњо ба манзалаи маъсияту
нофармонї кардан аз Ман аст. Касе, ки яке аз онњоро
инкор кунад, дар воќеъ маро инкор кардааст». Ин
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суханонро Мулло Боќири Маљлисї дар «Бињору-л-анвор»
(28/6661) наќл кардааст.
Алломаи онњо Љамоллиддини Њасан Юсуф ибни
Муттањарии Лулї батаври куллї мегўяд, ки имомат
рањмати ом ва нубувват рањмати хос аст. Агар касе
рањмати ом (имомони дувоздањгонаро) инкор кунад,
бадтар аз инкори рањмати хос аст (яъне њатто мункири
нубувват њам дар бадї ба пойи он намерасад). Боз ибораи
гумроњкунандае дар китобаш «Алфайн фи имомати
амиралмуъминин
Алї
ибни
Абутолиб»
(љилди
3.сањ.13.Муассисаи аълами матбуоти Бейрут, 1972)
гуфтааст: «Имомат лутфу рањмати ом ва нубувват
рањмати хос аст. Зеро мумкин аст, ки замона холї аз
паёмбари зинда бошад, бархилофи имом, ки хоњад омад.
Инкор кардани лутфи ом бадтар аз инкор кардани лутфи
хос мебошад».
Љаъфари Содиќ бо суханаш дар бораи мункири
имомат ишора карда, ки ў бадтар аз њама мебошад. Шайх
ва
муњаддиси
шиаён
Юсуфи
Бањронї
дар
доиратулмаорифи муътамадаш дар назди шиа «алЊадоиќу нозира фи ањкоми итрати тоњира» (љилди 17.сањ.
153. Дору-л-азво, Бейрут. Лубнон) мегўяд: «Эй кош,
медонистам, чї фарќе миёни касе, ки ба Худо кофир шуда,
бо касе, ки имомонро ќабул надорад, вуљуд дорад, дар
њоле ки собит шуда, ки имомат љузъи усули дин аст».
Донишманду муњаќќиќ ва файласуфи онњо Муњаммад
Муњсин Маъруба Файзи Кошинї дар «Минњољу-ннаљот»(сањ. 47, табъи Дорулисломия, Бейрут, 1975 )
мегўяд. «Касе, ки яке аз имомони дувоздањгонаро инкор
кунад, ба манзалаи касест, ки нубуввати њамаи паёмбарон
(а)-ро инкор намуда бошад».
Мулло Боќири Маљлисї, ки тарафи рофизиён
мулаќќаб ба аллома ва њуљатуллоњ ва фахри уммат аст,
дар «Бињору-л-анвор» (239/390)мегўяд: «Бидон, ки итлоќ
кардани лафзи ширку куфр бар касест, ки ба имомати
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амиримуъмин ва имомоне аз фарзандони вайро муътаќид
нагардида, дигаронро бар онњо бартарї додааст ва ин
далолат дорад, ки ў барои њамеша дар Љањаннам боќї
мемонад».
Мегўям албатта, касоне, њам бо шиа нармию утуфат ба
харљ медињанд, дар назари онњо аз ин ќоида мустасно
нестанд ва барои њамеша љањаннамї мебошанд. Пас, оё
касе њаст, ки ибрату панд бигирад?! Шайхи онњо
Муњаммад Њасани Наљафї дар «Љавоњиру-л-калом» (6/62
Дору эњёу-т-турос-ил-арабї, Бейрут) мегўяд: «Касе, ки бо
ањли њаќ мухолиф аст, бидуни њељ ихтилофе миёни мо
кофир аст, чунончи аз љониби Фозил Муњаммади Солењ
дар шарњи «Усули кофї» ва аз Шариф Ќозї Нуруллоњ дар
иртибот ба њаќ будан њукм ба куфри касе, ки мункири
вилоят аст, њикоят шудааст,чароки вилоят асле аз усули
дин аст».
Мегўям диќќат кунед, ки чї гуна мункири вилоят, яъне
имомат ба иттифоќи назари њамаи онњо кофир аст, яъне
шиаён бо иттифоќ ањли суннатро кофир медонанд. Илова
бар ин, шайхи онњо Муњсин Таботабої мулаќќааб ба
Њаким наќл карда, ки дар назари умуми шиаён касе, ки бо
онњо мухолифат меварзад, кофир мањсуб аст. Ин нукта
дар китоби ў тањти унвони «Мутамассикуурвати-л-вусќо»
(1/392, чопи сеюм, чопхонаи Одоб дар Наљаф, 1980)
машњуд аст.Оятуллоњ шайх Абдуллоњи Момконї
мулаќќаб ба Алломаи Дувум дар «Танќењу-л-маќол» (
1/207, боби «Фавоид», чопхонаи Одоб дар Наљаф ,1952)
мегўяд: «Нињояти чизе, ки аз ривоятњо бардошт ва
мустафод мешавад, љорї шудани њукми кофиру мушрик
дар охират бар њар касест, ки ба вилояти дувоздањ имом
имон наовардааст».
Муњаддис ва шайхи онњо ки дар назди онњо хеле
барљаста аст Аббоси Ќумї дар «Манозиру-л-охират» (
сањ.149, Доруттаоруф, 1991) мегўяд: «Яке аз манозили
тарсноки охират (пули) сирот аст. Ин пул дар охират
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таљассуми сироти мустаќим дар дунёст, ки њамон дини њаќ
ва вилоят ва пайравї кардан аз њазрати амиралмуъминин
ва имомони поку муттањари зурияи вай аст, дуруду
саломи Худо бар њамаи онњо бод, ва њар кас аз ин роњ
канора гирад ва ба ботил рў оварад, чи бо гуфтор ва чи бо
амал аз он монеъ лаѓжида, дар љањаннам хоњад афтод».
Мегўям манзур аз пайравї кардан аз уламо ва
имомони тоњир њамон чизест, ки шиаён дар китобњои хоси
худ, монанди «Кофї», «Тањзиб»,«Ањком», «Истибсор»,
«Ман лояњзуруњу-л-фаќињ», «Вофї» ва «Васоили шиа» ва
тафсири Ќумї, тафсири Айёшї ва «Бињору-л-анвор» ба
онњо нисбат медињанд. Бинобар ин, сироти мустаќим
танњо чизест,ки дар китобњои шиаён омадааст. Ин аст
эътиќоди онон ва алломаи онњо Муњаммад Боќири
Маљлисї, чунончи муњаддис Аббоси Ќумї дар китоби
мазкур (150) аз ў наќл карда,мегўяд: «Њамаи ин монеањо
бар рўйи пули сирот ќарор доранд ва исми монеъе аз онњо
«вилоят» аст. Њамаи мардум дар канори он истода
мешаванд ва дар иртибот бо вилояти амиралмуъминин ва
имомони баъд аз вай омада мавриди суол ќарор мегиранд.
Касе, ки номи онњоро зикр кунад, наљот ёфта ва аз пули
сирот убур мекунад. Касе, ки номи онњоро зикр накунад,
фурў меафтад ва дар оташи Дўзах суќут мекунад ва ин
гуфтаи илоњї: «Ва ононро нигоњ доред, ки ба таври ќатъї
бозхост мешаванд» (сураи «Соффот», ояи 42)-ро зикр
кард ва дар њамон китоби фавќуззикр сањ.98-дар тафсири
ояти 79-и сураи «Намл»: «Касе, ки як некї оварад, бештар
аз он подош дода мешавад ва онњо аз тарси он рўз дар амон
хоњанд буд», менависад: «Аз амиралмуъминин наќл
шудааст: «Њасана дар ин љо, яъне шинохтани вилояту ишќ
ва алоќаи моањли байт аст».
Мегўям нигоњ кунед! Вилоят танњо бо маънои
дўстдории ањли байт нест, балки ба эътиќод ба имомони
дувоздањгона аст. Бар ин асос, ки онњо таъйиншуда ва
маъсум мебошанд ва суханонашон ба монанди каломи
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Паёмбар (с) вањйи илоњї аст.
Хумайнї дар китоби «Чил њадис» (сањ. 510-511.Чопи
Дорутаоруфи матбуоти Бейрут, 1991) аз Муњаммад ибни
Муслими Саќафї ривоят карда, ки ў гуфтааст: «Аз
Абўљаъфар Муњаммад ибни Алї (р) дар иртибот бо ин
фармудаи Худо – «Онњо касоне њастанд, ки Аллоњ
гуноњонашонро ба некињо табдил мекунад ва Аллоњтаъоло
бахшанда ва мењрубон мебошад» (сураи «Фурќон», ояти
80), суол кард. Ў чунин посух гуфт: «Дар рўзи ќиёмат
муъмини гунањкор оварда мешавад ва дар љойгоњи њисоб
ќарор мегирад. Онгоњ Аллоњтаъоло танњо зотест, ки
њисобрасиашро бар уњда дорад ва њељ кас аз мардум бар
њисоби вай огоњ намегарданд.Он гоњ Худо гуноњояшро ба
ў ёдоварї мекунад. Ваќте ў ба гуноњонаш эътироф
мекунад, Аллоњтаъоло ба фариштагони котиб мегўяд:
«Њамаи он гуноњонро ба њасанот ва некињо табдил кунед
ва онњоро ба мардум нишон бидињед». Дар он њангом
мардум мегўянд: «Ин банда аслан гуноње надоштааст».
Пас, Аллоњтаъоло дастур медињад, ки ўро ба Бињишт
бибаранд. Пас, ин таъвили ин оят аст ва фаќат дар
иртибот бо гунањкорони хоси шиаи мост».
Хумайнї дар шарњи ин ривоят дар китоби мазкур (сањ.
511) мегўяд: «Бадењист,ки ин масъала фаќат ба шиаи ањли
байт ихтисос дорад ва мардумони дигар аз он мањрум
мебошанд, зеро имон љуз ба воситаи вилояти Алї ва
имомони маъсуму муттањари баъд аз вай омада њосил
намешавад, балки бидуни имон ба вилояти мон ба Аллоњ
ва паёмбараш пазиуфта намешавад, чунончи дар фасли
баъдї ин масъаларо зикр хоњам кард».
Хумайнї дар «Чил њадис» (сањ.512) мегўяд: «Он чи, ки
дар зайли њадиси шариф гузашт, аз ин ки вилояти ањли
байт ва шинохтани онњо шарт барои ќабули аъмол аст, аз
умури мусаллам эътибор мешавад, балки аз љумлаи
заруриёти мазњаби ташайюъ аст ва ривоятњо дар ин бора
он ќадар зиёд аст,ки зикри њамаи онњо аз њавсалаи ин
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мухтасар хориљ буда, бештар аз њаљми тавотур њастанд ва
чињати табаррук љустан баъзе аз онњоро зикр хоњем кард».
Диќќат кунед! Вилояте, ки махсуси шиа аст, аз љумлаи
аќоиди асосиест, ки шиа то рўзи ќиёмат аз он даст
барнамедоранд. Ин вилоят аз њаљми тавотур дар назди
онњо бештар аст, чунончи Хумайнї муќаррар медорад ва
аъмол љуз ба василаи он ќабул намешавад, балки имон ба
Аллоњ ба Паёмбараш чуз бад-он ќабул намешавад. Пас,
ба Хумайнї гўш фаро дењ, дар њоле ки вай ба сароњат ва
ба вузўњ ин масъаларо дар китоби мазкураш (сањ.513)
муќаррар карда мегўяд: «Ахбору ривоётњо дар ин мавзўъ
ва бо ин мазмун зиёд њастанд ва аз маљмўъ чунин
мустафод мешавад, ки вилояти ањли байт (а) дар назди
Худованд ба сони шарти ќабули аъмол аст, балки танњо
шарт барои ќабули имон ба Аллоњ ва Паёмбари акрам (с)
мебошад».
Хумайнї дар китоби «Байъ» (2/464. Муассисаи
матбуоти исмоилиён барои нашр ва тавзеъ, Ќум, Эрон)
мегўяд: «Ишкол ва айбе бар мазњаби хаќќоният, ки аима
ва њокимњо баъд аз набї сайид ва солори васињо амири
муъминон ва фарзандони маъсуми вай буда, ки пушт дар
пушт љонишин шуда, то замони ѓайбат ба њамин минвол
њастанд .Онњо волиёни амр њастанд ва он чи, ки аз
вилояти умумї ва хилофати кулли илоњї ба паёмбар
ихтисос дорад, ба онњо њам ихтисос дорад».
Шайхи онњо Комил Сулаймон дар китоби «Рўзњое дар
сояи ќоим Мањдї» (сањ.45. Дорулкитоби Лубнон. Бейрут)
њадисе мансуб ба Паёмбар (с)-ро оварда,ки чунинаст:
«Дувоздањ нафар ањли байтам, Аллоњтаъоло ба онњо
фањми Маро додааст. Онњо хулафо ва ворисону
фарзандон ва хонаводаи Ман њастанд. Касе, ки аз онњо
итоат кунад, аз Ман итоат карда ва касе, ки аз онњо
сарпечї кунад, аз ман сарпечї кардааст. Касе, ки онњоро
инкор кунад, ё яке аз онњоро инкор кунад, дар воќеъ Маро
инкор кардааст. Аллоњ таъоло ба василаи онњо осмонро
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нигоњ дошта, ки бар Замин наафтад, магар бо изну иљозаи
вай. Ба василаи онњоАллоњ таъоло Заминро нигоњ
дошта,ки ањолии онро фурў набарад».
Шиии фавќуззикр боз њадисеро мансуб ба Набии
акрам (с) зикр карда, ки чунин аст: «Касе, ки ба имомони
дувоздањгона эътирофу иќрор кунад, муъмин аст ва касе,
ки онњоро инкор кунад, кофир аст».
Шайхи онњо Юсуфи Бањронї дар «Њадоиќу нозира»
(љилди 17.сањ. 53) мегўяд: «Ту ба тањќиќ донистї, ки
мухолифи аима кофир аст, ба њељ ваљњ насибе аз ислом
надорад, чунончи мо дар китоби «Шињобу соќиб» ин
мавзўъро собит кардаем».
Алломаи онњо Сайид Абуллоњ Мубашшир мулаќќаб
ба Сайидаъзам ва Алломаи уламо ва Тољи фуќањо,
Љомеъулулуми маъќул ва манќул, Муњаззиби фуруъ ва
усул дар китобаш «Њаќќ-ул-яќин фї маърифати усули
дин» (2/177. чопи Бейрут) мегўяд: «Аммо дигар
мухолифон аз касоне, ки суннї нашуда ва инод
наварзидаву таассуб ба харљ надода, дар назари љумлаги
имомияњое њамчун Сайид Муртазо дар дунё ва охират
кофир њастанд ва тибќи эътиќод аксарияти онњо кофир
њастанд ва барои њамеша дар Љањаннам боќї мемонанд».
Муфид дар «Масоил» ба наќл аз «Бињору-л-анвор»-и
Маљлисї (23 /391) мегўяд: «Имомия бар ин иттифоќи
назар доранд, ки агар касе имоматии яке аз имомонро
инкор кунад ва итоат кардан аз ўро, ки Худо онро вољиб
сохта, напазирад, ба яќин кофир аст ва сазовори оташи
њамешагист».
Дар воќеъ, шайх Мусо Љоруллоњи Туркистонї рост
гуфта, ваќте дар китобаш «ал-Вашиъату фи наќди аќоидиш-шиъати» (2228. чопи Лоњур, 1973) гуфтааст: «Ман
тааљуб мекардам ва таассуф мехўрдам, ваќте дар китоби
шиа медидам, ки душмантарин душманони шиа ва
ќавитарини онњо танњо ањли суннат ва љамоат њастанд. Бо
чашми воќеї дидам, ки рўњи адовату душманї ба ќалбњои
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њамаи табаќоти шиа муставлї шудааст!».
Ин назарияи шиа Мўсо Љоруллоњ аст, ки китобњои
онњоро хондааст ва бо онњо ба сар бурдааст ва барои он
ки ба сињњати назария баромада аз илм ва њамзистї бо
шиа бештар ба шайхи онњо Муњаммад Њасани Наљафї
гўш фаро додааст, дар њоле ки суннатситезии шиаро ба
сароњати њарчи тамомтар эълон мекунад. Вай дар
доиратулмаорифи фиќњияш, ки дар миёни шиаён мавриди
истифода аст,тањти унвони «Љавоњир-ул-калом фї шарњи
шароиъи-л-Ислом» (220/3-62) мегўяд: «Бадењист, ки
Аллоњтаъоло бо ин фармуда: «Муъминон бародари
якдигаранд» (сураи «Њуљурот», ояти 10), миёни муъминон
ањду паймони бародарї барќарор кардааст .Ин фаќат ба
муъминон ихтисос дорад ва чи гуна метавонем муъмин(-и
шиа) ва мухолифони он њам пас аз ба тавотур расидани
ривоятњо ва якпорчагии оёт дар вољиб будани душманї
кардан бо онњо ва табарро љустан аз онњо бародариро
тасаввур кунем?!».
Диќќат кунед! Тибќи сухани Наљафї, ки имоми онњо
Хумайнї њам дар китоби «ал-Макосиб-ул-муњаррама» ўро
сутудааст, душманї бо ањли суннат ва табарро чустан аз
онњо вољиб аст! Пас, бедор шавед,эй ѓофилон!
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2
НОСИБИЊО ДАР НАЗАРИ ШИА ТАНЊО
АЊЛИ СУННАТ ВА ЉАМОАТ ЊАСТАНД
Сиќаи Исломи онњо Муњаммад ибни Яъќуби Кулайнї
дар «Кофї» (7/292. Дорулкутуби-л- исломия, Тењрон) бо
санадаш аз Муњаммад ибни Муслим ривоят карда, ки
гуфтааст: «Бар Абўабдуллоњ ворид шудам, дар холе ки
дар назди вай Абўњанифа буд. Ба ў гуфтам «фидоят
шавам, хоби аљиберо дидам». Ба ман гуфт: «Онро бозгў,
чароки ин олим, ва бо дасташ ба Абуњанифа ишора кард,
ба хотири он нишастааст». Он гоњ гуфтам: «Дидам, ки ман
вориди хонаам шудам ва ногањон занамро дидам, ки бар
ман хориљ шуду чормаѓзњои бисёреро шикаст ва онњоро
бар ман пошид. Он гоњ аз ин хоб тааљљуб кардам».
Абўњанифа гуфт: «Ту марде њастї, ки бо шахси пасте дар
иртибот бо ирсњои ањлат мухосамаву муљодала мекунї ва
баъд аз ранљи шадиде, иншоаллоњ, ба њољатат даст
меёбї!». Абўабдуллоњ гуфт: «Дарёфтї, эй Абуњанифа!».
Гўяд: «Сипас Абўњанифа аз канори ў бархосту рафт.
Онгоњ гуфтам: «Фидоят бишавам, ман таъбири ин
носибиро хуб надонистам». Он гоњ гуфт: «Эй Ибни
Муслим! Худо таъбири ўро барои ту бад намесозад ва
таъбири мо монанди таъбири онњо нест. Албатта, таъбири
ў дуруст набуда». Ба ў гуфтам: «Фидоят шавам, пас, чаро
ба ў гуфтї, «дарёфтї» ва боз савганд њам хўрдї, дар њоле
ки иштибоњ карда буд?». Гуфт: «Оре, ман бар ў савганд
хўрдам, ки ба хато дарёфтааст». Гўяд: «Ба ў гуфтам: «Пас,
таъвили он хоб чист?». Гуфт: «Эй Ибни Муслим, ту аз зане
комљўї хоњї кард, онгоњ занат аз он хабардор мешавад ва
либосро бар сари ту пора мекунад!». Чунончи шайхи онњо
Муњаммад ибни Муњаммад ибни Нуъмон мулаќќаб ба
Музайр лафзи «носибї»-ро бар Имом Абуњанифа (р)
гуфтааст. («Иддату-р-расоил», фасли «Масоили соѓония»,
253.263.265.268.280.чопи Ќум). Неъматуллоњи Љазоирии
49

шиамазњаб дар «Анвору-н-нуъмония» (љилди 2. сањ.307.
чопи Тењрон. Эрон) мегўяд: «Ин маъноро таъйид мекунад,
ки имомон (а) ва хоси онњо лафзи носибиро бар
Абўњанифа ва амсоли вай итлоќ кардаанд, дар њоле ки
Абўњанифа аз љумлаи касоне набуд, ки оташи душманиро
бо ањли байт (а) барафрўхта аст, балки аз онњо људо буда,
муњаббати худро нисбат ба ањли байт ошкор мекард».
Шайхи онњо Хусайн ибни шайх Муњаммад оли Усфур
дар китобаш «Мањосину-н-нафсония фи аљвибати-лмасоили-л-хуросония» (сањ.156. -Бейрут) мегўяд: «Барин
асос ќаблан донистї, ки носиб фаќат иборат аз муќаддам
доштани дигарон бар њазрати Алї аст».
Мегўям Имом Абўњанифа (р) Абўбакру Умар ва
Усмонро бар Алї муќаддам дошт, ба њамин хотир ўро ба
носибї сифат карданд (паноњ бар Худо). Азбаски ањли
суннат се бузургворро бар њазрати Алї муќаддам
медоранд, пас,онњо њам дар назди шиа носибї њастанд.
Зеро шайх Њусайн ибни шайх Оли Усфур дар китоби
собиќ «Мањосину-н-нафсония фи аљвибати-л- масоили-лхуросония» (сањ.147) мегўяд «балки ривоятњо ва
хабардоданњои онњо гўёи ин матлаб аст, ки носиб њамон
касест, ки дар назди онњо ба ў (суннї) гуфта мешавад». Ин
суханро Дарозї њам дар њамон љо зикр мекунад: «Њарфе
дар ин нест, ки мурод аз носиба танњо ањли суннат
мебошад».
Шайх, олим ва донишманди фарзона ва њакими онњо
Њусайн ибни Шањобиддини Куркии Омулї дар китоби
«Њидояту-л-аброр ило тариќати-л-аимати-л-атњор» (106,
чопи аввал, 1396 њиљрї) мегўяд: «Монанди шубња ва
шакке, ки барои куффор инкори нубувват ва барои
навосиб инкори хилофати аимаро вољиб кард».
Шайхи шиї Алї оли Муњсин дар китобаш «Кашфу-лњаќоиќ» (чопи Дору-с-сафва, Бейрут.Сањ. 249) мегўяд:
«Аммо њамчунин навосиб аз уламои ањли суннат бисёр
њастанд, аз љумла Ибни Таймия, Ибни Касири Димишќї,
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Ибни Љавзї, Шамсиддинни Зањабї ва Ибни Њазми
Андалусї ва ѓайри онњо».
Алломаи шиї Муњсинулмуаллим дар китобаш «Насб
ва навосиб» (Дорулњодї, Бейрут) дар боби панљум, фасли
саввум, сањифаи 251тањти унвони «Навосиб дар бандагон»
бештар аз 200 носиби тибќи гумонашро зикр кардааст.
Онњоеро зикр кардааст, ки аз ќабили зайланд: Умар ибни
Хаттоб, Абўбакри Сиддиќ, Усмон ибни Аффон,
Уммулмуъминин Оиша, Анас ибни Молик, Њассон ибни
Собит, Зубайр ибни Аввом, Саъид ибни Мусайб,Саъд
ибни Абўваќќос, Талња ибни Убайдуллоњ, Имом Авзої,
Имом Молик, Абўмўсои Ашъарї, Урва ибни Зубайр,
Ибни Њазм, Ибни Таймия, Имом Зањабї, Имом Бухорї,
Зуњрї, Муѓира, Абўбакри Баќлонї, шайх Њомид Фаќї
«Риёсати ансоруссунатил муњаммадия» дар Миср,
Муњаммад Рашиди Ризо, Муњиббиддини Хатиб, Мањмуд
Шукрии Олусї ва ѓайри инњо фаровонанд. Бинобар ин,
навосиб њамон ањли суннат њастанд, зеро Оятуллоњузмо
Муњаммад Њусайни Шерозї дар Доиратулмаорифи
фиќњии бузурги худ (33/38, чопи дувум, Дору-л-ъулуми
Бейрут 1409 њ.) мегўяд: «Савум бархурд ба ду хабари
ёдшуда ба зарурат аст, баъд аз он ки носиб ба мутлаќи
умуми ањли суннат тафсир шуд, монанди хабари Ибни
Синон аз Абуабдуллоњ».
Мегўям агар касе бигўяд, чї гуна медонем, ки манзури
онњо аз омма ањли суннат аст? Пас, мегўем мо шиаро љуз
аз китоби худи онњо ва аќволи уламои онњо мањкум
намекунем. Оятуллоњузмо Муњсинуламин дар китоби
маъруфаш
«Аъёну-ш-шиъати»
(1/21.Доруттаъоруфи
Бейрут. Лубнон, 1986) мегўяд «хоса ва ин вожаро асњоб ва
ёрони мо дар муќобили лафзи омма касоне, ки ба ањли
суннат ва љамоат номгузорї мешаванд, бархуд итлоќ
мекунанд».
Аллома, муњаќќиќу донишманди фарзонаи шиа шайх
Њусайн ибни Шањобиддини Куркии Омўлї (ваф. соли
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1076) дар китоби «Њидояту-л-аброр ило тариќи аимати-латњор» (264. чопи аввал, 1396 њ.) мегўяд: «Пас, ба љониби
аввал љамоате аз омма њамчун Музнї ва Ѓазолии суфї
гироиш ёфтаанд ва аз хосса њамчун аллома дар яке аз ду
гуфтааш …». Оятуллоњузмо, муњаќќиќи бузург (дар назди
шиањо) шайх Фатњуллоњ Намози Шерозї дар китоби
«Ќоидаи ло зарара ва ло зирора» (сањ.21. Нашри
«Дорулазво»-и Бейрут,чопи аввал) мегўяд: «Аммо њадис
аз торикињои омма аз бисёре аз муњаддисони онњо
монанди Бухорї ва Муслим ривоят шудааст…».
Бинобар ин, омма њамон ањли суннат њастанд ва бар ин
асос носиб бар њамаи ањли суннат итлоќ мегардад (гуфта
мешавад). Сипас як доктори шиї бо номи Муњаммад
Тиљонии Самовї дар китоби «аш-Шиату њум ањлу-ссуннати» (муссисаи Фаљр дар Лондон ва Бейрут чопи ин
китобро бар уњда гирифтааст ва аз тариќи яке аз
китобхонањои шиї ин китоб дастраси мо шуд). Ин мард
ду иљоза аз ду олими шиї дорад, ки њар дуи онњо ба
дараљаи «Оятуллоњи узмо» расидаанд яке аз онњо Хуї дар
Наљаф ва дигаре Марашии Наљафї дар Ќум аст) дар
сањифаи 316 –и ин китоб бар ин амр тасрењ кардааст.
Мегўям «ин шии бар мо хориљ шуда, дар њоле ки ањли
суннатро ба ин нидо зада, ки онњо навосиб њастанд, хуну
моли навосиб дар назди ањли шиа њалолу мубоњ
аст,чунончи дар љои худ хоњад омад. Тиљонї дар сањифаи
79 мегўяд: «Ба хотири он ки ањли њадис худ ањли суннат ва
љамоат њастанд, пас, бо далели шакнопазир собит шуда,
ки суннати мавриди назар дар назди онњо танњо бад
дидани Алї ибни Абўтолиб ва лаънат кардану бароат
љустан аз ў мебошад, пас, ин њамон насб аст».
Пас, эй бандагони Худо, оё ањли суннат Алиро лаън
мекунанд ва аз ў безорї мељўянд? Поку муназзањї Ту, эй
Аллоњ, ба ростї, ки ин туњмати бузург аст! Дар сањифаи
161 мегўяд: «Ниёзе ба таъриф надорад ба ин ки мазњаби
навосиб њамон мазњаби ањли суннат ва љамоат аст».
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Равшан аст,ки ањли суннат бо навосиб мухолифат карда,
ба изњори маноќиб ва фазоили ањли байт ба онњо посух
додаанд. Ончиро, ки дар китобњои мо дар мадњи ањли
байт ёфтаанд, далеле бар буњтони Тиљонї мебошад. Дар
сањифаи 163 мегўяд: «Баъд аз ин баррасии ошкоро барои
мо равшан мешавад, ки навосиб касоне, ки бо Алї
душманї карда ва бо ањли байт (а) љангиданд, њамон
касоне њастанд, ки худро ањли суннат ва љамоат
номидаанд». Њамчунин дар китобаш «Кулли-л-њулули
ъинда оли-р-Расули» (сањ.106. Дорулмуљтабо, Лубнон)
гуфтааст: «Бар шиа сахт бувад, ки ба имоматии ањли
суннат ва љамоат бирасанд, касоне, ки дар ањкоми намоз
аз як тараф иљтињоду талош карда ,аз тарафи дигар ба
дашном додани Алї ва ањли байт дар аснои намоз одат
кардаанд».
Дар сањифаи 295-и китобаш «Шиа њамон ањли суннат
њастанд» мегўяд: «Агар бихоњем доманаи бањсро тўлонї
созем, мегўем, ањли суннат ва љамоат њамон касоне
буданд,ки тањти рањбарии Бани Умая ва аббосињо бо ањли
байт пайкору набард карданд».
Ин инсони муљрим ба њамин миќдор басанда накарда,
балки дар сањифаи 159 фаслеро ба унвони «Душмании
ањли суннат бо ањли байт њувияти онњоро фош месозад»
боз карда, мегўяд: «Ба ростї, ки шахси муњаќќиќ ваќте
мебинад, ки њаќиќати ањли суннат ва љамоат чист ва дар
охир медонад, ки онњо душманони итрати пок ва тоњира
(хонадони Паёмбар) буданд ва ба касоне, ки бо онњо
љангидаанд ва онњоро лаън карда, љињати куштану
нобудии осору нишонањои он амал намудаанд, иќтидо
мекунанд, мабњуту саргашта мегардад!». Дар сањифаи 164
мегўяд: «Дар ин фасл диќќат кун, зеро дар ин фасл аз
нуњуфтањои ањли суннат ва љамоат огоњ хоњї шуд ва хоњї
донист, ки онњо дар асари кинатузии фаровон нисбат ба
итрати Набии акрам чизе аз фазоили ањли байт(а)-ро боќї
нагузошта, магар ин ки онро тањриф кардаанд».
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Мегўям аљиб ин аст, ки ин гумроњ мехоњад бо таваљљуњ
ба кутуб ва манобеи ањли суннат фазоили ањли байтро
собит кунад, то ањли суннатро мулзам (ба пайравї аз
онњо) намояд. Њоло суол ин аст, агар воќеан ањодис ва
ривоятњо бино ба гуфтаи худат тањриф шудааст, пас, чаро
ба онњо истидлол менамої?!!
Дар сањифаи 249 мегўяд: «Аммо ањли суннат ва љамоат
ба хотири душмании фаровонашон бо Алї ва ањли байт
дар њамаи чиз бо онњо мухолифат намудаанд, њатто агар
суннати набавї собитшуда дар назди онњо бошад».
Пас, эй уламо ва эй аввоми ањли суннат, оё шиори мо
мухолифат бо њазрати Алї дар њамаи чиз аст?! Оё баъд аз
ин донистед, ки ташайюъ нисбат ба ањли суннат мурооти
њељ чизеро намекунад?! Бародарони мусулмон! Дар ин
рисола хоњед донист,ки мазњаби шиаи дувоздањимома
барои пайравонаш љоиз медонад, ки ба мухолифонашон
туњмат бизананд ва бар онњо дурўѓ бибофанд! Боз дар
сањифаи 299 мегўяд: «Пас, аз нигоњи фишурдаву кўтоњ бар
аќоиди ањли суннат ва љамоат ва китобњову сулуки
таърихии онњо дар муќобили ањли байт ошкоро дармеёбї,
ки онњо нисбат ба ањли байт љониби мухолифат ва
душманиро баргузидаанд ва шамшерњояшонро љињати
куштани онњо боло кашидаанд ва ќаламњояшонро барои
интиќомгирї аз онњо ва осебрасонї ба онњо ва баланд
сохтани шаъну маќоми душманони онњо ба кор
гирифтаанд». Дар сањифаи 300 мегўяд: «Мебинем,ки ањли
суннат нисбат ба ќотилони Њусайн мавќеъ ва дидгоњи
хушнудона ва мададкорона гирифтаанд. Албатта, набояд
аз ин дидгоњашон тааљљуб кунем, зеро ќотилони Њусайн
њамагї аз ањли суннат ва љамоат буданд».
Мегўям «Дурўѓбандињои Тиљонї, ки дар боло зикр
шуд,дар робита ба ин ки ќотилони Њусайн ањли суннат ва
љамоат будаанд, возењ ва рўшан аст ва ниёзе ба посух
додан надорад. Аммо дар ќатли Њусайн (р) на танњо ањли
суннат, алњамдулиллоњ, поку мубарро будаанд, балки худи
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шиаён сабабгори он шудаанд. Пас, ин муљтањиди
бузургтарини онњо Оятуллоњи узмо Муњсинуламин аст, ки
масъули хуни наберањои Расули Худо (с) зикр карда, ки
мегўяд: «Бо писараш Њасан байъат шуд ва паймон баста
шуд, сипас ба ў хиёнат шуд ва таслим карда шуд. Ањли
Ироќ бар ў шабехун заданд, то ин ки ханљаре дар пањлўяш
фурў карданд ва хилофаташ поён ёфт. Онгоњ аз Муовия
ањду паймон гирифта,монеи рехтани хуни худ ва хуни
хонаводааш гашт. Сипас бист њазор нафар аз ањли Ироќ
бо Њусайн байъат карданд, аммо бар ў хиёнат карда, бар ў
шўриданд, дар њоле ки байъати ў дар гарданњояшон буд,
ўро ба ќатл расонданд».
Лозим ба зикр аст, ки ин ањли Ироќ (ки ин оятуллоњ аз
онњо суњбат мекунад) шиа буданд, на аз ањли суннат.
Фотимаи Суѓро мегўяд: «Аммо баъд, эй ањли Куфа, эй
ањли макру њила ва хиёнату такаббур, мо ањли байт
њастем, ки Аллоњтаъоло моро ба василаи шумо ва шуморо
ба василаи мо мавриди озмоиш ќарор додааст! Он гоњ
балои моро накў ќарор додааст».
Шайхи онњо Абўмансури Табрасї дар «Эњтиљољ»
(чопи Аъламї, Бейрут, 2/302) ин ривоятро истихрољ
кардааст. Инчунин, ин ривоятро Содиќи Маккї дар
«Мазолимуањли байт» (сањ.265.Чопи Дорулаъломия,
1404њ.) зикр кардааст. Алї ибни Њусайни Саљљод, ки
гузаштагони рофизиёнро мавриди хитоб ќарор медињад,
мегўяд: «Дер боз аст, эй хиёнаткорон, њуќќаву найранг
миёни шумову шањватњоятон парда афканда шудааст, оё
мехоњед назди ман биёед, ончунон ки назди падаронам
омада будед?! Гўш бидињед ба он чи, ки набераи Расули
Худо(с) Њасан ибни Алї (ба гунае ки Абўмансури
Табрисї дар «Эњтиљољ» (Наљаф 2/10), (Аълами Бейрут,
2/290) ривоят мекунад) мегўяд: «Ба Худо, мебинам, ки
Муовия аз инњое, ки фикр мекунанд, пайрав ба шиаи ман
њастанд, барои ман бењтар аст! Зеро онњо дар пайи ќатли
ман баромаданд, бору бунамро баѓорат бурданд ва
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моламро гирифтанд. Ба Худо, агар Муовия аз ман ањду
паймоне бигирад, ба василаи он пеши рехтани хунамро
мегирам ва дар иртибот бо хонаводаам њам амният
меёбам. Агар бо Муовия љанг мекардам, инњо гардани
маро баста, ба ў таслим мекарданд».
Мегўям ин шаъну њоли гузаштагони Тиљонї танњо бо
Њасану Њусайн набуда, балки бо падари онњо њам будааст,
то дараљае, ки вай ёрону пайравони Муовияро ба
пайравони худ бартарї додааст. Ба ў гўш дењ, дар њоле ки
дар «Нањљу-л-балоѓа»(188,190. Дорулмаърифа) мегўяд:
«Ба Худо, дўст медоштам, ки Муовия њамчун ивазу
мубодилаи динор ба дирњам, шуморо аз ман иваз мекард,
он гуна ки дањ нафар аз шуморо аз ман мегирифт ва яке аз
ёрони худро дар ивази шумо ба ман медод…Эй ањли
Куфа! Ба василаи сию ду гирифтории шумо озмоиш
шудаам. Шумо бо вуљуде, ки дорои гўшњое њастед, аммо
каред ва бо вуљуде, ки дорои калом њастед, лол мебошед
ва бо вуљуде, ки дорои дидагон њастед, кур мебошед; ба
њангоми мулоќоти озодагон содиќу ростин нестед ва ба
њангоми балову гирифтории бародарон мавриди
эътимоду боварї нестед».
Абўумари Кишии шиї, ки шахсияти мавриди
эътимоди шиа дар љарњу таъдил аст, дар китоби «арРиљол» (дар тарљумаи Абўлхаттоб, сањ.254) аз Љаъфари
Содиќ ривоят карда, ки гуфтааст: «Њар оятеро, ки
Аллоњтаъоло дар бораи мунофиќон нозил кардааст,
њатман бар касоне, ки худро ба шиа нисбат медињанд,
мутобиќат (мувофиќат) пайдо мекунад».
Кишї (253) аз Љаъфари Содиќ (р) ривоят карда, ки
гуфтааст: «Агар Ќоими мо ќиём кунад, дар ибтидо аз
дурўѓгўёни шиа оғоз мекунад ва онњоро мекушад».
Албатта, онњое, ки Љаъфари Содиќ (р) онњоро зикр
карда, дар ибтидо бо молу колои худ ба муборизаву
раќобат барнамехезанд, магар онњое, ки адоват бо ањли
байтро ба ањли суннат нисбат медињанд! Муњаммад
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Яъќуби Кулайнї дар «Кофї» ( 8/228) аз Козим (р) ривоят
карда, ки гуфтааст: «Агар шиаамро људо кунам, онњоро
фаќат васфкунанда меёбам. Агар онњоро мавриди
имтињон ќарор дињам, онњоро танњо муртад ва аз дин
баргашта меёбам. Агар онњоро мавриди баррасию
тафтиш ќарор дињам, аз њазор нафар як нафар њам берун
намеояд». Ин ривоятро дар маљмуаи маъруфаш
«Танебењу-л-хавотир
ва
назњату-ннавозир»
(2/152.Муассисаи Аъламї Бейрут) зикр кардааст.
Бар ин асос нисбат додани ањли шиа ба ањли байт
њаммонанди нисбат додани насоро ба Исо (а) ва нисбат
додани яњуд ба Мўсо (а) мебошад!
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3
МУБОЊ ДОНИСТАНИ ХУНИ АЊЛИ СУННАТ
Дар воќеъ, шиа рехтани хуни ањли суннатро мубоњ
дониста,онњоро дар њукми куффор медонанд. Суннї дар
назари шиаён носибї аст. Тафовути зер аз палидї ва
зиракии онњо розкушої мекунад. Шайхи онњо Муњаммад
ибни Алї Бобуяи Ќумї мулаќќаб ба Садуќ дар китобаш
«Илалу шароеъ» (сањ. 601.Табъи Наљаф) аз Довуд ибни
Фарќад ривоят кардааст, ки гуфта: «Ба Абўабдуллоњ
гуфтам: «Назари шумо дар бораи куштани носибї чист?».
Гуфт: «Хунаш њалол аст. Аммо ман ба хотири эњтиёткорї
ба ту мегўям, ки агар тавонистї, девореро бар сари ў
вожгун кун, ё ўро дар об ѓарќ кун, то њама мадорик ва
шавоњидро бар зидди худат аз байн бибарї. Њатман он
корро анљом бидењ!». Гуфтам: «Назари шумо дар мавриди
молаш чист?». Гуфт: «Агар бар он ќудрат ёфтї, он низ
њалол аст». Ин ривояти касифу муѓризонаро шайхи онњо
Њури Омулї дар «Васоили шиа» (18/463) ва Неъматуллоњи
Љазоирї дар «Анвору-л-нуъмония» (2/307) зикр кардаанд:
«Ќатли онњо (яъне навосиб) љоиз ва молашон мубоњ аст».
Мегўям иллат дар инљо исрор бар ин аст, ки шиаён
тањти мизи муњокимаи шаръ воќеъ нашаванд ва мавриди
интиќомгирї ќарор нагиранд. Бар ин асос шиањо
метавонанд суннињоро бо аслиња ё аз тариќи оташ ё
љараёни электрикї бикушанд. Њамаи ин иќдомот бо
вуљуди таќия сурат мегирад, ки ба хотири њимоят аз
назарњо ва арвоњи шиа падид омадааст. Аммо ваќте таќия
бардошта шавад, дар миёни ањли суннат ќатли ому
наслкушии шадиде падид хоњад омад. Чунончи дар фасли
«Чї ваќт шиа аз таќия даст бармедорад» бар ин мавзўъ
огоњ шудед. Агар нигоњи таърихї биафканем, мебинем, ки
давлати Аббосї як давлати суннимазњаб буд. Бино ба
њусни нияте, ки ањли суннат доранд, халифаи Аббосї як
вазири шиї ба номи Хоља Насириддини Тусї мансуб
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кард1. Аммо он вазири шиї намакношиносї карда, ба
хилофат ва уммати Ислом хиёнат кард ва бо муѓулњо
њампаймон шуд, ки дар асари он мусулмононро дар
Баѓдод ќатли ом карда, хазорон тан аз онњоро ба шањодат
расонданд. Ин њама ба сабаби хиёнати он шиа буд. Пас, оё
шиа ба хотири он куштањо гиристаанд ё ин ки ба Хоља
Насириддини Тусї офаринњо гуфтаанд?! Алломаи онњо
Мирзо Муњаммад Боќири Мусавї Хунсарии Исфањонї
дар китоби «Равзоту-л-љаннот фи ањволи-л-уламо ва-ссодот» (1/300-31. Маншуроти нашри Исмоилиён, Ќум.
Эрон) дар иртибот бо саргузашти ин муљрим мегўяд: «Ў
муњаќќиќи каломи фарзона ва моњири бузургвор аст ва аз
љумлаи корњои машњуру маъруф ва наќлшудаи вай ин
њикояти вазир шудани ў дар назди султони муњташам дар
сарзамини Эрон Њулокухон ибни Тулаи Чингизхон аз
бузургони салотини муѓулхо ва туркњои муѓул аст ва
омадани вай дар корвони он султон њамроњ ба камоли
омодагї ба Баѓдод (Доруссалом) муњаббати иршоди
бандагон, сомон додан ба шањрњо, ќатъ кардани пояи
силсилаи фасоду базањкорї ва марказњои зулму ситам,
нобудсозии маркази подшоњии Бани Аббос, ба вуљуд
овардани
ќатли
ом
дар
пайравони
он
саркашон….мебошад…. То љойе, ки селобе аз хунњои
касифи онњо њамчун рўдхонањое падид овард. Онњоро дар
рўди Даљла рехт. Онњо ба оташи Дўзах љойгоњу макони
бадбахтону шароратпешагон ноил шуданд».
Хумайнї њам ба кори Тусї офарин мегўяд ва онро як
навъ пирўзї барои Ислом мешуморад. Хумайнї дар
китобаш «Њукумати исломї» (сањ.142) мегўяд: «Агар
шароити таќия яке аз моро маљбур сохт, ки вориди
дорбори салотин шавад, бояд аз ин кор худдорї кунад,
њатто агар ин монеъшавї сабаби ќатли вай шавад. Аммо
1 Машњур ин аст, ки Ибни Алќамаи муљрим вазири халифаи
Аббосї буда, дастгири куфру ширки вазири Њулокухон будааст.
Муссањењ

59

агар бо ин воридшудани зоњирї нусрати њаќиќие барои
Ислом ва мусулмонон сурат бигирад, монеъе надорад,
монанди ворид шудани Алї ибни Яќтин ва Насириддини
Тусї (р)».
Мегўям бубинед, ки чї гуна зулму кушторе, ки дар
Баѓдод тавассути наќшаи Насириддини Тусї ба роњ
афтод, ба нусрате барои Ислому мусулмонон табдил
шудааст?! Ин ашхос касоне њастанд, ки агар дар даму
дастгоњи њукумати суннињо маќом ёбанд, аз куштани
суннињо њељ ибое намеварзанд. Агар фурсати лозим
барояшон фароњам шавад, њамон кореро мекунанд, ки
Алї ибни Яќтин кард. Ў зиндонро бар сари 500 нафар аз
суннињо хароб карду онњоро кушт…
Ин њодисаро олими шиї, ки ўро ба комилу бахшанда
ва садри њукамову раиси уламо мулаќќаб кардаанд, яъне
Неъматуллоњи Љазоирї дар китобаш «Анвору-ннуъмония» (2/308. чопи Табрез. Эрон) барои мо наќл
кардааст. Инак, шумо ва худи достон: «Дар ривоёт
омадааст,ки Алї ибни Яќтин, дар њоле ки вазири
Њорунарашид будааст, љамоате аз мухолифон (суннињо)
дар зиндонаш љамъ шуда буд. Ў аз донишмандон ва хоси
шиа буд. Ба маъмурон ва ѓуломони худ дастур дод ва онњо
саќфи зиндонро бар зиндонињо фурў рехтанд. Онгоњ
њамагї дар он љо мурданд ва таќрибан 500 нафар буданд.
Хост, ки аз паёмадњои хуни онњо наљот ёбад, ба њамин
хотир номае ба имом Мавлоно Козим навишт. Ў њам дар
љавобаш навишт: «Агар пеш аз куштани онњоба ман
мурољиат мекардї, дар иртибот бо хуни онњо чизе ба ту
намебуд ва чун пеш аз машварат бо ман ин корро кардаї,
дар баробари њар марде, ки куштаї, бузи нареро ба
унвони каффора бипардоз. Њарчанд он буз аз ў бењтар
аст!».
Ба ин дия (хунбањо)-и ночиз нигоњ кун, ки њатто бо
дияи «бародари кучактар»-и онњо,ки њамон саги
шикорист, баробарї намекунад, чаро ки дияи он бист
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дирњам аст ва њатто бо дияи «бародари бузургтар»-и онњо,
ки њамон яњудї ё маљусист, баробарї намекунад, чаро ки
дияи онњо 800 дирњам аст. Албатта, њолу рўзи онњо дар
охир бадтару фурўмоятар аст!». Муњсини Муаллим дар
китобаш «ан-Насб ваннавосиб» (сањ. 622. табъи
Дорулњодї, Бейрут) инро њамчунин наќл карда, ки то ба
назари худаш ба љоиз будани ќатли ањли суннат (яъне
носибињо) истидлол карда бошад. Доктори њиндии
мусулмон, Муњаммад Юсуфи Наљромї дар китоби «ашШиъату фи-л-мизон» (сањ. 7.Табъи Миср) мегўяд:
«Љангњои салибї, ки салибињо онњоро бар зидди уммати
Ислом ба роњ андохтаанд, фаќат ва фаќат сабаби наќшаи
шиаён бар зидди Ислом ва мусулмонон буд. Чунончи
Ибни Асир ва дигар муаррихон зикр мекунанд, инчунин,
ташкил шудани давлати Фотимия дар Миср, иќдомоти он
давлат дар ростои зишт кардани чењраи суннињо ва
муљозот кардани њар касе, ки мункири муътаќадоти шиа
бошад, куштани Нодиршоњ дар Дењлї аз тарафи њокими
шиї Осафхон он њам дар њузури ом ва рехтани хуни
суннињо дар Мултон аз тарафи волї Абулфатњ, Довуди
шиї ва куштани дастаљамъии суннињои шањри Лакњнави
Њинд ва атрофи он аз љониби фармондењони шиа бинобар
пайравї накардани он суннињо ба эътиќодоти шиа дар
бораи носазогўї ба хулафои сегона (р) ва муртакиб
шудани љурми хиёнату ѓадр ба Типу Султон тавассути
Мирсодиќ ва найза задани Мирљаъфар ба пушти Амир
Сирољуддавла…њама ва њама намунањое аз ин даст мебош
анд».
Доктор Муњаммад Юсуфи Наљромї дар њамон китоб
ва њамон сањифа мегўяд: «Иќдомоти ќотеъ ва кубандае, ки
њукумати Хумайнї бар зидди ањли суннат ва љамоат
гирифтааст, аз онњо баъид нест, зеро таърих њамвора
гувоњ аст, ки дар пайи гузашти замон њар мусибат ва
балое, ки бар сари уммати Ислом омадааст, шиа дар онњо
даст доштааст».
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Ваќте Абдулмунъими Намр дар бораи шиаён
ќаламфарсої кард, аз тарафи онњо мавриди тањдид ќарор
гирифт.Ў худ ин масъаларо дар китобаш «аш-Шиъату, алМањдї, ад-Дуруз: тарихун ва васоиќун» (сањ.10.Табъи
дувум 1988 м) ќайд кардааст. Шиањо буѓзу адоват ва
суннатситезии худро нисбат ба ањли суннат дар дил нињон
дошта, бинобар асоси аќидаи касифи таќия онњоро ошкор
намекунанд ва бо ањли суннат ошної пайдо карда, ба
онњо изњори муњаббати дурўѓин мекунанд. Ин мўљиб
шуда, ки ањли суннат ба дидгоњи воќеии шиа воќиф
нагаштаанд. Дар иртибот ба ин доктор Абдумунъими
Намр дар китобаш «ал-Муомарату ала-л-Каъба мин
ќаромита ило Хумайнї» (сањ. 118. Табъи Мактабату-ттуроси-л-исломї, Ќоњира) мегўяд: «Аммо мо-арабњои
мусулмон ба ин масъала таваљљуње нанамуда, фикр
кардаем, ки гузашти солњои тўлонї њамроњ бо Ислом даст
ба дасти њам дода (ва он кинаву буѓзро аз зењни онњо пок
сохтааст), аз ин рў, дар хушии эронињо бо онњо шарик
шудем ва бар ин бовар шудем,ки Хумайнї њамаи он
масоили таърихиро фаромўш хоњад кард ва њамчун як
роњбари исломї наќши худро барои уммати Ислом ифо
мекунад ва бедории исломии онро рањбарї мекунад.
Албатта, ин ба маслињат(нафъи)-и Ислом ва њамаи
мусулмонон аст ва дар ин бора њељ фарќе миёни форсу
араб ва миёни шиаву суннї нест. Аммо њодисањои баъдї
нишон дод, ки мо фаќат дар хобу хаёл ба сар мебурдаем, ё
дар дарёи орзуњои худ ѓарќ мешудаем. Мутаассифона,
њанўз њам сарфи назар аз он њодисањои дилхарош баъзе аз
љавонону мардони мо ѓарќ њастанд».
Илова бар ин, маљаллаи «ал-Юсуф» дар шумораи 3409
ба таърихи 11.10.93 тањќиќи худро дар бораи шиа дар
Миср мунташир кардааст. Мо ин хабарро аз он гулчин
мекунем: «Барои аз байн бурдани монеаи дарунї миёни
худ ва миёни дастгоњњи амниятї шиањо дар баёнияњои худ
роњкори аљиберо нишон доданд. Онњо аз дастгоњњои
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амниятї хостаанд, ки ба онњо як корти шиї љињати рўёрўї
бо љараёни љињод ва љамоатњои тундрав бидињад. Чаро ки
шиаён тибќи гуфтаи худ бењтар аз њар касе метавонанд
љараёнњои салафиро кашф кунанд ва аз фатвоњои Ибни
Таймия боз њам ба гуфтаи худашон, ки тундравон дар
ќатл ба њараљу мараљафканї онњоро ба кор мегиранд,
пардадарї кунанд».
Бародари мусулмон! Бисёр аз ин барњазар бош, ки
гуфта шавад: «Ин дурўѓест,ки ин маљалла ба онњо нисбат
додааст». Чун шумо хуб медонед, ки онњо бар зидди
мусулмонон бо куффор њамдасту њампаймон шуданд ва ин
бар ривояти худи китобњои онњо мебошад.
Њадаф дар назди онњо василаро тављењ месозад(барои
ба њадаф расидан истифода кардани њама воситањо дар
мазњаби шиъа љоиз аст). Мо ба шумо иттилоъ додем, ки
онњо касеро, ки ба имомони дувоздањгона муътаќид
набошад ,хоњ дастгоњи амниятии Миср бошад, ё
љамоатњои исломї, кофир медонанд. Бо таваљљуњ ба ин ки
душманї ва адовати шиа нисбат ба мусулмонони суннии
побанди дин бештар аст ва нисбат ба касе, ки аз њаќиќати
онњо огоњ мешавад, бештару бештар мегардад. Акнун оё
медонї, ки агар шиа дар давлате, ки чандон дасте дар он
надорад, агар мансаберо соњиб шаванд, чї бар сари њолу
рўзи суннињо меоваранд?!
Посухро ба шайхи онњо Абўљаъфар Муњаммад ибни
Њасани Тусї, ки онро дар китоби фиќњи мавриди эътимод
дар назди шиа тањти унвони «ан-Нињояту фї муљарради-лфиќњ ва-л-фатово» ( сањ. 302.Табъи 2, Дорулкитоб,
Бейрут) додааст, вогузор мекунем. Ў гуфтааст: «Њар касе,
ки аз тарафи золиме соњиби вилояте дар иљрои њад ё
амалинамоии њукме гардад, бояд муътаќид бошад, ки ў аз
тарафи султони њаќ уњдадори ин кор шудааст. Пас, бояд
бар асоси муќтазои шариату имон ба иљрои он
бипардозад. Њар ваќте тавонист, бар мухолифони худ
иљрои њад кунад, пас, онро бояд анљом дињад,чароки ин
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кор аз бузургтарин љињод аст».
Ин њамон љойгоњ ва мавзеъгирии душманонаи онњо
дар муќобили мухолифест, ки худи Тусї дар ду китоб
«Истибсор ва тањзибу-л-ањком» ва дигар уламои шиа
собит кардаанд, ки њамон суннї аст. Ин дидгоњ дар
њолест, ки онњо танњо марказе аз марказњои њукумати
ѓайришииро уњдадор бошанд, пас, шумо дар бораи
дидгоњи онњо чї фикр мекунед, дар сояи давлате, ки
афроде монанди ин Тусї ва амсолаш бар он њукумат
мекунанд ?!
Аз Аллоњ таъоло мехоњем, ки онњоро ба сари
мусулмонон њоким насозад.
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4
МУБОЊ ДОНИСТАНИ АМВОЛИ АЊЛИ СУННАТ
Ва аммо дар иртибот бо амволи ањли суннат, ба
иловаи он чи ки мутолиа намудї, он чиро ки аз
Абўабдуллоњ ривоят кардаанд, бароят зикр мекунем. Ў
гуфта аст: «Њар љо ки моли носибиро гирд овардї, онро
бардор,ва хумси онро ба мо бипардоз». Ин ривоятро
шайхи онњо Абўљаъфари Тусї дар «Тањзибул ањком»
(4/122) ва Файзи Кошонї дар «ал-Вофї» (6/43) истихрољ
кардааст ва он хабарро шайхи онњо Дарозии Бањронї дар
«Мањосину-н-нафсония» (сањ.167) наќл карда ва онро ба
љомиъ будан васф кардааст. Ва ба мазмуни њамин ривоят
марљаъи бузурги шиаён Руњуллоњ Хумайнї дар «Тањрирул-васила» (1/352) фатво дода: «Қавитар он аст, ки
носибиро ба ањли њарб дар заминаи мубоњ донистани он
чи ки аз онњо ба унвони ғанимат ба даст меояд ва тааллуќ
гирифтани хумс ба он пайваст кунем. Балки зоњир чунин
аст, ки молаш дар њар куљо ки ёфт шуд ва ба њар тариќе ки
бошад, гирифтани он љоиз аст ва вољиб аст, ки хумси онро
аз он истихрољ кард». Ва њамчунин ин ривоятро Муњсини
Муаллим дар китобаш «ал-Насб ваннавосиб» (Дорулњодї.
Бейрут. сањ.615) наќл карда аст, ки дар он ба љоиз будани
гирифтани моли ањли суннат истидлол мекунад. Чаро ки
онњо дар назари ин гумроњ навосиб њастанд. Равишњои
дуздї, кулоњбардорї ва фиребкорї ва ѓайри инњо аз
асбоби њаромшуда дар назди Хумайнї њалол ва љоиз аст,
ки нисбат ба ањли суннат ба кор гирифта шавад. Чаро ки
худ мегўяд «ба њар навъе ки бошад».
1- Бар асоси њамин фатвои золимона аст
паймонкорони шиа дастмузди коргарони фаќир ва
маљбури афғониро напардохта ва баъд аз чандин моњ кор
ва зањмати ононро ба пулис ва неруи интизомї супурда ва
ради марз мекунанд; хуб аст дар ин маврид тањќиќ сурат
бигирад ( мусањњењ).
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Баъзе аз бечорањои ањли суннат ба Эрон рафта ва ба
Хумайнї табрик бод гуфта ва баъзе њам ваќте ки ў фавт
кард ба пайравони ў паёми тасаллият фиристоданд,
мутаассифона, инњо навиштањои Хумайниро нахонда ва
аз назари вай аз носиб ва навосиб бохабар нашуда, дар
тарањњуми вай нисбат ба хоља Насириддини Тусї ва
таъйиди хиёнатњо нисбат ба Ислом ва мусулмонони
Бағдод диќќат накардаанд. Ин чизе аст, ки ин даста аз
суннињои бечора аз он бехабаранд. Онњо ба сўйи љањл бо
њам мусобиќа мекунанд. Ва баранда касе аст,ки бештар аз
њама љохилу ноогоњ бошад. Ло њавла ва ло ќуввата илло
биллоњ. Оре, онњо бечора њастанд ва надонистаанд, ки
мубоњ донистани рехтани хуни суннињо ва гирифтани
моли онњо дар назари шиаён амре иљмоъшуда аст. Фаќењ
ва муњаддиси онњо шайх Юсуфи Бањронї дар китоби
маъруфаш «ал-Њадоиќу-н-нозира фї ањкоми итрати-ттоњира» (12/223/323) мегўяд «Итлоќ кадани вожа,
(калима)-и мусулмон бар носиб ва ин ки дуруст нест моли
уро ба хотири мусулмон будани вай гирифт бар хилофи
чизе аст, ки гурўњи муњик, чи салаф ва чи халаф, бар он
аст. Зеро ба назари онњо носиб кофир ва наљис аст ва
гирифтани мол ва њатто куштанаш њам љоиз аст».
Ва Неъматуллоњи Љазоирї дар «Анворул нуъмония»
(љилди 2/307) мегўяд «куштани онњо (носибињо) ва мубоњ
донистани молашон љоиз аст». Ва Юсуфи Бањронї дар
«Њадоиќу-н-нозира» (10/360) мегўяд: «Абўсалоњ ва ибни
Идрис ва Солор муътаќид ба ин ќавланд ва албатта, ки ин
њамон њаќќи ошкор, балки сарењ аз ахбор ва ривоятњост.
Чаро ки кам нестанд он ахборе ки бар кофир будани
мухолиф ва носибї будани вай ва мушрик будани вай ва
њалол будани мол ва хуни вай ангушт мегузоранд. Чунон
ки дар китоби «аш-Шињобу соќиб фи баёни маъна-нносиб ва мо ятаратаббу алайњи мина-л-матолиб» доманаи
ин бањсро густариш додаем, ба гунае ки њељ шубњаву шак
ва наќзу таноќузе дар атрофи он боќї нахоњад монд».
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Бо зикри як нукта1 ин фаслро ба поён мерасонем ва он
ин ки Насириддини Тусї ва Ибни Алќама танњо ду нафаре
аз уламои шиъа набуданд, ки авомили мусибат ва фољиаи
Бағдодро, ки њазорон куштаи мусулмон дод, ба вуљуд
оварданд, балки аз сањм доштани муљрими дигаре аз
уламои онњо итилоъ пайдо кардаем. Ва ў касе нест, чуз
Љамолиддин Њасан ибни Юсуф ибни Муттањари Њулї, ки
дар назди шиаён мулаќќаб ба Аллома аст, ин масъаларо
шайхи онњо Муњаммад ибни Њасани Наљафї дар
«Љавоњиру-л-калом» (22/63) зикр кардааст. Албатта,
ашхоси дигареро њам ном бурдааст.

1 Албатта, ин нукта то њаде ки ман огоњам, касе аз он воќиф
(бохабар) нашудааст. Муаллиф

67

5
НАЉИС БУДАНИ АЊЛИ СУННАТ
ДАР НАЗДИ ШИА
Марљаъи шиа Оятулло узмо Муњсинулњаким дар
китоби «Мустамасаку-л-ъурвати-л-вусќо» (1/392,393 табъи
Одоб. Наљаф. 1391) мегўяд: «аз љумлаи чизњое ки дар
«Тањзиб» баъд аз наќл кардани он чи ки дар бораи
«Муќниъа» омада аст, ин аст ки мухолифи ањли њаќ (шиа)
кофир аст ва лозим аст, ки њукми вай њукми куффор
бошад магар он ки бо далел хориљ шуд. Ва чї гуна интавр
набошад, дар њоле ки далоиле мабнї бар наљис будани
вай якбор ба сурати иљмоъ аз Њуллї њикоят шуда, ки онњо
кофир њастанд ва бори дигар нусуси фаровоне њаст , ки
шумориши онњо имконпазир намебошад. Балки гуфта
мешавад њамаи ин нусус мутавотир њаст ва куфри онњоро
баён мекунад! Ва савум ба ин ки онњо аз љумлаи касоне
њастанд, ки заруратњои динро инкор намудаанд. Чунон ки
дар «Мањкийил мунтањо фи масъалати эътиборил имонфї мустањиќќи-з-закот» ва дар шарњи китоби (Фассу-лЁќут) ва ѓайри онњо омадааст ва он чи ки далолаткунанда
бар куфри мункирони заруратњои дин аст, онњоро њам
шомил мешавад. Ва чорум аз љумлаи ин ки далолат бар
наљосати носибї дорад, иљмоъи зикршуда ва ѓайри он аст
ба замимаи ончи ки бар носибї будани онњо далолат
дорад, монанди ривояти Муъалло ибни Хунайс. Ва баъд
аз ин ки муноќиша кардан бо инњо суханро тўлонї
месозад, оќои Њаким суханонро бо ин гуфта (1/397/398)
поён медињад: «Магар ин ки баъд аз бино ба наљосати
носибї гуфта шавад ва ў ба хотири иљмоъ бошад (он гоњ )
ихтилоф дар мањфуми носибї аз ќабили ихтилофи
луғатдонон дар мањфуми лафз аст ва руљўъ дар он ба
мувасаќтарин хоњад буд. Ва дар ривояти машњур
омадааст, ки душманони аима (ъ) наљис њастанд, ба хусус
ин ки бо ривояти мувассаќи ибни Аби Яъфур мувофиќ аст
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(яъне пайванд кардани вожаи наљосат». Шакке дар
далолати он ривоят бар наљосат нест. Ва низ ду ривояти
пешгуфтаи ибни Хунайс ва Синон бар ин мавзўъ далолат
доранд, албатта, баъд аз њамл кардани онњо бар ончи
ќавли машњур бар он аст ки аз ин ду ривоят баёни фарди
носиби аима (ъ) мурод аст. Ва ў њамон носиби шиаи
онњост аз ин љињат, ки онњо шиаи эшон њастанд ва ба
кавли маъруф дўсти душман, душман аст ва ин њамон чизе
аст, ки таъйин шудааст, пас диќќат кун ва андеша намо!
Мегўям ин њамон чизе аст, ки таъйиншуда ва он ин аст,
ки ањли суннат дар назари Њаким ва њамфикронаш
душман њастанд. Ва марљаи кунуни онњо Абулќосим
Мўсавї Хуї дар китобаш «Минњољу-с-солењин» (1/16
табъи Наљаф) мегўяд: «Дар бораи адади ашёи наљис, ки
онњо дањто њастанд ……..Дањум кофир аст ва ў касе њаст
ки ба дине мансуб нашуда аст ё ба дини ѓайри Ислом
мансуб шудааст ё ба Ислом мансуб шуда, аммо яке аз
бадењиёт(заруриёти ошкор)-и онро инкор карда бошад. Ба
тавре ки инкори вай ба инкори рисолат оварда расонад.
Оре, инкори миъод (ќиёмат) сабаби куфри мутлаќ аст ва
њељ фарќе миёни муртад ва кофири асли њарбї ва зиммї ва
хориљї ва ѓолї ва носибї нест». Ва марљаъи асбаќи онњо
Муњаммад Козими Таботабої дар китобаш «Урвату-лвусќо» (табъи Тењрон, Эрон) мегўяд: «Ишкол ва эроде дар
наљосати ифротињо ва хавориљ ва навосиб нест».) Ва
Хумайнї дар китобаш «Тањриру-л-васила» (1/18 Бейрут)
мегўяд: «Ва аммо хавориљ ва навосиб, ки Худо
лаънаташон кунад, бе њељ чунучарое наљис њастанд».
Ва Руњуллоњ Мусавї Хумайнї дар «Тањриру-л-васила»
(1/119)
мегўяд:
«Дигар
фирќањои
шиаи
ѓайри
дувоздањимомї агар носибигарї, душманї ва дашноме
нисбат ба дигар имомон аз онњо сар назад, мушкиле бо
онњо надорем ва онњо пок њастанд. Аммо агар инњо аз
онњо сар бизанад, пас, онњо монанди навосиб њастанд».
Бародари гиромї диќќат кун! Чї гуна шиањое, ки
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дувоздањимомї нестанд, пок њастанд. Аммо ањли суннатро
зикр накардааст, чаро ки онњо ќатъан наљис њастанд ва
агар таърифи мушаххасу мантиќї дар ин бора аз онњо ба
даст наёварем, њамин кофї аст, ки дар суханони Хумайнї
носибї будани ањли суннат ва наљис будани онњо дар
назди шиа комилан машњур аст. Ва шайхи онњо
Муњаммад ибни Алї ибни Њусайни Қумї мулаќќаб ба
Садуќ дар китоби «Иќобу-л-аъмол» (сањ.259, табъи
Бейрут) аз Љаъфари Содиќ ривоят карда, ки ў гуфтааст:
«Инсони муъмин дар иртибот бо наздиконаш шафоат
мекунад (ва шафоаташ пазируфта мешавад), магар ин ки
машфўъ носибї набошад. Ва агар њамаи паёмбарони
мурсал ва фариштагони муќарраб барои як нафар носибї
талаби шафоат кунанд, шафоаташон пазируфта нахоњад
шуд».
Ва шайхи онњо Муњаммад Боќири Маљлисї ин
ривоятро дар китобаш «Бињору-л-анвор» (8/41) наќл
кардааст ва Садуќ дар китоби мазкур (њамон сањифа ) аз
Абўбасир аз Абўабдуллоњ ривоят карда, ки «Нўњ дар
киштї саг ва хугро њам бо худ њамл кард, аммо
њаромзодаеро дар он ќарор надод ва ин дар њоле аст, ки
носибї њатто аз њаромзода њам бадтар аст».
Оятуллоњи узмо Сайид Абдул алї Мўсавї Сабзворї
дар «Љомеъу-л-ањком» (57, табъи 4 аз маншуроти
Дорулкитоби исломї, Бейрут 1992) мегўяд: «Кофир ў
њамон касе аст, ки ба дине ѓайр аз Ислом мансуб аст ва он
чи аз дини Исломро ки зарурї аст, инкор мекунад, ба
тавре ки ин инкор мунтањо ба инкори рисолат ё улуњият ё
инкори миъод гардад. Албатта, дар ин бора њељ фарќе
миёни муртад ва асли кофири зимї ва хавориљ ва
ифротињо ва навосиб нест».
Ва Оятуллоњи узмои шиа Сайид Муњаммад Ризоии
Гулпойгонї дар «Мухтасари ањком» (сањ.9, чопи шашум,
чопхонаи Амиралмуъминин, Қум, аз маншуроти Дору-лЌуръони-л-карим дар Эрон) мегўяд: «Касе, ки адовати
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худро нисбат ба яке аз чордањ маъсум изњор кунад ё ба
онњо носазо бигўяд, наљис аст, агарчи Исломро зоњир
кунад. Дар зимн њељ шубњаву тардиде дар куфри ифротињо
ва наљосати онњо нест, дар њоле ки онњо муътаќид ба
улуњияти амиралмуъминин њастанд. Бад-ин сон хавориљ
ва навосиб њама наљис њастанд».
Мегўям диќќат кун! Ў носибиро зикр мекунад, ки дар
он адоват ва носазо нисбат ба ањли байт сурат бигирад ва
онњо навосибе маъруф дар таърих њастанд. Ва имрўз касе
аз онњо ёфт намешавад. Пас навосибе аз навъи дигарро
зикр мекунад, ки аз он љумлаанд хавориљ (онњо ки мегўяд
ва бад-ин сон……), яъне ањли суннат ва ќаблан собит
кардем, ки носибї дар назди онњо њамон ањли суннат аст.
(Ба фасли «Навосиб дар назари шиа,ки њамон ањли суннат
ва љамоат њастанд», мурољиа кунед).
Ва шайхи онњо Юсуфи Бањронї дар шарњи «Рисолаи
салотия» (334 табъи якуми муассисаи Аъламї матбуоти
Бейрут, с. 1988) мегўяд: «Ногуфта пайдост, ки истидлоли
заъиф ва сустпоя аст. Чаро ки ривоятњои љамиъ ва балки
ба лињози маъної мутавотир вуљуд доранд, ки ин
истидлолро рад мекунанд. Чунон ки мо онро дар рисола
мавриди ишора ќарор дода, тавзењ додем ва гуфтем, ки
мухолифи (шиа) кофир ва носибиву наљас аст. Ва шаке дар
ин нест, ки ин ду ривоят аз таъорузи он ривоятњо бо
якдигар ба лињози санад ва адад далолат мекунанд. Вољиб
ин аст, ки онро њамл бар таќия намуд, ки ин яке ба хотири
вуљуди ќаринаи ровињо дар харду зоњиртар аст ё ин ки
онњоро ба маънои мухолиф (ањли суннат) тахсис дињем.
Чунон ки лозим аст, онро ба ѓайри ѓолї (тундрав) ва
хавориљ ва навосиб (ба мафњуми машњур дар миёни
уламои мо) ихтисос дихем, чаро ки уламои мо дар куфри
њамаи инњо (кучактарин) ихтилофе надоранд».
Ва Неъматуллоњи Љазоирї дар китоби «Анвору-лнуъмония» (љилди 2 сањ.306, чопи Аъламї, Бейрут) мегўяд:
«Ва аммо носибї ва ањволи вай бо баёни ду масъала
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равшан мешавад: аввал, дар баёни маънои он носибї, ки
бино ба ривоятњо наљис аст ва њатто аз яњуду масењї ва
маљус њам бадтар аст!. Дувум ин ки ў ба иљмоъи (итифоќи)
уламои имомия кофир ва наљис аст».
Ва марљаъи шиа Мирзо Њасани Њоири Ањќофї дар
китобаш «Ањкому-ш-шиъати» (1/1371, мактабаи Љаъфари
Содиќ. Кувайт) мегўяд: «Ва наљосатхо дувоздањто
њастанд» ва куффорро аз он ва сипас навосибро аз аќсоми
куффор баршумурдааст.
Ва Оятулло Љаводи Табрезї дар «Масоили мунтахаба»
(66, мактаби фиќњи Кувайт) ва Оятулло Алии Систонї дар
«Масоили мунтахаба» (сањ.81 Дору-т-тавњиди Кувайт) ва
Оятулло Мирзо Алии Ѓаравї дар «Муъљазул фатовои
мустанбата» (сањ.115, Дору-л-мањаљљати-л-байзо, Бейрут)
худ ин каломро гуфтааст.
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6
АДАМИ КОР КАРДАН
ДАР НАЗДИ АЊЛИ СУННАТ
ЉУЗ БАРОИ ТАЌИЯКОРЇ
Шиаён вориди даму дастгоњњои њукумати суннињо
мешаванд, то аз як сў зиён ва зарарро аз њамкешони худ
дафъ карда ва аз сўйи дигар ба навъе аз яктопарастон
интиќом бигиранд. Ин чизе аст, ки мазњабашон онњоро
бад-он ташвиќ мекунад. Омулї дар «Васоили шиа»
(12/137) аз аби Њасан Алї ибни Муњаммад ривоят карда,
ки Муњаммад ибни Алї ибни Исо номае ба ў навишт ва
дар он аз ў дар бораи кор кардан барои бани Аббос ва
гирифтани моли онњо дар сурати тавоної суол кард, ки
рухсате њаст ё на?! Ў гуфт: «Агар ба зўр шуморо ба даму
дасгоњи њукуматї бибаранд ва ба коре мансуб созанд, ин
худ узр аст ва Аллоњтаъоло узрро мепазирад ва агар
баръакси ин бошад, макруњ аст, ки инсон ба ками худ
ќонеъ бошад ва чашм ба кор кардан дар даму дастгоњи
онон ва њуќуќи гирифтан аз онон надўзад». Ин шиа
мегўяд: «Ман њам дар љавоби номаи Муњаммад ибни Алї
навиштам, ки њадафи ман аз кор кардан дар он зарар
расонидан ба душман ва интиком гирифтан аз ўст. Гарчи
ин корро аз тариќи наздик шудан ба ў анљом дињам, (оё ин
кор мушкиле надорад?). Љавоб дод: «Њар кас ин корро ба
ин ният анљом дињад, на танњо ворид шуданаш њаром
нест, балки аљру савоб њам хоњад бурд».
Мегўям диќќат кунед, чї гуна ин шиа сароњатан ба
имом хабар медињад, ки њадафаш аз кор кардан дар дам у
дастгоњи њукумати бани Аббос осебрасонї ба онњо ва
интиќомгирї аз онњост ва имом њам (бо нињояти
хунсардї) ба ў љавоб медињад, ки ин кор мояи касби аљр
ва подош аст. Ва Њури Омулї дар «Васоили шиа» (12/131)
аз Сафвон ибни Мањрони Љамол ривоят карда, ки ў
гуфтааст: «Бар Абўлњасани аввал ворид шудам, онгоњ ба
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ман гуфт эй Сафвон, њамаи корњоят хуб ва зебост, магар
як кор!». Гуфтам: «Фидоят бишавам, чї коре?!». Гуфт:
«Њамин, ки ба Њорунаррашид шутури кирояе додаї?!».
Гуфтам: «Ба Худо онро ба манзури тамарруд, саркашї,
ѓурур ва барои шикор кироя накардаам. Балки онро
барои роњи Макка кироя кардаам. Ва худ онро сарпарастї
намекунам, аммо ѓуломони худро њамроњи онњо
мефиристам». Гуфт: «Оё кирояи ту њам бар онон воќеъ
мешавад?». Гуфтам: «Оре, фидоят бишавам». Ў бароям
гуфт: «Оё дўст дорї, ки он шутурњо назди ту бошад, то
кирояи ту зиёд нашавад?». Гуфтам: «Бале». Гуфт: «Касе ки
дўст дошта бошад он шутурњо, боќї бимонад аз онњо ва
касе ки аз онњо бошад, оќибате љуз оташ (Дўзах)
надорад». Сафвон гўяд: «Билофосила рафтам ва њамаи
шутурњоямро фурўхтам. Хабари ин кори ман ба Њорун
расид, лизо маро фаро хонд ва ба ман гуфт эй Сафвон, ба
ман хабар расида, ки ту шутурњоятро фурўхтаї?». Гуфтам:
«Оре». Гуфт: «Пас, чаро гуфтї ки ман пирмарде њастам ва
ѓуломњо њам хуб масъулиятњову кори худро анљом
намедињанд». Гуфт: «Баъид аст, баъид аст! Ман хуб
медонам, ки бо ишораи чї касе ин корро кардаї. Ў касе
нест, ки љуз Мўсо ибни Љаъфар». Гуфтам: «Маро бо ў чї
кор?!». Гуфт: «Даст аз ин њарфњо бардор! Ба Худо, агар
рафоќати хуби ту намебуд, њатман туро мекуштам».
Ва Њури Омулї дар «Васоили шиа» (12/140) аз Алї
ибни Яќтийн ривоят карда, ки ў гуфтааст: «Ба Абўлњасан
гуфтам: «Дар бораи кори онњо чї мегўї?!». Гуфт: «Агар
њатман маљбур шудї, ки коре бикунї, аз амволи шиа
њазар кун!». Ў дар посух гуфт: «Зоњиран амвол ва
мустањиќќоти њукуматиро аз шиа мегирад ва дар пинњонї
ба онњо бармегардонад».
Мегўям бедор шавед ва ибрат бигиред, эй уламои ањли
суннат ((зоњиран амвол ва мустањиќоти њукуматро аз шиа
мегирад ва дар ха фо ба онњо бармегардонад))
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7
ЛАЪНАТ КАРДАНИ МУРДАГОНИ
АЊЛИ СУННАТ БА ЊАНГОМИ ЊУЗУР ЁФТАН
ДАР КАНОРИ ЉАНОЗАИ ОНЊО
Шайхи онњо Муњаммад ибни Муњаммад Нуъмон
мулаќќаб ба Муфид дар китоби «ал-Муќниъа» (сањ.85
Муассисаи нашри Исломї. Ќум. Эрон) мегўяд: «Барои њељ
як аз ањли имон љоиз нест, ки яке аз мухолифони вилоятро
ѓусл дињад ё бар рўйи он намози майит бихонад ва агар
чорае љуз ин надошт, аз љињати таќия ўро ѓусл дињад ва ба
њангоми намоз хондан ўро лаънат карда, дуое барои ў
нахонад».
Ва ин каломро шайхи гурўњи онњо Абўљаъфар
Муњаммад ибни Њасани Тусї дар «Тањзибу-л-ањком»
(1/235, табъи 3, Тењрон) наќл карда ва бо ин кор буѓзу
хабосат ва ѓарази худро нисбат ба касоне ки бо вай
њамкеш нестанд, собит кардааст. Вай гуфт: «Асл дар он
аст, ки мухолифи ањли њаќ кофир аст, бинобарин, њукми
вай бояд њукми кофир бошад, магар он ки бо далил хориљ
бишавад. Ва агар ки ѓусли кофир дуруст нест, пас, бояд
ѓусли мухолиф њам дуруст набошад. Ва аммо намоз
хондани он то њаде аст, ки Расули акрам (с) ва аима бар
мунофиќон хондаанд. Ва баъдан, иншоаллоњ, кайфияти
намоз хондан бар мухолифонро баён хоњем кард. Ва низ
чизе ки далолат дорад бар ин ки ѓусли кофир ба иљмоъи
уммат дуруст нест, чаро ки онњо мутаффиќан бар ин
боваранд, ки ин масъала дар шариат њаром шудааст».
Ва шайхи онњо Муњсинулњаким дар «Мустамсаку
урвати-л- вусќо» (1/392) бахше аз каломи Ибни Тусиро
гулчин кардааст. Ва Тусї дар «Тањзибу-л-ањком» (3/196) аз
Њалабї аз Абўабдуллоњ ривоят карда, ки ў гуфтааст:
«Ваќте ки Абдулло ибни Убай ибни Салул мурд, Паёмбар
(с) дар канори љанозааш њозир шуд, он гоњ Умар (р) ба
Расули Худо (с) гуфт: оё магар Худо шуморо манъ
75

накарда аз ин ки бар сари ќабраш њозир шавї?! Фармуд:
«Вой бар ту, ту чї медонї ки ман чї гуфтам?! Ман гуфтам
«Худоё дарунашро пур аз оташ соз! Ва ќабрашро пур аз
оташ кун! Ва ўро ба оташ мулњак соз!»». Онгоњ Абдулло
гуфт: «Дар ин љо чизе аз Паёмбар (с) зоњир шуд, ки онро
намеписандид. Ва Њури Омулї ин ривоятро дар «Васоилуш- шиъати» (240 сањ.770, тањти боби «Кайфияту-с- салоти
ъала-л-мухолифи ва кароњату-л-фирори мин љанозатињи
изо кона юзњиру-л-ислома» дарљ кардааст.
Ман мегўям ин аз љумлаи чизњое аст, ки далолат
мекунад бар он ки ин дуо дар назди вай бар ањли суннат
њам мутобиќат пайдо мекунад. (Паноњ бар Худо!) ва Тусї
дар «Тањзибу-л-ањком» (3/1973) ва Бобуя дар «Ман ло
яњзуруњул фаќињ» (љилди 1/105, табъи 5, Дорулкутуби-лисломия, Тењрон) ва Њури Омулї дар «Васоилу-ш-шиъа»
(2/771) аз Абўабдуллоњ ривоят кардаанд, ки марде аз
мунофиќон мурд. Онгоњ Њусайн ибни Алї берун шуд ва
њамроњи он ба роњ афтод. Яке аз хидматгорњои ў ба ў
расид ва Њусайн ба ў гуфт: «Эй фалонї, ба куљо меравї?».
Хидматгораш ба ў гуфт: «Аз ин љаноза фирор мекунам, то
намоз бар сараш нахонам». Онгоњ Њусайн ба ў гуфт: «Дар
канори тарафи рости ман биист ва њар чиро ки ман
мегўям, ту њам такрор кун! Ваќте ки валиаш бар ў такбир
гуфт, Њусайн гуфт Аллоњ Акбар, Худоё фалон абдатро
њазор лаънат кун он њам лаънатњои мушобињ бо њам.
Худо, фалон бандаатро бар бандагонат ва бардањоят хору
залил кун! Ва гармии оташро бар ў бирасон ва
шадидтарин азобатро бар ў бичашон.! Чароки ў бо
душманони Ту бинои дўстию муњаббат менињад ва бо
авлиёат душманї мекард ва ањлу байти Паёмбаратро бад
медид». (Лафз аз худи «Васоил»)
Нукта: Муњаммад ибни Њасани Тусї дар «Тањзиб»
(3/316) гуфта: «Ва аммо ин ки биистї, чор такбир
бихонем», мањмул бар таќия аст, чаро ки он мазњаби
мухолифон аст.
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Мегўям аз ин иборат гуфтани лафзи мухолифин, ба
вижа ањли суннат фањмида мешавад, чаро ки онњо бар
љанозањо чор такбир мехонанд (яъне намози майит дар
назди суннињо чор такбир аст). Ва низ ба василаи он чи ки
дар «Васоил» омадааст, аз боби намоз бар мухолиф (яъни
суннї) равшан мешавад, чаро ки ривоятњоеро, ки рўбарўи
шумост, дар зери он дарљ кардааст. Ва Омулї дар
«Васоили шиа» (2/771, боби «Кайфияти салот ъала-лмухолиф») аз Муњаммад ибни Муслим яке аз онњо ривоят
карда, ки ў гуфтааст «агар мункири њаќ бошад, пас бигў
Худоё, шикамашро пур аз оташ ва ќабрашро саршор аз
оташ кун ва морњо ва каждумњоро бар ў мусаллат намо!».
Ва шайхи онњо Юсуфи Бањронї дар «Њадоиќ» (10/414)
ва Муњаммад Њасани Наљафї дар «Љавоњиру-л-калом»
(2/481) ин ривоятро зикр кардааст ва шайхи онњо Садуќ
дар китоби «Ман ло яњзуруњул фаќињ» (1/105) аз
Абўабдуллоњ ривоят карда, ки ў гуфтааст агар бар
душмани Аллоњ намоз хондї, пас бигў Худоё, мо љуз ин
намедонем, ки ў душмани Ту ва паёмбари Туст. Худо
ќабрашро саршор аз оташ кун ва шикамашро пур аз оташ
кун ва зуд ўро ба оташ дохил кун, чароки ў бо душманони
Ту дўст буд ва авлиёи Туро душман медошт ва ањлу байти
Паёмбари Туро мабѓуз медошт, Худоё ќабрашро бар ў
танг кун! Ваќте ки баланд карда шуд, бигў Худоё, њељ гоњ
ўро баланд макун ва пок масоз! Ва ин ривоятро љаноби
Омулї дар «Васоили шиа» (2/77) ва Бањронї дар «Њадоиќ»
(10/414) ва Наљафї дар «Љавоњир» (12/49) зикр кардааст.
Ва Юсуфи Бањронї баъд аз зикри ин ривоят ва ѓайри
он дар «Њадоик» (10/415) гуфтааст ва ин ривоятњо њамаги,
чунон ки мулоњиза мекунї, дар робита бо мухолиф аз ањли
суннат аст. Ва дар ин њангом лозим аст њамаи ин ахбор ва
ривоятњо ва он ду ривояти пеш гуфта бар мањали вуруди
онњо мухтасар шавад.
Дар воќеъ, ќавли аѓмом «агар мункири њаќ бошад»,
яъне агар муътаќид ба аимаи дувоздањгона набошад ва ин
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рукне аз аркони дин дар назди онњост. Ба њамин хотир
шайхи онњо ибни Бобуя Садуќ дар «Фаќењ» (1/101) мегўяд:
«Ва далели ин ки бар мурда 5-такбир гуфта мешавад, ин
аст, ки Аллоњтаъоло бар мусулмонон 5 фарзро фарз кард–
намоз, закот, рўза, њаљ ва вилоят. Ва вилоят дар назди
онњо чунон ки гуфтем њамон имоматии 12 имом аст, чунон
ки Юсуфи Бањронї дар «Њадоиќ» (10/359) гуфтааст,
ихтилофе дар вуљуби намози майит бар муъмине ки
муътаќид ба имомони дувоздањгонааш аст, намебошад.
Чунон ки њамаги мутаффиќан бар ин ќавл њастем, ки
намози майит на танњо бар хавориљ ва навосиб ва ѓолињо
(ифротињо) ва зайдия ва ѓайри инњо аз касоне ки аслу
асоси динро инкор мекунанд, вољиб нест, балки љоиз њам
намебошад, магар аз боби таќия.
Ва дар шарњи «Рисолаи Салотия» (328) гуфтааст:
«Бидон ки дуо барои мурда баъд аз такбири чорум дар
сурате аст, ки ў муъмин бошад. Аммо агар муъмин
набошад, дуо бар зидди ў хонда мешавад, чароки
мухолифи ањли њаќ аст ва барояш ин тавр дуо мешавад:
«Худоё, шикамашро пур аз оташ кун! Ва ќабрашро пур аз
оташ намо! Ва морњо ва каждумњоро бар ў мусаллат
намо». Чунин аст дар «Сањењ»-и Муњаммад ибни Муслим
ва албатта, ѓайр аз ин њам ривоят шудааст.
Ва дар «Њадоиќ» (10/417) мегўяд: «Ва дар умуми он чи
дар матлаби аввал зикр кардем, донистї ки бар шахси
мухолиф намоз хонда намешавад, магар аз боби таќия».
Ва шайхи онњо Абў Ањмад ибни Ањмад ибни Халаф Оли
Асфури Бањронї дар њошияаш бар шарњи «Рисолаи
салотия» њошияи 333 сухани алломаи онњо Муфидро наќл
карда, сипас мегўяд: «Ва шайх дар «Тањзиб» дар ин
маврид бо ў мувофиќат кардааст, чароки барои он далел
оварда, ки мухолифи ањли њаќ кофир аст. Ва лозим аст, ки
њукми вай њукми куффор бошад, то охири суханонаш ва
Абўсалоњ аз љоиз будани намоз бар мухолиф манъ кард,
магар ба унвони таќия. Ва Ибни Идрис вуљуби намозро
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љуз бар муътаќид ва касе ки бар њукми ўст, мустазъаф ва
шашсола манъ кардааст. Ва аз каломи Солор ва мазњаби
Сайид Муртазо дар иртибот бо мухолифон чунин
фањмида мешавад ки инњо њам њукм бар кофир будани
онњо кардаанд». Ва сухани вай ки мегўяд: «Љуз бар
муътамад», яъне муътаќид ба оилаи дувоздањгона. Ва
Мирзо Њасани Њоири Ањќофї дар китобаш «Ањкому-шшиъати» (љилди 1 сањ.186, мактаби Љаъфари Содиќ
Кувайт, соли 1997) мегўяд: «Намоз хондан бар њамаи
аќсоми кофир, чи китобї бошад ва чи ѓайри он, љоиз нест
ва њамчунин бар мухолиф њам љоиз нест, магар ба хотири
таќия ё зарурате бошад, ки дар он сурат ба дунболи
такбири чорум бар ў лаънат мефиристад ва дар панљумї
такбир намегўяд». Ва боз дар њамон маъхаз (1/187) мегўяд:
«Агар намози майит бар муъмин хонда шуд, бояд панљ
такбир гуфта шавад. Аммо агар намоз бар мухолиф ё
мунофиќ бошад, ба чор такбир ихтисор карда мешавад ва
баъд аз такбири чорум бар зидди ў дуо карда мешавад».
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8
НАМОЗИ ТАЌИЯ БА МАНЗУРИ ФИРЕБ
ДОДАНИ АЊЛИ СУННАТ
Баъзењо бо намоз хондани шиа дар пушти уламои
ањли суннат фиреб хўрда ва гумон мебаранд, ки ин кор
нишонаи муваддат ва ихвати шиа нисбат ба ањли суннат
аст. Дар фасли аќидаи шиа дар бораи касе ки муътаќид ба
имоматии дувоздањ имом нест, сухани Њумайниро зикр
кардем ки мегуфт: «Имон љуз ба воситаи вилояти Алї ва
авсиёаш њосил намешавад ва шинохти вилоят шарти
ќабули аъмол аст» ва ин аз љумлаи умури мусаллам дар
назди шиаён аст, пас, биёву гўш бидењ ба он чи ки
нуњуфтаро барои шумо кашф месозад. Шайх ва муњаддиси
онњо Муњаммад ибни Њасан Њури Омулї дар
«Доиратулмаъориф»-аш, ки дар назди шиа мавриди
эътимод аст, «Васоилу-ш-шиъати ило тањсили масоили-шшариъати» (1/90) боберо тањти унвони «Бутлони ибодат
бидуни вилояти аима (ъ) ва эътиќод ба имомати онњо» боз
карда ва дар зери он 19 њадис дарљ намуда, ки аз љумлаи
он ин аст: «Аз Абўљаъфар дар њоле ки шиаи худро
мавриди хитоб ќарор медињад, ривоят шуда, ки аммо ба
Худо барои Аллоњ њољиёне љуз шумо вуљуд надорад ва
фаќат ва фаќат аз шумо мепазирад». Пас, Њури Омулї дар
«Васоили шиа» баъд аз њадиси 19(1/96) мегўяд: «Ва дар ин
иртибот љиддан ањодиси фаровоне мављуд мебошад».
Сипас боберо дар китоби «Васоил»-аш (5/388) тањти
унвони «Иштироту кавни имоми-л- љамоъати муъминан
муволиан лил-аимати ва адаму љавози-л-иќтидои
билмухолиф фи-л-иътиќодоти-л-сањињати-л-усулияти илло
таќиятан».2 Сипас шайх, сайид, мавло ва фаќењи исломи
Муъмин будан ва ошиќи аима будан шарти имоми љамоат ва адами
сињњати иќтидо ба мухолиф дар эътиќодоти сањењи аслї, магар дар
њолати таќия.
2
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онњо ва муњаќќиќ ва аллома ва имом оятуллоњи узмои
онон њољиоќо Њусайн Таботабоии Буруљардї меояд ва
дар «Доиратулмаориф»-аш, ки дар назди шиањо басе
муњим аст, «Љомиъу ањодиси-ш-шиъати» (1/426) боберо ба
унвони «Шарт кардани ќабули аъмол ба вилояти аима (ъ)
ва эътиќод доштан ба имомати онњо» боз мекунад ва дар
зери он 78 њадис зикр кардааст. Аз љумла, он дар њамон
маъхази мазкур (1/429) њадисеро аз Паёмбар (с) ривоят
карда,ки эшон фармуданд: «Ќасам ба он зоте ки маро ба
њаќ фиристода, агар яке онњо њазор сол миёни рукн ва
маќом (манзураш назди Каъба) ибодат кунад, пас ба
вилояти Алї ва аимаи фарзандонаш (ъ) имон наёварад,
Аллоњ таъоло ўро бар рўи димоѓаш дар оташи Љањаннам
меандозад».
Ва њамин Бруљардї (1/431) аз Абўњамза ривоят карда,
ки ў гуфта аст аз Абўбдуллоњ шунидам, ки мегуфт: «Њар
кас ки мухолифи шумо бошад, гарчи ибодат кунад, фаќат
худро зањмат дода ва мансуб ба ин оят аст: «Чењрањое дар
он рўз зиллатбор њастанд, онњо ки пайваста амал карда ва
ранљи (бефоида) бурданд ва дар оташи сўзон ворид
мегарданд» (сураи «Ѓошия», оёти 2-4).
Ин њамон асли собит ва таѓйирнаёбанда дар назари
онон аст! Ва чун дини онњо бар асоси таќия ва фиреби
дигарон ва адами садоќат бо онњо устувор аст, ба унвони
таќия ва фиреб додани ањли суннат намозро (дар пушти
онњо љоиз донистаанд. Чунон ки Њури Омулї дар
«Васоили шиа» (5/388) боберо ба ин мафњум ихтисос
додааст. Пас, дар «Васоили шиа» (5/385) боберо ба унвони
«Истињбобу
иќоъи-л-фаризати
ќабла-лмухолифи
бињузурињо маъању» (мустањаб будани намоз хондан дар
пушти мухолиф ва њозир шудан бо ў) ва дар љилди 5,
сањ.385 боз њам боберо ба унвони «Истињбобу њузури-лљамоъати халфа ман ло юќтадо бињи ли-т-таќияти
валќиёму фи саффи-л-аввали маъању» (мустањаб будани
њозиршавї дар љамоат дар пушти сари касе, ки ба ў
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иќтидо карда намешавад аз љињати таќия ва истодан дар
сафи аввал њамроњ бо ў) тартиб додааст.Ва бад-ин сон
Буруљардї дар «Љомеъи ањодиси шиа» (6/410) боберо ба
унвони «Адами љавози намоз дар пушти сари мухолифи
эътиќодоти сањењ љуз барои таќия, ки дар он сурат барои ў
мустањаб аст,ки дар љамоати мухолифон њузур ёбад ва дар
сафи аввал њамроњ бо онон бошад», боз кардааст.
Ва боз њам дар њамин китоб (6/418) боберо ба унвони
«Суннат аст барои мард, ки намози фаризаро дар ваќти
худаш адо кунад, пас њамроњ бо мухолиф аз љињати таќия
онро бо мухолиф адо кунад, хоњ имом бошад ё маъмум ё
онро надонад ва ба онњо нишон бидињад,ки намоз
мехонад ва дар њоле ки намоз намехонад». Ба њамин
хотир, ваќте ки аз Абулќосим Хуї дар бораи намоз бо
љамоати мусулмонон пурсида шуд, чунон ки дар китоби
«Масоил ва рудуд» (љилди 1, сањ.26, муњри Ќум) омадааст,
дар љавоб гуфт «сањењ аст агар ба унвони таќия анљом
шавад». Ва хангоме ки Оятуллоњузмо Муњаммад Ризо
Мўсавии Гулпойгонї, чунон чи дар «Иршоду-с-соил» (38
мактаби фиќњии Кувайт) омадааст, дар бораи намоз
хондан дар масољиди мусулмонон мавриди суол ќарор
гирифт, љавоб дод: «њамаи инњо дар њолати таќия љоиз
аст, ба шарте ки тарк кардани намоз бо онњо ё дар
масољиди онњо сабаби азият, озор ва нафрат шавад». Ва
њамчунин дар китоби «Маљмаъу-л-масоил» (тавзеъи
мактаби ирфон, Кувайт 1/194) дар ин бора ки иќтидо
кардан ба љамоати суннињо дуруст аст ё не, мавриди суол
ќарор гирифт, љавоб дод: «Дар њолати таќия ишколе
надорад ва подоши он бузург аст». Ва њамчунин, ваќте ки
дар китоби «Фираќ» (сањ.39) дар бораи ин ки оё дуруст аст
ки ба унвони маъмум дар пушти сари суннї намоз
бихонам, бидуни ин ки худам ќироат кунам, мавриди суол
ќарор гирифт, дар љавоб гуфт: «чи дар њоли зарурат ва чи
дар њоли оддї ишколе дар он нест ва намоз дар њолати
имкон иъода мешавад».Валлоњу аъламу.
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Ва аз Алї Хоманаї дар китобаш «Аљвибату-листифтоот», сањ, 178, Дорулњаќ, Бейрут ) дар бораи дуруст
будан ё набудани намоз пушти сари суннї суол карданд,
вай дар љавоб гуфт: агар ба унвони навъе мадоро кардан
ба онњо бошад, намози љамоат дар пушти сари онњо
дуруст аст».
Эй бародари мусулмонам! Ваќте ки ин китоб тавассути
«Дору-н-набаъ» мунташир шуд, шиа аќидаи таќияро дар
назди худ ба кор бурданд ва вожаи « барои мадоро
карданро» ба љумлаи «љињати њифозат аз вањдати исломї»
таѓйир доданд ва Оятуллои онњо Козими Њароирї дар
китобаш «Фатовои мунтахаба» (1/75 мактабату-лфаќияти, Кувайт) дар ин бора ки оё намоз хондан пушти
бародарони ањли суннатамон бидуни таќия љоиз аст ё на
ва њукми фатвои хумайнї дар мавсими њаљ мабнї бар љоиз
будани намоз дар пушти сари суннї чист, дар љавоб гуфт:
«дуруст нест ва ќиёси он ба фатвои имом хумайнї дар
мавсими њаљ ќиёси маъал фориќ (нодуруст) аст».
Ва њамчунин дар њамон маъхази собиќ (сањ. 71) ваќте
аз ў пурсида шуд оё унвони вањдати исломї метавонад ба
унвони иллат ва хостгоње барои љоиз будани намоз дар
пушти суннї ќарор гирад, љавоб дод «вањдат ба унвони
иллат ва хосгоњ љоиз будани намоз дар пушти суннї
мањсуб мешавад, аммо бехтар аст, ки намоз иъода шавад».
Ва дар «Масоили фиќњї» (љилди 1, сањ. 107,
Дорулмулк) аз Оятулло узмо Муњаммадњусайни
Фазлуллоњ пурсида шуд бо таваљљуњ ба ин ки миёни мо ва
суннињо дар баъзе аз ањкоми намоз ихтилофоте аст, оё
дуруст аст, ки мо ба унвони маъмум дар пушти сари онњо
намози љамоат бихонем, љавоб дод: «ба унвони таќия ин
кор љоиз аст».
Ва њамчунин Мирзо Њасани Њоирии Ањќоќї дар
китобаш «Ањкоми шиа» (љилди 2/341/342 тањти унвони
«Фї мавориди-л-љамоъати» гуфтааст «дар њолати зарурат
ва таќия њузур дар љамоати мухолифон ва намоз хондан
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вољиб аст ва ба он иктифо мешавад». Ва гуфтааст:« њар
шиъї, ки ќабл аз њузур дар масљид битвонад намози худро
бихонад ва пас бо онњо дубора бихонад ё ин ки баъдан
намозашро иъода кунад, кораш дуруст аст». Ва гуфтааст
«суннат аст, ки ба унвони таќия ва мутобиати онњо ба
сурати зоњирї дар њолати оддї њам дар љамоати ањли
суннат њозир шавем ва дар сафи аввал њамроњ бо онон
биистем, аммо бењтар аст, ки бидуни иќтидо ба онњо
намози худро бихонем».
Бародари мусулмонам! Баъд аз њамаи инхо донистї, ки
намоз хондани шиа дар пушти сари суннї танњо ва танњо
фиреб ва найранг аст. Ва мубаллиѓи шиъи Муњаммад
Тиљонї ба ин фиреб эътироф карда. Чаро ки гуфтааст
«шиањо чї бисёр, ки бо ањли суннат ва љамоат ба унвони
таќия намоз мехонанд ва било фосила пас аз инќизои
намоз аќиб кашида ва шояд бештари онњо ба њангоми
руљўъ ба манзилаш намозро иъода кардааст» («Куллу-лњулули ъинда оли-р-Расули», сањ.160, Дорулмуљтабо.
Бейрут). Ва њамчунин ќарор додани дасти рост бар дасти
чап ва омин гуфтан баъд аз фотења, чунон ки ањли суннат
анљом медињад, дар назди шиа аз мубтилоти намоз
њастанд. Аммо дар њолати таќия метавон онњоро љоиз
донист.
Уламои рофизии зерин фатвои зайлро додаанд:
1. Рўњуллоњ Мўсавї Хумайнї дар «Тањриру-л-васила»
(1/186,2/190) муътаќид аст, ки ќарор додани дасти рост бар
дасти чап аз мубтилоти намоз аст, аммо ў ба унвони таќия
онро љоиз донистааст.
2. Оятуллоњузмои онњо Муњаммад Ризо Гулпойгонї
дар «Мухтасару-л-ањком» (68-69).
3. Оятуллоњузмои онњо Сайид Абдулаъло Сабзаворї
дар «Љомеъу-л-ањком» (92-93).
4. Њасани Њоири Ањќофї дар «Ањкоми шиа» 2-3251997.
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5. Муњаммад Њусайни Фазлуллоњ дар «Масоили
фиќњї» (1-92 Бейрут).
6. Мирзоалии Ѓаравї дар «Муљазу-л-фатовои-лмустанбата ва-л -ибодот» (сањ.181, Дорулмањаљљату-лбайзо, Бейрут).
7. Алии Систонї дар «Масоили мунтахаба» (сањ.139,
Дору-т-тавњид, Кувайт).
8. Љаводи Табрезї дар «Масоили мунтахаба» (сањ. 119,
«Мактабату-л-фаќия», Кувайт).
9. Абулќосими Хуї дар «Масоили мунтахаба,
мубтилоти намоз».
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9
ДУРУСТ БУДАНИ ЃАЙБАТ КАРДАНИ
МУХОЛИФОН (АЊЛИ СУННАТ)
Муљтањиди бузурги онњо Рўњуллоњ Мўсави Хумайнї
дар китоби «ал-Маќосибу-л-муњрима» (1/251), табъи Ќум,
Эрон» мегўяд: «мунсифона аст агар бигўем њамаи ин
ривоятњо ба навъе дар исботи ѓайбат кардан кусур
варзидаанд, балки шаке дар ин вуљуд надорад, ки ин
ривоятњо фаќат ва фаќат дар ѓайбат кардани муъмини
дўстдори аимаи њаќ ихтисос доранд».
Мегўям диќќат кунед, њурмати ѓайбат дар назди ў
танњо ба касе ихтисос дорад,ки муътаќид ба аимаи
дувоздањгона аст. Ва пеш аз он эътироф карда,ки
ривоятњо аз исботи њурмати ѓайбати онњо косир њастанд.
Ин услуби печидаи вайро хуб нигоњ кунед, аз ин лињоз ки
нагуфт ањли суннат, балки гуфт «дар кусури онњо аз
исботи хурмати ѓайбати онњо». Ва њамчунин Хумайнї дар
«Маќосиму-л-муњрима» (11/1249) мегўяд «зоњир чунин аст,
ки ѓайбат кардани муъмин хосатан њаром аст, аммо
ѓайбат кардани мухолиф љоиз аст, магар ин ки ба љињати
таќия ва ё масоили дигар аз ѓайбат кардани онњо худдорї
шавад». Ва Оятуллоњи онон Сайид Абдул Њусайн
Дастѓайб ки дар назди онњо ба шањиди мењроб мулаќќаб
аст, дар китобаш «Гуноњи кабира» (2/217, Дорулисломия,
Бейрут, 1988 њиљрї) мегўяд «бояд бидонем ихтисос дорад,
яъне касе ки муътаќид ба аќоиди ростин аст, ки аз љумлаи
онњо эътиќод ба аимаи дувоздањгона мебошад, ва бар ин
асос ѓайбат кардани мухолифон њаром нест».
Мегўям ин чизе аст, ки Дастѓайб ба он эътироф
мекунад. Ў яке аз наздикони имоми рофизиён Оятуллоњ
Хумайнї аст ва аз соли 1983 рањбарии инќилоб дар
Шерозро ба уњдаи ў гузоштанд. Бинобар ин, одами
ѓайбаткардаи ањли суннат ба таври ошкор ва бепарда моя
гирифта аз таќия аст, на ба ин хотир ки мусулмон њастем
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ва дар назди онњо дорои њурмат ва арзише њастем, чаро ки
ѓайбат кардани касе дар назди онњо њаром аст, ки муъмин
ва ошиќи аимаи дувоздањгона аст!
Шайхи онњо Муњаммад Њасани Наљафї њамон чиро ки
Хумайнї муќаррар карда, ў њам муќаррар кардааст. Ў дар
китобаш «Љавоњиру-л-калом» (22/63) мегўяд: «дар њар њол
чунин пайдост ин њурмати ѓайбат кардан фаќат ба
муъминони ќоил ба имомати аимаи дувоздањгона ихтисос
дорад ва дигар кофирон ва мухолифон њатто ба инкор
кардани як нафар аз аима (ъ) аз ин ќоида мустасно
њастанд».
Ва боз њам Муњаммад Њасани Наљафї (22/62) мегўяд:
«ба њар њол чунин ба назар мерасад, ки мебоист
мухолифонро бо мушрикон пайваст созем, чаро ки дар
њар ду куфри исломї ва имонї дида мешавад».
Балки носазогўї ба онњо дар назди оммаи мардум аз
бузургтарин ибодати бандагон аст, модоме ки таќия
монеъ нашавад ва бењтар аз ин ѓайбат кардани онњо
мебошад, ки сираи шиа дар тамоми асрњо ва сарзаминњо,
чи олим ва чи аввом, бар асоси он љорї шуда, то љое ки
коѓазњоро аз он саршор карданд, балки ѓайбат кардани
мухолифон дар назди онњо аз бузургтарин тоъот ва
комилтарин ќурубот (яъне комилтарин амалњоест, ки ба
василаи он наздикї ба Аллоњ њосил мешавад) аст!
Бинобар ин, љои тааљљуб нест, ки дар ин бора иљмоъ њосил
бишавад! Чунон ки баъзе онњо аз ин масъала дар тааљуб
њастанд, балки метавон иддаъо кард ѓайбат кардани
мухолифон аз љумлаи заруриёт аст, то чї расад ба
ќатъиёт?!
Сипас бар китобчае воќиф шудам тањти унвони
«Муняту-с- соил». Ин китобча иборат аст аз маљмўаи
фатовои муњиме аз Оятуллоузмо Абулќосим Хуї, ки
Дорулмуљтабо дар Бейрут дар соли 1412 барои бори
дувум онро табъ кард. Дар сањифаи 218 аз Хуї пурсида
шуда «оё ѓайбат кардани мухолиф дуруст аст?! Дар бораи
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ѓайбат кардани муъмин тавзењ дињед, ки дар «Минњољу- ссолињин» ба маънои оми Ислом омада, оё манзур маънои
хосси вилояти ањли байт аст?!». Хуї љавоб дод: «оре,
ѓайбат кардани мухолиф љоиз аст ва мурод аз муъмине, ки
ѓайбат кардани ў дуруст нест, ба маънои хос аст».
Ва шиа аз Паёмбар (с) ривоят кардаанд, ки вай
фармудааст: «Ваќте баъд аз ман ањли бидъат ва шакро
дидед, ошкоро аз онњо ибрози бараоту безорї кунед ва
зиёд ба онњо носазо бигўед ва зиёд дар бораи он ѓайбат ва
бадгўї кунед ва бар онњо туњмат бизанед, то дар фикри
тамаъ ва фасод кардани Ислом наяфтанд ва мардум аз
онњо бипарњезанд». Ин ривоятро шайхи онњо Абулњасани
Варом ибни Абў фироси Ашрї, мутавафои соли 605 њиљрї
дар китоби «Танбењу-л-хавотир ва назњату-л-маъруф
бимаљмуъати-л-варом» (сањ.162, љилди 2, табъи Бейрут,
муассисаи Аъламї) ва Муњаммад ибни Њасан Њури Омулї
дар «Васоили шиа» (љилди 11 сањ.508), ки муњаддиси онњо
тахриљ кардаанд ва ин ривоятро шайхи онњо Содиќи
Мўсавї аз Саљљод дар китобаш «Нањљу-л- ансор» зикр
карда ва дар њошияи сањ.152 дар тавзењи он гуфтааст. «дар
воќеъ, Имом Саљљод њар тасарруфро дар њаќќи ањли
бидъат, аз золимон гирифта то сўистифодакунандагон аз
уммати исломї, аъам аз бароат љустан аз онњо ва
носазогўї ба онњо ва тарвиљ кардани шоиоти бад бар
алайњи онњо ва бадгўї кардан аз онњо ва туњмат задан ба
онњо…..љоиз медонист. То ба фикри фасод кардани Ислом
дар сарзамини мусулмонон наяфтанд ва мардум њам ба
иллати чизњои бисёре ки мебинанд ва мешунаванд аз
суханони бад дар бораи онњо аз онњо дурї кунанд. Ва бадин тартиб аимаи исломї љињати аз байн бурдани ањли
куфр, зулм ва бидъат иќдом мекарданд. Пас, бояд
мусулмонон аз рањбарони худ ёд бигиранд ва бар равиши
онњо гом бардоранд».
Мегўям ба назари амиќ ба Исломи онњо нигоњ кун!
«Њар тасарруф ва иќдоме», «бароат љустан», «носазогўї»,
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«ѓайбат ва бадгўї кардан» ва натиљае ки охир
интизорашро мекашад ин аст ки «мардум ба иллати
бисёрии он чи ки мебинанд ва мешунаванд аз суханони
бад дар бораи онњо аз онњо дурї кунанд».
Ин њамон протоколњои уламои Яњуд ё чизе бештар аз он
аст!!
Албатта, танњо ба ин басанда накарда, балки аз
мусулмонон хостанд, ки ин услубњое, ки ба лињози шаръї
вонињодашуда њастанд, ёд бигиранд. Онњо ин масъаларо
дар њаќќи ањли суннатва рањбарони онњо амалї карданд.
Онњо ба Умари Форуќ туњмат задаанд, ки ў ба дарде
мубтало шуда, ки фаќат оби мардон ўро шифо медињад.
Ин мавзўъ дар китоби маъруфи онњо «Анвору-ннуъмония» (љилди 1, сањ.63) омадааст. Ба туњмате ки дар
ин китоб ба Умари Форуќ зада шуда хуб нигоњ кунед!
Ва боз ба њазрати Форуќ нисбат доданд, ки ў хоста
хонаи Фотимаро бисўзонад. Ва Муњаммад Љаводи
Муѓанния дар китобаш «Ин њамон вањњобият аст» мубоњ
кардани сењр (валъаёзу биллоњ) ќарор додани Ќуръон дар
њољатхона ба вањњобињо нисбат дода аст. Пас, оё шумо
шунидаед ё дидаед ё хондаед, ки яке аз вањњобињо ё
салафињо он чиро ки ин туњматзананда ба онњо туњмат
зада, мубоњ бидонад?!
Дар њаќиќат Ислом бо далелу бурњон ва сидќ, адл ва
инсоф бар душманонаш пирўз шуд ва бо носазогўї ва
тарвиљи шоиот ва бадгўї ва буњтон пирўз нашуд.
Аллоњтаъоло фармуда аст: «Душманї бо гурўње шуморо ба
гуноњ ва тарки адолат накашонад. Адолат кунед, ки ба
парњезгорї наздиктар аст» (сураи «Моида», ояи 8.)
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10
ДИНИ ЊАЌ ДАР НАЗДИ ШИА ЊАМОН
МУХОЛИФАТ КАРДАН АСТ БО ОНЧИ, КИ
АЊЛИ СУННАТ БАР ОН МЕБОШАД
Яке аз нависандагони муосири онњо Сайид Муртазо
Аскарї дар китобаш «Маъолиму-л-мударисатайн» (љилди
1, сањ 22-23, табъи мактабаи фиќњии Кувайт) мегўяд «аз
Мадинаи мунаввара дидан кардам ва баъд аз он ки дар
донишгоњи исломии (онљо) мустаќар гардидам, паёмњои
табрикї аз уламои мусулмони Ироќ дарёфт кардам ва
албатта, ки мусулмонони имрўза шадидан ба ин вањдат
ниёз доранд, чаро ки онњо дар нуќоти мухталифи дунё ба
истеъмори муњољими кофир мубтало шудаанд».То ин ки
дар љилди 1, сањ 23 мегўяд «ман фаќат барои ба ин сухани
ин сафарам ишора кардам, ки њамагон нињояти ихлоси
маро нисбат ба шиъоре, ки ман њомили он мебудам ва он
тарње, ки онро тарњ мекардам, дарёбанд. Ва гоње авќот он
дард ќалбамро ба њам мефушурд».
Мегўям муњаддиси онњо Њури Омулї дар «Васили
шиа» (18-84) аз Абдурањмон ибни Абўабдуллоњ ривоят
карда ки ў гуфта аст «Содиќ фармуда «агар ду њадиси
мухталиф бар шумо ворид шаванд, онњоро бо китоби
Аллоњ муќоиса кунед, пас, он чиро ки ба китоби Аллоњ
мувофиќ омад, баргиред ва он дигареро ки бо он
мухталиф омада аст, бозпас дињед. (Он мавзўъро) дар
китоби Аллоњ наёфтед, онњоро бо ривоятњои ом муќоиса
кунед. Агар бо ривоятњои онњо мувофиќ омад, онњоро во
нињед, ва он чиро ки бо ривоятњои онњо мухолиф омад,
баргиред». Ва маќсад бо омма касонески гумон бурданд
ки Љаъфари Содиќ дастур ба ахзи ончи ки мухолифи
онњост, њамон ањли суннат њастанд.Чунон ки муљтањидди
акбар ва роњили онњо Мањсинуламин дар китобаш «Аъёну
шиа» (1/21, табъи Доруттаъориф. Бейрут) ба ин амр тасрех
карда, он љо ки мегўяд «хоса ин чизе аст, ки ёрон бар худи
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мо дар муќобили ъома (касоне ки онњоро ба ањли суннат
ном мебаранд) итлоќ мекунанд». Марљаъи шиа Рўњуллоњ
Хумайнї дар китобаш «ар-Рисола» (2/83) мегўяд «дар њар
њол ишколе дар ин аст ки мухолиф кардан бо ъома (ањли
суннат ) аз мураљљањоти боби таъоруз аст». Ва устоде ки
(ба истиллоњ)) ба ба хотири вањдат (ашки тимсоњ мерезад),
яъне њамон Муртазои Аскарї ривояти собиќро, ки
мехоњад дарбайни ду ривояти мутаъориз онеро ки бо ањли
суннат мухолиф аст, баргирифта шавад, истихрољ карда
аст.Вай ќабл аз иродаи ин ривоят дар китоби мазкураш
(3/269) мегўяд «бар асоси ончи ки мо дар ин мабоњис зикр
кардем, сањењ ин аст он чиро ки аз ду њадиси мутаъориз бо
мактаби хулафо љўр даромад, во нињем».
Ин оѓи Аскарї нисбат ба уламои суннї оташи њасад ва
кинатузии дарунааш фаврон карда, ва дар китобаш (1/28)
мегўяд «уламои мактаби хулафаро дидаем, ки мутаффиќан
ва љамъан њар ривоятеро, ки наќди хулафои садри ислом
сар бикашад, китмон мекунад». Ва боз (1/254) мегўяд «яке
аз анвоъи китмонсозињое, ки мактаби хулафо анљом
медињанд, њифзи ривоёти сањењ ва онљо ќарор додани
ахбор ва нашри ривоятњои мавриди ихтилоф ба љои
онњост».
Ва боз дар сањифаи 254-и њамон китоб мегўяд «ин
навъи китмон, яъне китмони кулли ривоят ва адами
ишора ба он дар назди уламои мактаби хулафо бисёр ба
чашм мехўрад!». Ва дар љилди 2, сањ. 48-49 мегўяд
«мактаби хулафо, ваќте ки дарвозаи њадис гуфтан аз
Расулуллоњро бар рўйи мусулмонон баст, чунон ки ба он
ишора кардем, дарвозаи ањодиси исроилиро бар рўйи
онњо боз кард».
Дар воќеъ, ривоятхои бисёре аз шиа ворид шуда, ки
онњоро ба ахз ва ќабули ончи ки мухолифи ањли суннат
аст, ташвиќ мекунад.
Ва Њури Омулї дар «Васоили шиа» (18-85-86) ва
Рўњуллоњ Мўсавї Хумайнї дар «Расоил» (2/81) ва
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Муњаммад Боќири Садр дар «Таъорузи адилаи шаръї»
(сањ.359, табъи 2-юм, Дорулкитоби Лубнон, соли 1980) аз
Муњаммад Боќир ибни Абдуллоњ ривоят кардаанд, ки ў
гуфтааст «ба Ризо гуфтам, ки бо ду хабари мутазод чї кор
кунем?». Он гоњ гуфт «агар ду хабар бар шумо ворид шуд,
ки бо њам мутаноќиз буданд, онњоро, ки бо њам мутаноќиз
буданд, онњоро ки бо омма мухолиф аст, баргиред ва кор
набаред ва онњоро, ки бо ривоятњои онњо љўр дармеояд,
во нихед».
Ва шайх ва муњаддис ва муњаќќиќи онњо Муњаммад
ибни Њасан ибни Њури Омулї дар китоби «ал-Фусулу-лмуњимма фї маърифати усули-л- аима» (сањ.225, табъи
мактаби басирати Ќум, Эрон ) гуфтааст «ва ањодис дар ин
бора њамагї мутавотир њастанд.Теъдоди аз онњоро дар
китоби «Васоили шиа» зикр кардаем».
Шайхи онњо Юсуфи Бањронї дар «Њадоиќ» (1-95)
мегўяд: «Ва дар ин бора ривоятњои зиёде наќл шудаанд, ки
ба лињози муњтаво њамагї баёнгари ин њастанд, ки ба
ваќти маъраз ду ривояти онњоро бо мазњаби ома мавриди
муќоиса ќарор дињем ва онњоеро, ки бо онњо љўр
дарнамеояд, баргирем ва ќабул нанамоем».
Сипас шайх Юсуфи Бањронї дар љойи дигар аз
«Њадоиќ» (1/110) аз њукми худ баргашта, њукм ба љомеъ ва
шомил будани ин ривоятњо ва ахбор намудааст. Шайхи
онњо Њусайн ибни Шањобиддини Кар, ки дар «Њидоятул
аброр ило тариќи аимати-л-атњор» (сањ.102) мегўяд «омма
санги бинои кори худро бар асоси фиребзанї ва
пўшондани њаќ бо ботил ва намоёндани ботил дар симои
њаќ ва зебосозии он ба шеваи оммаписанд бино нињодаанд
ва њамаи касоне, ки рањи онњоро пўйида ва ба хотири
сомон додан ба шууни дунявии худ ба ёвагўињо мутавосил
шуда, њатто аз зоеъ шудани динашон њам, ибое
надоштаанд, ингуна њастанд. Дар миёни омма, ки баъзе
мунофї буда ва ба зоњир худро мусулмон муаррифї
карда, ва куфру казобро нињон дошта, ба зуњди сохтагї
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тазоњур карда, динашро мегирифт. Ва инсони каљфањм ва
камшуъур њар ончиро, ки мешуниду наќл карда. онро
бовар менамуд. Хоњ он ривоят ба нафъи ў буд ё ба зарари
ў».
Ва аз Оятуллоњ узмои онњо Козими Њоирї дар
китобаш «Фатовои мунтахаба» (љилди 1, сањ. 150.
Мактабаи фиќњии Кувайт) суоли зерро пурсиданд: «ба ин
тозаги аз бархе аз шиъин њам шунидаем, ки шахси шиъї,
ки мудаии олим будан аст, ба дуруст будани ибодат
кардан ба мазоњиби суннї, фатво додааст, шумо чи
мегўйед? Ва посухи шумо ба он шахс, ки мудаъии дониш
ва фазл аст, чист?». Гуфт: «ин каломи бепоя ва ботил аст».
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ЉОИЗ БУДАНИ САВГАНДИ ДУРЎЃ
БА УНВОНИ ТАЌИЯ ЉИЊАТИ
ФИРЕБ ДОДАНИ АЊЛИ СУННАТ
Ва њатто дар назди шиа савганди дуруѓ њам дастхуши
таќия шудааст. Шайхи фуќањо ва муљтањиди онњо
Муртазо Ансорї дар рисолаи «ат-Таќия» (сањ.73) ва
устоди фуќањои онњо Оятуллоњ, узмои онњо Абулќосими
Хуи дар «Танќињу шарњи урвату-л-вусќо» (4/278-307) аз
Љаъфари Содиќ ривоят кардаанд (ва онро аз ў сањењ
донистаанд), ки ў гуфтааст «њар коре ки шумо анљом
додаед ё ба сари он ба унвони таќия савганд хўрдаед,
дасти шумо дар он боз аст» (ва гуноње бар шумо нест).
Тибќи ин ривоёт, ки дар назди онњо сањењ аст, шиаи
пойбанд ва мутаањид аз савганд хўрдан ба дурўѓ ибое
надошта ва бо ин савганд сунниро фиреб медињад. Чаро
ки таќия мањдуд нест. Чунон ки шайхи фуќањои онњо
Муртазои Ансорї дар рисолаи «ат-Таќия» (сањ.72) аз
имоми маъсум ривоят мекунад, ки ў мегўяд «таќия коре
мањдуд нест ва њар даќиќае, ки анљом мегирад,
иншааллоњ, анљомдињандаашон њатману њатман подош
дода хоњад шуд». Шиаён додани њуќуќи моли аъам аз хумс
ва закотро ба мухолифон фаќат аз манзари маслињати
шахсии худ нигоњ мекунанд, зеро ваќте ки Оятуллоњ узмои
онон Абулќосими Хуї дар ин иртибот мавриди суол
ќарор гирифт, љавоб дод «дуруст нест, аммо агар
маслињат иќтизо кунад, анљом додани он ба мухолифон
љоиз аст». Дар китоби «Масоил ва рудуд» (сањ.64, аз љузъи
аввал чопи чопхонаи муњри Ќум дар Эрон мунташиршуда
аз тарафи Дорулњоди, с.1412 њиљрї) дар ин маврид аз ў
омада аст: «бинобар хайр ва манфиати шиа аз ќабили
закот ва ѓайри он танњо ба шиа (њамнавъи худаш) ихтисос
дорад. Ва то замоне мухолифон аз он бањраманд хоњанд
шуд, ки манфиате чунин водор менамояд. Монанди суд
истифода кардан аз ниёзмандињои тангдастон ва таѓйир
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додани онњо ба мазњаби ташаюъ, чунон ки дар давлатњои
Осиёву Чин њосил шудааст. Аз љумла, дар Индонезия,
Малайзия, ўрдугоњи фаластинї дар Лубнон ва њамчунон
дар давлатњои Африкої њамчун Танзония, Ниљерия ва
Угандо њамчунин шудааст. Боре мубаллиѓони шиъї аз
фуќарои ањли суннати ин манотиќ сўйиистифода карда ва
онњоро ба сўи мазњаби ташаюъ мекашонанд. Ва њамакнун
кумитаи имдоди Хумайнї ва муассисоти дигари онњо
љињати шиа сохтани умуми мардум ва љалби њамкории хос
дар Афѓонистон сахт талош меварзиданд».
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12
ТУЊМАТ ЗАДАН БА МУСУЛМОНОН
Аз љумлаи туњматњои шиъї ба умати Ислом он аст, ки
Маљлисї дар «Бињору-л-анвор» (љилди 24, сањ.312, боби
67) ва Ќулайнї дар «Равза» ривояти шумораи 431 аз
Боќир ривоят карданд, ки ў гуфтааст «ба Худо, эй абў
Њамза, мардум њама њаромзода њастанд, ба љуз шиањои
мо!!».
Ва дар тафсираш (љилди 2, сањ.234, табъи Аъламї,
Бейрут) ва Бањронї дар тафсири «ал-Бурњон» (љилди 2,
сањ. 300 Доруттафсир, Ќум, Эрон) аз Љаъфар ибни
Муњаммади Содиќ ривоят карда, ки ў гуфта аст «њар
фарзанде, ки ба дунё меояд, ќатъан, иблисе аз иблисњо дар
канори ўст, агар бидонад, ки ў аз шиаи мо аст, шайтонро
аз ў дур медорад ва агар аз шиаи мо набошад, шайтон
ангушти сабобаи худро дар маќъадаш фишор медињад,
дар натиља зансифат хоњад шуд ва агар духтар бошад,
ангушташро дар фарљаш мефишорад, ки дар натиља
бадкора мешавад».
Ва Маљлисї дар «Бињору-л-анвор» (љилди 101, сањ. 85),
боби «Фазли зиёрати вай дар рўзи арафа ва ду ид» ва
Садуќ дар «Ман-ло-яњзуруњу-л-фаќињ» (љилди 2, сањ. 431)
дар боби «Савоби зиёрати Паёмбар (с) ва аима» (табъи
Дорулазвои Бейрут) аз аби Абдуллоњ ривоят кардаанд, ки
гуфт ман ба ў гуфтам «Аллоњ таъоло дар шомгоњи арафа
ќабл аз он ки ба ањли мавќиф нигоњ кунад, ибтидо ба
зоирони Њусайн нигоњ мекунад?». Гуфт: «Оре». Гуфтам
«иллати ин масъала чист?». Гуфт «барои он ки онњо
авлоди њосилшуда аз зино њастанд ва дар инњо авлоде аз
зино нест».
Абдуллоњи Шибр дар китобаш «Таслияту-л-фуод фи
баёни -л-мавт ва-л-миъод» (сањ.162, Дору-л-аъламї,
Бейрут) фаслеро зикр кардааст, аз љумла «…ваќте ки рўзи
ќиёмат фаро мерасад, мардум њамагї бо номи модар садо
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мешаванд, магар шиаи мо,ки бо номи падаронашон садо
мешаванд, азбаски тавлидашон пок будааст».
Ва Ќулайнї дар «Кофї» ( љилди 6, сањ 391, Дорулазвои
Бейрут) аз Алї ибни Асбот аз Абўњусайни Ризо ривоят
карда, гуфтааст, ки аз ў шунидам, ки мегуфт «ва ёде аз
Миср кард Паёмбар (с)-у фармуда: «Дар зарфњои
сафолини онњо ѓизо нахўред ва бо гилу лойи он
сарњоятонро нашўед, зеро ѓайратро аз байн мебарад ва
даюсиро ба љой мегузорад».
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ТУЊМАТ ЗАДАН
БА УММУЛМУЪМИНИН ОИШАИ СИДДИЌА (Р)
Шиа гумон бурдаанд, ки ояти 10-уми сураи «Тањрим»,
ки мегўяд: «Худо барои кофирон мисоли зани Нўҳу зани
Лутро меоварад, ки ҳар ду дар никоҳи ду тан аз бандагони
солеҳи Мо буданд ва ба он ду хиёнат карданд. Ва онҳо
натавонистанд аз занони худ дафъи азоб кунанд ва гуфта
шуд: «Бо дигарон ба оташ дароед!», мисолест, ки
Аллоњтаъоло онро дар иртибот бо Оиша (р) ва Њафса (р)
барои Паёмбар (с) задааст…
Ва баъзе аз шиањо «хиёнат» дар ин гуфтаи Худоро
(фахонатоњумо) ба иртиботи фоњшиа (паноњ бар Худо)
тафсир кардаанд.
Муфассири бузурги шиї оќои Ќумї дар тафсири ин оя
гуфтааст: «ба Худо манзури Худо аз «фахонатоњумо»
фаќат ва фаќат фоњшиа аст. Ва бояд бар (фалон зан) ба
хотири коре, ки дар роњ карда, њад зада шавад ва (фалон)
ўро дўст медошта, чун он зан хост, ки ба фалон љо њозир
шавад, он фалон ба он зан гуфт «њалол нест, ки бидуни
мањрам хориљ шавї», ба њамин хотир худро ба аќди он
фалонї даровард».
Њамчунин, ин ривоятро Бањронї дар «ал-Бурњон»
(љилди 4, сањ 385, Доруттафсири Ќум) зикр кардааст.
Бародари мусалмонам! Дар њаќиќат, шиа, ваќте ки ба
љойи Оиша «фалон зан» гуфта таќияро ба кор бурдаанд, ё
ваќте аломати ду ё се нуќтаро ќарор медињанд, њамагї аз
боб ва ривоятњои дурўѓине, ки шиа ривоят кардаанд,
таъйид мекунанд, ки манзур аз (фалон зан) њамон Оишаи
Сиддиќа (р) аст, аз љумла ваќте ояти «Аннабию авло
билмуъминина мин анфусињим ва азвољуњу умањотуњум» (ва Аллоњ таъоло занони паёмбарашро ба мусалмонон
њаром сохт) нозил шуд, Талња хашмгин шуд ва гуфт
занони Муњаммад бар мо њаром мешавад, ва у бо занон
издивољ мекунад, агар Аллоњ Муњаммадро бимиронад,
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дар миёни пойњои занонаш метозем, он чунон, ки ў дар
миёни пойњои занони мо метозад»3.
Воќеан, ин шиъаён ваќќоњатро ба њади худ
расондаанд, дар њоле ки Аллоњ таъоло мегўяд: «Занони
паёмбар модараш Шумо њастанд», онњо (шиъиён) ба худ
љуръат дода ва ин ривоётро Бањронї дар « ал- Бурњон»
(љилди 3, сањ. 333 ва 334) ва Султони Љанодї дар «Баёни
саодат» (љилди 3, сањ. 253,Бейрут) ва Зайналобиддини
Набботї дар «Сироталмустаќим» (љилди 3, сањ. 2335, чопи
Муртазавї) зикр кардаанд……
Ва њамчунин Њофизи Шиъи Раљаб Бурсї дар китобаш
«Машориќу анвори-л- яќин» (сањ. 86, чопи Аъламї
Бейрут) ба њазрати Оиша (р) туњмат зада, онљо ки гуфта
аст: «Оиша чил динор аз роњи хиёнат љамъ кард ва онњоро
дар миёни муѓризони њазрати Алї таќсим кард».
Олими шиъи Маљлисї њам ба њазрати Оиша (р) туњмат
зада, ваќте ки ин ривоятро мегўяд «Оиша ва Алї бо њам
дар як бистар ва дар як лињоф мехобиданд». Зикр карда
аст ў дар китобаш «Бињору-л-анвор» (љилди 4, сањ. 2 Дору
Ињёи-т-туроси-л-арабї Бейрут). Ривоятро чунин наќл
карда аст: «Алї гуфт бо Расули Худо мусофират кардам,
дар њоле ки ба ѓайр аз ман хизматгоре надошт ва ў лињофе
дошт ва ба ѓайр аз он њељ лињофе дигаре надошт ва Оиша
њам њамроњи ў буд. Ва Расули Аллоњ миёни ман ва Оиша
мехобид. Ва ба ѓайр аз он лињоф бар мо се нафар лињофе
дигаре набуд. Ваќте, ки барои намози шаб бархост, аз
васат лињофро гирифт, ки миёни ман ва Оиша буд ва онро
канор зад. То љое, ки он лињоф ќолинчаеро ки дар зери мо
буд, ламс мекард. (Аз забони як сањобии муњтарам чунин
бешармона густохї мекунанд Худо шоњид аст, фаќат ва
фаќат ба хотири амонат ин ривоят тарљума шуд).
3

Албатта банда њамчун мутарљим аз инки ин ривояти дурўѓин ва
бешармонаро тарљума мекунам аз Аллоњтаъоло ва љаноби Расули
акрам (с) маъзаратхоњї мекунам. Воќеан, шиъањо дар бешармї аз
њади худ гузаштанду ба дурўѓ аз забони як сањобии муњтарам (Талња)
чунин густохї карданд.
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ТУЊМАТ ЗАДАН
БА ЊАЗРАТИ УМАР ИБНИ ХАТТОБ
Шиъа гумон бурда, ки њазрати Умар аз ноњияи маќъад
дучори як навъи беморї шуда буд, ки фаќат бо оби
мардон ором мегирифт. Ин сухани касифро аломаи шиа
Неъматуллоњи Љазоирї дар китобаш «Анвору-лнуъмония» (љилди 1, сањ.36 Аъламї Бейрут) зикр карда
аст. Ва онњо тасрењ кардаанд, ки Умар аз љумлаи касоне
буд, ки мардон аз пушт бо ў духул мекарданд
(астаѓфируллоњ аз ин туњмати бузург!).
Дар њаќиќат, муфасири шиъи Айёшї дар тафсираш
(љилди 1, сањ. 202) ва њамчунин Бањронї дар «ал – Бурњон»
(љилди 1, сањ. 416) ривоят кардаанд, ки марде бар аби
Абдулло ворид шуд ва гуфт: «Асалому алайкум ё
амиралмуъминин». Он гањ ў бар рўи поњояш истод ва гуфт
кофї аст. Ин исме аст, ки фаќат муносиби њазрати Алї
аст, ки Худо ўро бо ин ном нињода аст. Ва њамагї ба он
розї шуданд. Ва касе (љуз Алї ба ин исм мусамо шавад)
розї ва хушнуд намешавад ба ин исм, магар ин ки амали
мухолифи иффат ба ў анљом дода бошанд ва агар ќаблан
бо ў ин амалро анљом надодаанд, ба ин амал мубтало
мешавад. Ва ин њамон ќавли Аллоњ таъоло дар китобаш
аст, ки мегўяд: «Мушрикон ба љои Аллоњ танњо бутњоеро
ба фарёд мехонанд, ки номи духтаронро бар онњо
нињодаанд ва љуз шайтони саркашро ба фарёд намехонанд»
(сураи «Нисо», ояти 117).
Гўяд гуфтам «пас, ќоими Шумо ба чї хонда
мешавад?». (Гуфт:) «Ба ў гуфта мешавад Асалому алайка ё
баќиятуллоњ, салом бар Шумо, эй писари расули Худо!».
Ва бадењї аст, ки њазрати Умари Форуќ нахустин касе
аст, ки ба амиралмуъминин номгузорї шуд.
Ва алломаи шиъї Зайналобиддини Наботї дар
китобаш «Сироталмустаќим» (љилди 3, сањ.28) зери
унвони «Сухане дар бораи пастии ў (яъне Умар) ва
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бадниятии ў» гуфта аст «Умар ибни Хаттоб хабисуласл
буда…. ўро зани зинокор ба дунё овардааст. Ў туњмат зада
ба њазрати Усмон ибни Аффон (р) низ. Олими шиъи
Заинал-обиддин Наботи дар китобаш Сироталмустаќим
љилди 3 сањ -30 – гуфта аст: Занеро назди Усмон оварданд
то бар ў њадди иќома кунад. Он гоњ Усмон бо он зан
наздикї кард, пас дастур ба раљм кардани ў дод». Ва дар
њамон китоб гуфта аст: «Дар њаќиќат, Усмон аз љумлаи
касоне буд, ки бо ў бозї мешуда ва ў њам љинси бозї
буда». Ва ин каломи пасту беарзишро низ Неъматуллои
Љазоирї дар «Анвору-л-нуъмония» (љилди 1, боби 1, сањ.
61. Маркази пахши аълам, Бейрут) зикр кардааст.
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13
ДАШНОМ ДОДАНИ ШИА БА САЊОБА (Р)
ВА ТАКФИР КАРДАНИ ОНЊО
Шиъањо оётеро ки дар бораи мунофиќон ва кофирон
нозил шудаанд, ба асњоби маќоми аввал таъвил карда, аз
љињати таќия бо рамзњои муайян ба халифањои сегона –
Абўбакр, Умар, Усмон (р) ишора мекунанд. Монанди
файсал – Абўбакр ва рамаъ –Умар ва наъсал –Усмон ва
фалон, фалон ва фалон, яъне Абўбакр, Умар ва Усмон
(аввал ва дувум ва савум). Њабтар ва дулом, яъне Абўбакр
ва Умар ё Умар ва Абўбакр ва њамчунин Фираъвн ва
Њомон ё гусолаи уммат ва Сомирї, яъне Абўбакр ва
Умар.
Аммо дар сояи њукумати Сафавї то андозае низоми
таќиякорї бардошта шуд ва ин дафъа ошкоро
бузургтарини асњоби њазрати Муњаммад (с)-ро мавриди
такфир ќарор доданд.
Ин њама баъзе таъвилоти онњо манзури шумо хоњад
гардид: Ќулайнї дар «Кофї» (љилди 8, ривояти шумораи
523) аз Абўабдулло ривоят карда, ки барои ин оят:
«Парвардигоро, париён ва инсонњое, ки моро гумроњ
карданд, ба мо нишон бидењ, то онњоро зери ќадамњоямон
ќарор дињем, то онњо аз љумлаи фурўмоягон шаванд»
(сураи «Фуссилат», ояти 29) гуфтааст: «он ду, њамонњо
њастанд». Пас гуфт: «ва фалонї шайтон буд».
Маљлисї дар «Мироту-л-уќул» (љилди 26/488), дар
шарњаш бар «Кофї» дар баёни муроди соњиби «Кофї» аз
(он ду), гуфта аст: «он ду, яъне Абўбакр ва Умар, ва мурод
аз фалон, Умар аст, яъне љинни зикршуда, дар оят њамон
Умар аст. Ба далели он ки ў шарики шайтон буда, чун
њаромзода буд, ё ин ки ў дар макру найранг њамчун
шайтон буд. Агар ин якеро меъёр ќарор дињем, акси он
њам мувофиќ меояд, ба ин маъно ки мурод аз фалонї
Абўбакр бошад».
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Дар тасфири «Айёшї» (1/121) «ал-Бурњон» (2/208), «асСофї» (1/242) аз Абўабдулло ривоят мекунанд ки ў гуфта
аст «ин ки Аллоњтаъоло мефармояд: «Ва аз гомњои шайтон
пайравї макунед» (сураи «Баќара», ояти 168) ба Худо
(манзураш) аз гомњои шайтон вилояти (хилофати) фалонї
ва фалонї аст». Яъне Абўбакр ва Умар.
Ва дар тафсири «Айёшї» (1/355) ва «ал-Бурњон» (2/471)
ва «ас-Софї» (3/246) аз Абўљаъфар дар иртибот ба ин
ќавли Худованд: «Ва њаргиз гумроњонро ёвар ва мамадгори
худ намегирам» (сураи «Ќањф», ояти 51) ривоят аст, ки
Паёмбар (с) фармуд: «Худоё, ин динро бо василаи Умар
ибни Хаттоб ё ба василаи Абўљањл ибни Њишом азиз ва
таќвият намо». Ин буд, ки Худованд ин ояро нозил
фармуд: «Ва њаргиз гумроњонро ёвар ва мададгори Худ
намегирам» (сураи «Ќањф», ояти 51).
Ва дар тафсири «Айёшї» (1/307) ва «ас-Софї» (1/511)
ва «ал-Бурњон» (4221) аз Абўабдулло ривоят кардаанд, ки
ў дар иртибот бо ин гуфтаи илоњї: «Касоне, ки имон
оварданд, сипас кофир шуданд ва дубора имон оварданд ва
бори дигар кофир шуданд ва бар куфрашон афзуданд»
(сураи «Нисо», ояти 137), гуфт: Ин оя «дар иртибот бо
фалонї ва фалонї нозил шуд» (яъне Абўбакр ва Умар).
Онњо дар ибтидо ба Расул (с) ва оли (хонадони) вай имон
оварданд, ва сипас ваќте ки вилоят (њокимият) бар онњо
арза шуд, кофир шуданд, онљо ки Паёмбар (с) фармуд:
«Ман кунту мавлоњу фа Алиюн мавлоњу» (њар кас ки ман
мавлои ў њастам, пас Алї њам мавлои ўст). Пас, ба байъат
кардан бо амири муъминон имон овардаанд, чаро ки ба ў
гуфтанд «ба дастури Худо ва дастури Расулаш (бо ту
байъат мекунем ва ту амири муъминин шудаї). Пас,бо ў
байъат карданд ва он њангом ки Расули Худо (с) вафот
намуд, куфр варзида, байъати ўро эътироф ва иќрор
накарданд. Пас, ба хотири ин ки байъатњои ўро ба
байъати бо худ баргирифтаанд (ва худро ба љойи ў
нишонданд), бар куфрашон афзуда гашт. Пас, бо ин њисоб
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чизе аз имон дар инњо боќї намондааст».
Ва дар тафсири «Айёшї» (2/24) ва «ал-Бурњон» (2/309)
аз Ибни Љаъфар ривоят шуда ки ў дар бораи гуфтаи
Аллоњ таъоло: «Ва гуфт шайтон, ваќте ки файсала карда
шуд кор» (сураи «Иброњим», ояти 21) Гуфтааст: «њамон
дувумї аст ва албатта, дар Ќуръон нест ва шайтон гуфт,
магар ин ки (он шайтон) њамон дувумї аст». Манзурашон
аз «дувумї» Умар аст.
Ва дар «ал-Вофї», китоби ал-Њуљља, боби «Ончи дар
бораи онњо (ъ) ва дар бораи душманонашон нозил шуда»
(муљаллади 3, љилди 1, сањ. 920) аз Зурора аз Абиљаъфар
ривоят мекунанд, ки ў дар иртибот бо ин ќавли Аллоњ:
«Шумо дигаргунињо ва ањволи гуногунеро пушти сар
менињед» (сураи «Иншиќоќ», ояти 19) гуфт «эй Зурора, оё
уммат баъд аз Паёмбараш (с) дар робита бо масъалаи
фалон ва фалон ва фалон, яъне Абўбакр, Умар ва Усмон
аз њоле ба њоли дигар интиќол наёфтааст?!».
Олими онњо Файзи Кошонї гуфтааст: «рукубу
табаќотињим» киноя аст аз ин ки яке пас аз дигар ба
хилофат гузошта мешаванд». Ва ваќте ки ба ин оят
мерасанд: «Ва аимаи куфрро бикушед» (сураи «Тавба»,
ояти 12) мебинем, ки дар тафсири Айёшї (2/83) ва
«Бурњон» (2/107) ва «Саффо» (2/324) аз Њанон, аз Аби
Абдулло ривоят шуда ки ў гуфта аст «аз ў шунидам, ки
мегуфт мардуме аз Басра бар ман ворид шуданд. Дар
бораи Талња ва Зубайр аз ман суол карданд. Ман њам
гуфтам онњо ду имом доштанд, ки аз аима ва пешвоёни
куфр буданд». Ва онњо љибт ва тоѓутеро, ки дар ин оят
омадааст: «Оё надидї касонеро, ки бањрае аз китоби
(Худо) ба онњо дода шуда бо ин њол ба љибт ва тоѓут бут
ва бутпарастон имон меоварданд» (сураи «Нисо», ояти
51) ба ду ёр, муовин ва домоду халифањои Расули Аллоњ
(с), яъне Абўбакри Сиддиќ ва Умари Форуќ тафсир
мекунанд.
Ба тафсири «Айёшї» (1/273) «ас-Софї» (1/459) ва «ал104

Бурњон» (1/377) нигоњ кунед! Ва Айёшї дар тафсираш
(2/263) ва Буњронї дар «ал-Бурњон» (2/345) аз Абўбасир аз
Љаъфар ибни Муњаммад ривоят кардаанд, ки ў дар бораи
ин гуфтаи Аллоњ таъоло гуфтааст: «Љањаннам оварда
мешавад, дар њоле ки њафт дарвоза дорад» (сураи «Њиљр»,
ояти 44) дарвозаи аввали он махсуси золим аст, ки њамон
зурайќ (Абўбакр) аст ва дарвозаи дувуми он махсуси
њабтар (Умар) аст ва дарвозаи савум барои савумї
(Усмон) аст ва дарвозаи чањорум махсуси Муовия аст ва
дарвозаи панљум барои Абдулмалик ва дарвозаи шашум
барои Аскар ибни Њавсар ва дарвозаи њафтум барои
Абисалома аст. Инњо дарвозањое њастанд барои касоне, ки
аз онњо пайравї мекунанд».
Маљлисї дар «Бињору-л-анвор» (7/307) дар тафсири ин
иборат гуфтааст: «Зурайќ, яъне кабуд, киноя аз аввалї
аст, чаро ки араб чашми кабудро шум (бехосият)
медонистанд. Ва њабтар њамон рўбоњ аст ва шояд ба ин
иллат бо киноя ба ў рўбоњ гуфта шуда, ки хеле маккор ва
њиллагар будаст. Алббата, дар ривоятњои дигар њабтар ва
рўбоњсифатиро ба аввалї нисбат додаанд ва ин њам
зоњиртар аст. Ва имкон дорад ки мурод дар ин љо њам
њамин бошад. Ва аз њамин љињат дувумиро муќаддам
дошт, чароки ў бадбахттар ва хашмгинтар ва тундтар аст.
Ва Аскар ибни Њавас киноя аз баъзе хулафои банни
Умайя ё бани Аббос ва њаминтавр Абўсалама киноя аз
Абўљаъфари Давониќї аст ва эњтимол дорад, ки Аскар
киноя аз Оиша ва дигар ањли Љумал бошад, чароки номи
шутури Оиша Аскар будааст ва ривоят шуда ки ў (Умар)
шайтон буда аст».
Ва Абўљаъфар дар бораи ин фармудаи илоњї: «Ва
онгоњ ки шабро дар тадобир ва суханоне мегузаронанд, ки
(Аллоњ) намеписандад» (сураи «Нисо», ояти 108) гуфтааст
«фалонї ва фалонї ва фалони яъне Абўбакр ва Умар ва
Абўубайда ибни Љарроњ мебошанд. Ин ривоятро Айёшї
дар тафсираш (1/301) ва тафсири «ал-Буњрон» (1/414) зикр
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кардааст. Ва дар ривояти дигаре аз абул Њасан омада, ки
онњо ва Абўубайда ибни Љарроњ будаанд. Њамон манбаи
пеш аз ин ривоятро њам зикр карда аст. Он ду, яъне
Абўбакр ва Умар, ва дар ривояти севумї: аввал ва дувумї
ва Абў убайда ибни Љарроњ њастанд (аввал ва дувум, яъне
Абўбакр ва Умар). Маъхази собиќи ин ривоятро низ наќл
кардааст. Онњо њамчунин «фањшо» ва «мункар» дар
гуфтаи Аллоњ таъоло (ва янњо ъанилфањшои валмункари)ро ба вилояти Абўбакр ва Умар ва Усмон тафсир
кардаанд. Онњо дар тафсири «Аёшї» (2/289) ва «Бурњон»
(2/381) аз Абўљаъфар ривоят мекунанд, ки ў гуфтааст «ва
аз фањшо нањй мекунад», фањшо аввал аст(Абўбакр) ва
мункар дувумї, (Умар) ва баѓй,(Усмон) севум аст. Дар
«Бињору-л-анвор» (27/85) омадааст «гуфтам (ровї ба
имомашон мегўяд) Худо туро ислоњ созад, душманони
Аллоњ чї касоне њастанд?». Гуфт: «бутњои чањоргона».
Гуфтам: «онњо кистанд?!». Гуфт «Абўфайсал ва Рамъ ва
Наъсал, ва Муовия ва касоне ки аз онњо пайравї
мекунанд, пас касе ки бо онњо душманї кунад, дар
њаќиќат бо душманони Аллоњ душманї кардааст».
Шайхи онњо Маљлисї дар «Бињору-л-анвор» (27/58)
дар баёни ин истилоњот мегўяд «Абўфайсал, Абўбакр аст,
чаро ки «файсал» ва «бакр» дар маънї мутародифанд ва
Рамаъ њам маќлуби (бараксхондаи калимаи) Умар аст ва
Наъсал (пирмарди ањмаќ, гурги нар, ал-Мунљид љилди 2
сањ 1962 (мутарљим)-) њамон Усмон аст.
Ва дар бораи ин гуфтан илоњї: «Оё (аъмоли кофирон)
њаммонанди торикињои дарёе жарф ва амиќ аст ки мављ
бар мављ ўро мепўшонад ва бар фарозаш абр аст:
торикињое, ки рўи њам анбошта шуда» (сураи «Нур», ояти
40), гуфтаанд: «фалон, фалон ва фалон мурод аст дар
дарёи жарф, ки мављ яъне Наъсал ба фарози мављ, яъне
Талња ва Зубайр ва торикињои рўи њам анбошта, яъне
Муъовия».
Маљлисї дар «Бињору-л-анвор» (23/306) гуфтааст
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«мурод аз фалон ва фалон Абўбакр ва Умар ва мурод аз
Наъсал њамон Усмон аст». Ва њамчунин аз љумлаи
истилоњоти онњо барои ишора кардан ба шайхайн таъвил
кардани онњо аз сураи «Лайл» – «Ќасам ба рўз чун намоён
кунад Офтобро» (сураи «Шамс», ояти 2) аст ва гуфтаанд:
Њамон ќиёми ќоим (Мањдї) аст.
Њабтар ва дулом њастанд, ки њаќ бар сари онњо парда
афканда. Ин ривоятро Маљлисї дар «Бињору-л-анвор»
(24/72/73) ва Ќумї дар тафсираш (2/457) зикр карда аст.
Шайхи њукумати сафавї – дар замонаш – Маљлиси дар
«Бањору-л –анвор» (24/73) гуфтааст «њабтар ва дулом
Абубакр ва Умар њастанд».
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БАЪЗЕ СУХАНОНИ ОНЊО ДАР ТАКФИРИ
САЊОБА ВА ДАШНОМ ДОДАН БА ОНЊО
Олими шиъа Неъматуллои Љазоирї дар китобаш
«Анвору-л-нуъмония» (љилди 2, сањ. 244 аз маншуроти
Аъламї Бейрут) мегўяд: «имомия (яъне шиаи
дувоздањимомї) ошкоро дар бораи имомати њазрати Алї
сухан гуфтаву ба он ќоил шуда ва сањобаро кофир дониста
ва бо онњо ба мухолифат бархоста ва имоматро ба
Љаъфари Содиќ ва сипас ба фарзандони маъсумаш (ъ)
интиќол додаанд. Ва муаллифи ин китоб аз ин фирќа аст
ва ин фирќа, иншоаллоњ, фирќаи наљотёфта аст».
Ва алломаи шиъа Муњаммад Боќири Маљлисї дар
китобаш «Миръоту–л – уќул» (љилди 26, сањ. 213) ривояти
муртадшавии асњобро ба гумони шиъа сањењ дониста аст.
Ќулайнї дар «Равза» аз Кофї, аз Абў Љаъфар ривоят
карда, ки ў гуфтааст: «он мардум баъд аз Паёмбар (с)
иртидод ёфтанд,яъне кофир шуданд ба љуз се нафар».
Гуфтам: «онњо чї касоне њастанд?». Гуфт: «Миќдод ибни
Асвад ва Абўзари Ѓифорї ва Салмони Форсї, ки рањмату
баракоти Худо бар онњо бод». Ва Сайид Муртазо
Муњаммад Њусайни Наљафї дар китобаш «Њафт нафар аз
салаф» (сањ. 7) гуфта аст «дар њаќиќат Паёмбар (с) ба
асњобе гирифтор шуд, ки баъдан аз дин баргаштанд,
магар теъдоди андаке». Ва олими шиъа Неъматуллоњи
Љазоирї дар китобаш «Анвору-л-нуъмония» (љилди 1, б.1,
сањ.53) гуфта аст: «Абўбакр дар пушти Паёмбар (с) намоз
мехонд, дар њоле ки бут дар гарданаш овезон буд, ва
саљдааш барои он бут будааст».
Ва Зайналобиддини Наботї дар китобаш «Сироти
мустаќим» (љилди 3, сањ. 129) гуфтааст «Умар ибни
Хаттоб кофир буд, куфрашро пинњон медошт ва
исломашро зоњир мекард».
Ва њамин аллома дар китобаш «Сироти мустаќим»
(љилди 3, сањ. 161-162) ду фаслро боз карда, ки фасли
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аввалро «Модари шароратњо–Оиша умулмуъминин» ва
фасли дуввумро «Фасл дар бораи хоњараш Њафса» ном
нињодааст. Ва дар њаќиќат аллома Маљлисї дар китоби
«Миръоту-л-уќул» (љилди 25, сањ. 151) дар тавзењи
ривояти дарозе дар «Кофї» (љилди 8, ривояти шумораи
23) гуфтааст: «Дар њаќиќат, Аллоњ таъоло он золимон ва
љабборонро дар бењтарин њолаташон кушт….. ва
Њомонро миронд ва Фиръавн-ро њалок кард». Маљлисї
гуфта «ин ривоят сањењ аст ва Умар ва Фиръавнро њалок
кард, яъне Абўбакр ва эњтимоли акс њам дорад» Ва
далолат бар ин дорад, ки мурод он ду бадбахт њастанд».
Маљлисї дар «Миръоту-л –уќул» (љилди 26, сањ. 167)
ривояти Ќулайнї, ки онро дар «Равза» (сањ. 187, ривояти
301) наќл карда, сањењ дониста аст. Он ривоят аст: «аз
Аљлон, Абўсолењ ривоят аст ки ў гуфт «ба Абўабдулло
ворид шудам ва ба ў гуфтам фидоят бишавам, ин ќубаи
одам аст?». Гуфт «оре, ва мазорњо ва гунбадњои зиёде
барои Худо њаст. Огоњ бошед ки дар пушти маѓриби шумо
сиюнуњ маѓриб вуљуд дорад, ки сарзамини сафедранг асту
пур аз халоиќ ва аз нури он талаби рушанї мекунанд.
Онњо ба андозаи як чашм бар њам задан њам нофармонии
Аллоњ накардаанд, њоли халќи одамро дониста бошанд ё
надониста њамаи ин мардумон аз фалон ва фалон
табарро(безорї) мељўянд». Ва Маљлисї гуфта ин ривоят
сањењ аст. Ва фалон ва фалон яъне, Абўбакр ва Умар.
Хумайнї дар китобаш «Кашфу-л – асрор» (сањ. 126)
мегўяд: «Мо дар ин љо коре ба шайхайн надорем, ки то
љињати мухолифати ќур-онї дошта ва бо ањкоми илоњї
бозї карда, ва аз сари худ њаром ва њалол карда, бар зидди
Фотима- духтари Паёмбар ва бар зидди авлодаш зулм
кардаанд. Аммо ба љањли он ду нисбат ба ањкоми Худо ва
дин ишора мекунем».
Ва дар сањифаи 127 баъд аз он ки туњмати љањлро ба
онњо мезанад, мегўяд: «Чунин афроди љоњилу золиму
ањмаќ лаёќат надоранд, ки дар љойгоњи имомат ќарор
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гиранд, ва дар зимн улуламр (рањбар) бошанд». Ва боз дар
сањифаи 137 мегўяд: «Воќеият инљост, онњо чунон ки бояд
арзиши Паёмбарро надонистанд. Паёмбаре ки сахтињову
мусибатњои фаровонеро барои њидояту иршоди онњо
тањаммул кард ва чашмњояшро пўшид ва суханони
тавњиномези ибни Хаттобро, ки љўшида аз аъмоли
куфромез ва зиндиќонаи ў буд, бо дидаи иѓмоз
(чашмпўшї) нигарист».
Айёшї дар тафсираш ва Кошонї дар «ас-Софї» ва
Бањронї дар «ал-Бурњон» дар тафсири ин оят: «Ва
Муњаммад фаќат Паёмбар аст, пеш аз ў низ паёмбароне
будаанд, ки даргузаштаанд, оё агар Муњаммад бимирад ё
кушта шавад, ба ойини гузашта боз мегардед?» (сураи
«Оли Имрон», ояти 144) гуфтанд: «Оиша ва Њафса ба
Паёмбар (с) зањр доданд ва ин буд ки ин оят нозил шуд».
Муњаммаднабї Тусайрконї, ки дар назди шиъа
мулаќќаб ба умдатулуламо ва муњаќќиќин аст дар
китобаш «Лаоли-л-ахбор» (мактабату-л- аллома, Ќум,
љилди 4, сањ. 92) гуфтааст «бидон, ки бузургтарин ва
бофазилаттарин љойгоњу ваќт ва њолат ва муносибтарини
он барои лаън кардани онњо (лаънат Худо бар онњо бод)
ваќте аст, ки шумо дар њољатхона њастї, пас дар ваќти њар
тахлия ва поксозї, ки анљом медињї, бигу «Худоё, лаънат
кун Умарро, сипас Абўбакр ва Умарро, сипас Усмон ва
Умарро, сипас Муоъвия ва Умарро, сипас Умар ва ибни
Зиёдро, ва Умар ва ибни Саъдро, ва Умар ва Шимрро,
сипас Аскар ва Умарро. Худоё, лаънат кун Оиша ва Њафса
ва Њинд ва Умми Њакамро ва лаънат кун касеро то рўзи
ќиёмат, ки ба кирдору афъоли онњо розї будааст!».
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ЛАЪНАТ КАРДАНИ СИДДИЌ ВА ФОРУЌ
ВА ДИГАР ИМОМОНИ ДИН
Ва шайхи онњо Таќуйиддини Иброњим ибни Алї ибни
Њасан ибни Солињи Омулї ки ба Кафъамї маъруф аст,
дар китоби «ал-Мисбоњ» (сањ. 552-553, табъи дувум 1975,
аз маншуроти муассисаи аълами матбуоти Бейрут.
Лубнон ва табъи 1994, сањ. 732) ва мулло Боќири Маљлисї
дар «Бињору-л-анвор» (85/260-261) ва (82/260-261 табъи
Дору эњёи –т- туроси-л-арабї, Бейрут) ва Нурулло
Њусайни Маръаши Тастарї мулаќќаб ба сухангўйи шиа
дар «Эњќоќи њаќ» (1/337, маншуроти китобхонаи
Оятуллои Мараъашї, Ќум. Эрон) ин дуои муѓризонаро ки
ба Алї ибни Абитолиб нисбат медињанд, ривоят
кардаанд: «Худоё, бар Муњаммад ва оли Муњаммад дуруд
бифирист. Ва ду бути ќурайшї ва ду тоѓути онро лаънат
кун! Он ду нафаре , ки бо амр ва фармони Ту ба
мухолифат бархостанд ва вањйи Туро инкор карданд ва
неъматњои Туро мункир шуданд ва паёмоваратро
нофармонї карданд ва динатро вожгун сохта ва
китобатро дасткорї карданд ва душманони Туро дўст
доштанд ва неъматњои Туро инкор намуданд ва ањкоми
Туро бекор карданд ва фароизи Туро ботил карданд ва
дар иртибот бо оёти Ту илњод карданд ва авлиёи Туро
душманї карданд ва душманони Туро дўстї карданд ва
сарзаминњои Туро фосид намуданд. Худоё, онњоро лаънат
кун ва низ пайравон ва дўстдорон ва ошиќон ва ёрони
онњоро њам лаънат кун! Зеро он ду байти нубувватро
хароб намуданду дарашро аз љояш баркандаанд ва
саќфашро фурў резонданд ва осмонашро ба заминаш ва
болояшро ба поёнаш ва зоњирашро ба ботинаш
расонданд, ва ањли онро решакан сохтанд ва ёрони онро
ќатли ом карданд ва кўдаконашонро куштанд ва
минбарашро аз васияш ва вориси илмаш холї карданд, ва
имомати ўро инкор намуданд, ва нисбат ба
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Парвардигорашон шарик ќоил шуданд. Пас, гуноњони
онњоро бузург кун ва онњоро дар саќар (оташ) ќарор дењ
љовидон. Ва ту чи медонї, ки саќар чист? (Њељ кас ва њељ
чизе) –ро боќї намегузорад ва вонаменињад. Худоё, ба
теъдоди њамаи мункароте ки анљом додаанд ва њамаи
њаќќе, ки пинњон доштаанд ва њар минбаре ки аз он боло
рафтаанд ва њар муъмине ки аз ў умед доштаанд ва њар
мунофиќе ки бо ў дўст будаанд ва њар валие, ки ўро азият
кардаанд ва њар рондашудае, ки ўро паноњ додаанд ва њар
содиќе ки ўро рондаанд ва њар кофире, ки ўро ёрї
кардаанд ва њар имоме, ки ўро шикаст додаанд ва њар
фарзе, ки таѓйир додаанд ва њар асар ва њадисе, ки инкор
кардаанд ва њар хуне, ки рехтаанд ва њар ривояте, ки онро
таѓйир додаанд ва њар куфре, ки онро барќарор сохтаанд
ва њар ирсе, ки онро ѓасб кардаанд ва њар файе,(ѓанимате)
ки онро ќатъ кардаанд ва њар моли номашрўъе, ки
хўрдаанд ва њар хайре (манъшудаеро), ки онро њалол
донистаанд ва њар ботиле, ки онро пайрезї кардаанд ва
њар ситаме, ки онро ишоъа ва густариш додаанд ва њар
нифоќе, ки онро пинњон сохтаанд ва њар хиёнате, ки онро
махфї кардаанд ва њар зулме, ки хилофи он амал
кардаанд ва њар ваъдае, ки хилофи он амал кардаанд ва
њар амонате, ки масъули он будаанд ва њар ањде, ки онро
шикастанд ва њар њалоле, ки онро њаром кардаанд ва њар
шикаме, ки онро шикофтанд ва њар љанине, ки онро сиќт
кардаанд ва њар дандае,(ќабурѓае) ки онро кўбидаанд ва
њар сикае, ки онро парокандаанд ва њар љамъияте, ки онро
аз байн бурдаанд ва њар азизе, ки онро залил кардаанд ва
њар залиле, ки онро азиз кардаанд ва њар њаќќе, ки онро
манъ кардаанд ва њар дурўѓе, ки онро бофтаанд ва њар
њукме, ки онро баръакс кардаанд ва њар имоме, ки ўро
мухолифат кардаанд, онњоро лаънат кун!
Худоё, онњоро ба теъдоди њар ояте, ки тањриф
кардаанд ва њар фаризае, ки онро тарк кардаанд ва њар
сурате, ки онро таѓйир додаанд ва њар одобу урфе, ки
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онро манъ кардаанд ва њама ањкоме ки онро таътил
кардаанд ва њар байъате, ки онро шикастаанд ва њар
шиквае, ки онро ботил сохтаанд ва њар далеле, ки онро
инкор кардаанд ва њар њилае, ки онро ба вуљуд овардаанд
ва њар манъие, ки аз он гузаштаанд ва њар хазандае, ки
онро ѓалат надодаанд ва њар бидъате, ки ба он пойбанд
шудаанд ва њар шањодате, ки онро ќитмон сохтанд ва њар
васияте ки онро табоњ сохтаанд, онњоро лаънат кун.
Худоё, онњоро дар розгоњ ва ошкоргоњ лаънат кун
лаънате фаровон ва бепоён бар тавре ки њамаи онњоро
фаро гирад ва њамаи ёрон ва дўстдорон ва ошиќон ва
таслимшудагони онњо ва касоне ки ба сўйи онњо гироиш
ёфта ва санги дифоъ аз онњоро ба сина мезананд ва ба
каломи онњо иќтидо мекунанд ва ањкому дастуроти
онњоро бовар мекунанд, машмули ин лаънат ќарор бидењ!4
Њол (чањор бор) бигў, Худоё, онњоро ончунон азобе
дењ, ки ањли оташ ба хотири он фарёдрасї кунанд! Омин ё
рабал оламин).

4

(Банда (мутарљим) дар инљо дар лањзаи аввал аз Аллоњ таъоло ва
сипас аз Паёмбараш ва сипас аз он асњоби бузургвораш узр ва пўзиш
металабам, ки маљбур шудам чунин ривоятњои дурўѓинеро тарљума
кунам. Худоё, маро бубахш.)
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МАРОЉИЪИ (ОЯТУЛЛОЊОИ)БУЗУРГИ ШИА,
КИ БА ИН ДУО ФАТВО МЕДИЊАНД
Ин дуо дар китоби тарљумаи урду «Туњфату-л-аввом»,
ки бењад маќбул воќеъ шуда ва љадид аст, асари манзури
Њусайн (сањ. 422 ва пас аз он) ворид шуда ва вай
хотирнишон карда, ки ин дуо мутобиќи футавои шаш тан
аз марљаъи бузурги шиъиён аст:
1). Муњсини Њаким:
2). Абулќосими Хуї
3). Рўњулло Хумайнї
4). Мањмуд Њусайни Шоњрудї
5). Муњаммад Козими Шариатмадорї.
6). Алома Алинаќии Наќавї.
Њамчунин, ин дуо дар китобе тањти унвони «Туњматул-аввом муътабар ва мукаммал» (сањ. 303 ворид шуда ва
дар он омада, ки ин дуо мутобиќи фатвои нуњ (9) тан аз
марољиъи бузурги шиа аст:
1). Оятулло Абулќосими Хуї
2). Њусайни Буруљардї
3). Муњсини Њаким.
4). Абулњасани Исфањонї
5). Муњаммад Боќир, соњиб ќибла
6). Муњаммад Мовї, соњиб ќибла
7). Зуњур Њусайни Соњиб
8). Муњаммад Соњиб ќибла
9). Њусайн Соњибќибла.
Алломаи муосири онњо Оятулло узмам Сайид
Шањобиддини Њусайни Марашї дар њошияаш бар
«Ињќоќи њаќ» аз Нурулло Њусайни Марошї (1/337)
гуфтааст: «Сипас, бидон ки ёрони мо шуруње бар ин дуо
доштаанд, аз љумла шарњи мазкур, ва аз љумла он аст
китоби Зиёи Хофиќин , яъне аз уламои шогирди Фозил
Ќазвини соњиби «Лисону-л-њассос» ва аз љумла он аст
шарњи «Машњун билфавоид» аз мавло Исо ибни Алї
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Ардабелї ва ў аз уламои замони сафавия будааст, ва
њаммон инњо ба сурати дастхат навишта шудаанд, ва дар
кул метавон гуфт чун марољиъаи изом дар китобњояшон
ин дуоро зикр кардаанд, фатво додан ба ин дуо бештар ба
дил мечаспад!».
Манзур аз ду бути ќурайши Абўбакр ва Умар њастанд.
Баъд аз он ки ба шумо иттилоъ додем, ки дуои фавќ дар
миёни шиаён љойгоњи талаќї ва ќабуле дарёфт кардааст,
бояд бидонї, ки маќсуди онњо аз ду бути Ќурайш њазрати
Абўбакр (р) ва Умар (р) мебошад.
Ва донишманд ва шайхи онњо Абўсаодат, Асъад ибни
Абдуќоњир бар асоси ончи ки дар «Мисбоњ»-и Кафъамї
(њошияи сањ. 556) ва «Бињору-л-анвор»-и Маљлисї (85/263)
њаст, гуфта: «Ва вожгун сохтани он ду динро, ишора ба
чизе аст, ки аз дини Аллоњ таъоло таѓйир додаанд,
монанди ин ки Умар мутаъаро њаром сохт ва ѓайри инњо
аз он чи ки ин макон онњоро бар наметобад».
Шайх ва муаррихи онњо Муњаммад Муњсин машњур
ба оќобузурги Тењронї, соњиби китоби «аз -Зариъа илло
тасонифи –ш-шиъа» (10/9 табъи Наљаф) дар рисолаи
«Зухру-л-оламайн фї шарњи дуои-с-санамайн» гуфта:
«яъне ду бути мазкури ќурайшї (дар љилди 8, сањ. 192), ки
он ду бут Лот ва Уззо њастанд, маќсуд Абўбакр ва Умар
мебошанд».
Ва мулло Муњаммад Муњсин ибни Шоњ Муртазо
мулаќќаб ба Файзи Кошонї дар «Ќуррату-л –ъуйун» (сањ.
326, табъи дуюм, с. 1979, Дорулкитоби Лубнон) гуфтааст:
«Сипас шурўъ карданд ба таѓйир додани ањкоми шаръ ва
ба вуљуд овардани бидъатњо дар онњо. Баъзе аз ањкомро аз
рўйи ноогоњии худ ва баъзеро бино ба ањдофи аз пеш
таъйиншудае ва баъзеро њам ба хотири алоќаи онњо ба
эљоди бидъат таѓйир додаанд….. ва дар њаќиќат
амиралмуъминин ба баъзе аз мункироти онњо аст ва
Абўбакр њамвора мегуфт маро шайтоне аст ки њамвора
маро дар менавардад». Пас, хотимаи муљтањидони шиа
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мулло Боќири Маљлисї меояд, ва тибќи он чи ки шайхи
онњо Ањмади Эњсої мулаќаб ба Шайхи Авњад дар шарњи
«Зиёрати љомеатул кабир» аз ў наќл карда мегўяд: «Мурод
аз љибт Абўбакр буда ва аз Тоѓут Умар ва шайтонњои
бани Умая ва бани Аббос њастанд ва њизби шайтон
пайравони онњо ва касоне њастанд ки аз ирси имомати
шумо ѓанимат ва фадак, хумс ва ѓайра он…… нороњат ва
асабонї мебошанд».
Мулло Боќири Маљлисї, ки дар назди онњо ба
Шайхулислом њам мулаќќаб аст дар «Бињору-л-анвор»
(85/268) гуфта аст: «Сипас, мо суханро дар љойи он дар
китоби финан басат додаем ва балки дар инљо фаќат
ривоятеро зикр кардаем, ки Кафъамї ворид карда аст, то
касе ки он дуъоро мехонад, баъзе аз зиштињо ва њабатњои
он дуро, ки лаънати Худо бар он ду ва бар дўстдорони
онњо бод, ба ёд биёварад».
Ва дар инљо нуќтае њаст ва он ин ки њамон Абдул
Њусайни Шарафуддини Мўсавї ки шайхи сабої дар
манзилаш аз вай дидан кард, дар китобаш «ал-Маљолисул-фохира фї маотими-л-итрати-т- тоњира» (сањ. 31, табъи
муасисаи «Вафо»-и Бейрут, с. 1400 њиљрї) аз Љаъфари
Содиќ (ки аз ў ва амсоли ў безор аст) ривоят карда, ки ў
бар рўи ќабри љаддаш ( Њусайн) истод, онгоњ гуфт:
«Гувоњї медињам, ки ту намози маро ба љо овардї ва
закотро додї ва ба маъруфу некї амр кардї, ба Аллоњ ва
расулаш итаот кардї ва холисона Ўро ибодат кардї ва
дар роњаш бо пушткор ва ихлосу ињтисоб љињод кардї, то
ваќте ки марг суроѓат омад. Пас, Худо лаънат кунад
ќавмеро ки туро куштанд ва лаънат кунад Худо љамоатеро
ки бар ту зулм карданд ва лаънат кунад Худо умматеро ки
ин (мољаро)-ро шунид ва аз он хушнуд гашт».
Эй бародари мусалмон! Оё медонї, ки манзури ин
гумроњ кадомин уммат аст ва чї ашхосеро лаънат
мекунад. Бар асоси эътиќодоти равофиз (шиъа) уммате, ки
Њусайнро ба ќатл расонда ва уммате, ки онро шунидаву аз
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он хурсанд шуда, њамон ањли суннат ва љамоат аст. Ва
доктори онњо Муњаммад Тиљонии Самовї дар китобаш
«Шиа њамон ањли сунат њастанд» (сањ. 300) аз ин масъала
розкушої кардааст, онљо ки мегўяд «ва агар далели
дигаре бихоњем, танњо бар мо лозим аст, ки дидгоњи ањли
суннат ва љамоатро дар робита бо ёдвораи рўзи ошуро
мавриди таљзия ва тањлил ќарор дињем….. ё ин ки диќќат
кунем дар ин ки онњо нисбат ба ќотилони Њусайн мавзеъи
хушнудона ва ризоятбахшона ва дар айни њол
мададрасона иттихоз мекунанд. Ва бад-ин тартиб возењ
аст, ки Абдул Њусайни Шарафуддин бо шайх Сибоъї, ки
ба дидораш омадаву ўро ба таќоруб фаро хондааст, аз
дари таќия ворид шуда ва он рофизии паст бо алоќаву
шавќи дурўѓини худ нисбат ба андешаи наздиксозї ва
имону бовараш ба он (бо таќия) тазоњур кардааст. Ва дар
ботин муътаќид ба ин аст ки Сибоъї аз умате аст, ки ба
ќатли Њусайн хушнуд шудааст. Ва сазову подоши он умат
дар назди ў чизе љуз лаън ва нафрин нест. Бо вуљуди он ки
далеле бар зидди Абдул њусайн ва ривояте, ки онро ворид
карда, бархоста аст, чароки Пайёмбар (с) шафоати худро
барои муртакибини гуноњони кабира аз умматаш ба
ривояти худи шиа захира кардааст, шайхи онњо Ибни
Бобуяи Ќумї дар «Уюну-л- ахбор» (љилди 1, сањ. 136,
табъи Тењрон) ривоят карда, ки Расулуллоњ (с)
фармудааст: «Шафоати ман барои ањли гуноњони кабира аз
умматам аст». Ва китоби Аллоњ таъоло ба мо хабар
медињад, ки: «Шумо бењтарин уммате њастед, ки барои
мардум падид омадаед» («Оли Имрон», 110).
« Ва инчунин шуморо уммате баргузида (ва миёнарав)
ќарор додем, то бар мардум гувоњ бошед ва паёмбар низ бар
шумо гувоњ бошад» (Баќара», 143).
Пас, бо ин њисоб, эй душмани Худо, чї гуна умматаш,
уммати малъун хоњад буд?! Сипас њазрати Њусайн дар
асари хиёнати шиа ба ў кушта шуд ва ин ба ривояти худи
онон аст, чунон ки мо онро дар фасли «Навосиб дар
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назари шиа њамон ањли суннат ва љамоат њастанд» (сањ.
301-302), ки мегўяд: «Ањли суннат рўзи ошуроро љашн
мегиранд ва онро ба унвони ид ќарор медињанд» ва ба
онњо дар робита бо фазилати ин рўз љавоб ин аст, ки коре,
ки ањли суннат дар ин рўз анљом медињад, рўза гирифтан
аст. Мо ин суолро аз ту мепурсем: «Оё он рўзе, ки Аллоњ
таъоло дар он гуноњонро пок месозад, рўзи ѓаму андуњ аст
ё рузи шодї ва сурур?! Агар бигўї он рўз рўзи андуњ аст,
дар њаќиќат, худат худатро мањкум кардаї. Ва агар бигўї
он рўз рўзи хушњолї ва сурур аст, ин матлуб мавриди
назар аст ва ин њамон рўзи ошуро аст. Агар бигўи далел
бар он чист? Мегўем далел бар он ањодиси сањењ аст, ки
китобњои муътамади шумо баъзе аз онњоро ривоят
кардаанд. Масалан, шайхи тоифаи шумо Абў Љаъфари
Тусї аст, ки дар «Истибсор» (сањ. 134, љилди 2) ва ин
муњаддис ва муњаќќиќи шумо Муњаммад ибни Њасан Њури
Омулї аст, ки дар «Васоили шиа» (љилди 7, сањ.3)
ривоятро дар бораи фазилати рўзаи ин рўз ривоят
мекунанд.
Ривояти аввал аз Абўабдулло аз падараш ривоят
аст,ки Алї (ъ) гуфта аст «Ошуро рўзи нуњум ва дањуми
(моњи Муњаррам) – ро рўза бигиред чаро, ки гуноњони
яксоларо пок месозад».
Ривояти дуюм аз Абулњасан наќл аст, ки гуфтааст
«Расулуллоњ (с) рўзи Ошуроро рўза гирифта аст».
Ривояти сеюм аз Љаъфар аз падараш (ъ) наќл аст, ки ў
гуфтааст «Рўзаи ошуро каффораи гуноњони як сола
мебошад».
Ба њамин хотир аст, ки ањли суннат аз љињати пайравї
ба њидояти набавї рўзи Ошуроро рўза мегиранд. Дар њоле
ки ту ва пайравонат ба шевану зорї бармехезї ва аслан
таваљљуњ ба њељ навъ (эњсос) фармонпазирї нисбат ба ин
фармудаи Паёмбар (с) надорї, ки мефармояд: «шеван ва
навњасарої аз амали љоњилият аст».
Ин ривояте аст, ки раиси муњаддисини шумо
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Муњаммад ибни Алї ибни Њусайн ибни Бобуяи Ќуми
Садуќ дар китоби «Фиќњи ман лояњзуруњул фаќињ» (љилди
2, сањ. 271-272) истихрољ кардааст. Ва дар ривояте аз
алломаи шумо Маљлисї дар «Бињору-л-анвор» (82-103)
омадааст: «Шеван ва навњасарої амали љоњилият аст».
Пас, нўши љонат ин аъмоли љоњилиятмаобона!!!
Ва муборак бод бар ањли сунат ва љамоат рўзаи рўзе,
ки Аллоњ таъоло дар он тибќи худи ривоятњои шумо
гуноњони яксоларо пок месозад.
Лозим аст, ки таваљљуњи хонандаи гиромиро ба ин
масъала љалб кунем, ки мавзўъи ин рисола иборат аст аз
розкушої аз њаќиќати мазњаби ташайюъ ва дидгоњи онњо
дар баробари ањли суннат, на посух додан ба ботил ва
пайравонаш, чаро ки мо китоби дигареро ба ин масъала
ихтисос додаем, ки бештар аз 500 сањифа аст. Аз Аллоњ
таъоло мехоњем, ки ба василаи он мусалмононро фоида
расонад ва онро мањзи ризои Худ ќарор дињад.
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ХУШЊОЛИИ ШИА БА ХОТИРИ ШАЊОДАТИ
ЊАЗРАТИ УМАР (Р) ВА ЉАШН ГИРИФТАНИ
РЎЗИ ШАЊОДАТИ ЭШОН
Шиаи дувоздањимомї ба хотири кушта шудани
њазрати Умар ибрози хушњолї ва сурур карда, рўзи кушта
шудани вайро ба унвони иди худ бармешуморанд. Балки
гумон бурдаанд, ки рўзи куштани вай рухсате аз тарафи
Аллоњтаъоло аст, ки (дар он рўз) чизе аз гуноњони шиаро
бар эшон наменависанд. Ва шиа бар ин рўз номњои зиёде
гузошта аст аз ќабили рўзи истироњат, рўзи баракат, рўзи
хушњолии шиа ва…
Ин мавридро алломаи онњо Маљлисї дар «Бањору-л –
анвор» (љилди 95, сањ. 351 – 355) ривоят карда аст. Ва низ
Неъматуллои Љазоирї дар «Анвору-н -нуъмония» (љилди
1, сањ. 108-111) тањти унвони «Нури осмонї» аз савоби
кушта шудани Умар ибни Хаттоб пардадарї мекунад. Ва
аз љумлаи мавориде, ки далолат мекунад бар ин ки шиа ба
ин навъ ривоятњо имон доранд, ин аст, ки соњиби китоби
«Иќду-д-дурар фї баќри батни Умар»1 (сањ 6, тањти
шумораи 2003) фасле тањти ин унвон боз карда: «Ал фаслу
робиъ фи васфи њоли-с-сурур њозалявм алаляќин ва њува
тамому
фарањи-ш-шиаъти-л-мухлисин»
сипас
вай
сурурњоеро, ки дар ин рўз гуфта мешаванд, зикр карда ва
бо гуфтаи худ онњоро чунин тавсиф карда: «Онњо
калимоти кўтоњу соф ва холисе њастанд ва вожањое
шавќангез ва он ин аст ва ќисмате ки хуршеди иќбол ва
шонс аз матлаъњои орзуњо тулуъ кард, насими висол ба
иттисол дар бомдод ва ѓурубгоњ вазидан гирифт, он њам
бо кушта шудани касе, ки ба Аллоњ ва рўзи охират имон
надорад (яъне) Умар ибни Хаттоби фољир, ки бандагонро
фиреб дод ва дар Замин фасод падид овард, то рўзи њашр
1

Ин рисола ба сурати дастхат мактуб шуда ва њанўз чоп нашуда ва
њамакнун дар мактабаи Ризо Ромбу дар Њинд мављуд аст.
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ва људої, ќадањњои хушњолї лабрез шуд аз бода (шароб)
омехта ба мушки хушњолї ва ба оби софи шодкомї…».
Сипас ба дунболи ин љумлањо ашъори дарози зеринро, ки
дар васфи хушњолии онњо ба хотири кушта шудани
њазрати Умар (р) гуфта шуда (сањ. 9 - 11) зикр кардааст:
«Имрўз мурд он касе, ки пуштибони ман буд бар
бидъатњо ва шоњкорњои куфромез ва шароратхоњ!
Имрўз љамоати ситампеша мурд ва пушти камари
гумроњї пеш рафт.
Имрўз устодам дар заминаи нифоќ мурд.
Аз рўзе, ки бар ў ифтихор мешуд.
Вой бар ў, вой бар ў!
Баъд аз ў дигар чї марде найранг ва њилла њал ва фасл
кунад! Афъол ва аъмоли вайро басе меписандем.
Ў њар кори мункире ки анљом медод, онњоро бо
нињояту ќабоњат мерасонд!
Дар заминаи куфр аљоиб ва шигифтињоеро зоњир кард,
ки аз миёни шайтонњо фаќат барои соњибназаронт ќобили
фањм буд!
Фирўз кафан аз дасти ту шал -нашуд дар воќеъ
ѓундарро куштї ва ба пирўзї даст ёфтї ва ба хотири он
офарин бод гирифтї! Бо шамшери махкам шиками
душмани Аллоњро аз њам даридї, касе ки аз ў бидъатњо ва
шоњкорњои (аљибе) сар зада буд. Касе, ки бо ситамгарї
танноварї ва бадхуї шинохта шуда маъруф ва фурумоя
аст!
Модараш њам бадањкор буда, фоќиди арзиш аст. Дар
куштани он гумроњ ва касе ки Паёмбар (с) ва ањлу
байташро азият намуд, ба ганље даст ёфтї! Кушти аввалин
касеро, ки мухолифат бо ањлу байти паёмбарро дар тули
айём ва рўзгорон пайрезї кард! Ту Фиръавни ањлу байтро
куштї, њамон касе ки густохона боиси ба таъхир афтодани
(вилоят) он тавоно шуд. Он Наъсалро куштї. Касе ки
унвони фисќ ва гусолаи гумроње мањсуб мешуд. Касеро
куштї, ки ки бо Њайдари каррор ба лаљољат ва хусумат
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бархост ва куфрро дар пайдо ва нињон амалї кард. Он ид
ид нест, аммо рўзи куштанаш ид аст,ки ба хотири он рўњи
мо ба симоњо ва чењрањо бозгаштанд! Ѓайр аз Абўбакр ва
Умар касе санги бинои ситам ва таљовуз ва зулмро бино
нанињод!!
Онњо ба манзалаи љубт ва тоѓут њастанд, ки бештари
мардуми хубу некўкори шањрњо ва рустоњоро фиреб
доданд. Њар ду бо њам гумроњ шуданд ва мардумро њам
гумроњ карданд вой бар онњо, ки фардо ба зудї дар
њангоми њашр дар саќар ( табаќае аз Љањаннам) афканда
хоњанд шуд ва сеюм нафари онњо (Усмон) дар заминаи
таќво (ба истилоњ) шигифтињо аз худ нишон дод ва дар
байни некўкорон бадтарини корњоро пиёда кард! Ман аз
кори ин се нафар, ки ба номи Ислом карданд, ба Худо
паноњ металабам. Ва то рўзи ќиёмат њам корњои онњо дида
хоњад шуд!
Аз Худо мехоњам,ки он ду лаънатиро ба чашмњои худ
бубинам, ки чуноне Паёмбар гуфтааст, баъд аз дафнашон
ќабрашон шикофта шавад ва дар назди мардум ќотиъона
расво шаванд, ва дар рўи ду чўб ба дор овехта шаванд ва
ќотеъона бидуни њељ инкоре сўзонда шаванд».
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14
ТАЪНА ЗАДАНИ ШИАЁН БА ИМОМЊОИ
ЧОРГОНАИ АЊЛИ СУННАТ
Ваќте ки шиъа зоњиран эњтиром ва муњаббат худро
нисбат ба аимаи чоргонаи ањли суннат– Абўњанифа,
Шофеї, Моликї ва Ањмад ибни Њанбал иброз медоранд,
воќеї нест ва сирф аз боби таќия аст.
Шахси мавриди эътимоди онон дар Ислом Кулайнї
дар «Кофї» (1/58 тењрон ) аз Симоа ибни Мењрон ва ў њам
аз имоми маъсумашон (имоми њафтум) Њасани Мўсо
ривоят карда, ки ў гуфта аст «агар назди шумо омад, он
чики медонед, онро таъйид кунед ва агар он чиро ки
намедонед, ба суроѓи шумо омад (нигањбони дањонатон
бошед)». Сипас гуфт: «Худо лаънат кунад Абўњанифаро
ки мегуфт "Алї гуфт ва ман мегўям ва сањоба гуфтанд" ва
њамчунин муњаддиси онњо Њури Омилї дар «Васоили
шиъа» (18/23, табъи Бейрут) ин ривоятро зикр кардааст.
Ва њамчунин раиси онњо дар илми љарњ ва таъдил ва
Муњаммад ибни Умари Кошї дар китобаш «Ихтиёру
маърифати-р-риљол ал-маъруф би риљоли Кишї» (сањ.
149, табъи Машњад, Эрон) аз Њорун ибни Хориља ривоят
карда, ки ў гуфтааст дар бораи ояти Касоне ки имон
оварданд ва имонашонро ба ширк наёмехтанд" (сураи
«Анъом», ояти 82) аз ў суол кардам, гуфт «ин њамон чизе
аст ки Абўњанифа ва Зурора онро вољиб сохтаанд». Ва дар
ривояте ки аз Абўбасир аз Абўабдуллоњ ривоят аст ки ў
гуфтааст гуфтам «Касоне ки имон оварданд ва имонашонро
ба ширк наёмехтанд», гуфт «Худо ман ва туро аз ин зулм
паноњ дињад!». Гуфтам : «Он чист?». Гуфт: «Ба Худо, он
чизе аст ки Зурора ва Абўњанифа ба вуљуд овардаанд ва
ин танњо як мисол аст». Гуфтам: «Оё зино њам тањти
шуъои он ќарор мегирад?!». Гуфт: «Зино гуноњ аст ( ва бо
ширк тафовут дорад)» (Риљоли Кишї, сањ. 146 ).
Ва дар «Риљоли Кишї» (сањ 145) аз Абўбасир наќл аст
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ки ба Абўабдуллоњ гуфтам «касоне ки имон оварданд ва
имонашонро ба ширк наёмехтанд» («Анъом», 82), гуфт
«Худо ту ва маро аз он зулм паноњ дињад, эй Абўбасир! Он
зулм чизе аст ки Абўњанифа ва ёронаш ва Зарора ва
ёронаш бад-он тамоил ёфтаанд».
Ва дар њамон китоб (сањ 187) ва дар китоби "Маљма-уриљол"-и Ќањбої (6/4, чопи Исфањон) аз Абўњанифа наќл
аст ки ў ба Маъмуни Тоќ гуфт (Дар њоле ки Љаъфар ибни
Муњаммад фавт карда буд): «Эй абў Љаъфар имомат
мурдааст!». Абў Љаъфар гуфт: «Аммо имоми ту то рўзи
ќиёмат аз муњлатдодашудагон аст» ( яъне шайтон аст).
Шиа ривоят кардаанд, чунон ки дар китоби «Риљоли
Кишї» (сањ. 190) аст, ки Љобири Љаъфї як рўз бар
Абўњанифа ворид шуд, онгоњ Абўњанифа ба ў гуфт: «Чизе
аз шумо -љамоати шиа шунидаам». Ў гуфт: «Он чиз
чист?!». Гуфт ба ман хабар расида, ки ваќте як нафар аз
шумо њам бимирад, дасти чапашро мешиканед барои он
ки номаи аъмолаш ба дасти росташ дода шавад». Ў гуфт:
«Эй Нуъмон, бар мо дуруѓ гуфтаанд. Аммо дар бораи
шумо эй љамоати мурљиа ба ман хабар расида ки агар яке
аз шумо бимирад, зарбае ба маќъадаш мезанед ва кузае аз
об дар он мерезед, то дар рўзи ќиёмат ташна нашавад».
Он гоњ Абўњанифа гуфт: «Њам бар мо ва њам бар шумо
дуруѓ гуфтаанд!».
Ва шайхи онњо Муњаммад Ризо Разавї дар китобаш
«Бар шиа дуруѓ гуфтаанд» (сањ. 135, табъи Эрон)
гуфтааст: «Худо туро зишт гардонад Абўњанифа! Чї гуна
гумон мебарї ки намоз аз дини Аллоњ нест?!».
Ва њамин оќо дар њамон китоб (сањ. 279) мегўяд: «Ва
агар мудаъиёни исломхоњї ва суннатхоњї ањлу байтро
дўст медоштанд, ба яќин аз онњо пайравї мекарданд.Ва аз
афроди мунњарифи суннї њамчун Абуњанифа, Шофеї,
Моликї ва Ибни Њанбал ањкоми динашонро бар
намегирифтанд.
Ва Сайид Неъматуллои Љазоирї дар китобаш
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"Достони паёмбарон" (сањ. 347, табъи њаштуми Бейрут)
мегўяд: «Ман мегўям ин масъала дар иртибот бо шууни
фаровоне пардадорї мекунад, аз љумла бутлони ибодати
мухолифон, зеро гарчи онњо рўза гирифтаанд ва намоз
хондаанд ва њаљ кардаанд ва закот додаанд ва ибодат ва
тоати зиёдеро анљом додаанд ва њатто бар дигарон њам
пешї љустаанд, аммо аз даре ки Аллоњ таъоло дастур ба
ворид шудан аз он додааст, ворид нашудаанд...ва
мазоњиби чоргонаро ба сони воситањо ва дарвозањое
миёни худ ва Парвардигорашон ќарор додаанд. Ва
ањкоми худро аз онњо гирифтаанд ва дар њоле ки онњо он
ањкомро аз ќиёсњо ва истинбот ва оро ва иљтињодоте ки
Аллоњ таъоло аз ахз кардани ањком аз онњо нањй карда ва
гаравидагон ба онро мавриди таън ќарор додааст, бар
гирифтаанд».
Ман мегўям ин њамон чизе аст, ки аз нањи ќалб ба он
муътаќид њастанд ва наслњои худро бар асоси он
парвариш медињанд. Пас, шайхи онњо дуктур Тиљонї
меояд ва шуста ва рафта аз адовати нуњуфтаи шиа бар
зидди сунињо сухан боз мекушояд ва онњоро ба унвони
навосиб муаррифї мекунад. Вай дар китобаш «Сипас
њидоят шудам» (сањ. 127, табъи муассисаи «Фикр»-и
Бейрути Лубнон) мегўяд: «Басо ки мазоњиби чањоргона
дар онњо ихтилофи фаровоне вуљуд дорад. Дар натиља
наметавон гуфт ки онњо аз тарафи Худо ва аз тарафи
паёмбар (с) њастанд».
Ва љолиб он ки маљмааи илмии шиаи Њинд ин китобро
ба чанд забон чоп кардааст ва худи оќои Тиљонї дар
китобаш «Фасъалу – ањла-з-зикр» (сањ. 11, чопи аввал
Бейрут, с. 1992 ) ба ин масъала ишора карда аст. Ва дар
сањифаи 84-и китобаш «Шиа њамон ањли сунат њастанд»
мегўяд: «Чї гуна тааљљуб накунем аз касоне ки гумон
мебаранд ањли суннат ва љамоат њастанд, дар њоле ки
љамоатњое њастанд моликї, њанафї, шофеъї ва њанбалї,
ки бо якдигар дар ањкоми фиќњї ихтилоф доранд». Ва дар
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сањифаи 104-и њамон китоб мегуяд: " Ва бад-ин тартиб
мефањмем, ки чи гуна он мазоњибе ки ќудратњои њокима
онњоро ба вуљуд овардаанд ва онњоро мазоњиби ањли
суннат ва љамоат номиданд, интишор ёфтанд". Ва дар
сањифаи 109 мегўяд: «Ончи, ки дар ин бањс барои мо
муњим аст, ин аст ки бо далоили равшан баён кунем, ки
мазоњиби арбааи ањли суннат ва љамоат њамон мазоњибе
њастанд, ки сиёсат (ва њукумат) онњоро падид овардааст».
Ва дар сањифаи 88 мегўяд: " Пас, ин Абўњанифа аст
...мебинем, ки мазоњибе ба вуљуд овард, ки бар асоси ќиёс
ва амал ба раъй дар муќобили нусус равшану устувор
аст...ва ин Шофеї аст... ва ин Ањмад ибни Њанбал аст." Ва
дар сањифаи 93 мегўяд: «Бад-ин сон мебинем ки сабаби
иншори мазњаби Абўњанифа баъд аз маргаш ин аст, ки
Абўюсуф ва Шайбонї ки аз пайравони Абўњанифа ва аз
мухлистарин шогирдони ў буданд, дар айни њол аз
наздиктарин афрод ба Њорунаррашид, халифаи Аббосї,
буданд. Онњо наќши босазое дар раванди тасбияти
фармонравоияш ва таъйид кардани вай ва ёрї додани вай
доштаанд. Ба њамин хотир, он Њоруни њавасрон, љуз бо
мувофиќати он ду, касеро уњдадори мансаби ќазоват ва
фатво намекард. Дар натиља Абўњанифа ба бузургтарин
уламо табдил гашт ва мазњабаш ба бузургтарин мазоњиби
фиќњї мавриди пайравї ќарор гирифта мубаддал шуд ба
раѓми ин ки уламои њамдаврааш ўро кофир дониста ва
ўро ба унвони зиндиќ мањсуб кардаанд». Ва дар сањифаи
125 мегўяд: «Ва бо њамаи инњо бори дигар барои мо, бо
далоили возењ ва инкорнопазир равшан мешавад, ки шиаи
имомия танњо ањли суннати њаќиќии набавї њастанд!! Ва
ањли суннат ва љамоат аз рањбарон ва бузургони худ итоат
кардаанд, дар натиља роњро гум карда, дар торикињо
танњо боќї монда ва кўркўрона ќадам бар медоранд ва
тавассути он рањбарон дар дарёи куфри нењматњо ѓарќ
шуда ва дасти охир дар водии туѓён тавассути онњо њалок
шудаанд!!». Ва дар сањифаи 167 мегўяд: «Ба ў мегўем, ки
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њамаи гурўњњои ањли суннат ва љамоат ва пешвоёни онњо
ба суннати сарењи набавї ба мухолифат бархоста, онро
дар пушти сари худ андохтаанд ва довталабона ва ба
таври умда онро во нињодаанд». Ва дар сањифаи 287
љаноби Тиљонї ба ањли суннат туњмат зада, гуфтааст ки
онњо бо бештари ќисмати суннатњои набавї ба мухолифат
бархостаанд». Балки њаминоќо дучори ташанљ шуда ва
гумон бурда, ки ањли суннат бо таълимоти Ислом
мухолифат кардаанд! Бино бар ин, даъват кардан ба
наздик шудан бо ањли суннат чї маъное метавонад дошта
бошад, дар њоле ки онњо чунин нигоњи хашмона ба мо
доранд?!
Ва ман мегўям пас чаро уламои онњо аз бисёре аз
сарзаминњои исломї дидан мекунанд, ки худи њамин
Тиљонї яке аз онњост?!
Љавоб: Ин њамон таќияе аст, ки дар фасли људогона аз
ин китоб аз он огоњ шудї, чи аз варои он мехоњанд
мазњаби худро интишор дињанд!
Њамин Тиљонї, ки шуморо аз беадабї ва бешармї ва
ваќоњоти вай нисбат ба уламоњои Ислом огоњ кардем,
мебинем, ки њамчун офтобпараст ранг иваз мекунад, ваќте
аз Бомбайи Њинд дидан ба амал овард, уламои ањли
суннати Аботил ва ёвагуйии ањли ташайюъро ба рухаш
кашиданд ва (дар ин бора аз ў тавзењ хостанд) ў њам ба
онњо гўш дод дар њоле ки ба онњо мегуфт: «Битарсед аз
Худо, эй бародаронам, чаро ки Худои мо ва паёмбари мо
ва ќиблаи мо якест, чунон ки худи вай дар китобаш
«Фасъалу-ањла-з-зикр» (сањ. 12) ба ин мавзўъ изъон
кардааст.
Мегўям чї гуна инон бародари љаноби Тиљонї хоњанд
шуд, дар њоле ки ў њар чи ки тавонист дар бораи онњо
гуфтааст?! Оре, ин чизе љуз макр ва њилла ва буѓз ва
заранге нест! Пас, ба номае ки онро хитоб ба шайх
Абулњасани Надавї навишта ва онро дар китобаш
«Фасъалу-ањла-з-зикра» (сањ. 14) дарљ кардааст: "Шуморо
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ба нишасти мухлисона ва ошкоро фаро мехонам, чаро ки
шумо аз касоне њастед, ки Аллоњ таъоло масъулиятро ба
уњдаи онон гузошта, модоме ки шумо дар он минтаќа бо
номи Ислом суњбат мекунед".
Мегўем чї гуна Аллоњ масъулияти (даъват)-ро ба
уњдаи Надавї мегузорад. дар њоле ки вай дар назари
Тиљонї носибї аст, ки ба мазњабе гаравида ки сиёсат он
мазњабро ба вуљуд оварда аст. Ва ў аз љумлаи касоне аст,
ки аз рањбаронаш ва бузургонаш итоат карда ва дар
натиља онњо роњро ба ў гум кардаанд, бино ба њадди
суханиоќои Тиљонї?! Пас, ин даъватњои дурудароз љињати
иттињоди ањли суннат ва ањли ташаюъ, ки онњо аз он дам
мезананд , чї маъное дорад?!
Љавоб: Маъное љуз интишор додани мазњаби ташаюъ
дар миёни аввоми ањли суннат надорад. Чунон ки дар
фасли њадафи онњо аз фарохонї ба суи наздиксозї аз ин
китоб аз он огоњ хоњем шуд. Ин њадаф танњо замоне љомаи
тањаќќуќ пайдо мекунад, ки навиштањо ва мабоњисе, ки аз
эътиќодоти ботили шиа пардадорї мекунад, мутаваќиф
шавад. Ба њамин хотир, ваќте ки китобе дар ин замина
њувайдо мегардад, яъне наќшаи шиаёнро рўйи об
меандозад, мебинем,ки шадидан онро инкор карда
мегўянд «ин љур китобњо ва ин љур масоил ба вањдати
мусалмонон латма мезанад ва онњоро аз њам људо
менамояд». Аммо ин ки онњо меоянд ва ба бењтаринњои
умати исломї таъна мезананд, ва њатто Ќуръонро њам
зери суол мебаранд, ва дар муътаќидоти ањли суннат
шубњапарканї мекунанд ва аз фаќру љањолатї афроди
заиф ва нодони ањли суннат сўйистифода карда, онњоро
вориди мазњаби ањли ташаюъ менамоянд; дар назари ин
тоифаи имомия вањдати мусалмононро тањдид намекунад
ва суфуфи мусалмононро пароканда намесозад ва сухани
Тиљонї аз мо дур нест!!
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АЗЊАДРАВИИ ЗИЁД ДАР МАВРИДИ
ИМОМОН ДАР НАЗДИ ШИА
АВВАЛ: ТАФЗИЛ ДОДАНИ АИМАИ
ДУВОЗДАЊГОНА БАР ЊАМАИ ПАЁМБАРОН (Ъ).
Шиаён, он чунон ки мо – сунињо ба ањлу байт нигоњ
мекунем, ба онњо нигоњ намекунанд. Пас, ањлу байт, ки
онњо мардумро ба пайравї кардан аз онњо фаро мехонанд,
њамон дувоздањ имом њастанд, зеро онњоро њатто бар
паёмбарон њам тафзил медињанд! Бале онњоро бар
паёмбарон (а) њам тафзил ва бартарї медињанд!!
Яке аз машоихи онњо ки њамон сайид амир Муњаммад
Козими Ќазванї аст, дар китобаш «Шиа аз назари аќоид
ва ањкомашон» (сањ. 73, табъи дувум) мегўяд: "Аимаи ањли
байт (ъ) аз анбиё њам бартар њастанд".
Ва Оятулло Сайид Абдулњусайни Дастѓайб, ки яке аз
њамдастони Хумайнї аст дар китобаш «ал-Яќин» (сањ. 46,
табъи Доруттаъорифи Бейрут, Лубнон, с. 1989) мегўяд:
"Аимаи дувоздањгонаи мо аз њамаи паёмбарон ба
истиснои хотами паёмбарон (с) бартар њастанд ва шояд
яке аз иллатњои ин амр ин аст, ки яќин ва бовари онњо
бештар аст!!"
Ва назири он ду Хумайнї аст, ки дар китобаш
«Њукумати Исломї», (сањ. 52 маншуроти мактаби
исломии Кубро) чунин назаре дорад ва муътаќид аст, ки
онњо дорои он чунон маќоме њастанд, ки њатто
фариштагони муќарраб ва паёмбарони мурсал њам ба он
намерасанд! Ва чандин нависанда ва муфаккири ањли
суннат иборати вайро наќл кардаанд. Ва ќабл аз инњо
шайхи шиањо Муњаммад ибни Алї ибни Њусайн Ќумї, ки
дар назди онњо ба Судуќ мулаќќаб аст, дар китоби «Уюну
ахбори Ризо» ва шайхи онњо Муњаммад ибни Њасан Њури
Омулї дар китоби «ал-фусулу-л- муњимма» чунин назар
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додааст. Ва ин худ иборати Хумайнї аст: «Маќоми
мавриди ситоиш ва мартабаи баланд ва хилофати таквинї
ба имом ихтисос дорад, ки њамаи зарроти њастї дар
баробари вилоят ва ќудрат ва сайтараи ў сари таслим
фуруд меоваранд. Ва яке аз заруратњои мазњаби мо ин аст
ки аимаи мо дорои маќоме њастанд, ки њељ фариштаи
муќаррабе ва њељ паёмбари мурсале бад-он намерасанд».
Ва Неъматуллои Љазоирї дар «Анвору-л-нуъмония»
(сањ. 20-21, љилди 1) дар њоле ки ба баёни бартарї миёни
анбиё ва аима мепардозад, мегўяд: «Бидон, ки њељ
ихтилофе дар ин нест ки Паёмбари мо (с) ба далели
ахбори мутавотир бар аима бартарї дорад. Вале ихтилоф
дар ин аст ки оё амиралмуъминин ва оилаи тоњир (ъ) оё
бар анбиё бартарї доранд ё не?! Гурўње гуфтаанд онњо аз
боќии паёмбарон ба истиснои паёмбарони улулазм бартар
њастанд. Баъзе дигар ќоил ба мусовоти байни онњо
њастанд. Ва аксари муаррихин бар ин эътиќод њастанд, ки
аима бар паёмбарони улулазм ва ѓайри онњо бартарї
доранд ва албатта, ки савоб њам њамин аст».
Ва њамчунин охирин муљтањиди шиъа дар назди онњо
Муњаммад Боќири Маљлисї дар китобаш «Миръоту-луќул» (љилди 2, сањ. 290) дар боби «Фарќ байни расул ва
набї ва муњаддис» гуфта ки астонњо (яъне аима) аз њамаи
паёмбарон ба истиснои паёмбари мо ки дуруду саломи
Худо бар ў бод, бартар ва бузургтар њастанд!
Ва њам акнун дар муќобили ман китоби
«Сироталмустаќим ило мусњиќи таќдим» њаст. Ин китоб
таълифи аллома ва сухангў ва шайхи онњо Зайналобиддин
абї Муњаммад Алї ибни Юнус Омил Наботи Байёзї аст,
ки Муњаммад Боќири Бењбудї онро тасњењ карда ва бар
он њошия навишта аст. Ва ќабл аз он ки шумо хонандаи
азизро аз муњтавиёти пучу ботили он огоњ созем, ситоишу
санои яке аз оятуллоњои шиаи кунунї, яъне Оятулло
Абулмаъоли Шањобиддин Њусайни Маръаши Наљафиро
бар Наботї дар ќолаби як биографї ки онро (риёзул130

афоњї фи тарљиматил алломати-л-Баёзї) ном нињода аст
ва њамчун муќаддимае бар китобе аст, барои шумо наќл
мекунам.
Маръашї мегўяд «аз љумла бењтарин чизњое ки дар ин
замина дидаам, ба тавре ки мебоистї онро дар шумори
аввал васфи муќаддам њисоб кунем, китоби «Сиротал
мустаќим илло мустањиќи таќдим»-и аломаи муњаќќиќ ва
сухангў ва нависанда љаноби шайх Зайналобиддин абў
Муњаммад Алї ибни Юнус Омили Наботи Баёзї аст, ки
Худо фирехтагиашро хуљаста бидорад ва муфтахарсозии
ўро фаровон созад!... Ва ба љони худам савганд, ки он
китоб дар мавзўи худаш аљиб аст ва аллома соњиби
«Равзот» гуфтааст «баъд аз китоби Шофеъї аз сайидамон
Муртаззо аламал њудо назири онро надидам». Балки бино
ба чандин далел онро бар он тарљењ дода аст.
Мегўям баъзе аз бародарони мо ки нисбат ба шиаён
нармиш ба харљ медињанд. ваќте ки гуфта мешавад,ки
шиаён (равофиз) дурўѓтарин гурўњњое њастанд, ки ба
Ислом нисбат дода шудаанд, асабонї мешаванд.
Зайналобиддини Баёзї дар китобаш «Сироталмустаќим»
(љилди 1- 20, табъи аввал, мактабаи Њайдария,
интишорёфта аз тарафи мактаби Муртазавия эњёи осори
Љаъфария ) мегўяд Имом Молик ибни Анас ривоятњои
фаровонеро дар бораи фазоили њазрати Алї наќл
кардааст. Ва ў њазрати Алиро бар паёмбарон њам тафзил
ва бартарї медод».
Пас, оё эй бандагони Худо, Молик ибни Анас Алиро
бар паёмбарони улулазм бартарї медод?!!
Пас, бартарї додани Алї бар паёмбарони улулазмро
тавассути бештари шайхњои худашон зикр мекунад ва
мегўяд чун раёсати Алї умумї буд ва њамаи ањли дунё аз
хилофаташон мунтафиъ мегарданд, пас аксари шуюхи мо
ўро бар паёмбари улалазм тафзил медињанд.
Пас, оё њамаи ањли дунё аз хилофати Алї (р) мунтафиъ
гардидааст?!! Шиаён муттафиќанд бар ин ки аима аз
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анбиё ба истиснои улул азм бартар њастанд. Албатта,
теъдоде аз равофиз онњоро њатто бар анбиёи улулазм њам
тафзил медињанд ва иддае њам паёмбарони улулазмро бар
онњо бартарї медињанд. Ва аммо ба нисбати асри
Зайналобиддини Наботї аксарият бар раъйи аввал аст ва
аммо имрўз аксарият сароњатан эълом медоранд, ки аима
аз њамаи паёмбарон љуз њазрати Муњаммад (с) бартар
њастанд, чунон ки гузашт. Ва аммо аз аќволи онњо баъзеро
наќл кардем ва таваљљуње надорем ба он касе, ки ин
таќияро инкор мекунад.
Ва Наботї дар китоби фавќ (1/101) дар бораи мусовати
амиралмуъминин бо љамоате аз паёмбарон мегўяд Аллоњ
таъоло ба хотири дуои Мўсо ќавмеро зинда кард (чунон
ки) дар ин ќавли Худо машњуд аст. "(Бо ин њол) шуморо
пас аз маргатон дубора зинда кардем, то сипосгузорї
намоед" (сураи «Баќара», ояти 56).
Ва барои Алї ањли Куффаро зинда кард ва ривоят
шуда, ки барои ў Сом ибни Нуњ ва барои ў Љам-Љамаи
Љаландї (подшоњи њабаша)-ро зинда кард. Ва Баёзї
(1/102) мегўяд ва моњињо бар Алї салом карданд ва
Худованд ўро ба унвони имоми инсонњо ва аљина ќарор
дод.
Мегўям диќќат кун, ў каме ќабл зинда кардани Сомро
бо сиѓаи шак ва тардид наќл кард (ривоят шуда) ва дар ин
љо бо сиѓаи љазм наќл мекунад. Баростї ки ў дар сахтињои
иѓроќ ва ифрод дасту по мезанад. Ва Оятулло Маръашї,
ки њељ сокитеро ба њаракат во намедорад, бо ин мард
мувофиќ аст ва муљтањиди онњо дар Шом Муњсинуламин,
чунон ки дар сањифаи 9 аз муќаддима аст, он китоб
муаллифашро тавсиф карда мегўяд, ки ин китоб далолат
бар фазилати муаллифон дорад.
Пас, касоне ки мегуянд мутааххирони шиа то андозае
аз ифрод ва тундравии худ костаанд, чи љавобе доранд ки
бидињанд?! Њар кас инро бигўяд нодон ва фиребхўрдааст
ва аз ташайюъ пўсташ намедонад, агар онро њам
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бидонанд!!
Ва Баёзї дар «Сироташ» (1/105) мегўяд «ёронаш, яъне
Алї ба ў гуфтаанд Мўсо ва Исо муъљизотро ба мардум
нишон медоданд, чаро чизеро ба мо нишон намедињї, то
ба он итминон ёбем?! Онгоњ он њазрат боѓњоеро дар як
тараф ва оташеро дар як тараф ба онњо нишон дод ва
аксари онњо сењр буданд ва ду нафар собит монданд. Он
гоњ сангрезањои масљиди Куфаро, ки ёќут буданд, ба онњо
нишон дод, яке аз онњо кофир шуд ва дигаре боќї монд.
Ва
дар
њамонљои
зикршуда
дар
китоби
«Сироталмустаќим» гуфтааст «як нафар хориљї ва зане бо
њам даъво карданд. Он хориљї садояш боло рафт, онгоњ
Алї гуфт сокит шав! Пас, ногањон дид ки сараш саг
шудааст!!
Ва Баёзии шиъї дар китоби мазкураш (1/241) гуфтааст:
"Фасли бисту сеюм дар ин ки вай (Алї) ба манзалаи ќулњу
валлоњу Ањад ва чоњи таътилшуда ва њасана ва падари
аима аст. Ва Баёзї (1/105) гуфтааст Алї марде аз тоифаи
бани Махзумро ки дўсти ў буд, зинда кард. Онгоњ он мард
бархост, дар њоле ки мегуфт, яъне бале-бале ќурбон (гўш
ба фармон њастам, сарвари мо)! Онгоњ Алї ба ў гуфт «Оё
ту араб нестї?!» Гуфт: «Чаро, аммо ман бар вилояти
фалон ва фалон мурдам, дар натиља забонам ба забони
ањли оташ табдил шуд".
Мегўям бадењї аст, ки фалон ва фалон яъне њазрати
Абўбакр ва њазрати Умар (р) ва шиа аз фалон ва фалон
улгуе (пешвое) сохтаанд барои љо ба љойи номњое ки
бихоњанд, то ањли суннат, дар ваќте ки аз њолат ва номи
фалон ва фалон суол мекунанд, гумроњ шаванд вагарна
шиа худ фалон ва фалониро мешиносанд. Ва Баёзї (1/107)
гуфтааст: «Ваќте аз љанги Сиффин бозгашт, бо Фурот
(рудхона) суњбат кард, он гоњ Фурот ошуфта шуд ва
мардум садои онро шуниданд ки шањодатайн мегуфт ва ба
хилофати вай иќрор мекард. Ва дар ривояте аз Содиќ аз
падаронаш (ъ) наќл аст, ки Алї бо чўбе ба он зад, дар
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натиља шикофта шуд ва моњињои он бар ў салом карданд
ва барои ў иќрор карданд, ки ў њуљљат аст.
Ва ин Муњсинуламин аст, яке аз муљтањидони бузурги
шиа, чунон ки дар муќаддимаи он омадааст, ин китобро
меситояд ва аз он ба фазилати муаллифаш истидлол
мекунад ва ин Муњсинуламин њамон касе аст, ки дар
китобаш «аш-Шиъату байна-л-њаќоиќи ва-л-авњом» аз
шиа дифоъ мекунад ва дар садади он бармеояд ки
њамкешони худро аз хурофот ва њамаи он чи ки ба онњо
нисбат дода мешавад, табриа(пок) созад.
Пас, нигоњ кун ки чї гуна таќия онњоро водор месозад,
ки њамчун офтобпараст ранг иваз кунанд!!
Ва низ Баёзї (3/5) мегўяд «дар ривояти Абўзар
омадааст, ки ў ваќте Ќуръонро љамъоварї кард, онро ба
сўи Абўбакр овард. Онгоњ Абўбакр расвоињои худашро
дар он диданд, пас онро рад карданд ва бозпас
фиристоданд ва Умар ба Зайд ибни Собит дастур дод, ки
ѓайри онро љамъоварї кунанд. Зайд гуфт «пас, агар онро
хориљ кунам, корам ботил мешавад». Ба њамин хотир,
дунболи Алї фиристод, то њамроњи ў онро дасткорї
кунад, аммо ў аз ин кор имтиноъ (дасткашї) кард, дар
натиља наќшаи куштани ўро бар дастони Холид
кашиданд, ки ин мољаро машњур аст». Ин ривоят собит
мекунад, ки шиа ба Ќуръоне ки дар он миёни мусалмонон
мутадовил аст, эътиќод надорад. Ва дар фасли «Мањдии
шиа Ќуръони комилро меоварад» ривоятњои фаровонеро
зикр хоњем кард, ки ин масъаларо ќотеъона таъйид
мекунанд. Ва Баёзї ривояти нодиреро дар (1/105) ворид
карда, ки иборати он чунин аст «њазрати Алї ба марде, ки
тавилаи сагеро њамл карда буд, гуфт ин мард як
исроилиро њамл кардааст». Он мард гуфт «аз чи ваќт
тавилаи саг исроилї шуда?! Он гоњ Алї гуфт «дар рўзи
панљшанбе ин фард хоњад мурд». Онгоњ дар он рўз мурд
ва дар њамон рўз дафн шуд. Онгоњ њазрати Алї бо
пойњояш ба ќабраш лагад зад ва ногањон он мард аз ќабр
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бархост ва гуфт «касе, ки Алїро ќабул надорад, њамчун
касе аст ки Аллоњ ва Расулашро ќабул надорад». Он гоњ
Алї гуфт «ба ќабрат боз гард!». Он гоњ он мард ба ќабраш
бозгашт ва ќабр бар ў баста шуд.
Мегўям ин гуна аботил ва ёвагўйињое аст, ки љаноби
Наботї онро зикр кардааст ва ин нишон медињад, ки худи
вай њам ин ривоятро ва дигар ривоятњое аз ин дастро, ки
тавзењ ва шарње дар бораи онњо надодааст, ќабул дорад.

ДУВУМ, МАЪСУМ (ПОК) БУДАНИ АИМА
ДАР НАЗДИ ШИА
Муњаммад Ризои Мазњар дар китобаш «Аќоиди
имомия» (сањ. 91, Доруссавфа) мегўяд «мо муътаќидем, ки
имом монанди паёмбар аст, лизо вољиб аст, ки аз њамаи
разоил ва корњои фањшомез, чи онњое ки зоњир њастанд ва
чи онњое ки нињон њастанд, аз њамон синни кудакї то
даврони марг, ба ќасд ё ба сањв, маъсум (пок)бошанд,
чунон ки вољиб аст, ки аз иштибоњ ва хато ва нисён
(фаромушї) маъсум бошад». Ва њамчунин мегўяд «балки
муътаќидем, ки фармони онњо, фармони Аллоњ аст ва
нањйи онњо ба манзалаи нањйи Ўст ва тоат кардан аз онњо
ба манзалаи тоат кардан аз Ўст ва нофармонї кардан аз
онњо њамчун нофармонї кардан аз Ў аст ва дўст доштани
онњо дуст доштани Ўст ва душманї кардан бо онњо
душманї кардан бо Худост. Ва дуруст нест, ки ба онњо
посухи манфї дињем ва касе ки онњоро напазирад, њамчун
касе аст, ки рудасти Расули Худо баланд шуда ва касе ки
рудасти расули Худо баланд шавад, њамчун касе аст ки
рудасти Аллоњ таъоло баланд шудааст».
Ва Хумайнї дар китобаш «Њукумати исломї» (сањ. 91)
мегўяд: "мо муътаќидем маќом ва мансабе, ки аима ба
фуќањо бахшидаанд, њамчунон барои онњо мањфуз аст,
чаро ки аимае ки сањв ё ѓафлатеро дар бораи онњо
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тасаввур намекунем ва муътаќидем ки ба њар он чи ки
маслињати (нафъи)мусалмонон дар он аст, ињота
доштанд,медонистанд ки баъд аз онњо ва ба мањзи
вафоташон аз фуќањо зоил намегардад».
Ва Муњаммад Њусайн Оли Кошифу-л- Ѓито, дар
китобаш «Аслу –ш-шиъати ва усулуњо» (сањ. 52) мегўяд
«имомро лозим аст, ки ба сони паёмбар аз хато ва
хатокорї маъсум бошад».
Ва олими онњо Занљонї дар китобаш «Аќоиди
дувоздањимомї» (2/157, Аъламї, Бейрут) ба наќл аз раиси
муњаддисинашон Садуќ мегўяд «эътиќоди мо дар бораи
анбиё ва расулон ва аима ин аст ки онњо аз њар олудагї
маъсуму пок њастанд ва муртакиби гуноњ, чи саѓира ва
кабира, намешаванд ва аз фармони Худо сар намепечанд
ва ончиро, ки ба онњо дастур дода шудааст, анљом
медињанд. Ва касе ки дар чизе аз ањволи онњо исматро аз
онњо нафй(инкор) кунад, дар воќеъ, онњоро љоњил дониста
ва њар кас онњоро љоњил бидонад, кофир аст».

СЕВУМ, ИЃРОЌ (МУБОЛИЃА) ДАР КАЙФИЯТИ
ОФАРИНИШИ АИМА ДАР НАЗДИ ШИА
Хумайнї дар китобаш «Зубдатул- ар - баъина њадисан»
(сањ. 232, Дорулмуртазои Бейрут), ки тавассути Солим
Хизрої мухтасар шуда ва дар њоле ки аз маќоми аима ва
чилњадиси Њусайнї сухан мегўяд (сањ. 206, табъи
Доруттаъорифи Бейрут) мегўяд:"Бидон эй азиз! Ањлу
байти исмат ва тањорат (ъ) дар маќоми рўњонии паёмбар
ќабл аз пайдоиши љањон сањим њастанд ва анвори онњо аз
он замон тасбињ ва таќдис мекардааст. Ва ин болотар аз
фањм ва дарки инсон њатто аз ноњияи илмї аст. Дар насси
шариф ворид шудааст: «Эй Муњаммад! Аллоњ таъоло аз
азал дар вањдонияташ тани танњо будааст. Сипас,
Муњаммад ва Алї ва Фотимаро халќ кард. Онњо њазор сол
боќї монданд. Пас, њамаи ашёро халќ кард. Онгоњ онњоро
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бар офариниши онњо гувоњ гирифт ва итоат кардан аз
онњоро бар њамаи он ашё љорї кард ва шууни он ашёро ба
онњо вогузор кард. Пас, онњо њар чи ки бихоњанд , њалол
мекунанд ва њар чи ки бихоњанд, њаром мекунанд. Ва
њаргиз нахоњанд хост, магар он ки Аллоњ Таъоло бихоњад.
Эй Муњаммад ин диёнате аст, ки њар кас аз он пешї љўяд,
гумроњ шуда ва њар кас аз он тахаллуф варзад, нобуду
њалок мешавад ва њар кас мулозими он гардад, (ба сари
манзили маќсуд) хоњад расид. Эй Муњаммад бигир онро!».
Илова бар ин, дар иртибот бо онњо матолибе дар
кутуби муътабари шиаён омада, ки уќулро ба њайрат
меандозад! Чаро ки ин фаќат ва фаќат худашон (ъ)
њастанд, ки аз њаќоиќ ва асрори худ огоњ мебошанд, ва њељ
каси дигар бар њаќиќати онон огоњ нест.
Аз марљаъи шиъї Мирзо Њасани Њоирї дар китобаш
«Дин дар миёни соил ва љавобдињанда» (љилди 2, сањ. 72,
маншуроти китобхонаи оммаи Имом Содиќ, Кувайт)
пурсиданд: «Агар Имом Алї аз Мўсои паёмбар бузургтар
аст, пас ин гуфтаи Имом Алї «ман асои Мўсо њастам», чї
маъное дорад ва оё имом амиралмуъминин, ояти бузург,
муъљизаи Мўсо хоњад шуд, дар њоле ки мегўяд: "Чи ояте аз
ман бузургтар аст?!"
Хоњишмандам шуставу рафта ва ба таври муфассал
љавобро баён фармоед. Бо ташаккури фаровон!
Њоирї љавоб дода: «ин калимаи муборак дорои ду
маънї ё ду тафсир аст: аввал ин ки вай ба манзалаи асои
Мусо барои Расул (с) аст, яъне ин ки вай (а) бузургтарин
нишона аст ва бузургтарин муъљиза аст барои исботи
нубуввати бародараш ва амузодааш дар заминаи илм ва
эъљоз ва кароматњояш. Дувум ин ки вай дар асои Мўсо
муассар будааст. Ва агар таъсири вилояти узмои Алї
намебуд, он асо ба аждањо табдил намешуд ва ў њамон
касе аст, ки њамаи паёбаронро дар заминаи изњори
муъљизањо ва кароматњо ва таъсири далелњои онњо ва
пирўз шудан бар мункирони рисолати онњо ёрї ва нусрат
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додааст, чунон ки ин ривояти сарењи онњост ба салтанат
кардани бузургии вай ва вилояти љањоншумул ва куллии
вай ва ў њамон нишона ва муъљизаи бузург ва хабари азим
аст».
Ва њамчунин дар китоби ёдшуда (сањ. 219, љ.2) аз вай
пурсиданд «касе ки дар дохили њарами шариф дар
рўбарўи мазори маъсум (ъ) ќарор мегирад ва намоз
мехонад, чї њукме дорад?! Ва назари шумо дар бораи
шуњадо ва солињон аз фарзандони маъсумон чист? Ва
намоз хондан дар канори мазори муќаддас чї њукме
дорад?». Њоирї љавоб дод «дуруст нест дар намоз бар
маќбара таќаддум љуст ва намозаш дар муќобил ва
рўбарўи мазор ба иттифоќи њамаи уламои имомия ботил
аст. Чаро ки ин њукм баъд аз вафоташон он чунон аст ки
дар њоли њаёташон будааст. Ва аммо намоз хондан дар
рўбарўи мазори масалан Абўлфазл ал-Аббос (а) бар
хилофи эњтиромаш аст ва навъе љасорат ба маќомаш
мебошад ва намоз хондан дар ду канори мазори маъсум
модоме, ки бар ќабри мутањњари вай ки дар дохили
мазораш аст, пештар наистода бошад, ишколе надорад.
Аллоњ таъоло мо ва шуморо ва он чи ки дўст дорад ва
меписандад, тавфиќ дињад, омин. Ба њаќќи Муњаммад (с)
ва оли поки вай ки дуруд ва саломи Худованд бар њамаи
онњо бод».
Ва боз дар сањифаи 118, љилди 2 он љаноби олї чунин
мавриди суол ќарор гирифт «аз хатибон мешунавем, ки
Расулуллоњ (с) дорои нуре буд ва ин нур бар нури
Хуршеду Моњ бартарї меёбад ва агар Хуршедро њаракат
дињад, бар он сояе дида намешавад. Аз љаноби олї
хоњишмандам, ки дар бораи кайфияти ин нур барои банда
тавзењ дињад?!». Њоирї љавоб дод: «Бисмињи таъоло,
саломун ъалайкум ва рањматуллоњи ва баракотуњу. Бидон
эй фарзанди азизам! Худо туро ба корњои мавриди
писандидааш тавфиќ дињад, ки Аллоњ таъоло нури
паёмбараш Муњаммад (с)-ро аз нури азамати Худ офарид.
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Чунон ки ин мавриди иттифоќи шиа ва суннї аст, яъне
Худои субњон дар аввали низоми офариниш, нуре
муќаддас, бузург ва ашиъадорро биофарид ва онро ба
хотири бузургї ва сифоти он ба худ нисбат дод. Он гоњ аз
он нур Муњаммад (с)-ро халќ кард ва аз нури паёмбараш
Алї амиралмуъмининро њамчун партаве аз як партав ва
шамъе аз як шамъ биофарид ва ин шамъи дуюм таљассуми
шамъи аввал аст бо њамаи мазоё (фазилатњо)-и он аз
сифоти лоњутї.... аммо фазл ба аввалї ихтисос дорад. Чун
аввал будааст ва дар вуљуди дувум васодат кардааст. Ва
дигар маъсумин њам чунин њастанд, яъне Фотимаи Зањро
ва писарони пок ва тоњираш, ки дуруд ва саломи Худо бар
њамаи онњо бод. Баъд аз Алї аз он нур офарида шудаанд
њамчун партаве аз як партав, њар як аз онњо таљассуми
дигаре аст дар њамаи сифаташ ки Аллоњ таъоло бо фазл ва
карами Худ ба ў бахшидааст. Пас, аз ашиъа ва
дурахшиши зоњири он оќилон ва ѓайри оќилон ѓайри
онњоро аз анбиё ва расулон ва малоика ва тамоми дигар
халоиќ офарид».
Ва аз Оятулло узмои онњо Љаводи Табрезї дар
таълиќот ва фатовои вай, ки бо «Сироту-н- наљот»-и Хуї
чоп шудааст (љ.3, сањ. 438-439, Мактабатулфиќњи Кувайт)
пурсида шуд : «назари шумо дар бораи касоне ки
муътаќиданд Паёмбар ва ањлу байти Паёмбар ќабл аз
пайдоиши љањон бо рўњњо ва аљсоми моддии худ мављуд
будаанд ва ќабл аз халќи Одам халќ шуда буданд, чаро ки
Аллоњ таъоло симои онњоро дар атрофи Арш ќарор
додааст, чист?!». Табрезї љавоб дод «онњо (а) бо ашбоњи
нури худ ќабл аз офариниши Одам мављуд будаанд ва
хилќати љисмї ва моддии онњо баъд аз пайдоиши Одам
сурат гирифтааст Чунон ки возењ аст ва Аллоњ доност». Ва
њамчунин аз ў пурсида шуд: «назари љаноби олї дар бораи
ин ки Расулуллоњ (с) ба лињози хилќат аз хилќати сохтори
ва таквинї аз Одам ќадимитар аст ва Паёмбар ва ањлу
байташ њам он гуна халќ шудаанд, чист?!».
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Табрезї љавоб дод «мурод аз аќдамият дар халќу
офариниш њамон нурияти вай, на бадани унсурии ў
мебошад ва ќаблан зикр шуд, ки Аллоњ таъоло њамон касе
аст, ки њамаи махлуќотро офаридааст ва мефармояд: "Ин
Аллоњ Парвардигори шумост, њељ маъбуди барњаќ љуз Ў
вуљуд надорад, офаринандаи њама чиз аст, пас, Ўро ибодат
кунед ва Ў корсоз ва соњиби њама чиз аст " (сураи
«Анъом», ояти 102).
Ва ин ваколат бо истибонат дар халќ љамъ намешавад
ва ин зоњири оёти фаровоне аст, ки дар инљо маљоли зикри
онњо нест. Ва офариниши баъзе аз ашё аз баъзе дигар
монанди офариниши гўшт аз порчаи хун ва офариниши
љанин аз гўшт маънояш он нест ки холиќи љанин њамон
порчаи гўшт аст, балки Аллоњ таъоло он љанинро аз он
офарида аст ва ончи ки дар баъзе ривоятњост, аз ин ки
шиъаи мо аз бењтарини тинатњо офарида шудаанд ё ин ки
аз нури онњо Аллоњ таъоло баъзе аз халоиќро офаридааст,
маънояш ин нест ки тинати фозил ё нури онњо њамон
холиќ аст, балки холиќ њамон Аллоњ аст, монанди
офариниши Вай инсонро аз гил. Ва Худо доност».
Ва аз ў пурсида шуд: «оё дуруст аст, ки муътаќид
бошем њазрати Фотимаи Зањро шахсан дар як они воњид
дар маљлиси мутаадиди занон дар ќолаби пайкараи љисми
воќеии худ њозир мешавад?!». Табрезї љавоб дод «вай
метавонад бо симои нури худ дар як замон дар амокини
мутааддид њозир шавад ва монеъе дар ин нест, чаро ки
симои нури ў фарозамонї ва фаромаконї аст ва як љисми
унсурї нест, то ба замон ва макон эњтиёљ дошта бошад. Ва
Худо доност».
Аз Ў пурсида шуд: «оё хусусияте дар хилќати Зањро (а)
вуљуд дорад ва назари шумо нисбати масоибе, ки баъд аз
падараш аз зулми он љамоат бар ў љорї шуд, ва
шикастани дандонаш ва соќит кардани љанинаш чист?!»
Табрезї љавоб дод «оре, дар воќеъ, хилќати вай ба
лутфи Аллоњ таъоло монанди хилќати соири аима (дуруду
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саломи Худо бар онњо бод) мебошад, чаро ки Худо
хилќати ў аимаро аз соири мардум тамоиз дода аст... Ва
Фотима дар шиками модараш сухан гуфта аст. Ва
малоика баъд аз вафоти Расул бар ў нозил мешуданд.

ЧАЊОРУМ, ИЃРОЌ ДАР СИФАТЊОИ ИМОМОН
Барои баёни сифоти аима дар назди шиа ба абвоби
фењрастњои кутуби муътабари онњо иктифо мекунем ва
касе ки ин абвобро бихонад, ба лутфи илоњї барои ў
рўшан хоњад шуд, ки иѓроќу муболиѓа дар аима то њадди
худопарастї пеш рафтааст.
А. Китоби «ал-Кофї» асари Муњаммад ибни Яъќуби
Кулайнї мулаќќаб дар назди шиа ба Сиќатулислом.
Оятуллои шиа Абдулњусайни Шарафуддин аз «Кофї»
тамљид ба амал оварда, дар китобаш «ал-Мурољаъот»
(мурољааи 110) гуфтааст «чор китобе, ки аз даврони садри
нахустин то ин замони мо марљаи имомия дар усул ва
фурўъашон будаанд, њамон «Кофї» ва «Тањзиб» ва
«Истибсор» ва «Ман ло яњзуруњулфаќињ» мебошанд ва
китоби «Кофї» аз њаммаи онњо ќадимитар ва бузургтар ва
бењтар ва мањкамтар мебошад.
Фењрастњои китоби «Кофї» (љ.1, Доруттаъорифи
Бейрут).
Боби ин ки аима (ъ) волиёни амри Худо ва хозинони
илми Вай њастан.
Боби ин ки аима (ъ) хулафои Аллоњ таъоло дар
заминаш ва ба мусобаи дарвозањояш мебошанд, ки аз
онњо меояд.
Боби ин ки аима нури Аллоњ азза ва љалла њастанд.
Боби ин ки оёте ки Аллоњ таъоло дар китобаш зикр
карда, њамон аима њастанд.
Боби он чи ки Аллоњ ва Расулаш аз љањон њамроњ бо
аима фарз карда аст.
Боби ин ки росихон дар илм њамон аима њастанд.
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Боби ин ки касоне, ки Аллоњ аз миёни бандагонаш
баргузида ва китобашро ба онњо мерос бахшида, њамон
аима (ъ) њастанд.
Боби ин ки аима агар бихоњанд ки бидонанд,
медонанд.
Боби ин ки аима медонанд ки чї ваќт мемиранд ва љуз
бо интихоби худи онњо намемиранд.
Боби ин ки дониш он чиро ки буда ва хоњад буд,
медонанд ва чизе (бар онњо дуруду саломи Худо бар онњо
бод) махфї нест.
Боби ин ки Аллоњ Таъоло њар илмеро ки ба паёмбараш
омухта, ба ў дастур дода, ки онро ба амиралмуъминин (ъ)
биёмўзад ва ин ки вай шарики паёмбар (с) дар илмаш
будааст.
Боби ин ки аима агар мањљуб шаванд ба њар инсоне,
манфиат ва зиёни ўро зикр хоњанд кард.
Боби вогузории амри дин ба Расул (с) ва аима (ъ).
Боби ин ки Ќуръон имомро њидоят медињад.
Боби ин ки неъмате ки Аллоњ таъоло дар китобаш зикр
карда, њамон аима аст.
Боби арза намудани аъмол бар Паёмбар (с) ва аима (ъ)
Боби ин ки аима маъдани дониш ва дарахти нубувват
ва бозмондагони малоика њастанд.
Боби ин ки аима (ъ) ворисони илм њастанд ва аз
якдигар дониш ба ирс мебаранд.
Боби ин ки аима дониши Паёмбар ва њама паёмбарон
ва авсиёи ќабл аз худро ба ирс бурдаанд.
Боби ин ки аима дар назди онњо њама китобњое, ки аз
тарафи Худои азза ва љалла нозил шудаанд, мављуд аст ва
онњо ба раѓми мухталиф будани забони он китобњо
онњоро мешиносанд.
Боби ин ки танњо аима њамаи Қуръонро љамъоварї
карда ва њамаи дониши онро медонанд.
Боби ин ки аима дар шаби љумъа (ба дониши) онњо
афзуда мегардад.
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Боби ин ки агар дар илми аима афзуда намешуд, он
чиро ки дар наздашон буд, тамом мешуд.
Боби ин ки аима њамаи донишњоеро ки ба малоика ва
анбиё ва расулон (ъ) дода шудааст, медонанд.
Б. Фењрасти бобњои «Бињору-л-анвор» аз хотимаи
муљтањидони шиа Мулло Боќири Маљлисї (љ. 23-27, китоби
имомат, табъи Дору-л-эњёи-т-туроси-л- арабї, Бейрут).
Боби ин ки Аллоњ Таъоло барои имом сутунеро баланд
мекунад, ки ў метавонад аъмоли бандагонро бинигарад.
Боби ин ки чизе аз ањволи шиа худашон аз онњо ва
њамаи улуме, ки аима бадонњо ниёз доранду аз аима
мањљуб нест, онњо медонанд ки чи балое ба сарашон меояд
ва бар сари он сабр меварзанд. Ва агар аз Аллоњ таъоло
бихоњанд, ки онњоро бардорад, дуояшон пазируфта хоњад
шуд. Ва он чиро ки дар замрањо ва ботинњо нуњуфта аст,
ва низ дониши олим пас аз марг ва гирифторињо ва
балоњо ва фасли хитоб ва тавалудномањоро медонанд.
Боби ин ки њамаи улуми малоика ва анбиё дар назди
онњост ва он чи ки ба анбиё дода шуда, ба онњо њам дода
шуда ва њар имоме њамаи илмеро ки ќабл аз вай буда,
медонад ва замин бидуни олим боќї намемонад.
Боби ин ки онњо китоби паёмбарон (ъ)-ро дар ихтиёр
доранд ва метавонанд бо вуљуди забонњои мухталифи он
китобњо онњоро бихонанд.
Боби ин ки онњо њамаи забонњо ва луѓатњоро медонанд
ва бо онњо суњбат мекунанд.
Боби ин ки онњо аз анбиё њам олимтар њастанд.
Боби ин ки онњо медонанд, ки чи ваќт мемиранд ва ин
танњо бо иљозаи онњо мумкин аст.
Боби ањвол ва авзоъи онњо баъд аз марг ва ин ки гўшти
онњо бар замин њаром аст ва онњо ба осмон рафъат дода
мешаванд.
Боби ин ки онњо баъд аз маргашон зоњир мешаванд ва
шигифтињое аз онњо зоњир мешавад.
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Боби ин ки номњои эшон бар Арш ва Курсї ва Лавњ ва пешонии малоика ва дар Бињишт ва ѓайри он навишта шудааст.
Боби ин ки љин хизматгори онњо њастанд ва барои
онњо зоњир мегарданд ва аз нишонањои дини худ аз аима
суол мекунанд.
Боби ин ки онњо метавонанд мурдагонро зинда сохта
ва кўрњоро бино гардонанд ва љузомгирифтагонро бењбуд
бахшанд (ва дар як калом) њаммаи муъљизоти
паёмбаронро метавонанд, анљом дињанд.
Боби ин ки абр барои онњо мусаххар шуда ва асбоб
барои онњо осон гардида аст.
Боби тафзил додани онњо бар њамаи анбиё ва бар
њамаи халоиќ ва гирифтани паймон аз онњо ва аз малоика
ва аз соири халќ ва ин ки улул-азм фаќат бадин хотир
улул-азм шудаанд, ки аимаро дўст доштанд (дуруду
саломи Худо бар њамаи онњо бод).
Боби ин ки дуои паёмбарон бо тавассул ва талаби
шафоат љустан ба аима (ъ) мустаљоб шудааст.
Боби ин ки малоика ба назди онњо меояд ва бар
бистарњояшон менишинад ва аима (ъ) онњоро мулоњиза
мекунанд.
Боби ин ки дониши Осмон ва Замин ва Бињишт ва
оташ аз онњо њуљљат нашудааст ва малакути осмонњо ва
Замин бар онњо арза шуда ва он чиро ки буда ва ончиро
ки то рўзи ќиёмат вуљуд хоњад дошт, дониста ва медонанд.
Боби ин ки онњо мардумро ба лињози њаќиќати имон ва
њаќиќати нифоќ мешиносанд ва онњо китобе дар ихтиёр
доранд, ки номњои ањли Бињишт ва номњои шиаёни
худашон ва душманонашон дар он вуљуд дорад ва ин ки
хабари хабардињандае аз он чи ки аз ањволашон медонанд,
онњоро аз љой бар намекананд.
Боби навъияти љондорон ва паррандагоне, ки аимаро
дўст доранд ва фазилате ки бар болњои њуд-њуд нисбат ба
онњо навишта шудааст ва ин ки онњо забони парандагон
ва чорпоёнро медонанд.
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Боби он чи ки аз љимодот ва наботот ба вилояти онњо
иътироф кардаанд.
В. фењрасти бобњои китоби «Басоиру-л-дараљот»-и абў
љаъфар Муњаммад ибни Њасан (-и-(ас-Саффор),табъи
Аъламї- Эрон).
Боби аъмол бар расули Худо (с) ва аимаи (ъ) арза
мешавад.
Боби арзаи аъмол бар аимаи зинда ва вафотёфта.
Дар иртибот бо аима ин ки аъмол дар масъалаи амудї
ки барои онњо баланд карда мешавад ва он чи ки дар
шиками модарашон бо онњо мешавад.
Боби дар ин ки имоми мо байни машриќ ва маѓрибро
бо нур мулоњиза мекунад.
Боби ин ки аима илми миноё ва балоё ва насабњои
араб ва фасли хитобро медонанд.
Боби ин ки аима мурдагонро зинда ва кўрони
модарзодро бино месозанд ва ба изни илоњї
љузомгирифтагонро шифо медињанд.
Боби ин ки имом метавонад дўст ва душмани худро бо
таваљљуњ ба сириште ки аз он офарида шуда ва дар сурат
ва номњояшон мављуд аст, ташхис дињад.
Боби ин ки амиралмуъминин бар абр савор шуда ва
дар афлок ва асбоб боло рафта аст.
Боби ин ки Аллоњ таъоло дар Тоиф ва ѓайри он бо
амири муъминон Алї мунољот карда ва дар байни он ду
Љибраил фуруд омада аст!
Боби ин ки аима аз он чи ки дар осмонњо ва Замин ва
Бињишт ва Љањаннам аст ва он чи ки буд ва он чи ки то
рўзи ќиёмат хоњад буд, огањї дошта ва доранд.
Боби ин ки аима илми гузашта ва ояндаро то рўзи
ќиёмат дарёфт кардаанд.
Боби ин ки онњо забони чорпоёнро медонанд ва он
чорпоён онњоро мешиносанд ва агар аз ноњияи аима фаро
хонда шаванд, ба онњо љавоби мусбат медињанд (ва пеши
онњо мераванд).
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5
ИЃРОЌИ ШИА ДАР ФАЗИЛАТИ ЌАБРЊОИ АИМА
А. Абвоби китоби «Комилу-з-зиёрот»-и Абулќосим
Љаъфар ибни Муњаммад ибни Ќулуя (муассисаи нашри
фаќоњати Ќум), ки ба тањќиќи ин китоб пардохтааст, ин
китобро сутудааст сањифаи 1: "ин китоб дар миёни уламои
шиа китоби машњур ва маъруф аст ва аз љумлаи
муњимтарин манобиъи мавриди эътимод ба шумор
меравад. Шайх дар «Тањзиб» ва ѓайри ў аз муњаддисон
монанди Њури Омулї аз он матолибе иќтибос кардаанд ва
бештари уламои шиа, ки дар иртибот бо њадис ва зиёрат
ва ѓайри он даст ба таълиф задаанд, аз он китоб наќл
кардаанд. Ва он китоб шомили њамаи зиёратњо ва
фазилате, ки дар ин бора аз аима ривоят шуда, мебошад.
Дар ин китоб машоихи машњур ба дониш ва њадис, касоне
ки муаллифи гаронќадр дар кулл онњоро мавриди эътимод
дониста ва онњоро пироста аст, мављуд мебошад ва дар он
китоб як фоидаи бузург дар мабоњиси фиќњї ва риљолї
вуљуд дорад, гарчи дар он бањсе вуљуд дорад, ки он љойгоњ
онро дар худ намегунљонад. Илова бар ин, худи љаноби
муаллиф њам дар сањифаи 37-и китоби фавќ эътимодсозї
мекунад ва мегўяд: «Андешаи худро бадон машѓул дошта
ва эњтимом ва талоши худро ба таваљљуњи он намудам. Ва
аз Аллоњ таъоло хостам, ки маро бар сари он ёрї дињад,
то ин ки онро дар ќолаби суханони аима (ъ) љамъоварї ва
истихрољ кардам. Дар ин китоб њадисе аз ѓайри аима
вуљуд надорад, чаро ки суханон ва ањодиси онон моро аз
суханони дигарон бениёз мекунад. Ва ќатъан мо
донистаем, ки нисбат ба њама марзиёти онњо дар ин бора
ињотаи комил надорем. Вале саъй кардаем аз ёрон ва
њамкешони мавриди эътимоди худ ривоёти онњоро наќл
кунем. Худо онњоро мавриди рањмат ва лутфи худ ќарор
дињад. Дар зимн њадисеро ки аз риљоли шоз (ва мунњариф)
ривоят шуда хориљ накардаем, чаро ки ин кор ба
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ривоятњои машњури уламои мавриди эътимоди мо, ки дар
китоб зикр шудаанд, латма мезанад. Ва онро китоби
«Комилу-з-зиёрот» ном нињодам. Ва ин њам ќисмате аз
бобњои фењрасти Дорусурури Бейрут, соли 1997, аз китоби
«Комилу-з-зиёрот»:
Боби (58) Зиёрати Њусайн бартарин амал аст.
Боби (59) Зоири (зиёраткунандаи) Њусайн монанди
зоири Аллоњ дар Аршаш аст.
Боби (60) Зиёрати Њусайн ва аима (ъ) бо зиёрати ќабри
Расули Аллоњ ва олаш баробар аст.
Боби (61) Зиёрати Њусайн мўљиби фузунии умр ва рўзї
ва тарки он мўљиби камшудани онњо мебошад.
Боби (62) Зиёрати Њусайн гуноњонро мезудояд.
Боби (63) Зиёрати Њусайн бо як умра баробар аст.
Боби (64) Зиёрати Њусайн бо як њаљ баробар аст.
Боби (65) Зиёрати Њусайн баробар бо як њаљ ва умра аст.
Боби (67) Зиёрати Њусайн баробар бо озод кардани як
банда аст.
Боби (68) Зоирони Њусайн мавриди шафоат ќарор
мегиранд.
Боби (69) Зиёрати Њусайн, ба василаи он гирифторї
бартараф мешавад ва њал мешавад.
Боби (91) Он чики аз хоки ќабри Њусайн мустањаб аст
ва шифо медињад.
Боби (92) Хоки ќабри Њусайн шифо ва амон аст.
Боби (93) Аз куљо хоки Њусайн баргирифта мешавад ва
бо чї кайфияте?
Боби (94) Инсон ваќте хоки Њусайнро мехўрад, чї
бигўяд?
Боби (53) Зоирони Њусейн ќабл аз мардум вориди
Бињишт мешаванд.
Г. Фазоили зиёрати ќубури аима аз китоби «Нуру-лайн фил- машйи илло зиёрати ќабр Њусайн»таълифи шайх
Муњаммад Њасани исфањонї (Дурулмизони Бейрут).
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АБВОБИ ФЕЊРИСТ
Боби зоирї. Дар рўзи ќиёмат нуре ба ў (зоир) дода
мешавад, ки ба хотири нури ў мобайни машриќ ва маѓриб
рўшан мегарданд.
Боби ин ки зиёрати вай мўљиби озод шудан аз оташи
Дўзах аст.
Боби ин ки зоирони Њусайн дар љавори Расули Худо
(с) ва Алї ва Фотима (ъ) ба сар мебаранд.
Боби ин ки зиёрати Њусайн навиштани њасанот ва мањв
кардани бадињо ва боло гардонидани дараљотро вољиб
мекунад.
Боби ин ки зиёрат кардани вай ба масобаи бахшидани
гуноњони панљоњсола аст.
Боби ин ки зиёрати Њусайн бо озод кардани банда ва
љињод ва садаќа ва рўза баробарї мекунад.
Боби ин ки зиёрати Њусайн бо 22 умра баробар аст.
Боби ин ки зиёрати Њусайн барои касе ки њаљ барояш
фароњам нашуда, баробар бо як њаљ ва барои касе ки умра
барояш фарњам нашуда, баробар бо як умра аст.
Боби ин ки Аллоњ таъоло дар њар шаби љумъа аз
Њусайн дидан мекунад.
Боби ин ки аз Аллоњ мехоњанд, ки бо онњо (имкони)
зиёрати Њусайнро бидињад.
Боби ин ки Паёмбари аъзам ва ъитраи тоњир Њусайнро
зиёрат мекунанд.
Боби ин ки Иброњими Халил Њусайнро зиёрат
мекунад.
Боби ин ки Мўсо ибни Имрон аз Аллоњ мехоњад, ки ба
ў иљоза дињад, то ќабри Њусайнро зиёрат кунад.
Боби ин ки малоика аз Худо мехоњанд, ки ба онњо
иљозаи зиёрати ќабри Њусайнро бидињад.
Боби ин ки њар шабе намегузарад, магар ин ки
Љибраил ва Микоил ўро зиёрат мекунанд.
Боби ин ки Аллоњ таъоло ба зоири Њусайн нисбат ба
148

малоика ва њомилони Арш мубоњот ва ифтихор мекунад.
Боби ин ки Аллоњ таъоло савганд хўрда, ки зоирони
Њусайнро дасти холї боз нафиристанд.
Боби ин ки зиёрати Њусайн бо сї њаљи мамрур ва
маќбул бо Расули Худо (с) баробарї мекунад.
Боби ин ки кассе, ки Њусайнро зиёрат кунад,
њаммонанди касе аст ки Аллоњро бар болои Аршаш
зиёрат кардааст.
Боби ин ки касе ќабри Њусайнро зиёрат кунад, њамчун
касе аст, ки Аллоњро бар болои курсиаш зиёрат кардааст.
Боби ин ки зоири Њусайн монанди зоири Расул (с) аст.
Боби ин ки касе ки Њусайнро зиёрат кунад, Аллоњ
таъоло (номи) ўро дар аълоъилйин менависад.
Боби ин ки кассе,ки дўст дорад ба Аллоњ нигоњ кунад,
аз ќабри Њусайн зиёд дидан кунад.
Бародари мусалмонам! Ин баъзе аз намунањои иѓроќи
шиа дар нисбати аима буд. Ва бадењї аст, ваќте ки
мутафаккирон ва муболиѓони шиа ба ќасди таблиѓ ва
фарохонї ба сўйи мазњаби ташайюъ ва харидани
виљдонњои афроде, ки ба нафъи онњо ќалам мезананд,
зуњур менамоянд, на танњо ин эътиќодотро ошкор
намекунанд, балки мебинем ки ба ин кори онњо тазоњур
карда ва мегўянд «мо ба њамаи он чи ки дар китобњоямон
вуљуд дорад, муътаќид нестем. Ва албатта, ки ин љуз њиќќа
ва дурўѓу найранг чизи дигаре нест ва мавориди зер
наќшаи онњоро рўйи об мерезад.
Аввалан, онњо танњо ин ривояти хурофиро, ки гоњан то
дараљаи куфр пеш мераванд, рад намекунанд, балки
мебинем касоне аз онњо пайдо мешаванд ва аз ин гуна
китобњо таърифу тамљид мекунанду барои он муќаддима
менависанд.
Сония, онњо ваќте ки њолномаи нависандагони чунин
китобњоеро менависанд, ботилпазирии чунини онњоро
натанњо инкор намекунанд, балки дар нињояти
мењрубонию таъриф ва тамљид аз онњо ин таълифотро
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далеле бар фазилати муаллифони онњо ќаламдод
менамояд. То барои шумо рўшан шавад афкоре ки дар
муќобили ањли суннат нисбат ба ин даст аз ривоятњо
анљом медињанд, сирфан аз боби таќия аст, ки нуњ дањуми
дини ташайюъро ташкил медињад.
Ваќте ки шиањо ба хотири китоб ё як суханронї
агарчанде ба сурати ногањонї- мавриди эътироз ќарор
бигиранд, шуруъ ба иттњомзудої аз худ карда, далел
меоваранд ва онро ба куллї инкор мекунанд. Пас, ваќте
ки касе коре ба корашон надорад ва бо хаёли роњат лам
дода, чунин чизеро дар муќобили ин иѓроќ ва инњироф
зоњир намекунанд, чї гуна бояд бошанд?! Чаро фаќат
забонон дар ќиболи ањли суннат дам аз инкор мезананд ва
онро ба сурати амалї пиёда намекунанд?! Чаро он чиро ки
ба онњо нисбат дода мешавад, дар њолае аз ибњом инкор
мекунанд?! Чаро ба дунболи санади ин ривоятњо
намегиранд ва заъф ва адами њуљљат будани онњоро баён
намекунанд?!
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16
МАЊДИИ ШИА «ЌУРЪОНИ КОМИЛ»–РО
МЕОВАРАД
Шайхи онњо Муњаммад ибни Муњаммадибни Нуъмон
мулаќќаб ба Муфид дар китоби «ал-Иршод» (сањ. 365,
табъи севум муассисаи Аълами Бейрут. Лубнон, с. 1979
мелодї) аз Абўљаъфар ривоят карда, ки ў гуфтааст «ваќте
ки ќоим Оли Муњаммад зуњур мекунад, хаймањое мезанад,
ки Ќуръонро бар асоси он чи ки нозил шуда, (ба мардум)
омўзиш медињад. Њифз кардани Ќуръон дар он хаймањо
бар њама аз њифз кардани он дар шароити феълї осонтар
аст, чаро ки ба лињози таълиф ва гирдоварї бо он фарќ
дорад».
Ва ин ривоятро Комил Сулаймон дар "Рўзи рањої"
(сањ. 372) наќл кардааст. Ва шайхи онњо Нуъмонї дар
китоби "ал-Ѓайба" (сањ. 318) аз Алї ривоят кардааст, ки
«гўё ман дар миёни аљамиён њастам, ки хаймањои онњо дар
масљиди Куфа аст. Онњо Ќуръонро он гуна ки нозил шуда,
ба мардум омузиши медињанд». Гуфтам (яъне ровї): «Оё
Ќуръони феълї он гуна нест, ки нозил шуда?!». Гуфт: «На,
номи њафтод нафар аз ќурайш њамроњ бо номи
падаронашон пок шудааст ва ин ки мебинї номи
Абўлањаб њанўз њам дар Ќуръон мављуд аст, ў аз он лист
(вараќ) пок нашудааст љињати хоршумории паёмбар (с) ва
оли вай буда, чароки ў амакаш буда аст».
Ва шайхи онњо Муњаммад ибни Муњаммад Содиќи
Садр дар «Таърихи пас аз зуњур» (сањ. 637) мегўяд «аз
Абўабдулло наќл шуда, ки вай гуфтааст «ту гўї ман акнун
(ќоим)-ро дар байни рукну маќом мулоњиза мекунам, ки
бо мардум бар китоби љадид, ки бар араб хеле душвор ва
сахт аст, бийъат мекунад (аз онњо бийъат мегирад)». Ва ин
ривоятро шайхи онњо Комил Сулаймон дар "Рўзи рањої"
(сањ. 371) наќл кардааст.
Ва дар «Таърихи пас аз зуњур» (сањ. 638) аз Абў Љаъфар
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ривоят аст, ки ў гуфта ќоим дар соле људогона аз солњо
ќиём мекунад, то ин ки гуфт «ба Худо гўиё ман дар байни
рукну маќом ўро менигарам, ки боре љадид ва китоби
љадид ва ќудрати љадид аз осмон аз мардум байъат
мегирад ва мардум бо ў байъат мекунанд». Ва дар китоби
"Рўзи рањої" аз Комил Сулаймон (сањ. 373) аз Љаъфари
Содиќ омадааст: "Ваќте ки ќоим зуњур мекунад, китоби
аслии Аллоњ таъолоро мехонад ва он мусњаферо ки Алї
навишта аст, берун меоварад."
Ва Муњаммад ибни Муњаммад Содиќи Садр дар
«Таърихи пас аз зуњур» (сањ. 638) аз Муњаммад ибни Алї
ривоят карда аст ки «агар ќоим Оли Муњаммад хориљ
шавад... то ин ки гуфт ба амре љадид ва суннате љадид ва
ќазовати љадид, ки бар Араб басе душвор ва сахт аст,
бармехезад».
Ва дар китоби "Рўзи рањої» (сањ. 372) аз амири
муъминон наќл аст, ки «ту гўї ман њам акнун шиъањоямро
дар масљиди Куфа нигоњ мекунам, дар њоле ки хаймањое
зада, Ќуръонро, он чунон ки нозил шуда, омўзиш
медињам."
Ва Комил Сулаймон дар китоби "Рўзи рањої" (сањ. 373)
аз мусњафе ки Мањдї онро хоњад овард, барои мо наќл
карда ва мегўяд «ваќте ки Алї аз (китобати) он фориѓ
шуд, онро ба мардум нишон дод. Онгоњ ба онњо гуфт ин
китоби Худои азза ва љалла аст, он чунон ки Аллоњ онро
бар Муњаммад нозил кардааст. Дар њаќиќат, ман онро аз
ду лавњ (яъне аз ду љилде, ки аз аввал то охир онро дар худ
љамъ кардаанд) љамъ кардаам. Онгоњ онњо гуфтанд дар
назди мо њамон мусњафе аст ки Ќуръонро дар худ љамъ
кардааст. Мо эњтиёље ба он надорем, онгоњ Алї гуфт ба
Худо баъд аз имрўз дигар њаргиз онро нахоњед дид. Балки
фаќат бар ман лозим буд, ки ваќте онро љамъ кардам, бар
шумо хабар дињам, то онро бихонед!».
Ва Неъматуллоњи Љазоирї дар китобаш «ал-Анвору-лнуъмония» (љилди 2, сањ. 360) гуфтааст «дар ахбор ривоят
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шуда, ки онњо (ъ) ба шиаёни худ дастур додаанд, ки аз ин
Ќуръони мављуд дар ќироати намоз ва ѓайри он истифода
кунанд ва ањкоми онро амалї созанд, то замоне ки мавлои
мо соњиби замон (Мањдї) зуњур мекунад, ки онгоњ ин
Қуръонро аз дастони мардум ба осмон рафъат медињад ва
Ќуръонеро, ки амиралмуъминин таълиф кардааст, берун
меоварад ва онро мехонад ва ба ањкоми он амал мекунад».
Ва Абулњасани Омулї дар "Миръоту-л-анвор ва
мишкоту-л -асрор" (сањ. 36, Доруттафсири Ќум) мегўяд
«Ќуръоне, ки аз мавориди мазкур мањфуз монда ва
мувофиќ ба он чи ки Аллоњ нозил кардааст мебошад, чизе
аст ки Алї онро љамъ карда ва онро њифз карда, то ин ки
ба писараш Њасан расида ва бадин тартиб, то ин ки ба
ќоим (Мањдї) расида ва Ќуръони имрўз дар назди ўст
(дуруду саломи Худо бар ў бод).
Муњаммад ибни Неъмон мулаќќаб ба Муфид дар
«Масоили сарвия» (сањ. 81-88) мегўяд ин ривоят аз аимаи
мо (ъ) сањењ аст, ки онњо дастур додаанд ба ќироати он чи
дар байни ду љилд ќарор дорад ва ин ки аз он таљовуз
накунем ва чизе аз он накоњем,то ваќте ки ќоим зуњур
мекунад. Онгоњ Ќуръони аслиро ки амиралмуъминин
љамъ кардааст, тиловат мекунад».
Мегўям ин њамон эътиќоди шиа аст дар ин ки Имом
Мањдї, ки имоми дувоздањум аст Ќуръонро хоњад овард,
ки бар њусби эътиќоди онњо аз тањрифи сањоба дар амон
мондааст. Ва аз шайхи онњо Оятуллои Мирзоњасани
Њоирї, чунон ки дар китобаш «ад-Дин байна соили вал
муљиб» (сањ. 89, табъи соли 1394) омадааст, ин суолро
пурсиданд: «Равшан аст, ки Ќуръон ба шакли оёти
људогонае бар Паёмбар (с) нозил шудааст, пас чї гуна дар
ќолаби сурањо љамъ шуд? Ва аввалин касе ки ќуръонро
љамъ кард, чї касе буд? Ва оё Қуръоне, ки мо имрўз
мехонем, њама оёте, ки бар Набии акрам нозилшуда
шомил аст ё ин ки дастхуши зиёдат ва нуќсон гардида
аст?!». Ростї мусњафи Фотимаи Зањро чї бар сараш омад?!
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Њоирї љавоб дод: "Оре Қуръон аз тарафи Аллоњ таъоло
бар Паёмбараш Муњаммад ибни Абдулло дар зарфи
муддати 23 сол, яъне аз аввали биъсаташ то рўзи вафоташ
нозил шудааст. Ва аввалин касе, ки онро љамъ кард ва
онро дар сурати китоб дар байни ду љилд ќарор дод,
њамон амиралмуъминин Алї ибни Абўтолиб аст ва ин
Қуръонро имоми баъд аз имом аз писарони маъсумаш ба
ирс бурдааст ва имоми мавриди интизори (Мањдї), ваќте
ки зуњур кунад, он Қуръонро зоњир хоњад кард. Аллоњ
Таъоло фараљи ўро зудњангом гардонад ва зуњури вайро
осон намояд. Пас, Усмон дар замони хилофаташ онро
љамъ кад ва ин Қуръон њамон аст ки аз синањои асњоб ё аз
он чи онњо навиштаанд ва мо дар пеши рўи худ дорем,
онро љамъоварї кард."
Бародари мусалмонам! Диќќат кунед! Дар он чи ки
меояд дар он љо ду мусњаф вуљуд дошта, ки якеро Алї
љамъ карда ва дигареро Усмон љамъ кардааст. Ва љаноби
Њоирї ба ин тасрењ накарда, ки он ду мусњаф бо њам
мутобиќ њастанд. Ва барои мисол нагуфта, ки мусњафи
Усмон њамон мусњафи Алї аст.
Дар воќеъ, мусњафи Алї ба имомони маъсум ба ирс
расида ва касе ки аз он иттилоъ пайдо накарда ва имоми
мавриди интизори онњо ваќте ки зуњур мекунад, онро
зоњир хоњад кард ва соил њаќ дорад бипурсад, ки агар он
мусњафе ки имоми мавриди интизори шиа онро зоњир
кунад, њамон мусњафе бошад ки дар миёни мусалмонон
роиљ ва мутадовул аст. Пас, он мусњафе ки имоми
мавриди интизор зоњир мекунад, чи фоидае метавонад
дошта бошад?!
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ЉАВОБРО БА УЛАМОИ ОНЊО
ВОГУЗОР МЕКУНЕМ
Шайхи онњо Муњаммад ибни Муњаммад Нуъмон
мулаќќаб ба Муфид дар китобаш «Аввоили муќолот»
(сањ. 54, табъи дуюми Табрези Эрон) ва (сањ. 91, табъи
китоби исломи Бейрут) мегўяд «ривоятњо ба сурати љомеъ
ва шомил аз аимаи Худо аз оли Муњаммад аз ихтилоф ва
мутафовут будани Ќуръон ва ин ки тавассути баъзе аз он
золимон дучори зиёдат ва нуќс шуда аст, њикоят мекунад.
Ва кассе, ки ўро файласуфи фуќањо ва фаќењи файласуфон
ва устоди асри худ ва кулияи рўзгори худ ном нињодаанд,
яъне Мавло Муњсин мулаќќаб ба Файзи Кошонї дар
тафсири «ас-Софї» (муќаддимаи шашум, 1/44, табъи
аввал, с. 1979, муассисаи «Аъламї лилматбуъот»-и
Лубнон) мегўяд «аз њамаи ахбор ва ривоятњои наќлшуда
аз тариќи ањли байт чунин мустафод мешавад, ки
Ќуръоне, ки њамакнун фарорўйи мост, тамоми он нест, он
гуна ки бар Муњаммад нозил шудааст. Балки ќисмате аз
он бар хилофи оне аст, ки Аллоњ нозил карда, ва ќисмате
аз он таѓйир ёфта ва дасти коре шуда. Ва ин ки ашёи зиёде
аз он њазф шуда, аз љумла номи Алї дар бисёре аз љоњо ва
аз љумлаи оли Муњаммад чандин бор ва аз љумла номњои
мунофиќон дар љойњояшон ва ... ѓайри инњо ... ва ин ки ин
Ќуръон њам чунин бар он тартибе нест, ки мавриди
писанди Аллоњ ва Расул (с) мебошад».
Ва њамчунин Алї ибни Иброњими Қумї дар тафсираш
(љилди 1, сањ. 36, Дору-с-сурури Бейрут) гуфта аст «ва
аммо он чи ки хилофи он чи ки Аллоњ нозил кардааст, ин
гуфтааст: "Шумо бењтарин уммате њастед ки барои мардум
падид омадаед, амри ба маъруф ва нањйи аз мункар
мекунед ва ба Аллоњ имон доред. Ва агар ањли китоб имон
меоварданд, барояшон бењтар буд " («Оли Имрон», ояти
110).
Онгоњ Абўабдулло бо ќории ин оят гуфтааст
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«бењтарини умат?!». Дар њоле ки амиралмуъминин Њасан
ва Њусейн ибни Алиро мекушанд?! Онгоњ ба ў гуфта шуд
«эй писари Расули Худо, он оят чї гуна нозил шуд?». Гуфт
«фаќат ин нозил шуд "шумо бењтарин аима будаед, ки
барои мардум хориљ шудед" оё дар охири оят мадњи
Худоро дар бораи онњо намебинї?».
Ва масали ояти фавќ аст, ояте ки бар Алї аби Абдулло
хонда шуд:
"Ва онон ки мегўянд эй Парвардигори мо, њамсарон ва
фарзандонамонро рўшании чашмонамон бигардон ва моро
пешвои парњезгорон ќарор бидењ " («Фурќон», ояти 74).
Онгоњ Абўабдулло гуфт «онњо чизи бузургеро бо ин
таќозо ки онњоро имоми парњезгорон гардонад, аз Худо
хостанд». Ба ў гуфта шуд?! Гуфт фаќат ин нозил шуд. "Ва
онон ки мегўянд эй Парвардигори мо, њамсарон ва
фарзандонамонро рўшании чашмонамон бигардон ва моро
пешвои парњезгорон ќарор бидењ " («Фурќон», ояти 74).
Ва низ ин оят (масали оёти фавќ таѓйир ёфтааст.)
"Инсон маъмуроне дорад, ки паёпай ўро ба амри Аллоњ
аз пеши рў ва пушти сар њифозат мекунанд" («Раъд», ояти
11).
Онгоњ Абўбдулло гуфт «чї гуна он чиз имрўз аз
фармони Худо мањфуз мешавад? Ва чї гуна маъмуроне аз
пеши рў барои ў хоњад буд?!».
Онгоњ ба ў гуфта шуд «эй писари Расули Худо ва ин чї
гуна аст?!» Гуфт ин оят фаќат ингуна нозил шуд: "Лању
муъќиботун мин халфињи ва раќибуи мин байни ядайњи
яњфазунању би амриллоњ" ва назири чунин оёте фаровон
аст. Ва њамчунин дар тафсираш (љилди 1, сањ. 37,
Доруссурури Бейрут) мегўяд «ва аммо оёте ки дасткорї
шудаанд ин аст:
"Вале Худо гувоњї медињад ба он чи ки (дар бораи Алї
ба истилоњи шиа) нозил кардааст онро бо илми худ нозил
карда ва малоика шањодат медињанд " («Нисо», ояти 166).
" Эй паёмбар он чи ро ки аз тарафи Парвардигорат (дар
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бораи Алї ба заъми шиа) нозил шуда, иблоѓ кун ва агар
иблоѓ накунї, пас, рисолаташро иблоѓ накардї" («Моида»,
ояти 67).
"Касоне ки кофир шуданд (ва нисбат ба њаќќи оли
Муњаммад ба заъми шиањо) зулм карданд, Худо онњоро
намебахшад ва на њам ба роњи (рост) њидояташон
мекунад" («Шуъаро», ояти 227).
"Ва касоне (дар њаќќи оли Муњаммад) зулм карданд, ба
зудї хоњанд донист, ки ба куљо боз хоњанд гашт"
(«Анъом», ояти 93).
Ва шайхи онњо ва алломаи онњо Неъматуллои Љазоирї
дар «Анвору-л-нуъмония» (љилди 2/357 табъи Табрези
Эрон) мегўяд «сеюм ин ки пазируфтан ба татовир
расидани (ќироати њафтгона) аз вањии илоњї ва будани
њар як ба ин ки Љабраил онро фуруд оварда, мунтањи ба
тарњи ривоятњои љомиъ, балки мутавотир мешавад, ки
сароњатан бар воќеъ шудани тањриф ва дастбурд дар
Ќуръон ба лињози калом ва мода ва эъроб далолат
доранд. Бо вуљуди он ки уламои мо (р) бар сињати он ва
тасдиќ кардани он иттифоќ кардаанд».
Ва шайхи онњо ва алломаи онњо Мулло Боќири
Маљлисї дар "Миръоту-л-уќул фи шарњи ахбори оли
Расул» (12-525-526, табъи 2, нашри Дорулкутуби Исломї.
Тењрон) ривоятеро ворид карда, ки онњо аз Абўбдулло
ривоят кардаанд, ки ў гуфта аст «Ќуръоне, ки Љабраил
барои њазрати Муњаммад (с) овард, њабдањ њазор оят
мебошад."
Дар тавзењи ин ривоят мегўяд: "Мувассаќ (боэътимод)
аст ва дар баъзе аз нусхањо аз Њошим ибни Салом аз
Њорун ибни Муслим наќл аст ки ин хабар сањењ аст. Ва
ногуфта пайдост ки ин хабар ва бисёре аз ахбори сањењи
ошкоро аз наќси Ќуръон ва таѓйири он њикоят мекунанд.
Ба назари ман ахбор дар ин бора њамагї ба лињози
маънои мутавотир њастанд ва тарњ кардани њамаи онњо
вољиди рафъи эътимод аз ахбор ба лињози раъс аст, балки
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гумони ман ин аст ки ахбор дар ин бора аз ахбори имомат
камтар нестанд, пас, чї гуна хоњад буд нисбат ба субути
он ба василаи хабар?!"
Ва шайхи онњо Абўансур Ањмад ибни Алї ибни
Абитолиби Табрасї дар китобаш «Ињтиљољ» (1/225/228, с.
1414 њиљрї, маншуроти Ширкати кутуби Бейрут) ва
(табъи Аъламї Бейрут, љилди 5, сањ. 155) аз Абўзари
Ѓифорї наќл мекунад, ки ў гуфта аст «ваќте ки Паёмбар
(с) вафот кард, Алї Ќуръонро љамъ кард ва тибќи васияти
Паёмбар онро ба сўйи муњољирон ва ансор овард. Сипас,
ваќте ки Абўбакр онро кушуд, дар аввалин сањифае ки
онро боз кард, расвоињои он ќавм берун омад. Онгоњ
Умар бархост ва гуфт «эй Алї, онро бозгардон, мо њељ
эњтиёље ба он надорем». Ба њамин хотир, Алї онро
баргирифт ва бозгашт. Сипас, Умар Зайд ибни Собитро
ки як ќории Қуръон буд, њозир кар ва ба ў гуфт «Алї
Қуръонро овард ва дар он расвоињо ва фазоењи муњољирон
ва ансор мављуд аст ва мо чунин назар додем, ки Ќуръон
љамъоварї ва таълиф шавад ва он чиро, ки аз
фазињат(шармандагї) ва бењурматии муњољирон ва ансор
дар он буд, аз он њазф шавад. Зайд њам дар ин робита
пешнињодро ќабул кард. Ваќте ки Умар халифа шуд, аз
Алї хост, ки он Қуръонро ба онњо тањвил дињад, то фи
мобайн худи онро тањриф кунанд. Ба њамин хотир Умар
гуфт «эй Абул Њасан, чаро Ќуръонеро, ки пеши Абўбакр
овардї, пеши мо намеоварї?». Алї гуфт (аслан њарфашро
њам назанед) чаро ки ман онро мунњасиран назди Абўбакр
овардам, то њуљљате бар шумо боќї намонад ва дар рўзи
ќиёмат нагўед, ки мо аз ин ѓофил будем ё бигўед ту
Ќуръонро, ки дар наздат буд, наовардї (Ќуръоне ки фаќат
покон онро ламс кунанд)». Умар гуфт «пас, оё барои
зоњир кардани он ваќти мушаххас вуљуд дорад?». Гуфт
«оре, ваќте ки ќоим (аз фарзандони ман) зуњур мекунад ва
мардумро бар он њамл мекунад, ки онгоњ суннат ба
василаи (вай) љорї мешавад (дуруду салом бар ў бод)».
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Ва Табрасии имоми шиъї (1/371, аълами Бейрут 1/249)
мегўяд «ва ба таври умум таќия ва тасрењ кардани асмо
бадал шуда ва зиёрат дар оёти он иљоза намедињад, пас он
чи ки шунидаї њамин кофии ту аст аз љавоб дар ин
љойгоњ. Чаро ки шариати таќия аз тасрењ кардан ба
зиёдтар аз он мамнуъият ба амал овард».
Ва Табрасї дар љои дигар (1/377/378, аълами Бейрут,
1/254) мегўяд «ва агар њамаи он чиро ки њазф шуда ва
тањриф шуда ва табдил шуда...ро барои шумо шарњ дињам,
сухан ба тўл меанљомад. Ва он чи ки таќия изњор кардани
онро аз фазоили авлиё ва зиштињои душманон манъ
кардааст, зоњир мешавад».
Ва шайхи онњо, ки ўро ба орифи машњур тавсиф
кардаанд, яъне Султон Муњаммади Љаннобзї мулаќќаб ба
Султон Алї Шоњ дар китоби «Баёни одат фи маќомоти
ибодат» (19-20 аз љузъи аввал, ки муассисаи аълмї
матбуоти Бейрут дар соли 1408 њиљрї иќдом ба чопи он
кард) мегўяд «бидон, ки ривоятњои љомеъ ва шомили
наќлшуда аз аимаи атњор њамагї шикоят аз он дорад, ки
Ќуръони кунунї дастхуши зиёдату наќсу тањриф ва таѓйир
гардидааст, он њам ба тавре ки тамоман яќинбахш
њастанд. Ва аммо ин ки бархе таъвил бар ин доранд, ки
зиёдат ва нуќсон ва таѓйир сирф дар тарзи бардошт ва
тафњими онњо аз Ќуръон будааст, на дар лафзи он, коре
мутакаллифона анљом додаанд. Ва шахсиятњои комилро
насазад, ки дар хитобњои оми худ ќоил бад-он шаванд».
Ва шайхи онњо ки дар назди шиаён ба коршиноси
фозил ва касе ки њама талоши худро сарфи адои таклифу
масъулият мекунад мутассиф аст, яънеоќои Абулњасани
Омурї Мавло Муњаммад Тоњир ибни Абдулњамид ибни
Мўсо ибни Алї ибни Маътуф ибни Абдањамиди Омурї
Наботи Фатунї дар муќаддимаи тафсираш «Миръоту-л анвор ва мишкоту-л-асрор» (сањ. 36, чопи муассисаи
Офтоби Тењрон, соли 1474 шамсї аз маншуроти
исмоилиёни Қум) мегўяд «бидон њаќи гурезнопазире, ки
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ба сабаби ахбор ва ривоятњои мутавотироти ва ѓайри
онњо ба даст меояд, ин аст ки ин Қуръоне, ки њамакнун
дар љилави мо ќарор дорад, баъд аз вафоти Расули Худо
(с) таѓйироте чанд дар он ба чашм мехўрад ва касоне, ки
онро баъд аз Паёмбар (с) љамъоварї кардаанд, бисёре аз
калимот ва оёте, ки мувофиќ ба он чи ки Аллоњ таъоло
нозил карда буд ва Алї онро љамъ карда ва онро нигоњ
дошта буд, то ваќте ки ба писараш Њасан расид ва бадин
тартиб, то ин ки ба ќоим (Мањдї) мунтањї шудро њазф
кардаанд. Боре Ќуръони аслии имрўз дар нази ќоим аст
(дуруд ва саломи Худо бар ў бод)».
Омули Фатунї дар сањифаи 49 мегўяд "бидон, он чи ки
аз сиќаи ислом оќои Кулайнї бардошт мешавад, ин аст ки
вай ба тањриф ва таѓйири Ќуръони кунунї эътиќод дорад,
чаро ки вай ривоятњои зиёдеро дар китобаш дар ин
замина наќл кардааст ва љолиб ин ки ровиёни онњоро
мувассаќ (мавриди эътимод) дониста ва њар гуна ќадњ ва
мухолифатеро бо он ривоёт баъид дониста, албатта, эшон
дар бораи шайхаш љаноби Алї ибни Иброњими Қумї њам
чунин назаре дорад, чаро ки тафсири вай саршор аз чунин
ривоятњое аст. Вай дар тафсираш гуфта аст «ин гуфтаи
Худо –"Шумо бењтарини уммат њастед, ки барои мардум
падид омадаед" («Оли Имрон», ояти 110) ба хилофи
нузули асли Ќуръон аст. Чаро ки Содиќ ба ќории ин оят
гуфт «бењтарини уммат?! дар њоле ки Алї ва Њусайн ибни
Алиро мекушед?!». Ба ў гуфта шуд «пас чї гуна нозил
шуд?!». Гуфт фаќат гуфта шуд "шумо бењтарини уммат
њастед, ки барои мардум падид омадаед" магар мадњ ва
ситоиши Худовандро дар охири оят нисбат ба онњоро
намебинї: "Амри ба маъруф ва нањй аз мункар мекунед"
пас гуфт он мардум оёти зиёдеро аз ин навъ наќл кард.
Пас гуфт аммо он чи ки аз Ќуръон њазф шуда ин гуфтаи
Аллоњ таъоло аст "локиналлоња яшњаду фї мо унзила
илайка (фї алиййин).
Гуфт ва бадинсон нозил шуд: "анзалању би илмињи вал
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малоикату яшњадуна...).
Сипас оётеро аз ин ќабил зикр намуд. Ва љамоате аз
уламони муфассири мо монанди Айёшї ва Нуъмонї ва
Фаротии Куфї ва дигарон бо Ќумиву Кулайнї мувофиќат
кардаанд. Ва ин назарияи аксари муњаќќиќон ва
муњаддисони мутааххир ва назарияи шайхи бузургвор
Ањмад ибни Абитолиби Табрасї аст, чунон ки китобаш
«Ињтиљољ» ба он тасрењ мекунад. Ва дар њаќиќат, шайх
алломаи мо Муњаммад Боќир ходими улуми ањли байт ва
ходими ривоятњи онњо дар китобаш «Бињору-л-анвор» ўро
ёрї дода ва доманаи бањсро густурда сохтааст. Албатта,
Ањмади Табрасї дар ин бора бештар сухан нагуфта аст.
Ин љаноб њам баъд аз пайгирии ахбор ва ривоятњо ва
баррасии осор ба ин натиља расидам, ки ин сухан комилан
сањењ аст. Ва метавон онро аз љумлаи заруриёт ва усули
мазњаби ташайюъ номид ва яке аз бузургтарин ва
асостарин мафосиди ѓасби хилофат будааст.
Ва аллома Саид Аднони Бањронї дар китобаш
«Машориќу –ш-шумуси-д- дуррия» (сањ, 126) пас аз зикри
ривоятњое, ки вуљуди тањрифро дар назари ў собит
мекунанд, мегўяд «ахборе ки ќобили шумориш нестанд,
фаровонанд ва њатто аз њадди тавотур њам гузаштанд, њол
ки дар миёни њарду даста ин хабар печида, ки Қуръон
дучори тањриф ва таѓйир шудааст. Дар наќли ривоятњои
мазкур он чунон фоидаи зиёде нест. Сањоба ва тобиъин,
балки гурўњи њаќ иљмоъан бар ин аќидаанд, ки ин
таѓйирот ва тањрифот ба Ќуръон роњ ёфтааст ва ба њамин
хотир гурўњи њаќ аз як тараф ин дидгоњро аз љумлаи
заруриёт ва усули мазњаби худ медонад ва ба василаи он
ривоятњо якдигарро мањкум кардаанд».
Ва аллома муњаддиси машњур Юсуфи шиаи Бањронї
дар китобаш «ад-Дуррару-н-наљафия» (муассисаи Оли
байт, сањ. 298) баъд аз зикри ривоятњое, ки дар назараш
тањрифи Ќуръонро собит мекунанд, мегўяд «ногуфта
пайдост, ки ин ахбор ва ривоятњои шуста ва рафта
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дидгоњњоро таъйид мекунанд ва бар он ангушти сињат
мегузоранд. Ва агар ин ривоятњо ба иллати касрат ва
интишорашон мавриди таън ва эътироз ќарор бигиранд,
(рафта-рафта) њамаи ахбори шариат њам мавриди таън
ќарор мегиранд ва ин комилан рўшан аст. Магар на ин ки
усули (дин) - яке аст ва њамчунин шевањо ва ровиён ва
машоих ва ноќилон њам тањти шиъои ин усул ќарор
мегиранд. Ва ба љони худам савганд, агар бигўянд таѓйир
ва табдиле дар Ќуръон роњ наёфта, фаќат ба хотири
(худширинї) ва њусни зан ба пешвоёни (хулафои)
ситампеша аст ва ин ки онњо ба амонати бузург хиёнат
накардаанд, дар њоле ки дар он яке амонат ки басе
зиёновартар барои дин аст, хиёнат кардаанд».
Ва њамчунин аллома муњаќќиќи шиа Мирзо
Њабибуллои Њошими Хуї дар китобаш «Минњољу-лбароъати фї шарњи «Нањљу-л-балоѓати» (муассисаи вафои
Бейрут. ал-Мухтору-л -аввал, сањ. 214-220) далоиле дар
заминаи нуќсони Қуръон баршумурдааст ва мо теъдоде аз
ин адиларо тибќи гуфтаи ин олими шиъї зикр мекунем:
1) Наќси сураи вилоят.
2) Наќси сураи нурайн.
3) Наќси баъзе калимот аз оёт.
Сипас гуфта аст «Имом Алї дар даврони хилофаташ
ба иллати таќиякорї натавонист Ќуръонро тасњењ кунад.
Њамчунин ба хотири он иќдом ба ин кор накард то ин
Ќуръон дар рўзи ќиёмат бар муњаррифон ва
таѓйирдињандагон њамчун њуљљат ва далеле боќї монад».
Ва њамчунин гуфта аст «аима аз тарси ин ки дар байни
мардум ихтилоф эљод нашавад ва мардум ба куфри аслии
худ бознагарданд, натавонистанд ки Ќуръони аслї ва
сањењро зоњир кунанд».
Матолиби фавќ, баъзе аз тасрењот ва маќулоти уламои
шиа аст ба ин ки Ќуръони кунунї ноќис ва тањрифшуда
мебошад. Ва чун эътиќод ба тањрифи Ќуръон аз љумлаи
усул ва заруриёти мазњаби шиа аст. Уламои онњо, чи дар
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гузашта ва чи дар њозира, ихтисосан китобњоеро дар ин
замина навиштаанд ва аз ин эътиќоди муѓризона ва
палиди худ парда бардоштаанд. То љое ки банда медонам
охирин нафари онњо ки дар ин арса ќаламфарсої
кардааст, шайх ва алломаи онњо Мирзо Њусайн ибни
Мирзо Муњаммади Таќќї ибни Мирзо Али ибни
Муњаммади Нури Табрасї мебошад. Вай китобе таълиф
карда, тањти унвони «Фаслу-л- хитоб фї исботи тањрифи
китоби Рабби-л -арбоб». Вай бино ба гумони худ бо такя
бар 2000 ривоят дар ин китоб иддаъо карда, ки Ќуръони
дастхуши тањриф гардидааст. Дар муќаддимаи китобаш
гуфтааст ин китоби нодиру бузург ва арзишманд аст, ки
дар заминаи исботи тањрифи Ќуръон ва расвоињои
ситампешагон ва таљовузкорон онро ба нигориш
даровардаам. Ва онро "Фаслу- л- хитоб фї тањрифи
китоби Рабби-л-арбоб" ном нињодаам.
Ва ин гумроњшуда аз Ќуръони карим дар љое ки сухан
аз далоили тањриф ба амал меоварад, мегўяд "фасоњати он
дар баъзе фиќрањо болиѓ аст ва ба њадди эъљоз мерасад ва
баъзе дигар аз он сахиф аст (астаѓфируллоњ ва наъузу
биллоњ).
То љое ки ман иттилоъ дорам, њељ олими шиъї китоби
«Фаслул хитоб»-ро инкор накардааст. Ин оќои Табрасї
дар назди шиа маконат ва манзалати бузурге дорад. Дар
њаќиќат Оятуллои шиъї Муњсин Амин дар китоби
«Ааъёну-ш- шиъа» барои ў њолномае навишта ва аз ў
тамљид ба амал овардааст.
Ва њамчунин шайхи онњо Аббоси Ќумї дар ( Алќоб ва
куниятњо) ва оќо бузурги Тењронї дар (Нуќабои башар)
ўро мавриди сано ва таъриф ќарор додаанд. Бо таваљљуњ
ба ин ки китоби Табрасї «Мустадраку-л-васоил ва
мустанбату-л-масоил» аз љумлаи китобњои муътамади
шиа аст. Чаро ки ин китоб навъе такмила бар китоби
«Васоили шиъа»-и Њури Омулї ба њисоб меравад.
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ВА НУРИИ ТАБРАСЇ ДАР НАЗДИ ШИА БА
ОХИРИН МУЊАДДИС МУЛАЌАБ АСТ!
Дар умум шиањо ќоил ба тањрифи Ќуръон њастанд ва
нисбат ба ровиён ва муњаддисони таънзадаи худ њисси
башардўстиашон гул мекунад ва эњсоси дилсузї мекунанд.
Ва агар дар муќобили суннат тањрифи Ќуръонро њам
инкор мекунанд, њама ва њама аз боби таќия аст, ки дар
сояи он метавонанд ањли суннатро ба бозї бигиранд ва
бар онњо дурўѓ бибанданд. Вагарна эњсоси тарањњум ва
дилсўзї нисбат ба Нурии Табрасї ва амсоли ў монанди
Ќумї ва Кулайнї ва дигарон, ки ќоил ба тањрифи Ќуръон
њастанд, чї маъное дорад?! Ва бузургтарин мисол бар ин
рањбар ва раиси њавзаи илмияи онњо ва марљаи аълои
онњо дар Наљаф Абулќосими Хуї аст, ки дар китобаш "алБаён фи тафсирил Ќуръон" (сањ. 278, чопи чоруми соли
1389) мегўяд «сухан аз тањрифи Ќуръон, хурофот ва
хаёландешї аст, ки фаќат ва фаќат сустаќлон ќоил ба он
њастанд... Ва шахси оќил ва мунсиф ва мутадаббир
ќотеъона ва бе њељ тардиде ин суханро ботил ва хурофї
медонад».
Мегуям пас, оё љаноби Кулайнї, Ќумї, Табрисї,
Маљлисї, Нурї, Фатунї ва Муфид ва ѓайри онњо аз
љумлаи касоне њастанд, ки аќлашон заиф ва нотавон аст?!
Ва аз љумлаи касоне њастанд, ки тањти шуои ин иттињом
ќарор мегиранд?! Оё агар ин сухани Хуиро њамл бар таќия
кунем, ки дар сояи он онњо метавонанд ба душманони худ
дурўѓ бигўянд, ўро Содиќ медонем?!
Дар ин љо умури љиддан муњиме вуљуд дорад, ки
онњоро дар пеши рўйи хонандаи гиромї ќарор медињем,
ки мутааллиќ ба дидгоњи Хуї аз Ќуръон мебошад. Ва
њукм дар бораи онњоро ба хонанда вогузор мекунем.
Аввал, љаноби Хуї оќои Алї ибни Иброњими Ќумї, ки
китоби Аллоњро мавриди таън ќарор медињад, мувассаќу
мавриди эътимод дониста аст. Ба «Муъљами риљоли-л164

њадис»-и Хуї мурољиа кунед.
Дуюм, ин Абулќосими Хуї њамон касе аст ки ба дуои
ду бути Ќурайш фатво дода ва дар ин дуо ду сатр омада,
ки Абўбакр (р) ва Умар (р)-ро ба дастбурд (тањриф кардан
)-и дар Ќуръон муттањам мекунанд. Яке: "Худоё лаънат
кун ду бути Ќурайш... он ду ки мухолифи фармони Ту
амал кардаанд... ва Китобатро тањриф карданд". Дуюмї:
"Худоё, ба адади њар ояе ки онро тањриф кардаанд,
онњоро лаънат кун!"
Саввум, ин оќо комилан ба ин ќонеъ шуда, ки Имом
Алї мусњафе дар ихтиёр дошта, ки бо Ќуръоне ки
мусалмонон дар њамаи нуќоти дунё бо он ибодат
мекунанд, муѓойир аст, чаро ки дар тафсираш «ал-Баён»
(сањ. 243) мегўяд "Вуљуди мусњафе барои амири муъминон,
ки дар тартиби сурањо бо Ќуръони мављуд муѓойират
дорад, аз љумлаи чизњое аст, ки шак дар он дуруст нест ва
њамин ки уламои аълом (шинохта) вуљуди онро пазируфта
ва дар ин замина бо њам созишу тавофуќ доранд, моро аз
зањмати собит кардани он бениёз сохтааст".
Чорум, ин оќо чунин назар дорад, ки насхи тиловат
мусталзими ќавл ба тањрифи Ќуръон аст. Ва чун насхи
тиловат дар Китоб ва суннат собит аст, пас ба назари
љаноби Хуї ин, яъне тањриф дар Ќуръон њам роњ ёфтааст.
Ў дар сањ. 219 мегўяд «ќавл ба насхи тиловат зотан ќавл
ба тањрифи Ќуръон аст ва бар њамин асос истишњори ќавл
ба воќеъ шудани насх дар тиловат дар назди уламои ањли
суннат мусталзими иштињори ќавл ба тањриф аст». Ва дар
сањифаи 224 мегўяд «ногуфта пайдост, ки агар бигўем
тиловат насх шудааст, зотан бад-ин маънї аст, ки бигўем
дар Ќуръон тањриф ва исќот ва њазф њам роњ ёфтааст».
Панљум, Хуї дар сањифаи 219 гуфтааст «ва љамоате
ќавл ба адам(набудан)-и тањриф дар Ќуръонро ба бисёре
аз бузургон нисбат додаанд, аз љумла шайхи машойих
Муфид».
Мегўям шумо ќаблан мулоњиза кардед, ки љаноби
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Муфид чунин муътаќид буд, ки ривоятњои љомеъ ва
шомиле дар заминаи вуќўи тањриф дар Қуръон омадаанд
ва Хуї њам дар ин љо ки мегўяд «ва нисбат додан» дар
маќоми гумроњ кардан ва таќаллуб кардан баромада ва
амдан мехоњад ба назари сањењи Муфид нисбати тањрифи
Ќуръон ишора накунад.
Шашум, Хуї ањодиси ворида дар боби тањрифро дар
назди худашон ќавї донистааст. Ў дар сањифањои 245-246
гуфта аст «Бисёре аз ривоятњо гарчи ба лињози санад заиф
њастанд, теъдоде аз онњоро аз китоби Ањмад ибни
Муњаммади Сайёдї наќл кардааст. Ў касе аст, ки уламои
риљол боитифоќ ќоил бар фасоди мазњабаш њастанд. Ва ў
ќоил ба таносух аст ва низ аз Алї ибни Ањмади Куфї наќл
кардам, ки уламои риљол мегўянд ў каззоб аст ва
фосидмазњаб мебошад. Аммо касрати ривоёт ин ќатъиятро
мебахшад, ки баъзе аз онњо аз аимаи маъсумин ривоят
кардаанд ва ман аз итминон ба ин намекоњам ва дар он
ривоятњо теъдоде њам њастанд, ки ба шеваи муътабаре ривоят
шудаанд. Бино бар ин, мо ниёзе надорем, ки биёем, дар бораи
санади њар ривояте сухан бигўем.
Њафтум, Абулќосими Хуї дар "Муъљаму риљоли-лњадис" (сањ. 245, љузъи 14, чопи Бейрут, соли 1403) аз
Бариди Аљалї аз Абўабдулло ривоят карда, ки ў гуфтааст:
"Худованд дар Ќуръон номи њафт нафарро зикр кард, ки
Қурайш номи шаш нафари онњоро пок кард ва
Абўлањабро боќї гузошт». Ва ман (ровї) аз ин ќавли Худо
"Оё ба шумо хабар дињам, ки шаётин бар чї касе нозил
мешаванд?! Онњо бар њар дуруѓгўйи гунањкор нозил
мегарданд" («Шуъаро», оёти 221-222) пурсидам, гуфт
онњо њафт нафаранд: Муѓийра ибни Саъид, Банон, Соиди
Нањдї, Њориси Шомї, Абдулло ибни Њорис, Хамра ибни
Аммори Забирї ва Абўлхаттоб».
Ва Хуї ривоятњои зиёдеро њамзамон бо ин ривоят наќл
карда ва дар сањифаи 259 аз њамон љилди зикршуда дар
тавзењи онњо гуфта аст «аз ин ривоятњо чунин ба даст меояд,
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ки Муњаммад ибни Абизайнаб марде гумроњ ва гумроњшуда
ва дорои аќидаи фосид буда ва баъзе аз ин ривоятњо гарчи
дорои санади заиф њастанд, аммо он ќадар ривояти сањењ дар
миёни онњо вуљуд дорад, ки иддаои тавотур дар онњоро ба
марњалаи иљмол мерасонад ки дур нест».
Ва бисёр возењ аст, ки Хуї дараљаи ин ривоятро аз
љињати сињат ва заъф баён накардаасст. Аммо дар љилди
нуњум, сањифаи 47 ба ин ривояти хабис ва муѓризона ки ба
китоби Аллоњ таъна мезанад, истишњод мекунад(далел
меорад) ва дар њолномаи Муњаммад ибни Абизайнаб
тафсири ў аз ин оят меояд» "Оё ба шумо хабар дињам ки
шаётин бар чї касе нозил мешаванд?! Онњо бар њар
дурўѓгўйи гунањкор нозил мегарданд" («Шуъаро», оёти
221-222) ва ин ки Соиди Нањдї яке аз онњо будааст. Ва
чунон ки маълуму рушан аст, он чи ки Хуї дар ин љо аз он
далел овард, ниме аз он ривоят хабис аст ва тибќи одаташ
ба лињози сињат ё заъф ба он напардохтааст бо вуљуди он
ки ангезањо фароњам аст, барои он ки онро мавриди
интиќод ќарор дињад ва аз китоби Худои азза ва љалла
дифоъ кунанд, аммо ў ин корро накардааст.
Њаштум, ин оќо хиљолат намекашад аз ин ки дар
сањифаи 219 аз тафсираш сароњатан дуруѓгўї мекунад. Ў
мегўяд: "Чизе ки дар байни уламои шиа ва муњаќќиќони
онњо машњур аст ва бар сари он тавофуќ доранд, ин аст ки
тањрифе дар Ќуръон сурат нагирифтааст "сипас, худро
такзиб карда ва гуфтааст "пас, љамъе аз муњаддисони шиа
ва уламои ањли тасаннун ба воќеъ шудани тањриф дар
Ќуръон гироиш ёфтаанд." Љуръати ўро дар ин гуфта
нигоњ кунед "Ва љамъе аз уламои ањли суннат?!!».
Мегўям ин њамон Хуї ва ин њамон ќавлњову афкораш
аст. Ва набояд аз мо пинњон бимонад, ки вай савганд
хўрдан ва дурўѓро аз боби таќия љоиз медонад. Дар
китоби «Танќињ шарњи урвату-л-вусќо» (278, 307) аз
Љаъфари Содиќ наќл карда «ва ин ривоятро сањењ
донистам, ки ў гуфтааст њар коре ки кардед ё бар сари он
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савганде аз боби таќия хўрдед, дастатон боз аст» (ва
гуноње бар шумо нест).
Њушдор аз ин шайтонњои њуќќабоз, ки барои фиреб
додани мусалмонон ва дурўѓ гуфтан бар онњо савганди
дурўѓомезро њам љоиз медонанд.
Бародарони мусалмонам, масъалаи муњим ва бузургро
мулоњиза кун ва он ин ки љаноби Хуї гўяндагони тањрифи
Ќуръонро кофир надониста. Чаро?! Чун мазњаби шиа бар
асоси ривоятњои инњо ки ќоил ба тањрифи Ќуръон аст
устувор мебошад, њол агар ривоятњо ва аќволи инњо
мардуд эълом шавад, дигар чизе аз мазњаби инњо боќї
намемонад ва тамоман нобуд хоњад шуд.
Бародари мусалмонам, аз ин тааљљуб макун, ки шиа
њам Ќуръони мављудро ќироат мекунанд, бо он ки ба
гумонашон тањриф шудааст, чун онњо тибќи аќволашон
бар ин масала дастур дода шудаанд. Масалан, њамин оќои
Нематуллоњи Љазоирї дар китоби «ал-Анвору-лнуъмония» (љилди 2, сањ. 363, маншуроти Аъламї Бейрут)
хостгоњ ва иллати ќироати шиа аз ин Қуръонро, бо вуљуди
он ки мегўянд тањриф шудааст, зикр мекунанд ва мегўянд
«дар ахбор ва ривоятњо ривоят шуда, ки аима (ъ) шиањои
худро ба ќироати Ќуръони мављуд дар намоз ва ѓайри он
ва ба амал ба ањкоми он дастур додаанд, он њам то замоне
ки мавлои мо соњиби замон зуњур мекунад ва он Ќуръонро
аз дастраси мардум бармедорад ва ба Осмон иртифоъ
медињад ва он Ќуръонеро ки амири муъминин (Алї)
таълиф кардааст, берун меоварад. Пас, онро ќироат
мекунад ва ба ањкоми он амал менамояд».
Ва Муњаммад ибни Нуъмон мулаќќаб ба Муфид дар
"Масоили сарвия» (78-81) ва њамчунин Исфањонї дар
«Ороун њавла-л-Ќуръон» (сањ. 135) гуфтааст «ин хабар аз
аимаи мо сањењ аст, ки онњо ба мо дастур доданд, ки
Ќуръони ќароргирифта дар байни 2 љилдро бихонем ва
дар пайи зиёд кардан ё кам кардан аз он барнаоем, то
замоне ки ќоим зуњур мекунад. Онгоњ ў Ќуръони аслї,
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яъне њамоне ки амиралмуъминин онро љамъ кардааст, бар
мардум мехонад ва онњо моро фаќат аз ќироати њарфњое
ки бар њуруфи собитшудаи мусњаф афзун аст ва ба
василаи ривоятњое омадаанд, нањй карданд, чаро ки ин
њуруфи (зиёд) ба сурати тавотур наёмада, балки фаќат дар
ќолаби ривоятњои (оњод) омадаанд. (Ва дар ривоятњои
оњод) њам гоње шахси ноќил дучори иштибоњ мешавад. Ва
гузашта аз ин, агар инсон бар хилофи одатшудаи Ќуръони
кунунї бихонад, худ ба худ бањона ба дасти ањли хилоф ва
љабборон медињад ва худро дар маърази њалок ќарор
медињад. Ба њамин хотир моро аз ќироати хилофи
Ќуръони мављуд манъ кардаанд."
Аммо иддаои баъзе аз шиа мабни бар ин ки тањриф дар
Ќуръон манзур аз он тањриф ба василаи тафсир аст. Ин
сухани ботил аст ва далели мо бар бутлонион ин аст:
Иддаои он мабнї бар вуљуди Ќуръони сањењ дар назди
Мањдии мавъуд, яъне Ќуръони мављуди кунунї сањењ нест,
чаро ки агар Ќуръони Мањдї мисли Қуръони кунунї
мебуд, пас, иддаои шиа ќоил бар вуљуди Ќуръон дар назди
Мањдї чї фоидае дорад?!
Бо ривояти мављуд дар «Кофї» (2/591) (китоби фазли
Ќуръон), ки дар он фасл омадааст: Ќуръоне, ки бар
Муњаммад (с) нозил шуда, њабдањ њазор оят буда. Аммо
Қуръони мављуди феълї таќрибан шашњазору дусад оят
мебошад ва ин, яъне аз се ду миќдори оятњои Ќуръон
ноќис аст ва ин иддаоро касе кардааст ки ин њадисро шарњ
дода ва аз љумлаи онон Маљлисї аст, ки дар китоби
«Миръоту-л-уќул» (љилди 12, сањ. 525) ва низ Солењи
Мозандаронї дар китобаш "Шарњи љомеъи «Кофї"
(љилди 11, сањ. 76) ба наќл аз усули мазњаби шиа.
Эътирофи баъзе аз бузургони уламои шиа ба ин ки
тањриф дар Ќуръон фаќат дар тафсир нест, балки дар алфози
Ќуръон њам мебошад монанди Маљлисї дар «Миръоту-луќул» (љилди 12, сањ, 525) ва Њабибуллои Њошимї дар «алБароъату фї шарњи «Нањљу-л-балоѓати» (сањ. 216).
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Иддаои уламои шиа ба наќси комили сурањо аз ќироат
монанди сураи «Вилоят» ва сураи «Нурайн» (ду нур),
чунон ки Маљлисї дар китобаш «Тазкирату-л-аима» (1821) ва Њабиби Њошимї дар китобаш «ал-Бароъату фї
шарњи «Нањљу-л-балоѓати» (љилди 2/218) ва Нурии
Табрасї дар китобаш «Фаслу-л-хитоб» (сањ. 118) гуфтаанд
«сураи «Нурайн» ин аст: «Эй касоне ки имон овардаед, ба
ду нуре ки онњоро нозил кардаем, имон биоваред, он ду
оёти моро бар шумо мехонанд ва шуморо аз азоби рўзи
бузург барњазар медоранд. Ду нур ки аз якдигар њастанд.
Ва ман шунаво ва огоњ њастам. Касоне ки ба ањд ва
паймони Худо ва расулаш дар оёте вафо мекунанд, барои
онњо бињиштњое пур аз ноз ва неъмат аст. Ва касоне ки
баъд аз имонашон кофир шуданд чун мисоќ ва ањди худ ва
он чиро ки расул бар сари он бо онњо паймон баста буд,
шикастанд, дар оташи Љањаннам партоб карда мешаванд.
Онњо ба нафси худ зулм кардаанд ва аз васии Паёмбар сар
печиданд, онњо аз оби доѓи Дўзах об дода мешаванд.
Худое, ки нури Осмон ва Замин аст, бар њар чизе ки
бихоњад (тавоно аст). Ва аз малоикааш касонеро баргузид
ва аз миёни муъминон (авсиёе) ќарор дод. Худо њарчи
бихоњад, анљом медињад, њељ худое нест љуз Ў, ки Рањмону
Рањим аст. Касоне ки ќабл аз онњо нисбат ба расулонашон
макр ва њиќа ба кор буданд, ман њам бо ин њамин макр ва
њиќа онњоро гирифтам (ва нобут сохтам) баростї, ки
гирифтани ман шадид ва дарднок аст. Аллоњ таъоло Од ва
Самудро ба хотири он чи ки касб карданд, њалок сохт. Ва
онњоро барои шумо ба унвони ёдоварї ва тазкирае ќарор
дод. Оё парњезгорї намекунед?! Ва Фиръавн ва
пайравонашро ба хотири саркашї бар Мўсо ва
бародараш Њорун ѓарќ кард. То барои шумо нишона ва
ояте бишавад. Ва бештари шумо фосиќ њастед, Худо
њамаи онњоро дар рўзи њашр љамъ мекунад ва ваќте ки
мавриди суол ва бозхост ќарор мегиранд, наметавонанд
љавоб дињанд. Дар њаќиќат, Љањаннам манзилгоњи онњост.
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Ва Аллоњ таъоло доно ва кордон аст. Эй Расул, инзор ва
њушдори моро иблоѓ кун! Ба зудї хоњанд донист. Дар
њаќиќат, касоне ки аз оёт ва њукми ман руй мегардонданд,
зарар кардаанд, монанди касоне ки ба ањди ту вафо
мекунанд, ман љанноти наъимро ба онњо подош медињам.
Ба рости ки Худо дорои маѓфират ва подоши азим аст.
Ва Алї аз љумлаи муттаќиён аст ва мо дар рўзи ќиёмат
њаќќи ўро пардохт мекунем, ва мо аз зулме, ки ба ў шуда,
ѓофил нестем. Ва ўро гиромї доштем. Ва њамагонро њалок
мекунем. Ў ва фарзандонаш ба яќин аз љумлаи собирон
њастанд ва душмани онњо имоми муљримон аст. Бигў ба
касоне ки баъд аз имонашон кофир шуданд, зиннати њаёти
дунёро талаб кардед, ва бо аљалла онро талаб намудед, ва
он чиро ки Худо ва Расулаш ба шумо ваъда дода буданд,
фаромўш намудед ва баъд аз мањкам кардани паймонњо
онњоро шикастед ва пора кардед ва мо мисолњоро барои
шумо задем, то шояд шумо њидоят ёбед. Эй Расул, мо оёти
рўшангареро ба сўйи ту фиристодем. Касе ки ба онњо вафо
кунад, муъмин аст. Ва њар кас баъд аз ту аз онњо руй
гардонад, шикаст мехўранд, пас аз онњо рўй бигардон,
чаро ки он маъраз ва рўйгардон њастанд.
Мо дар рўзе ки чизе ба дарди онњо намехўрад ва
мавриди рањм ќарор намегиранд, онњоро њозир кунем
онњоро дар Љањаннам љойгоње хоњем дод, ки аз он такон
нахоњанд хурд. Пас, тасбењи Парвардигори худ кун ва аз
љумлаи саљдакунандагон бош. Ва дар њаќиќат Мўсо ва
Њорунро бо он чи бар љой монда фиристодем, онњо ба
Њорун зулм карданд. Аммо (ў) сабри зебо пеша кард ва мо
натиљатан баъзе аз онњоро бузина ва хук ќарор додем. Ва
то рўзи ќиёмат лаънат кардем. Пас, сабр кун онњо хоњанд
дид. Ва барои ту аз онњо як (васи) ќарор дорем, то шояд
баргарданд. Ва њар кас аз фармони ман рўй гардонад,
бозгашташ ба суи ман аст, (ва ман медонам бо ў чи кор
кунам)? Пас, бо ин куфри худ каме бањра бигиранд, Пас,
эй Расул, аз ањдшиканон суол макун, мо дар гардани
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касоне ки имон овардаанд, ањдеро ќарор додаем, пас,
онро бигир ва аз љумлаи шокирон бош. Алї шабњангом
фармонбар ва саљдакунанда аст, аз охират метарсад ва
умеди сабаби парвардигораш дорад. Бигў, оё баробаранд
касоне ки зулм карданд ва онњо аз азоби ман огоњ њастанд.
Занљирњоро дар гарданњои онњо ќарор хоњем дод ва
онњо ба хотири аъмолашон пушаймон хоњанд шуд, мо ба
фарзандони солењи вай туро мужда медињем. Ва онњо
хилофи фармони мо амал намекунанд. Пас, салавот ва
рањмати ман бар зинда ва мурдаи онњо бод дар рўзе ки
зинда мешаванд. Ва бар касоне ки баъд аз ту бар оњо зулм
мекунанд, хашм ва ѓазаби ман бод. Онњо ќавме бад ва
зарарманд њастанд ва касоне ки роњи онњоро паймуданд,
рањмати ман бар онњо бод ва онњо дар утоќњое
амниятёфта њастанд, ва ситоиш барои Аллоњи раббил
оламин мебошад».
Ва низ сураи зер њазф шудааст, ки алломаи муњаќќиќ
Њабибуллоњи Њошимї дар китобаш «Минњољу-лбароъати фї шарњи «Нањљу-л-балоѓати» (љилди 2, сањ.
217) ва алломаи Маљлисї дар китобаш «Тазкирату-лаима» (1920, бо забони форсї аз маншуроти мавлонои
Эрон) бад-он ишора кардаанд: «Эй касоне ки имон
овардаед ба паёмбар ва валї, имон биёваред, он ду кас ки
онњоро фиристодем ки онњо шуморо ба роњи дуруст ва
сањењ роњнамої мекунанд. Паёмбар ва валї аз якдигар
њастанд. Ва ман огоњ ва доноям. Касоне ки ба ањди Аллоњ
вафо мекунанд, Љаннати наъим аз они онњост. Касоне ки
оёти мо ваќте бар онњо хонда шуд, онњоро такзиб
карданд, дар Љањаннам љойгоњи бузурге ба онњо ихтисос
дорад. Дар рўзи ќиёмат барои онњо нидо зада мешавад, ки
куљоянд он гумроњони такзибкунандаи паёмбарон?!
Расулон магар бар њаќ онњоро бар љой нагузоштанд? Ва
Аллоњ таъоло ба онњо муњлат намедињад, то муддати
кўтоњ, пас, њамд ва ситоиши Худои худ кун ва аз љумлаи
шоњидон ва гувоњон бош».
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МАЊДИИ ШИА БАР АБЎБАКР ВА УМАР
ИЌОМАИ ЊАД (ДУРРА)МЕЗАНАД
Сайид Муњаммад Козими Ќазвинї дар китобаш
"Мањдї аз гањвора то зуњур" (сањ. 541, муассисаи Имом
Њусайн, Лондон. Мактабаи «Алфайн»-и Кувайт њам онро
тавзеъ (пањн) кардааст бо чопи љадид) гуфтааст "ва онљо
дар Мадина (Мањдї) ба аъмол ва иќдомоте даст меёзад, ки
ба яке аз онњо ишора мекунем ва он кандани теъдоде аз
ќабрњо ва берун овардани љасадњо аз онњо ва сўзондани
онњо ва ин аз љумлаи масъалањое аст, ки тавзењ ва баррасї
металабад. Аммо ба зикри мухтасари онњо иктифо
мекунем."
Ин оќои шиа аз боби таќияву фиреб номи он касонеро
ки тавссути Мањдї гурашон канда мешавад ва баъдан аз
он берун оварда шуда ва сўзонда мешаванд, зикр
накардааст. Гўрњое ки мавриди назараш аст, њамон ќабри
Абўбакри Сиддиќ ва Умари Форуќ аст, чунон ки шайх ва
алломаи онњо Ањмал ибни Зайналобидини Ањсої дар
китоби «Раљъа» (сањ. 186 - 187 ва ќариб ба он дар китоби
"Њаёту-н-нос" сањ. 50) ки дар он китоб аз Абўбакр ва Умар
ба «Тоѓут» ва «Љибт» таъбир кардааст ва низ Мирзо
Муњаммади Муъмин Астарободї дар китобаш «Раљъа»
(сањ, 117, Дору-л-эътисоми Қум. Эрон). Ва низ
Неъматуллои Љазоирї дар китобаш «Анвору-л-нуъмония»
(љилди 2, сањ. 89) ва Зайналобидини Наботї дар китобаш
"Сиротал мустаќим" (љилди 2, сањ. 253) ба ин масъала
тасрењ кардаанд.
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МАЊДИИ ШИА ДАСТОНИ БАНИ ШАЙБАРО
ЌАТЪ МЕКУНАД
Муњаммад Козимї Ќазвинї дар китобаш «Имом
Мањдї аз гањвора то зуњур» (сањ. 539, муассисаи Њусайн.
Лондон) гуфтааст «шиа аз Имом Содиќ ривоят кардааст,
ки ў гуфта аст «аммо њамин, ки ќоими мо ќиём кунад,
фарзандони Шайбаро гирифта ва дастонашонро ќатъ
мекунад ва онњоро мегардонад». Ва мегўяд «инон дуздони
(моли) Худоянд» ва низ аз ў ривоят шуда ки гуфтааст "ва
дастони фарзандони Шайбаро ќатъ мекунад" ва низ аз ў
ривоят шуда ки "ва дастони фарзандони Шайбаро ќатъ
мекунад ва бар он навишта инон сориќони Каъба
њастанд" ва љаноби Ќазвинї дар тавзењи ин ривоят
гуфтааст "фарзандони Шайба њамон ходимони Каъба
њастанд, ки калидњои Каъба дар дасти онњо буд. Онњо ба
унвони халаф (бозмондагон) аз салафи онњо калидњоро ба
ирс мебурданд. Ва онњо амволу захирањоеро, ки ба Каъба
њадя дода мешуд, ба сирќат мебурданд (медуздиданд) ва
ба дилхоњи худ дар онњо тасарруф мекарданд ва ба њамин
хотир Имом Содиќ онњоро сориќон, яъне дуздони амволи
Худо ном нињода аст».
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МАЊДИИ ШИА БА ЊУКМИ ДОВУД
ЊУКМ МЕКУНАД
Мањдии мавъуд (ваъдашуда)-и шиа, ваќте ки меояд, ба
шариати Муњаммад (с) њукм намекунад, балки ба њукми
Довуд њукм мекунад, чунон ки яке аз уламои муосири
онњо ба номи Муњаммад ибни Муњаммад ибни Содиќи
Садр "Дар таърихи пас аз зуњур» (љилди 2, сањ. 727 – 810)
ин мавридро аз Абї Љаъфар наќл карда, ки ваќте ки
ќоими оли Муњаммад (Мањдї) ќиём кард, ба њукми Довуд
њукм мекунад ва дунболи далел ва мадрак намегардад."
Ва Нуъмонї нависандаи китоби «ал-Ѓайба», сањ. 314 -315
аз Абўабдулло ривоят карда, ки ў гуфтааст "ва Аллоњ таъоло
бодро аз њар дарае бармехезонад, ки мегўяд ин Мањдї аст, ки
ба њукми Довуд њукм мекунад ва далеле намехоњад."
Ва шайхи онњо Комил Сулаймон дар китоби «Рўзи
рањої дар сояи ќоим Мањдї (сањ. 391, чопи њафтум, соли
1991, Дорулкитоби Лубнон. Бейрут) аз Абўабдулло наќл
карда, ки ў гуфтааст «ваќте ки ќоими оли Муњаммад (с)
њукм мекунад, ба њукми Довуд њукм карда ва ниёзе ба
далел надорад. Зеро Аллоњ таъоло онро ба ў илњом
мекунад, дар натиља ў бо илм њукм мекунад ва нуњуфтањои
њар ќавмеро ба онњо хабар медињад ва бо дидани ќиёфа ва
чењра дўстро аз душман ташхис медињад».
Ва шайхи онњо Муњаммад ибни Муњаммад Содиќи
Садр дар "Таърихи пас аз зуњур" (сањ. 728) ривоятеро аз
Содиќ наќл карда, ки насси он чунин аст "дунё нахоњад
рафт, то ваќте ки родмарде аз миёни (насли) ман зуњур
мекунад, ки ба њукми Довуд њукм мекунад ва дунболи
далел ва мадрак намегардад."
Ва боз њамин оќо дар китоби фавќуззикр (сањ. 115) аз
Абўбасир ривоят карда, ки Абў Љаъфар гуфта аст "ќоим ба
фармони љадид ва китоби љадид ва ќазовати љадид, ки бар
араб хеле сахт аст, ќиём мекунад ки он њамон шамшер аст."
175

20
МАЊДИИ ШИА МАСЉИДУЛЊАРОМРО
МУНЊАДИМ (ВАЙРОН) МЕСОЗАД
Саид Козими Ќазвинї дар китобаш «Мањдї аз гањвора
то зуњур» (сањ. 534) тањти унвони «Иодаи масљид ба
њолати аслї» аз Имом Содиќ наќл карда, ки «ваќте ки
ќоим зуњур мекунад, Масљидулњаромро мунњадим
месозад, то онро ба асоси худ бозгардонад ва санги
маќомро ба љойгоњи аслиаш интиќол медињад».
Сипас муаллиф тавзињ дода мегўяд «баъд аз вафоти
Паёмбар (с) Масљидулњаром тавсиа ёфт. То ба имрўз ва аз
њама љавониби он масоњатњои зиёде ба он афзуда гашт,
аммо ба раѓми њама инњо њанўз ба он асоси ќадимї, ки
Иброњими паёмбар барои Масљидулњаром тарсим кард,
нарасидааст. Чаро ки асоси ќадимї аз Њазура (байни
Сафо ва Марва) шурўъ мешавад». Аз Содиќ ривоят шуда,
ки ваќте ки дар бораи зиёдатњои љадид дар
Масљидулњаром мавриди суол ќарор гирифт: оё аз
Масљидулњаром аст ё на, гуфт «оре,… онњо њанўз ба
масљиди Иброњим ва Исмоил нарасидаанд» ва гуфт «хати
Иброњим мобайни Њазура то саъйгоњ (макони саъйи
байни Сафо ва Марва) аст, ин њамон хате аст ки Иброњим
тарсим кардааст».
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ЉИЊОД ДАР НАЗДИ ШИА НЕСТ,
МАГАР БО ЊУЗУРИ МАЊДЇ
Бояд њаќиќатеро зикр кунем, ки мутаассифона, касоне
ки нисбат ба шиа нармиш ба харљ медињанд ва ё ба иллати
љињод бо куффор нидои наздик шудан ба онњоро сар
медињанд, аз он огоњ нестанд ва он ин аст ки љињод дар
назди шиа то рўзе ки имоми дувоздањуми онњо зуњур
накунад, њаром аст! Аз њамин љињат, таърих њељ љињоде аз
шиаро ба зидди куффор сабт накарда ва нахоњад кард.
Муњаммад ибни Яъќуби Кулайнї, ки дар њадис назди
онњо хело муътабар ва мувассаќ аст дар китоби «ал-Кофї»
(љилди 8, сањ. 295) аз Абўабдулло ривоят кардааст, ки њар
парчаме ки ќабл аз ќиёми ќоим баланд карда шавад, соњиби
он Тоѓуте аст, ки ба љойи Аллоњ парастида мешавад ва ин
ривоятро шайхи онњо Њури Омулї дар "Васоили шиа"
(љилди 11, сањ. 37) наќл кардааст ва муњаддиси онњо Њусайни
Нури Табрасї дар «Мустадраку-л-васоил» (љилди 2, сањ.
248) аз Абў Љаъфар ривоят кардааст "касе ки аз мо – ањли
байт ќабл аз ќиёми ќоим (ба манзури љињод) берун шавад, ба
чўљае мемонад, ки парвоз карда ва аз ошёнааш афтодааст ва
кўдакон бо он бозї мекунанд." Ва Њури Омулї дар
«Васоили шиа» (11/36) аз Абўљаъфар ривоят кардааст «эй
Садир, дар хонаат бимон ва дар он бинишин ва феълан (то
шаб ва рўз мегардад) иќдоме макун! Пас агар хабар ба ту
расид, ки Суфёне хориљ шуда, ба сўйи мо њаракат кун,
њарчанд пиёда биёї!
Ва дар сањифаи «Саљљодияи камила» (16, Дорулњаврои
Бейрут. Лубнон) аз Абўабдулло наќл аст ки "хориљ
нашуда ва хориљ нахоњад шуд аз мо – ањли байт то ќиёми
ќоимон њељ ањаде, то зулмеро дафъ кунад ё њаќќеро наљод
дињад, магар он ки гирифторї ва бало ба ў рў кунад ва
ќиёми вай мунљар ба издиёди баде барои мо ва шиаи мо
шавад."
177

Ва дар "Мустадраку-л-васоил" (2/248) аз Абўљаъфар
наќл шуда ки "њар парчаме ки ќабл аз ќоим барафрошта
шавад, соњиби он тоѓут аст." Ва дар «Васоили шиа» (11/36)
аз Алї ибни Њусайн наќл шуда ки «ба Худо, касе аз миёни
мо ќабл аз хуруљи ќоим хориљ намешавад, магар ин ки
масали ў масали чўљае, аст ки аз ошёнааш парвоз кардааст
ќабл аз он ки болњояш комил шавад. Онгоњ кўдакон бар
он љуст зада ва ба он бозї мекунанд».
Ва Марљаъ ва Оятуллои онњо Хумайнї муќаррар
карда, ки оѓоз кардани љињод фаќат дар замони ќоимашон
хоњад буд. Чаро ки дар «Тањриру-л-васила», (љилди 1, сањ.
482) гуфтааст «дар асри валї амр ва султони аср
аљалаллоњ фараљању шариф намояндагони умумии ў, ки
њамон фуќањони љомеъи шароит ва таќво ва ќазоват
њастанд, дар заминаи иљрои сиёсат ва соири вазоифи имом
љуз оѓоз кардани љињод ба љои ў менишинад».
Мегўям оё аз инон интизор меравад, ки дўшодўши мо
ањли суннат бо куффор љињод кунанд?! Оё зулм ва хиёнати
онњо нисбат ба мусалмононро дар тўли таърих фаромўш
кардаем? Оё фаромўш кардаем, ки ин онњо будаанд ки
(дар тўли ин муддат) бар сари роњи мављи Исломхоњї
сангандозї кардаанд?! Оё хиёнатпешагии онњо ва
саршикастагї ва хории онњо ва дидгоњи тамошое, ки онњо
нисбат ба љангњои мо бо куффор, ки мехостанд мо
бозандаи љанг бошем, фаромўшшуданї аст?!
Њаќќе, ки бояд гуфта шавад, ин аст ки онњо танњо
заминае дар маќоми як тамошогар будаанд, ки ањли
суннатро ќавї ёфтаанд. Аммо ваќте ки сустї ва заъф дар
ањли суннат мушоњида карданд, аксуламале љуз куштори
онњо аз худ нишон надодаанд. Лањни ќавли ин љамоатро
муќоиса намоед ва мавриди арзёбї ќарор дињед. Тамоми
матолибе, ки бо маќолот ва эътиќодот љур дармеояд,
њамагї аз боби таќия аст. Оё шайхи онњо љаноби Наљафї
иљмои шиаёнро бар куфри мухолифонашон наќл
накардааст?!! Оё намедонед касоне, ки аз ањли суннат дар
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дижњо ва ќалъањо ба манзури њимояти мусалмонон ба
шањодат медињанд, дар дунё ва охират бар њусби
эътиќодашон ќоил њастанд?!
Муло Муњсин мулаќќаб ба Файзи Кошонї дар «алВофї» (9/15) ва Њурри Омулї дар «Васомли шиа» (11/21)
ва Муњаммад Муњсини Наљафї дар «Љавоњиру-л-калом»
(21-40) аз Абдулло ибни Синон ривоят кардаст ки «ба
Абдулло гуфтам фидоят бишавам, дар бораи касоне, ки
дар ин дижњо ва њимояти марзњо кушта мешаванд, чї
мегўї?!». Гуфт «вой бар онњо, (ё љањаннам бар онњо), ба
унвони ќотил дар дунё ва охират њастанд. Ба Худо шоњид
фаќат шањиди мост ва лав бар бистарњои худ бимиранд.
"Шањид фаќат шањиди мост" ва куштањои ањли суннат дар
љангњои онњо бо куффори Насорї ва мушрикин ва
будоињо ва камунистњо (Љањаннам бар онњо ки аљала
мекунанд)!!
Шайх Муњаммад Ањмади Урфа узви њайати кибори
уламои Азњар дар тавзењи ин ривоят дар муќаддимаи
китоби (Ал вашиа фи наќди аќоиди шиа) аз Мўсо
Љорулло гуфта аст «агар дар њамла ва таљовузи сељониба
бар Миср шиањое аз мо њам мушорикат доштанд, аз
ќитоли мутавољизон сар боз мезаданд ва худро аќиб
мекашиданд бар асоси ин ќоида ва ин њамон роз дар
алоќаи истеъмор аст ба интишори ин мазњаб дар
сарзаминњои исломї. Он шайхи фозил тањлиле дуруст
ироа додаст, чаро ки яке аз бузургон, аз љумла касоне, ки
ба ў эътимод дорем, шахсан набарди сахтеро ки миёни
мусалмонон ва куффор дар Њиндустон ќабл аз беш аз чил
солро шањид будааст. Ва ин ки шиа "дар он љанг" ба ёрии
ањли суннате ки дар он љагњо ѓуттавар шуда буданд,
нашитофтанд. Ва мо мегўем ва чї касе замонат мекунад,
ки шиа як паймони махфиёна бо куффори њинд (бар
алайњи ањли суннат) надоштаанд?
Оё магар мо дар назари онњо навосиб нестем?!
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ФАСЛИ СУВУМ
ЊАЌОИЌЕ ДИГАР АЗ ШИА
МАБЊАСИ АВВАЛ. ГУМОНИ ОНЊО МАБНЇ БАР
ВУЉУДИ НОСИБЇ БАР ХИЛОФАТИ АЛЇ (Р)
Дар њаќиќат, сањобаи гиромї бар хилофат ва имомати
Абўбакри Сиддиќ ва баъд аз эшон бар хилофати Умари
Форуќ, сипас Усмони Зиннурайн ва сипас Алии Муртазо
(р) иљмоъ намудаанд. Зимнан Алї (р) бо њељ як аз нусусе,
ки шиа муддаъии он њастанд, бар хилофати њазрати
Абўбакр ва Умар (р) эътироз надоранд ва хурдагирї
накарда аст. Дар ќарни нуздањум яке аз бузургони ањли
ташайюъ ва адами эътирози њазрати Алї нисбат ба
њазрати Абўбакр ва њазрати Умар (р) эътироф кардааст. Ў
касе нест, љуз Оятулло Абдулњусайни Шарофуддин
Насавии Омулї дар китоби таблиѓоти худ «алМурољиот», ки шиа онро тарвиљ дода ва ба шакли васеъ
онро пахшу интишор медињанд, (дар мурољиаи 102-302,
муассисаи алвафои Бейрут) мегўяд: "Алї дар он њангом
бадон иллат ба онњо эътироз накард, ки метарсид агар худ
ба сањна биёяд ва иддаъои њаќќашро бикунад, фитнае
њамагир дучори уммати исломї мешавад ва калимаи
тавњид осеб мебинад, лизо ба равиши масъалатомез бо
дастандаркорон амри хилофатро дар пеш гирифт...
Шароити он рўз иљоза намедод ки њазрати Алї бо
истифода аз ќудрати физикї ва далоили (камаршикан) худ
по ба сањна гузорад, ва ба муќовамат иќдом намояд."
Илова бар ин лозим ба зикр аст, ки худ Алї (р)
муътаќид буд, ки хилофат дар сояи шўро ташкил
мешавад. Ва худи эшон дар муњимтарин китоби шиъї
яъне «Нањљул балоѓа» (сањ. 3-7, Дорулмаърифати Бейрут,
Дорулкитоби
Лубнони
Бейрут,
366)
гуфтааст
«мусалмонон бар сари чизњое, ки бо Абўбакр ва Умар (р)
бийъат карда буданд, бо ман њам бийъат карданд».
Њозирони њаќ гузиниш ва ѓосибони њаќ рад кардан
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надоштанд, чаро ки хилофат бар асоси шўрои муњозирон
ва ансор ташкил шуда аст. Пас, агар онњо шахсеро
муттафиќан мавриди таъйид ќарор доданд ва ўро имом
(ва халифа) ном нињоданд, ин маврид писанди Аллоњ
таъоло аст. Агар ў њам (Худои нокарда) ба хотири таън ё
бидъате аз амри дини онњо хориљ шуд, онро ба амри аслї
боз мегардонанд ва агар имтиноъ варзед ва вайро ба
далели пайрави аз оин ва равиши ѓайри имондорон
хоњанд кушт.
Ва Алї (р) савганд ёд карда, ки ба хилофат алоќа
надоштааст. Чунонки Шариф Ризои шиъї дар «Нањљул
балоѓа» (2/184, Дорулмаърифати Бейрут, Дорулкитоби
илмияи Бейрут, 2/280 ) аз ќавли ў гуфтааст: «Ба Худо, ман
алоќа ва тамоуле бар хилофат ва имомат надоштаам,
аммо ин шумо будед, ки маро бадон даъват кардед ва
маро водор ба он сохтед». Диќќат кунед, ки чї гуна эшон
хилофат ва имоматро бар асоси шўро медонад ва таъйид
мекунад, ки дар асари исрори мусалмонон ва на ба
фармудаи Паёмбар ба ин амр њиммат гуморида аст. Алї
(р) аз ин иборатњои хаёлї, ки шиа муддаъии он аст, њељ
иттилоъе надорад.
Касе ки мудаъї шуд, ки њар паёмбаре як васї дорад,
њамон Абдулло Ибни Сабо будааст.
Барои мисол Њамин Абў Умару ва Киши -ки дар
заминаи риљолшиносї дасти хеле болое дорад, дар
китобаш «Маърифату ноќилин анил аимату содиќќин»
(маъруф ба риљоли Киши) дар сањифаи 108 (чопи Машњад.
Эрон) дар ќисмати њолномаи Абдулло ибни Сабо гуфта,
ки «ў яњудї буда, онгоњ Ислом овард ва бо њазрати Алї
байъат кард ва бинои дўстї нињод. Ва ў дар њоле ки бар
сари дини яњудияти худ буд, мегуфт Юушаъ ибни Нун
васи ва валии њазрати Мўсо будааст. Ва баъд аз он ки
Ислом овард ва Паёмбар (с) њам фавт кард, боз њам ин
суханро дар бораи њазрати Алї такрор кард ва аввалин
касе буд, ки ошкоро фарзияти имомати њазрати Алї ва
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нидо сар дод ва аз душманони вай ибрози бароат кард ва
аз мухолифони њазрати Алї пардадари кард ва онњоро
кофир донист. Лизо аз њамин љост, ки мухолифони шиа
гуфтаанд "асли шиагарї ва рофизият баргирифта аз
яњудият аст»».
Ва њамчунин олими бузурги онњо дар заминаи
(фирќашиносї), ки ўро мулаќќаб ба Шайхи бузургвору
муњтарам љаноби Њасан ибни Мўсои Навбахтї кардаанд,
дар китобаш «фироќу шиа-фироќањои шиа» (сањ. 22, чопи
Њайдарияи Наљаф,с. 1355 њиљрї) ин масъаларо таъйид
карда гуфтааст «ва љамоате аз ањли илм аз ёрони њазрати
Алї ривоят кардаанд, ки Абдулло ибни Сабо яњудї буд.
Пас, Ислом овард ва бо ин маќола бо Алї байъат кард ва
бинои дўстї нињод. Дар даврони мусалмониаш баъд аз
вафоти Паёмбар (с) дар иртибот бо Алї њамчунин мегуфт
(яъне гуфт «Алї васи ва саллии паёмбар аст»). Ва ў
аввалин касе аст, ки ошкоро фарзияти имомат барои
њазрати Алиро њувайдо сохт. Аз њамин љост ки
мухолифони шиа гуфтаанд «дар њаќиќат асли шиа мояи
гирифта аз яњудият аст»».
Шайхи онњо Абўхалаф Саъд ибни Абдуллоњи Ќуми
Њанбасони Киши ва Навбахтї чунин эътироф карда ва
дар китобаш «ал-Муќалот вал фироќ» (сањ. 22, Тењрон,
Маркази интишороти илмї- фарњангї) ба ин масала
изъон намудааст.
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БАЊСИ ДУВВУМ
ЉАЗБИ ТАДРИЉИИ АВВОМ ВА ДАР ВАРТА
АНДОХТАНИ ОНОН
Яке аз услубњои кори шиа љазби тадриљии касоне аст,
ки аз њаќиќати шиа огоњ нестанд. Ва сариъан дар васоили
хатар марбут ба мазњаби шиа ва мазњаби ањли суннат
ѓуттавар мешаванд, то дасти охир ба нафъи шиа
ќаламзанї ё дамзанї кунанд. Чунон ки шайхи онњо
Муртазо Разавї дар китобаш «Бо андешамандони
Ќоњира» чунин кардааст, то љое ки шайхи шиа ба номи
Муртазо Њакимї муќаддамае бар ин китоб навишта ва
њам китоб ва њам муаллифи онро мавриди таќдир ќарор
додаст. Дар (сањ. 21, табъи аввал, соли 1974) гуфтааст
"устод Разавї яке аз дигар касоне аст, ки теъдоди аз
масоили аќида ва таърихро бо услуби дигар бо бисёре аз
андешамандон ва фарњангчиён дунбол карда аст. Вай
тавониста аст, ки дар нињоят тафоњум ва таќоруби ќобили
мулоњизаеро дар сояи он мубоњис ба даст биоварад. Вай
амалан бо нахбагон ва табаќаи мумтози рўшанфикрони
ќотигардида ва дар њамин њол миќдори аз масоили муњим
ва арзишмандро барои онњо матрањ месозад, ки ба
василаи онњо онњоро ба тасрењот ва аќволе мекашонанд,
ки фиќњи муосир ва фарди шиаро пурарзиш месозад».
Муртазо Разавї дар китоби фавќуззикр (сањ. 201-202)
гуфтугўеро зикр мекунад, ки миёни ў ва яке аз
андешамандони Миср сурат гирифта аст. Ин шумо ва ин
наќли вай, дар њоле ки масъулияти (сињат ё ѓалат будани ин
тасрењот) бар уњдаи худаш аст. Разавї мегўяд «ва баъд аз
чандин сол иттифоќан дар моњи мубораки рамазон ба
Ќоњира омадам. Субњгоњ занги хонаи он устодро ба садо
даровардам. Тибќи одаташ аз ман истиќболи гарме ба амал
овард ва маро ба утоќи истироњат бурд. Ва чун хостам
бозгардам, гуфт дўст дорам, ки иншаб ифторро пеши мо
бикунї. Ман њам даъвати ўро пазируфтам ва иттифоќан ба
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њангоми маѓриб вориди хонааш шудам. Ваќте ки ворид
шудам, салом кардам ва дар утоќе, ки барои мењмонон
омода карда буд, нишастам. Он љаноби олї ба ман салом
кард ва чанд даќиќа маро тарк гуфт. Пас, бозгашт дар њоле
ки дар дасташ башќобе буд, ки дар он хурмои омехта бо
гарду ќарор дошт. Он љаноб донаеро бардошт ва онро дар
дањонаш ќарор дод ва дувумиро ба дасташ гирифт ва онро
ба ман таъоруф карду гуфт бифармо... Ман њам онро
гирифтам ва онро дар рўйи миз дар муќобилам боќї
гузоштам. Гуфт «ифтор кун! Чаро ифтор намекунї?!» .
Гуфтам Аллоњ Таъоло фармудааст: "Сипас рўзаро то
шабњангом комил кунед" (сураи «Баќара», ояти 178). Пас,
оё ба ин ваќт шаб гуфта мешавад?! Љавоб дод «хайр (не)».
Гуфтам «пас, чї гуна ифтор кунем?!». Гуфтам «нигоњ кун
устод, ба ин сурхии дурахшон, ки зоњир аст. Ва мо шиъаи
имомия дар ин ваќт ифтор намекунем, балки дар резакорињо
њам диќќат мекунем ва мунтазир мемонем, то ки сурхї
пинњон шавад, чаро ки вуљудии он бар одамї пинњон
шудани ќурси Хуршед далолат дорад. Пас, агар ин сурхї аз
байн рафт, ифтор кардан барои мо љоиз аст ва мо ба њоли
бародарони суннии худ таассуф мехўрем...». Эшон љавоб дод
ва гуфт «аммо ман аз њамакнун бо шумо њастам ило охир».
Ман мегўям ваќти намози маѓриб ва ифтори рўзадор
њамон ваќте аст ки Хуршед ѓуруб мекунад ва ањодиси сањиње
аст тариќи ањли суннат воридшуда, ки ин фоидаро
медињанд. Лизо он чиро ки мизбон анљом дода, комилан
сањењ будааст. Аммо ў дар муќобили он шиа муќовимат ва
пойдорї накарда ва ин агар наќли Разавї сањењ бошад, ба
иллати нодонї ва љањли вай будааст. Ривоятњое аз шиа наќл
шуда, ки сињати ифтор кардани ањли суннатро таъйид
мекунад ва намози маѓрибро дар назди онњо наздик месозад.
Дар њаќиќат, шайхи онњо Муњаммад Алї ибни Бобуяи Ќумї
мулаќќаб ба Садуќ дар китоби муътамадаш дар назди шиа
«Ман ло яњзуруњу-л-фаќињ» (љилди 1, сањ. 142, Дорулкутуби
исломияи Тењрон) аз Садуќ ривоят кардааст ки "агар
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Хуршед ѓуруб кард, ифтор кардан њалол шуда ва намоз
хондан вољиб мегардад" ва ин ривоятро шайх Омулї дар
«Васоили шиа» (љилди 7, сањ. 90, Дору эњёи-т- туроси-ларабї, Бейрут) зикр кардааст. Ва Њури Омулї дар "Васоили
шиа», љилди 7, сањ. 87) аз Зурора ривоят кард, ки ў гуфтааст
Абўљаъфар гуфта «ваќти маѓриб ваќте аст, ки ќурси Хуршед
пинњон шавад."
Ва аз Абуасомаи Шињом ривоят аст, ки марде ба
Абўабдулло гуфт «оё намози маѓрибро то ваќте ки
ситорањо дар меоянд, ба таъхир андозем?!». Гуфт «оё ту
хаттобї њастї? Љабраил (ъ) намози маѓрибро дар ваќте ки
ќурси Хуршед ѓуруб кард, барои Паёмбар (с) оваард».
Ин ривоятро шайхи шиъи муњољири Омулї Њабиб оли
Иброњим дар китобаш «ал-Њаќоиќ фи-л-љавомиъи вал
фавориќ» (љилди 2, сањ. 383, табъи 1, муассисаи нашри
исломї Бейрут, с. 1407 њиљрї) истихрољ кадааст. Бинобар
ин нуќтаи асосї пинњон шудани Хуршед аст ва ин дуруст
њамон коре аст ки мизбон анљом додааст. Мизбоне ки
агар иддаъои ин рофизї рост бошад, ки њатман рост нест,
ба муњтавиёти китобњои ањли суннат ва шиа аслан огоњї
надоштааст.
Ва Садук дар китоби «Ман ло яњзуруњу-л-фаќињ»
(љилди, 1 сањ. 142) аз Абўабдулло ривоят карда ки
«Расулуллоњ (с) намози маѓрибро ба љо меовард ва
њамроњи ў тоифае аз ансор, ки ба онњо бани Салама
мегуфтанд ва манозили онњо ним мил бо масљид фосила
дошт, намоз мехонданд. Пас, ба манозили худ боз
мегаштанд дар њоле ки њанўз љойгоњи тирњои худро
мушоњида мекарданд».
Пас нигоњ кун, ки чи гуна эшон аз намоз фориѓ шуда
ва бани Салама ба манозили худ рафта дар њоле ки
љойгоњи тирњои худро медиданд. Ва Садуќ дар њамон љо
аз Зайди Шињом ривоят карда ки «як бор аз кўњи аби Ќайс
боло рафтам, дар њоле ки мардум намози маѓрибро ба љо
меоварданд. Онгоњ хуршедро дидам, ки пинњон нашуда
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буд ва балки дар пушти он кўњ худро аз диди мардум
пўшонда буд. Ва ба Абўабдулло расидам ва онро барои ў
таъриф кардам. Ба ман гуфт «ва чаро ин корро кардї?!
Кори баде кардї, намози маѓрибро танњо ваќте баљо
меоварї, ки хуршедро набини, њол чи пушти кўњ ќоим
шавад ё ба куллї ѓуруб кунад, модоме ки абре ё торикие
онро фурў напўшонад ва аз он соябон нагирад. Пас, тулуъ
ва ѓуруби Хуршед бар ту кофї аст ва лозим нест ки
мардум дар пайи љустуљўйи ў бароянд».
Ва муњољир Њури Омулї дар «ал-њаќоиќу фи-лљавомиъи ва-л-фаворик» (љилди 2, сањ. 373) аз Фазл ибни
Шозон аз Ризо наќл карда ки бад-ин далел намоз дар ин
авќот ќарор дода шуда ва пеш ё аќиб наафтода, ки ин
авќот машњуру маълум њастанд ва њамаи ањли заминро
тањти пўшиши худ ќарор медињанд ва олиму љоњил онњоро
мешиносад, ки чор ваќт њастанд. Ѓуруб кардани Хуршед
маъруф ва шинохта шудааст. Ва ба он њангом намози
маѓриб вољиб мешавад.
Ва оё ањли суннат коре ѓайр аз инро анљом медињанд?!
Ва оё мизбони Разавї коре ѓайр аз инро анљом дода
аст?!
Бруљардї дар «Љомиъи ањодиси шиа» (9-165) аз ќавли
нависандаи китоб «ад-Даъоим» гуфтааст, то љое ки мо аз
ровиёни ањли байт донистаем, ки ањли байт иљмоъан бар ин
иттифоќи назар доранд, ки «сири расидани шабе ки ифтор
карданро барои рўзадор њалол месозад, њамон пинхон
шудани Офтоб дар уфуки маѓриб аст бидуни њељ монеъ ва
њиљобе ки онро бипўшонад монанди кўњ ё девор ... Пас, агар
ќурси Хуршед дар уфуќ пинњон шуд, дар њаќиќат шаб
даррасида ва ифтор кардан њалол шуда аст». Пас, нигоњ кун
ки чї гуна Мўсои Козим (ъ) њамон гуна ки ањли суннат ифтор
мекунад, ў њам ифтор мекунад. Ва њамчун љаноби Разавї
мунтазир нашуда. Разавие ки хуб медонад чи гуна бо тадлис
ва печондани мавзуъ ин бечорањоро фиреб дињад, балки бо
азони ањли суннат ифтор кардааст.
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МАБЊАСИ САВВУМ. ДАР НАЗДИ ШИА ЊЕЉ
ИСНОД Ё РИВОЯТЕ НЕСТ, МАГАР ОН КИ
ЧИЗЕРО МУХОЛИФИ ОН РИВОЯТ КАРДААНД
Дар њаќиќат Муртазо Аскарї дар садади он баромад,
то аз тариќи таќияе ки мазњабаш ўро то ќиёми ќоимашон
ба тамассук задан ба он амр кардааст. Дастандаркорони
мусалмонони Мадинаи мунаввара ва дар раъси онњо шайх
Абдулазиз ибни Бозро фиреб дињад. Аммо чун таќияи ў бо
шикаст мувољењ шуд, оќои Аскарї бо таъна задан ва
шубњаафканї бозгашт ва дар айни њол зиду наќизњои
мазњаби худро ба мазњаби ањли суннат часпонид. Дар
инљо њам ба ў ва њам ба њамаи шиаён ёдовар мешавем, ки
њамма таънањо ва интиќодњое ки Аскарї гирифтааст,
тамоман бар мазњаби шиа ва уламои он мувофиќат дорад.
Оре, ривояте дар назди шиа аз аимаи маъсуми онњо ёфт
намешавад ва магар ин ки дар онљо ривояте мутаноќиз бо
он вуљуд дорад. Ва њељ хабаре ёфт намешавад, магар
магар ин ки муќобили он хабаре мутазод (зид) вуљуд
дорад ва њадисе пазируфта намешавад, магар ки дар
муќобили он мутаноќизе вуљуд дорад. Ин амр боис шуда
ки мухолифони мо бештарин эътироз ва таънаро нисбат
ба мазњаби мо бигиранд ва бизананд."
Ва сайид Алї Дилдори дувоздањимомї дар китоби
«Асосу-л-усул» (сањ 51. Лакњнав, њинд мегўяд) "Ањодис ва
суханони мањдуд ба аима хеле бо њам мутафовит
мебошанд, дар муќобили њар њадис хабари мутазоди
дигаре вуљуд дорад ва ин муљиб шуда, ки мунтаќидон ва
ноќизон аз эътиќоди њисси... руљўъ кунанд."
Ва олим, муњаќќиќ ва фарзонаву нуктасанљи шиї ва
шайхи онњо Мўсо ибни Шањобидини Каркї дар китобаш
«Њидояту-л-аброр ило тариќи аимати-л-атњор» (сањ. 164,
табъи аввал, соли 1396 њиљрї) мегўяд: «Пас, он њадафе аст,
ки дар аввали китоби «Тањзиб» онро зикр карда, яъне
љињати таноќуззудої миёни ривоёт ва ахбори мо, чун ба ў
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хабар расида ки баъзе аз шиањо ба хотири ин масъала аз
мазњаби шиа баргаштаанд. Бино бар ин таъоруз, таноќуз
ва тазоди армуѓони ривоятњои онон буд. Ва балки
дуруѓгўї дар фарњангњои њадиси муътабари онњо интишор
ёфтааст. Чунки яке аз уламои онњо ба њамон Сайид
Њошимї маъруф ба Њусайнї аст ки дар китобаш «алМавзуъот фи осори ва ал-ахбор» (сањ. 165-252, табъи
аввал,с. 1973) гуфтааст: «Чунон ки (ривояти) ќасос
гирифтани шиа вазъ шуда дар айни њол душманони аима
бисёре аз ривоятњои аз ин дастаро барои аимаи њидоятгар
ва барои баъзе аз солењон ва муттаќиён сохтаву
бофтаанд». Ва низ гуфтааст: «Ва баъд аз баррасии
ањодиси мунташира дар фарњангњои њадис монанди
«Кофї» ва «Вофї» ва ѓайри онњо дарёфтаем, ки тундравон
ва кинатузони аимаи њидоятгар њељ дареро боќї
нагузошта, магар ки аз он ворид шуда, ањодиси аимаро
фасод карда ва шуњрат ва овозаи онњоро зери суол
бурдаанд."
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МАБЊАСИ ЧОРУМ. ИТТИЊОМ ЗАДАН
БА АЛ-АЗЊАР БА ЉАЪЛ КАРДАНИ БАЪЗЕ
АЗ КИТОБЊОИ АСОСЇ ВА МУЊИМ
Китобе аз Муњаммад Иброњим Ќазвинии шиъї тањти
унвони «Имом Алї халифаи Расули Худо» ба дастам
афтод, ки Доруссаќалайни Бейрут барои севумин бор
онро табъ карда буд. Дар сањифањои 67-68-и он омадааст:
«Хабархо њикоят аз он доранд, ки донишгоњи ал-Азњари
Ќоњира бо њимояти як давлати арабї ва як кумитаи
махфиёна ба манзури бознигарии муљаддад дар њамма
китобњо ва манобиъи муътамади ањли суннат ва дар оѓози
онњо «Сањењ»-и Бухорї ташкил додааст. Ва њадаф аз ин
кор ин аст ки баъзе аз ањодиси ривоятшударо дар заминаи
фазоили ањли байт, ки шиа метавонанд ба онњо барои
њаќќонияти мазњаби худ истидлол кунанд, ба дилхоњи худ
њазф ва ё тањриф намоянд. Хулоса, раванди кори ин
кумита бар асоси пинњонкорї ва китмонсози шакл
гирифта ва то ба њол баъзе аз манобиъро љиддан ба чоп
расониданд, ки ањодисеро аз онњо њазф кардаанд ё баъзе
аз љумалот ва калимоти њассоси худро тањриф ва дасткорї
карданд монанди тањрифи калимаи "халифатї" ба
«халилї» ва монанди он».
Мегўям китобњои ањли суннат дар ќадим ва љадид дар
миёни дастони њамагон аъам аз шиа ва суннї даст ба даст
гардидааст. Ва бузургтарин далел бар ин наќл кардани
уламои мутаќаддими шиа аз онњо ва мурољиа кардан ба
онњост. Ба њамин хотир, алњамдулиллоњ, аз тањриф ва
дасткорї дар амон мондаанд. Он њам дуруст баръакси
китобњои шиа, чи онњо то њамин авохир фаќат дар миёни
хоси шиа мутадовил буда ва дигарон аз онњо бехабар
буданд. Ва ин ёвагў натавониста, ки далеле дар сињати
муддаъои худ биоварад ва низ ваќте ки аз «Сањењ»-и
Бухорї сухан ба миён оварда ва боз њам натавониста
љойњои тањрифшудаи онро собит кунад. Иноќои Ќазвинї
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он ќадар боњуш, заранг ва њиллабоз буда, ки медонист
агар барои муддаъои худ мисолњое биоварад, Аллоњ
таъоло ўро расво хоњат сохт ва аз ў пардадарї хоњад кард.
Аммо иноќо ба андешаи набард бо душман ва
туњматзанї ба онњо тибќи њадиси ривоятшуда дар назди
онњо, ки ќаблан зикр шуд-ро иљро намудааст. Ва чун хеле
бешарму густох ва муѓриз аст, мебинем, ки дар сањифаи
212-уми китобаш ривояти муѓризонаеро зикр када, ки дар
бораи Умари Форуќ бадгўї ва ифтиро мекунад. Ва он
ривоят иборат аст аз: "Ќайс ибни Саъд аз љо парид ва
шамшерашро бардошт ва риши Умарро гирифт ва дар
сураташ фарёд зад «ба Худо, эй писари Сањоки Њабашї..."
Сипас, дар повараќи тавзењ дода мегўяд: «Сањок
модарбузурги Умар буд, ки Умар бахотири ў сарзаниш
мешуд, чаро ки он зан, аз ањли фасод будааст."
Ва ин Ќазвинї, ки нисбат ба бењтаринњои уммати
исломї ёвагўї ва бадгўї мекунад, мебинем, ки дар
сањифањои 93-94 мегўяд ва ин калимот "ашњаду анна алиян
валияллоњ" (шањодат ва гувоњї медињам, ки Алї валии
Аллоњ аст) ба шиъоре барои мусалмонон шиаи пайрави
ањли байт табдил шудааст. Онњо дар азон ва иќомат
васоири арсањои динї ба унвони итоат кардан аз Аллоњ ва
Паёмбараш ба онњо чанд мезананд. Ва ба хотири он дар
маърази њамалоти интиќодї ва тавбехи тундї ќарор
гирифтаанд.
Аммо дар муќобили онњо муќовамат карда ва ба онњо
љавоб додаанд. Ва имон ва тамассукашон ба ин шиори
Илоњї афзуда шудааст. Чаро ки донистаанд ки ин шиор
њаќ аст ва баъд аз њаќ љуз гумроњї нест. Ва бар њар
мусалмон пойбанди фаромни Аллоњ ва Расулаш лозим
аст, ки ба ин шиор тамассук кунад ва дар азон ва ѓайри он
онро биоварад.
Ва бояд аз ин барњазар бошад, ки онро тарк намояд,
чароки дар он сурат аз љумлаи касоне хоњад шуд, ки Расул
(с) дар бораи онњо гуфтааст "шумо баъд аз ман ба пушти
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сарњои худ бармегардед." Шиъор, яъне шиори "ашњаду
анна алиян валиюллоњ" бар гирифта аз шиори муфаввиза
(вогузоркунандагон) аст ва онњо бар забони уламои
пешини шиа мавриди лаънат ќарор гирифтаанд. Масалан,
ин раиси муњаддисон дар назди шиа аст, яъне Абўљаъфар
Муњаммад ибни Алї ибни Њусайн ибни Бобуяи Ќумї
мулаќќаб ба Садуќ, ки дар китобаш «Ман ло яњзурулхул
фаќињ», ки яке аз китобњои сањењи чоргонаи онњост, дар
љузъи аввали он (сањ. 188, чопи панљум нашри
Дорулкитоби исломи Тењрон. Ва табъи Дорлуазвои
Бейрут, љилди 1, сањ. 290, боби «Азон ва иќомат ва савоби
муаззинон») мегўяд «ин њамон азони сањењ аст, ки дар он
афзуда намегардад ва аз он кам намешавад». Худо
лаънаташон кунад, ривоятњоеро вазъ карда ва дар азон
"Муњаммад ва Оли Муњаммад хайру-л-барийяти"-ро
дубор изофа кардаанд ва дар баъзе аз ривоятњои худ баъд
аз "ашњаду анна Муњаммада-р- расулаллоњ" "ашњаду анна
алийян валийюллоњ"-ро ду бор изофа карданд ва бархе аз
онон ба чои он ривоят карда "ашњаду анна Алиян амирал
муъминин" њаќо (дубор) ва шаке дар ин нест ки њазрати
Алї валии Худо ва воќеан амиралмуъминин аст ва
Муњаммад ва оли Муњаммад бењтарин махлуќот њастанд,
аммо ин дар асли азон нест ва балки инро барои он зикр
кардаанд, то он мутаќаллибон ва муттањамон ба тафвиз
худро аз мо муаррифї кунанд.
Мегўям: муфаввиза касоне њастанд, ки ин зиёдатро
ворид сохтанд. Онњо тибќи таърифи нависандаи њошияи
китоби фавќ Шайх Алї Охундї фирќаи гумроње њастанд,
ки гуфтаанд «Аллоњ таъоло Муњаммад (с)-ро халќ кард ва
халќи дунёро ба ў вогузор кард, пас ў њам холиќ аст ва
гуфташуда балки халќро ба Алї вогузор кард».
Ва мутаассифона, шиа то ба ин рўз «ашњаду анна
алийян валиюллоњ»-ро њамчунон дар азонашон изофа
карда ва гуфтаанд, дар њоле ки уламои онњо эътироф
кардаанд ки он љузъи азон нест. Чунон ки дар китобњои
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фиќњии онњо мављуд аст. Ва ба ин асос онњо фарќе бо он
мафузањое надоранд, ки мавриди лаънати Сиддиќ ќарор
гирифтаанд. Ва бадин тартиб забони њоли ал-Азњар чунин
мешаванд "Агар мазамат ва накуњиш дар иртибот бо
манро аз инсони ноќис (разил ва баде) шунидї. Пас он худ
гувоњињое аст барои ман ба ин ки ман комил њастам."
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МАБЊАСИ ПАНЉУМ.
КИСРАВЇ КИСТ ВА ШИАЁН
ЧАРО ЎРО КУШТАНД?
Ў Ањмад Мирќосим ибни Мирањмад Кисравї аст. Дар
Табрез пойтахти Озарбойљон, яке аз устони (вилоятњои)
Эрон ба дунё омад. Ва дар Эрон омўзиш ва таълим дид.
Ва ба унвони устод дар донишгоњи Тењрон фаъолият кард
ва чандин мансаби ќазоиро (ќозигї, додгоњї) ба уњда
гирифт ва борњо раёсати теъдоде аз додгоњњоро дар
шањрњои Эрон уњдадор шуд, то љое ки дар Тењрон ба яке
аз чор бозраси бузурги Вазорати додгустарї (адлия)
табдил шуд. Сипас бист додситони (сарнивол) умумиро
дар Тењрон ба уњда гирфт. Ва ў ба унвони нависандаи
нашрияи «Парчами Эрон» машѓул ба кор буд. Ва ў луѓати
арабї, туркї, англисї, арманї, форсї ва форсии ќадим,
яъне пањлавиро хело хуб медонист. Вай дорои китобњои
зиёд ва маќолоти мунташиршуда дар рўзномањо ва
нашриёти эронї аст. Ва бо маќолоти ќавиаш усули
мазњаби шиаро мавриди њамла ќарор медод. Онњо назари
баъзе аз рўшанфикрон ва љамъияти коргарон шањрњоро ба
сўи ў љазб карда буд ва гурўњњое аз мардум аз њар миллат
ва мањаллае ба хусус љавонони фориѓутањсили мадорис ба
ў рў карданд. Ва њазорон нафар аз онон ўро ињота карданд
ва ба ёрии ў ва интизор ва пахши оро ва китобњои ў
њиммат гумориданд.
Ва оро ва назариёти вай ба яке аз кишварњои арабї
њам, ки њамон Қувайт аст, расида аст ва баъзе аз
Кувайтињо аз Кисравї хостанд, ки китобњоеро ба забони
арабї таълиф кунад, то аз онњо истифода кунанд. Ў њам
китоби «ал-Ташайюъ ва шиъа»-ро барои онњо навист ва
дар он бутлони мазњаби шиъиро ва ин ки ихтилофи шиа
бо мусалмонон танњо бар асоси лаљољат ва таассуб аст,
возењ сохт. Ва њамин ки китобаш тамом шуд, аз тарафи
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гурўње аз шиањои эронї мавриди шалики гулула ќарор
гирифт ва вориди бемористон шуд. Ва рўйи як амалиёти
љарроњї анљом гирифт, ва нињоятан љони солим бадар
бурд ва шифо ёфт.
Пас, душманони шиааш шурўъ карданд ба туњмат
задан ба ў, ки мухолифи Ислом аст. Ва шикоятеро бар
алайњи вай ба Вазорати додгустарї таќдим карданд. Ва
хостанд, ки дар бораи ў тањќиќ шавад. Ва дар охирин
љаласаи бозпурсї ва тањќиќ дар поёни соли 1324 њиљрї
бори дигар бо гулула мавриди асобат ќарор гирифт ва бо
ханљаре захмин шуд, ки ба дунболи он фавт кард, дар њоле
ки 29-захм бар баданаш буд. Ва касе ки Кисравиро кушт
ва он љиноятро иљро кард, њамон шиъии мутаассиб, раиси
фидоиёни Ислом ба номи Наввоби Сафавї буд.
Рўзноманигори мисрї љаноби Мўссо Сабрї дар
гуфтугўе, ки бо ќотили фавќ анљом дода ва нашрияи
«Хабарњои Қувайт» дар таърихи 16/6/1996 онро мунташир
сохт, онро барои мо кашф намуда аст. Ин шумо ва
иборати он (гуфтугў): Наввоби Сафавї – раиси фидоиёни
Исломи мегўяд: «Кисравї, дар матолибе ки менавишт, ба
Ислом ва мусалмонон тавњину беэњтиромї мекард. Аз ин
рў, хостам бо дасти худам хуни ўро шаръан ва динан ва
таассубан бирезам. Рўзе дар як роњи умумї бо ў рўбарў
шудам ва њамроњи ман бародаре буд ва ўро чордањ нафар
дастёр буд, ки мулаќќаб ба «Љамоати љангї» буданд. Ва
ба њамроњи ман туфангчаи кучаке буд ва ман бар ў шалї
кардам, аммо гулула асари комиле накарда буд ва љанг
миёни мо дар хиёбон ба муддати се соат идома ёфт, аммо
ў намурд. Ман хостам хаёлам аз куштанаш осуда шавад ва
худам кори ўро тамом созам, то дар роњи Аллоњ ба дасти
хукумат кушта шавам. Лизо, баъд аз тапонча ончиро, ки
ба дастам афтод бо он ўро задам. Ва љамоаташ фирор
карданд ва Кисравї миёнии мо боќї монд, дар њоле ки
мардум љамъ шуда баданд. Ва баъд аз он ки гумон бурдам,
ки ў мурда ё ба зудї хохад мурд, дар канори часадаш
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истодам ва дар миёни мардум суханронї кардам. Онгоњ
дар зиндони Тењрон зиндонї шудем. Ва мољаро дар
рўзномањо мунташир шуд. Ва ман дар зиндон аз Аллоњ
мехостам, ки бо зарбае ки ман бо ў задам, ўро бимиронад
ва ба паси ин кор шањодатро насиби мо созад. Ва Кисравї
муддатеро дар бемористон ба унвони як бемори дар њоли
марг басар бурд, аммо намурд. Ва ман тадбир ва њикмати
Худоро дар ин бора нафањмидам. Сипас аз зиндон озод
шудам ва љамоатеро омода барои рехтани хуни онњо дар
роњи Ислом ташкил додам. Ва ин масъаларо алано
кардам. Аз ин рў, рўзномахо ва нашриёте ки аз таблиғоти
гумроњкунандаи Кисравї њимоят мекарданд, кашф
шуданд ва дигар аз нияти бад ва шуми худ нанавиштанд
ва љамоатњои андак вобаста ба онњо њам, сукут ихтиёр
карданд. Ва баъд аз се моњ Кисравї аз бемористон
мураххас шуд ва як рўз бо ў дар маркази додгоњи низомї,
ки моро љињати муњокима даъват карда буданд, рўбарў
шудам. Дидам, ки силохе дар даст надорам, то ўро
бикушам ва онљо як сарбоз буд. Дар дасташ туфанге
дошт. Хостам он туфангро аз дасташ бигирам то
Кисравиро дар додгоњ бикушам. Ва билохира он туфангро
гирифтам, аммо касеро рўбарўи худ надидам. Дар њаќиќат
он сарбоз ва ќозињо ва Кисравї тарсида буданд ва њама
њозирони додгоњ ба инљо ва онљо рафтанд ва љаласаи
додгоњии мо таътил шуд ва аз додгоњ хориљ шудам ва
баъд аз он мољаро ба дархости ќозињо љавоб надодам. Ва
дигар ба додгоњ боз нагаштам. Ва тайи номае ба ќозињо
эълон кардам «даъвати шумо дар додгоњњоятон расмї ва
ќонунї нест, чаро ки шумо аз дини Аллоњ ва Ислом дар
ғам ва андўх њастед ва њукумати шумо ғоиб аст». Ва
назари ман ин буд, ки Кисравї бояд муњокима шавад, на
мо, чароки ў ба дин эътидоду таљовуз карда ва ба њамин
хотир имзои њазорон нафарро љамъ кардам бар ин маънии
ки бар њукумат лозим аст, ки Кисравиро ба додгустарї
биёварад ва дар як додгоњи шаръї ўро ба хотири куфраш
195

ба дини Аллоњ муњокима кунад. Ва њукумат бар хостаи
ман тан дардод ва мавъиди муњокимаро муайян кард. Ва
азму чазм карда будам, ки дар он рўз ўро бикушам.
Албата, ин танњо сазои ў нахоњад буд. Ба њамин хотир, 9нафар аз ёрони ман, ки ухдадори куштани ў шуда буданд,
ба додгоњ рафтанд. Ва ўро куштанд ва вазъияти додгоњ ба
њам рехт ва сарбозону ќозиён њар як ба љое рафтанд ва
мардум њам пароканда шуданд. Дар њоле ки се њазор
нафар буданд, ки барои руъяти муњокама омада буданд ва
намояндаи мо бидуни њељ мазоњимате боз гаштанд».
Ман мегўям ин чизе аст, ки Наввоби Сафавї гуфтааст.
Ва мо ба суроғи яке аз марољеъи бузурги шиа меравем ва ў
марљаи бузурги онон Оятуллои узмо мавло Мирзо Њасани
Ањќофї аст, ки дар китоби форсияш «Номаи шиъиён», ки
тавасути Њасани Назафї тањти унвони «ал-Имом» ба
арабї тарљума шудааст, мегўяд «ва феълан, ки Кисравї
кушта шуд, аммо њанўз баъзењо, ки тамаъи раёсат доранд
ва бо ў иртибот доранд, зиндаанд ва ризќ мехўранд ва ин
шарикони вай аз мазоњиби мухталифи дигар дар он
эътирозот аз муњтавои китобномаи шиаён огоњ хоњад шуд.
Ва Ањќоќї мегўяд «њамин, ки Кисравї ба сазои аќвол
ва афъоли бадхоњонаи худ расид ва бисоташ бар чида
шуд, теъдоде (аз дўстон) хаёл карданд, ки њадафи
зиллатовари вай рў ба завол нињодааст. Гумон бурданд,
ки агар барои бори дигаре њам номаш ва њам китобхояш
њувайдо шавад, таъсире нахоњад дошт, аммо масъала
баръакс аст. Дар воќеъ, рад кардани аќволаш ва рўшан
кардани макр ва њилааш дар њама шароит бар њама афрод
вољиб аст, зероки вай донањои таќќалубу найранг ва ранг
иваз карданро дар миёни фарзандони мазлуми шиа пахш
карда ва баъзе эътиќодоти зањрогини вай дар аъмоќи
мардуми содадил реша давондааст. Њанўз њам бархе аз
љоњилон ва сатњинигарон муътаќиданд, ки эътирозот ва
мухолифоти Кисравї ќобили рад кардан нестанд».
Мегўям Аллоњу Акбар …… чї гуна афроде ки
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муътаќиданд, ки эътирозоти Кисравї бе љавоб аст, ўро
бар њаќ донистанд. Тибќи эътирофоти Ањќофї ва
фарзандаш, ки дар китоби фавќ суолотеро аз ў мепурсад,
инон аз табаќаи рушанфикр ва донишљўён њастанд.
Ањќофї дар љавоби фарзандаш гуфтааст маљбур шудаам,
ки ин китобро дар ќолаби гуфтугўе байни ман ва
фарзандам, нури чашмам Мирзо Абдурасули Ањќофї ба
риштаи тањрир дароврдаам.
Мегўям њар дуи инњо эътироф карданд, ки пайравони
љадиди Кисравї аз табаќаи фархангї ва донишљўї
мебошад. Писар ба падараш мегўяд «ман дар тааљубам аз
ин ки чї гуна ин маљмуа аз донишљўёни рўшанфикр ба он
ботиле, ки сифати алани (ошкор) ба худ гирифта,
мутаваљењ нашуда, бо Кисравї иртибот пайдо кардаву
дуруѓњои уро бовар кардаанд». Падараш дар љавоб мегўяд
«на танњо набояд тааљљуб кунї, балки бояд интизори
бештареро аз ин дошта бошї, ки бештари љавононе, ки ба
думболи Кисравї афтодаанд, ба рағми ин ки дар шумораи
донишљўёни мамлакат њастанд, дар айни њол чизе њоло
нашудаанд ( ва омўзиш надидаанд)». Ин гуфтаи
Ањќофиро нигоњ кунед (ба рағми ин ки дар шумораи
дрнишљўён њастанд) бо таваљљуњ ба ин ки Ањмад Кисравї,
ки Аллоњ ўро рањмат кунад, асолатан шиа аст. Ва он
фарзанд суханонашро хитоб ба падараш гуфта, ба ин
эътироф мекунад, ки теъдоде аз љавонони онњо аќволи
марњум Кисравиро пазируфта ва онњоро ба унвони як
амри мусаллам эътибор кардаанд. Ў мегўяд «Кисравї
мегўяд шиъа мушрик њастанд, мурдагонро ибодат
мекунанд ва гумбадњо ва мазорњоро муќаддас медоранд.
Ва он касоне, ки ба зиёрати марќадњои муќаддас
мераванд, сирфан ба ибодати аимаи худ мераванд. Ва дар
натиља гурўње аз љавонони ин аср то њаде ин аслро
пазируфта ва инро ба унвони амри мусаллам эътибор
кардаанд», хохишмандам, ки посух дињед».
Мегўям мо аз њаќќе, ки шиа Кисравиро ба хотири он
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куштаанд, дифоъ мекунем ва мегўем гумбадњо ва
маросиме ,ки шиа барпо мекунад, бо њидояти Паёмбар (с)
сад дар сад мухолиф аст. Дар њаќиќат, Паёмбар (с) аз
биносозї бар рўйи ќабрњо нањй кардааст. Аммо шиа
нањии ўро ба пушти девор кўбидааст. Ба рағми он ки ин
ривоят аз тариќи худи онњо собит шудааст.
Пас, ин Хури Омулии шиъии дувоздањимома аст, ки
дар «Васоили шиа» (љилди 2, сањ. 869, љилди 3, сањ. 454) аз
Абўадуллоњ ривоят мекунад, ки «Паёмбар (с) нањй карда
аз ин ки бар рўйи ќабраш намоз гузорида шавад ё бар он
биносозї мешавад».
Хури Омилї дар «Васоилаш» (љилди 2, сањ. 869) аз Алї
ибни Љаъфар ривоят карда, ки гуфт «аз Абўњасани Мўсо
дар бораи биносозї бар рўйи ќабр ва нишастан бар рўйи
он суол кардам, ки оё дуруст аст ё на?». Он гоњ гуфт
«биносозї бар рўйи ќабр ва нишастан бар рўйи он ва
гачкорї кардани он ва гиландуд кардани он љоиз ва
муносиб нест».
Ва Њури Омулї дар «Васоил» (љилди 2, сањ. 870) аз
Абўабдуллоњ ривоят кардааст, ки «бар ќабрњо бино
насозед ва саќфњои хонањоятонро наќќошї накунед,
чароки Расул (с) аз ин кор икроњ дошта аст».
Њусайни Нури Табрасї дар «Мустадраку-л- васоил»
(љилди 1, сањ. 127) аз Паёмбар (с) ривоят кардааст, ки ў
нахйи кардааст, ки ќабр гачкорї шавад ё бар он биносозї
шавад ё бар рўйи он нишаста бувад».
Ва Љаъфари Содиќ сохтан бар ќабрњоро аз љумлаи
хўрдани моли њаром баршумурдааст.
Ва дар ривояте аз ў ки Њусайни Нури Табрасї дар
«Мустадраку-л-васоил» (1/127) онро зикр кардааст, аз
Абдулло ибни Талха аз Содиќ ривоят аст, ки ў гуфта
«њафт чиз аз хўрдани моли њаром аст – ришва додан дар
њукм ва мањрияи зани бадкора ва подоши коњин ва
фолбин ва ќимати саг ва касоне ки бар рўйи ќабрњо
биносозї мекунанд (ва онњоро ба шакли гунбад дар
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меоваранд) ва Паёмбар (с) ќабрњоеро, ки бар онњо (гунбад
ё мазор ) сохта шуда буданд, њароб мекард».
Ва дар ривояте дар назди Хури Омулї дар «Васоили
шиа» (љилди 2, сањ. 870) аз Абўабдулло наќл аст, ки
амиралмуъминин гуфт «Паёмбар (с) маро фиристод, то
ќабрњоро нобуд созам, яъне онњоро ба хок яксон кунам ва
тасовир (муљасамањо)-ро дарњам бишканам».
Ва дар ривояте дар «Васоили шиа» (љилди 2, сањ. 869)
аз Абиабдулло ривоят аст, ки амиралмуъминин гуфт
«Паёмбар (с) маро ба Мадина фиристод ва гуфт «њељ
муљасамаеро боќї магузор, магар он ки онро нобуд сохта
бошї ва њељ ќабреро боќї нагузор, магар он ки онро бо
хок яксон созї».
Гуфтам ин чизест, ки марњум Кисравї бо иќтидо ба
Паёмбар (с) ва ол ва ањли байташ (р) дар сахтгирї дар
нањй аз сохтан бар рўйи ќабрњо аз он нањй кардааст. Ва
табиъиист, ки баъзе аз љавонони шиаи тањсилкарда ва
илмљў ин андешаро талаќї ва ќабулкунандаанд, ба вижа
он ки ин ривоятњоро худи шиъиён наќл кардаанд, чароки
биносозї бар рўйи ќабрњо иллате дар фосид кардани
эътиќоди шиа будааст, то љое ки (масалан) зиёрати ќабри
Њусайнро бартару бузургтар аз њаљ донистанд (њатто
касоне, ки зиёрати онро мурот накарданд, машмули ин
ќоида њастанд).
Чунонки яке аз наздикони Хумайнї Оятулло
АбдулЊусайн Дастѓайб дар китобаш «Инќилоби
Њусайнї» (сањ. 15, табъи Доруттаъорифи Бейрут) ин
масъаларо таъйид карда, гуфтааст «Раббулоламин ба
унвони лутф ба бандагонаш зиёрати ќабри Њусайнро ба
љои њаљљи Байтуллоњи-л- њаром ќарор додааст, то касе ки
муваффаќ ба њаљ нашуда, бад-он тамассук љўяд, балки
савоби онро барои баъзе аз муъминон ва онњо касоне
њастанд, ки шароити зиёратро муроот мекунанд, бештар
аз савоби њаљ донистааст…
Шиа меояд ва ривоятеро ба Содиќ мансуб сохта, ки
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дар он гуфтааст : «Аллоњ таъоло дар рўзи арафа ќабл аз
он ки ба ањли Арафот нигоњ кунад, ба зоирони ќабри
Њусайн нигоњ мекунад». Ин ривоятро љаноби Хури Омулї
дар «Васоили шиа» (љилди 10, сањ. 310) ворид сохта ва
Оятулло Абдулњусайн Дастѓайб дар «Инќилоби Њусайнї»
(сањ. 15) , дар њоле ки лафз моли ўст, онро зикр намудааст.
Ва бадин тартиб Кисравї тавониста, ки уламои шиаро
шикаст дињад (ва кўзаи онњоро ба хок бимолад ). Онњо
њам бо њељ василае натавонистаанд ба ў чавоб дињанд,
магар як васила ки он њам террор кардани вай буд. Ва
албатта, ки ќотил ва тарроњони ин наќшаи шум дар рўзе,
ки на мол ва на фарзанд нафъе намедињад, бояд њисоб пас
бидињад.
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МАБЊАСИ ШАШУМ.
ДИДГОЊИ РАЪЙДИЊАНДАГОНИ ШИЇ
БА НОМЗАДИ СУННЇ
Дидгоњи интихобкунундаи шиа дар муќобили
кондидати ањли суннат ин аст, ки ба у раъй надињанд.
Оятуллохи Азимї ва марљаи онхо Љавводи Табрезї дар
њоли љавоб додан таълиќот ва фатвои худ ки дар китоби
«Сироту-л- наљот фи аљбату истифотот ли хуи» (љилди 3,
сањ. 411, мактабати фиќњи Қувайт, соли 1997) ин
њаќиќатро барои мо кашф кардааст.
Аз Табрезї пурсида шуд «агар муъмин ба ин натиља
расид, ки кондидат кардани худаш мўљиби зойеъ шудани
раъйи њамкешон ва дўстон мешавад ва дар айни њол боиси
мувафаќияти номзади ғайри њамкеш мешавад, оё дуруст аст,
ки њамроњ бо кондидати шиа худро кондидат муаррифї
кунад, дар њоле ки медонад шиањо ба он кондидат раъй
медињанд?». Табрезї љавоб дод «агар он муъмини дувум ба
шиа нафъ мерасонад, дар он фарзияи мазкур љоиз нест, ки
худро кондидат кунад. Ва Худо доност».
Ва аз Табрезї пурсида шуд «агар дар арсаи
интихоботи миёни онњо музойиќае пеш меояд, ба тавре ки
фаќат яке аз онњо мебоист дар сањна боќї бимонад, дар ин
њолат таклифи он ва таклифи боќии шиъиён чист?».
Табрезї љавоб дод «бар њар муъмине вољиб аст, ки
манфиат ва њам маслињати шиъаро муроот кунад ва азият
ва озорро аз онњо дур созад. Ва Худо доно аст».
Агар итифоќ биафтад, ки аз њар минтака барои
маљлис фаќат ду намоянда мутолиба шавад, агар номзади
њамкеш ва ќавї мулоњиза шуд, ки одатан пирўз мешавад,
ва дар маркази дуюм ду номзад дар он раќобат мекунад,
яке аз онњо њамкеш ва дигаре њамкеш нест, суол ин аст:
1) Оё бар шиа вољиб аст ки ба он номзади њамкеши
дуюм, дар њоле ки ба фисќ маъруф нест, раъй бидињад?
2) Оё бар афроди шиа њаром аст ки кондидати
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севуминро муаррифї кунад , ки аз он номзади дуюм, ки
раќиби он номзади мухолиф (суннї) аст бењтар аст, бо
таваљљуњ ба ин ки як бор яќин дорем ба ин ки ин кор
курси дуюмро барои шиа танг месозад ва мўљиби пирўзии
мухолиф мешавад ва барои дигар фаќат гумон мебаред, ки
чунин шавад. Пас, хукум дар њарду њолат чист?
Табрезї чавоб дод:
1) Агар чунин њосил кунанд, ки ў ба шиа хизмат
мекунад ва бар хилофи шаръ ва мазњаби ахли байт раъй ва
назария намедињад (ва конун тасвиб намекунад), бар шиа
вољиб аст агар номзади аз ў ќавитар ва дилсўзтар
наёфтанд, ба њангоми давраи интихоботї он шахсро
интихоб кунанд ва Худо олим аст.
2) Агар чунин њосил карданд шахси солис пирўз
нахоњад шуд, он номзади дувумиро, ки раќиби он номзади
мухолиф аст, агар дорои шароити зикршуда бошад,
интихоб мекунанд. Худо олим аст.
Аз Табрезї пурсида шуд Оё барои шиа сахех аст, ки ба
фавки таблиготи кондидаи муњолиф сунни бишавад?!
Табрезї чавоб дод: ин дуруст нест Худо олим аст.
Аз Табрезї пурсида шуд, ки дар як маркази
интихоботї, ки ду кондидати мухолиф бо як шиа њузур
доранд, оё дуруст аст, ки
1. ба мухолиф раъй дињем бо вуљуди он шиъии
мутадайин?!
2. ба мухолиф раъй дињем бо вуљуди шиъии фосиќ?
3. бо мухолиф раъй дињем бо вуљуди шиъии секулор
(дунявигаро)?!
Табрезї љавоб дод «интихоб ва гузиниш дуруст нест,
магар он ки фарди интихобшуда шиъї бошад, ки ба шиа
хизмат мекунад ва ба ќонуни мухолиф ба мазхаби шиа
раъй надињад. Ва агар шахсе дорои ин шароит пайдо шуд,
боистї дар њангоми давраи интихоботї миёни ў ва
дигарон ўро интихоб кард, магар он ки касе ёфт шавад, ки
аз ў тавонотар ва дилсўзтар аст. Худо олим».
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ФАСЛИ ЧОРУМ
ПАЁМЕ БА ИХВОНУЛМУСЛИМИН
МАБЊАСИ АВВАЛ.
ИХВОНУЛ МУСЛИМИН ВА ТАЌИЯИ ШИА
Касоне, ки аз мо - суннињо нисбат ба шиањо нармї ва
мехрубонї ба харљ медињанд, аз назаргоњи шиа огоњ
нашудаанд. Дар њаќиќат, яке аз нависандагоне ки ба
нафъи шиахо ќаламфарсої мекунад, яъне Изуддини
Иброњим аст (бо китоби) «Дар баробари шиа ва
Инќилоби Исломї», Тењрон, сањ, 14-15, табъи «Сипењр»-и
Тењрон, чопи дуюми соли 1406 аз маншуроти равобити
љањонї вобаста ба созмони таблиғотии Исломи Эрон).
Аз Умари Талмасонї, дар њоле ки аз дидгоњи марњум
Њасану-л-Банно сухан мегўяд, наќл карда, ки мегўяд «як
рўз аз худуди ихтилофи миёни ањли суннат ва шиа аз ў
суол кардем. Онгоњ ў моро аз ворид шудан ба ин навъ
масоили бузург, ки зебандаи мусалмонон нест, ки худро
ба онњо машғул созанд, нањй кард. (Вай) гуфт «чунон ки
мебинї мусалмонои то ин њад бо њам ба душманї
бархостаанд ва душманони Ислом барои барафрўхтани
оташи он кор мекунанд». Мо бо он бузургвор гуфтем «мо
ба хотири таассуб ё тавсиа намудани ихтилоф миёни
мусулмонон ин суолро намепурсем, балки мехоњем огоњ
шавем, ки чаро ихтилофи миёни шиа ва суннї дар
таълифоте чанд зикр шудааст, ки ќобили шумориш
нестанд. Ва зимнан мо њам он ќадар ваќти изофї надорем,
ки битавонем ба тањќиќу баррасї дар он мурољиа
бипардозем». Аз ин сухани Талмасонї ошкоро гардид, ки
шайх Њасану-л-Банноро дар бораи ин масъала мебинем,
ки он иборат аст аз адами ѓуттавар шудан дар масоили
ихтилофии миёни шиа ва суннї. Пас, Њасану-л-Банно
аќида надошта, ки дар бораи ин масъалаи бузург бањсу
ковиш шавад ва худ њам сароњатан, эълом карда, ки он
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ќадар ваќти изофї надоранд, то дар партави он
битавонанд дар ин бора тањќиќ ва ковиш кунанд. Дар ин
љо ду мусибат љамъ шудаанд, яъне набудани ваќт ва нањй
аз ворид шудан ба масоили ихтилофии бузург. Дар ин
сурат таќоруб ва наздикии марњум Банно бо шиа аз рўйи
дониш ва бо ташвиќи он илмї набуда, ки ин масоилро
тањти шуои худ ќарор медињад. Ин иљоб мекунад, ки мо
бигўем он љамоате, ки нармиш ба њарљ доданд ё бигўем ба
наздикии бо шиа фарохонданд аз аќоиди шиа огоњ
набуданд, балки андеша ва оѓозгоњи онон мубориза бо ин
огоњї ё бигўем нањй кардан аз вуљуди чунин дониш ва
огоњї аст. Ин нуктаи бузургест, ки лозим аст касоне, ки
пайгири ќазия њастанд, аз он ѓофил нашаванд. Пас, оё
дидгоњи онњо ба унвони њуљљат пазируфта мешавад, ки
мебоист мусулмонон аз он пайравї кунанд?! На, ба Худо,
дидгоњ ва мавќеи онњо на танњо њуљљат нест, балки бар њељ
пояе аз илму далел ва њуљљату бурњон ќарор надорад.
Сањењ он аст, ки баръакси мавќеу дидгоњи онњо аз он чи,
ки нависандаи мазкур наќл карда, ки ба унвони њасанае
барояш мањсуб мешавад мавќеъ гирифта шавад, агарчи мо
бар ин яќин њастем, ки он нависанда дар пайи њасана
набуда, чун бар он шарте нест, ки бо ќаламзанони онњо
(шиањо) бар сари он тавофуќ кардааст.
Дар њаќиќат Њасану-л-Банно (р) монанди дигар ањли
суннат
наздикии
мусулмонон
бо
якдигар
ва
ихтилофзудойи миёни онњо барояшон муњим будааст.
Аммо ў аз мавзўи аслї ва њаќиќии шиа нисбат ба ањли
суннат огоњ набудааст, чї шароиту машокиле ба онњо
мувољењ шуда, ба адами ваќти изофї ба ў иљозат надода,
ки ин худ ба нафси хеш иљозат надода, ки ба бањсу
баррасии кутуби ќадимии шиа бипардозад, ки мадори
мазњаби онњо бар сари он аст. Инчунин, баъзе аз китобњои
љадиди шиаро аз назар бигзаронанд, ки шиа онњоро аз
содадилон ва дилпокон махфї нигањ медоранд ва онњоро
танњо ба худ ихтисос медињанд ва намегузоранд нигоњи
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душманонашон ба онњо биафтад. Нигоњи ин покдилон
фаќат ба китобњои дурахшон ва зебое афтодааст, ки ба
шакли њамгирої дам аз таќорубу наздикї ва иттињод
мезананд ва ин њам моягирифта аз мањкамкории таќия,
яъне фиреб додан ва гўл задани ањли сунат аст, то ба
њаќиќат огоњ нашаванд
Пас, бародароне, ки дидгоњ ва мавќифи шайх Бано
(р)-ро њуљљати худ ќарор медињанд, бояд таваќќуфе карда,
ин ќоидаро мавриди эњтимом ќарор дињанд, ки мегўяд
«адами огоњї нисбат ба чизе инро намерасонад, ки он чиз
вуљуд надорад». Марњум Њасан Бано (бино ба гумони
аѓлаб) медонист, ки мункири вилоят кофир аст ва
таќдимкунандаи Абўбакру Умар (ба Алї) бидуни њељ
ихтилофе дар миёни шиа бар асоси он чи, ки марзаи онњо
шайх Њасани Наљафї дар китобаш «Љавоњиру-л-калом»
наќл карда, кофир аст. Ин китоб дар 43 љилд тадвин шуда,
олими лубнонии шиа Муњаммад Љаводди Муѓнї (ки
ќаблан онро зикр кардем) онро муъљизаи ќарни нуздањум
ном нињодааст. Мисли ў Буњрону Шуштарї ва Маљлисию
Абдулоњи Шибрї ва ѓайра мебошанд.
Ва Хумайнї дар китоби «Ба шиа» (сањ. 511) мегўяд
«бадењист, ки ин амр ба шиаи ањли байт ихтисос дорад ва
мардумони дигар аз он мањрум мебошанд. Зеро имон љуз
ба воситаи вилояти Алї ва имомони маъсуму тоњираш (а)
њосил намешавад. Балки имон ба Аллоњ ва Расулаш
бидуни вилоят ќабул намешавад. Чунонки дар фасли
баъди ин масъаларо зикр хоњем кард».
Мегўям оё ба назари шумо агар Њасан Бано (р) аз ин
сухан иттилоъ меёфт, дар муќобили он сукут мекард?! Чї
имони Њасан Бано ва бародарони ањли суннаташ дар
назди шиањо пазируфтанї нест, чаро ки онњо ба вилояти
авсиё ва маъсумон муътаќид нестанд. Хумайнї дар китоби
«Арбаина» (сањ. 512) мегўяд «он чи, ки дар зайли њадиси
шариф гузашт, аз ин ки вилояти ањли байт ва шинохти
онњо шарте дар ќабули аъмол аст, аз умури мусаллам,
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балки аз зарурияту усули мазњаби муќаддаси ташайюъ
мањсуб ва эътибор мешавад. Ривоятњо дар ин бора он
ќадар зиёд аст, ки китоби мухтасар тавонои баррасї ва
љамъоварии њамаи онњоро надорад. Њатто бештар аз
њаљми тавотур њам њастанд. Ин китоб ба зикри баъзе аз он
ривоятњо табаррук мељўяд».
Мегўям каме ќабл аз ин огоњ шудї, ки манзур аз
вилояти ањли байт њамон оилаи масъум њастанд. Ва
донистї, ки эътиќод ба имаи онњо шарти ќабули имон ба
Аллоњ ва Расулаш ва шарти пазируфтани аъмолаш аст. Ва
бар ин асос љињоди имом Њасани Банно дар мизон ва
назаргоњи Хумайнї раќам хоњад хурд (љавобро ба касоне
ки бо шиа нармиш ба њарљ медињанд, вогузор мекунем) .
….Чун Њасану-л- Бано (р) ба аимаи масъумин
муътаќид нест.

206

МАБЊАСИ ДУВУМ
ШАЙХ МУЊАММАД ЃАЗОЛЇ (Р) ВА ШИА
Дар њаќиќат шайх Муњаммад Ѓазолї дар як касетаи
сабтшудаи савтї сароњатан изъон карда, ки агар
метавонист, иддае аз ањли суннатро љињати ёрии шиа дар
љангашон бо Ироќ ирсол медошт. Аммо чунон ки дар
наввор мегўяд наметавонад. Ва мо мегўем Ѓазолї љойгоњи
худро бояд дар сухани Хумайнї биёбад?
Эй шайх Муњаммад! Худо ќалбатро нуронї созад оё ба
вилояти дувоздањ имом имон меоварї, то амалат мавриди
ќабул воќеъ шавад ё њатто ниятат ќабул гардад!
Оё шумо аз мазњаби шиа, ки уламои он баландгўйи он
њастанд ва ањли суннатро љамиъан кофир медонанд, огоњ
шудаї?!
Фарз кун, ки ту аз Маљлисї ва Бањронї ва Наљафї ва
Қумї ва Хумайнї ва ѓайри онњо, ки сароњатан куфри
касонеро ки ба аимаи дувоздањгона эътиќод надоранд ба
лињози илм олимтар ва ѓанитар њастї?!
Љои басе таассуф аст, ки мебинем Шайх Муњаммад
Ѓазолї дар нашрияи «Талиъаи исломї» (шумораи 26,
марти 1985) тибќи наќле, ки Изуддин Иброњим (ки
масъулият бо ўст) дар китобаш «Дидгоњи мусалмонон дар
баробари шиа ва Инќилоби Исломї» (сањ. 26) дар посух
ба ин ки вай чї наќше дар «љамоати таќриб» доштааст,
гуфта: «оре, ман аз љумлаи касоне будам, ки ба масъалаи
таќриб миёни мазоњиби исломї таваљљуњ кардаам. Ва ман
дар Дору-т-таќриби Ќоњира амали пайваста доштаам. Ва
бо шайх Муњаммад Таќќии Ќумї ва шайх Муњаммади
Љаводи Муѓния дўст шудаам. Ва зимнан дўстони дигаре аз
уламо ва бузургони шиа дорам. Чунон ки Шайх Ѓазолї
дар китобаш «Чї гуна Исломро бифањмем?» (сањ. 116,
табъи сеюми соли 1983, Дору-т-тавфиќи ан-Нумузаљия)
хушњолии худро нисбат ба иќдоми Вазорати авќофи Миср
ва чопи китоби мухтасари нофиъи фиќњї, ки шомили
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баъзе аз ањкоми ибодат бар мазњаби шиаи имомия аст,
иброз кардааст.
Ва Ѓазолї дар китоби «Заломун мина-л-ѓарб» (сањ.
196, табъи аввал, с. 1956, Дорулкитоби араби, Миср)
мегўяд «бисёре аз уламои Азњари шариф дар зењнияти
онон симое аз шиа наќш баста, ки шоиањо ва фарзияњои
воридотї онро ба њам бофтааст».
Дар њоле ки у дар китобаш «Исломро чї гуна
бифањмем?» (сањ. 116) мегўяд: «ва дар улуми шиа касонеро
меёбем, ки бо њамоќате ошкор дар сираи салафи солењ
ѓутавар мешаванд. Ва бад-ин васила мехоњанд тафриќа ва
(гурўњгарої) боќї бимонад ва (оби) зулолу софи уммати
исломї олуда шавад».
Ва дар китоби «Чї гуна исломро бифањмем?» (сањ. 118)
мегўяд «бењтар дидам љињати бастани он шикофе, ки
маълули хаёлу андешањост. Балки љињати дурсозии он
шикофе ки пайдошуда аз майлу орзуњост, як кори мусбат
ва созандаи ќотиеро анљом дињам. Он гоњ дидам ки
вазорати авќоф замима кардани мазњаби фиќњии шиъаи
имомияро ба фиќњи мазоњиби арбаъа, ки дар Миср тадрис
мешавад, бар уњда гирифтааст. Ва идораи фарњанг ва
иршоди исломї њам ироа кардани абвоби ибодат ва
муъомилот дар ин фиќњи исломиро ба бародарони
муљтањиди шиаи мо супурдааст. Ва арбоби маърифат ва
андеша ба њангоми мутолиаи ин талошњои илмї хоњанд
дид, ки мушобињат миёни ончи ки мо аз ќироатњои фиќњї
таълиф кардаем ва миёни он чи ки итифоќи ногувор моро
аз он дур кардааст, наздик мебошад».
Ва бад-ин васила шитобњои Ѓазолї (р) рўшан мешавад,
ки ў ќабл аз усул дар фуруъ шурўъ кард. Ва дар ин иќдоми
худ зираку кордон ба назар нарасид, бар ў буд ки ин
суолро аз худ бипурсад, ки оё имомати дувоздањ имоми
маъсум дар назди шиа љузъи усул аст ё фурўъ? Ва оё шиа
фаќат дар фиќњ бо мо мухолиф њастанд?! Ва мо ба љои
шайх Ѓазолї посух дода мегўем «шайхи шиъї Муњаммад
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Ризо Музаффар дар «Аќоиди имомия» (сањ, 93,94,95 ва 98,
маншуроти Доруттаблиѓи исломии Қум. Эрон) гуфта аст:
«муътаќидем, ки имомат асле аз усули дин аст ва имон љуз
ба эътиќод бад-он комил намешавад…. Чунон ки
муътаќидем, ки имомат монанди нубуват лутфе аз ноњияи
Аллоњ таъоло аст…. Ва муътаќидем ки имомат монанди
Паёмбар аст ва лозим аст, ки аз њама разоил ва корњои
фоњишаомези зоњирї ё ботинї маъсум бошад ва
муътаќидем, ки аима соњибони амр њастанд…. Балки
муътаќидем, ки фармони онњо фармони Аллоњ ва нањйи
онњо нањйи Ў ва тоати онњо тоати Ў ва маъсият кардани
онњо маъсият кардан аз Худо аст».
Бинобар ин, имомати аслї аз усули динашон аст ба
иљмоъ ва ман касеро ки аз онњо ё аз касоне, ки нисбат ба
онњо нармиш ба њарљ медињанду ѓайри инро мегўянд ба
мубориза металабам (яъне њозирам бо ў гуфтугў кунам).
Ва мункири асл, ки њамон рукн аст, ба иттифоќи шиъа
ва суннї кофир аст. Ва ањли суннат имоматро ба ин
мафњуми шиъї инкор мекунад ва маънои ин он аст, ки
онњо аз назари шиъа кофир њастанд. Ба хотири њамин асл
онњо ањли суннатро ќатъан кофир медонанд, њоло чи фикр
мекунед, дар њоле ки тасрењи уламои онњоро ба куфри
мункири дувоздањ имом барои шумо наќл кардем?! Шакке
дар дурустї ва њусни нияти шайх Ѓазолї надорем ва ў дар
миёни ањли суннат пешвое дар ин замона аст. Ў саддиќона
ва мухлисона бо шайхи шиъї Муњаммад Љавводи Муѓнї
иртибот барќарор мекунад. Дар њоле ки намедонад Муѓнї
ва ѓайри ў аз боби таќия бо ў таъомул мекунанд, то дасти
охир дастовардњои мазњаби монанди фатвои шайхи
Шалтутро ба даст оваранд. Дар њаќиќат, шайх Ѓазоли дар
як навори савтии сабтшуда бароњатан эълом дошта, ки
«имомат дар назди шиъа рукне аз аркони мазњаб аст».
Ѓазолї ин матлабро дар як суханоронї гуфта, ки дар
зимни он бархе аз суолот пурсида шуда аз ў дар бораи
шиа ва посух додааст. Музафар мегўяд «имомат рукне аз
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аркони дин аст» ва Ѓазолї мегўяд «рукне аз аркони
мазњаб аст!».
Ва шайхи шиъи Муњаммад Љавводи Муѓнияро ёфтам
ки дар китобаш «ал-Шиъату фи мизон» (сањ. 269, табъи
чорум, Дорутаъорифи матбуоти Бейрут. Лубнон, с. 1399)
мегўяд «заруроти мазњаб дар назди шиа ду навъ њастанд:
навъи аввал ба усул бармегардад ва он имомат аст.
Бинобар ин, бар њар шиаи дувоздањимомї лозим аст, ки
ба имомати дувоздањ имом муътаќид бошад. Ва кассе, ки
диндорї ба имомашро тарк кунад, олим бошад ё љоњил ва
муътаќид ба усули сегона бошад, ў дар назди шиа
мусалмони ѓайришаръї аст, он чи ки барои мусалмонон
аст, барои ў њам њаст ва он чи бар он њаст бар ў њам њаст.
Бинобар ин, имомати аслї барои мазњаби ташайуъ аст».
Мегўям оё љаноби Муѓния шайх Ѓазолиро водор
кард,ки тасрењеро дар он навори савтї ироа кунад? Дар ин
љо Муѓния тасрењ карда,ки имомат асл аст, аммо вай
фиреб дода ва гумроњ карда он љо ки гуфта аст «имомат
асле аз заруриёти мазњаб аст, на дин», дар њоле ки
Музаффар гуфта «имомат рукне аз аркони дин аст».
Такфир кардани уламои онњо барои мункири имомат њам
дар љои худ бимонад, чунон ки дар фасли «Куфри касе, ки
ба вилояти аимаи дувоздањгона имон надорад», гузашт.
Оё медонї чаро Муѓния ин матлабро гуфта, чаро ки ў
ањли суннатро мухотаб ќарор медињад. Ва ў ин матлабро
тањти унвони «Заруриёти дин ва мазњаб» навиштааст, ки
маљаллаи «Рисолату-л-Ислом» (љилди 2, соли 1950 мелоди,
Миср) онро мунташир кардааст. Чунон ки худи ў дар
поварќи сањифаи 267 аз китобе ки онро наќл мекунем, бо
ин матлаб тасрењ кардааст. Иноќо он чиро ки навишта ба
ангезаи таќия буд ва Аллоњ таъоло хоста, ки оноќо
њаќиќаташ ошкор шавад.
Бародари мусалмонам! Ќаблан он чиро, ки аз
Муњаммад Њасани Наљафї дар китобаш «Љавоњиру-л –
калом» наќл кардем, аз он иттилоъ ёфтї. Ў дар китобаш
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тасрењ карда, ки ањли суннат кофир њастанд ва ѓайбат
кардани онњо љоиз аст.Ва онњо аз масењиён њам бадтар
њастанд ва аз сагњо њам наљастар њастанд ва иљмоашонро
бар ин ки мухолифи њаќ (мухолифи мазњаби онњо) кофир
аст, наќл кардааст.
Ва њамакнун шуморо аз раъйи Муњамад Љавводи
Муѓния огоњ месозем, ки гуфта аст: «касе, ки ба имомати
дувоздањ
имом
диндорї
намекунад,
мусалмони
ѓайришиъї аст». Муњаммад Љавводи дар китоби «Маъа
уламои-н- наљафи-л-ашраф» (сањ, 81-Т-1984, Дору
мактаби-л- њилол, дру-л-љавод, Бейрут, Лубнон) мегўяд
«соњиби «ал-Љавоњир» ё соњиби муъљизаи ќарни нуздањум
(оё маънои муъљиза ин нест ки њар инсоне аз овардани
назири он ољиз мебошад, љуз соњиби он?!) ва аз замоне ки
барори Ислом , фуќањо ва муаллифоне дар заминаи
ташрењ ёфт шудааст то ба имрўз касе монанди китоби «алЉавоњир»-ро дар заминаи вусъат ва ињота ва амиќ ва
резакорињои он, ва арзаи аќвол ва баррасии онњо
наёвардааст. Китоби вай алораѓм њаљми бузургаш китоби
тањќиќї аст, на китоби наќли ва талфиќи аз матолибе аз
инљо ва онљо».
Ва Муѓния мегўяд «аз нависандаи «Такмилаи амалу-ламал» марњум Сайид Њасани Садр наќл шуда, ки ў
гуфтааст «дар дараљаи аввал тавфиќ ва ривољи китоби
«ал-Љавоњир» ба ахлоќу нияти поке ва тавозуъи муаллиф
дар баробари Худо ва мардум бармегардад».
Пас, Муњаммад Љавводи Муѓния барои нависандаи ин
китоб талаби рањмат карда, дар китобаш «Бо уламои
Наљаф» (сањ. 84) мегўяд: «Аллоњ таъоло ба соњиби «алЉавоњир» рањм кунад, чаро ки ў фазоили фаровоне дошта,
ки аз шумориш хориљ аст».
Илова бар ин такрор гуфта соњиби «ал-Љавоњир»
тавассутиоќои Муѓния (22-63) холї аз лутф нест «дар њар
њол ихтисоси њурмат ба муъминони ќоил ба имомати
дувоздањимоми њувайдо шудааст ва дар ин замина
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кофирон ва мухолифон њатто агар яке аз онњо (ъ)-ро
инкор кунад, бебањраанд ва дар ин ихтисос ќарор
намегиранд».
Ва ѓайри онњо аз он чи ки ќаблан наќл шуд.
Мегўям Муњаммад Љавводи Муѓния њам ба сони
соири уламои шиа на танњо њељ рад ва инкоре ба
нависандаи китоби «ал-Љавоњир» намезанад, балки
такфирати ў нисбат ба ањли суннатро таъйид ва таќрир
карда, китоби вайро ба унвони муъљизае аз муъљизот
шумурдааст. Аллоњ таъоло мо ва касонеро, ки аз рўйи
дили пок нисбат ба шиа дилнармї ба њарљ медињанд,
мавриди афв ќарор дињад
Љаноби Муњаммад Муѓния дар китобаш «Бо уламои
Наљаф» (сањ. 69 ва мобаъди он) барои шайх Юсуфи
Бањронї, нависандаи китоби «ал- њадоиќу нозира» холном
навишта ва ўро супурдааст. Ва шумо дар аввали ин рисола
иттилоъ пайдо кардед, ки ин Бањронї мухолифони
шиъаро кофир донистааст. Ва бадин сон Муњаммад
Љавводи Муѓния ин корро ба ў инкор накардааст. Пас,
Аллоњ таъоло ончиро ки Муњаммад Љавводи Муѓния дар
китобаш (сањ. 38) китмон сохта, дар њоле ки ў ба
уламояшон Њули таљлил ба амал меоварад, њувайдо
сохтааст, он љо ки мегўяд «он аллома дар партави
далелњои ќотеъ ва кўбанда хилофати имом(Али)-ро баъди
Паёмбар бидуни њељ таъхире – ва бутлони таќлид кардан
аз аимаи арбаъаро собит кардааст. Аз ин рў њамагї
таслими гуфтаи он аллома шудаанд».
Мегўям диќќат кун! Дар наздиоќои Муѓния мазоњиби
арбаъа, ки табъан усул ва фурўъи онњо мадди назараш
аст, бо далоили ќотиъ ботил ва беасос шудааст. Пас, оё
марњум шайх Ѓазолї баъд аз ин дониста, ки бо њолати
таќия бо мо таъомул мекунанд?!
Бо гуфтаи шайх Ѓазоли бармегардем ки мегўяд «дар
назди гурухи зиёде аз ањли илм симое аз шиа љилвагар
шуда, ки шоиањо ва фарзияњои воридоти онњоро сохтаву
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бохта аст».
(Мо мегўем) оё мо он ривоятњои собит ва балки
мутавотири онњо ва аќволи уламои аввали онњо њамчун
Муфид ва туси ва судуќ ва Маљлисї ва Њури Омулї ва
Каркї ва Файзи Кошонї ва Юсуфи Бањронї ва Њусайни
Бањронї ва Абдуллои Бишр ва Момќони ва Муњаммад
Њасани Наљафї ва Хумайнї ва Хуї ва Муњаммад
Шерози….. ва….. ва дигаронро, ки барои ту наќл
накардем, ки оё аз љумлаи шоиањо ва фарзияњои воридоти
ва бемаврид аст ки симои шиаро дар назди бисёре аз ањли
илм дар ал-Азњари шариф ташкил додааст! Оё онон ба
куфр ва наљосати ањли суннат тасрењ накардаанд?!
Оё Муњаммад Љавводи Муѓния ботил эълом кардани
мазоњиби арбаа тавассути аллома, балки тоѓуташон
(Њулли)- ро напазируфтааст ва онро бо бурњону далели
ќотеъу инкорнопазир тавсиф накардааст!? Бинобар ин,
њаќ бо уламои Азњар аст, касоне ки ботил будани аќоиди
шиаро баён карда ва аз хатари таќоруб ба онњо њушдор
додаанд.
Сипас ба Ѓазолї гуш фаро дењ, ки дар китобаш
«Заломун минал ѓарб» (сањ. 195) мегўяд «метавонам
бигўям, ки ихтилоф миёни шиа ва суннї бештар як
ихтилофи сиёсї аст то як ихтилофи динї».
Ва низ дар сањифаи 197 мегўяд «ман яќин дорам, ки
агар ал-Азњар дасташро ба сўйи шиа дароз кунад, бештар
авомили душманї ва кинатузї худ ба худ решакан хоњад
шуд, њамонгуна ки тудањои ях дар зери шуои Хуршед об
хоњад шуд».
Мегўям Ѓазолї, ки мегўяд «ихтилоф байни шиа ва
суннї бештар як ихтилофи сиёсї аст то динї» дар
китобаш «Дифоъ аз аќида ва шариат» (сањ. 265, табъаи
чорум, 1975) мегўяд «ќабул дорам, ки дар онљо
ихтилофоти фиќњї ва назарї миёни шиа ва суннї аст, ки
баъзењо амиќ њастанд ва баъзењо чандон амиќ нестанд».
Бинобар ин, мухолифони андеша (таќоруб) њамакнун
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ва бино ба эътирофи Ѓазолї дар дурї кардан аз шиа
дорои узр њастанд ва он ин аст, ки дар онљо ихтилофи
амиќе миёни ањли суннат ва шиа мављуд мебошад. Илова
бар ин, мо љазми ќотеъ дорем, ки Муњаммад Ѓазолї (р)
бар манобиъи муътамад дар назди шиа, ки бар куфри ањли
суннат иљмоъ бастаанд, итлоъ наёфтааст. Манобиъе ки
њилабозони шиъа тавонистаанд назари Ѓазолї ва соири
ќурбониёни дигарро аз онњо боз бидоранд.
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МАБЊАСИ СЕЮМ.
МУХОЛИФОНИ ТАЌОРУБ
Мухолифони таќоруб бо шиаи беилм њарф назада,
балки дар муњолифати худ ба он чики Ѓазолї худ ба баъзе
аз он эътироф карда, истидлол кардаанд. Ва њатто
осонгирон бо шиа бо лаљољат ва пойдории онњо бар сари
ботилашон даступохурда шудаанд!!
Бо доктор Мањмуди Сибоъї дар китобаш «Суннати
Набавї ва љойгоњи он дар ташриъ» (чопи мактаби
исломи, Бейрут, соли 1987) даме менишинем. Вай мегўяд
«дар соли 1953 Абдул Њусайни Шарофиддинро дар
хонааш дар шањри Сур дар куњи Омил мулоќот кардам ва
дар канори вай љамъе аз уламои шиа њузур доштанд. Дар
иртибот бо зарурати иттињоду калима ва ашоъаи
њамоњангї ва якпорчагї миёни ду гурўњи шиа ва ањли
суннат доди сухан сар додем. Ва гуфтем, ки яке аз
бузургтарин авомил ва хостгоњњи ин (иттињод) ин аст, ки
уламои њарду даста бо якдигар мулоќот дошта бошанд. Ва
(матолиберо, ки ба) таќоруб ва ба наздикї фаро
мехонанд, чоп намоянд. Ва Абдул Њусайн нисбат ба ин
андеша хеле бо њаммоса ва пуршўр ва боварманд буд.
Пас, бар баргузориш конфронсе барои уламои шиа ва
суннї ба ин манзур хушнуд будам, ўро тарк гуфтам ва ба
њамин хотир дар Бейрут баъзе аз соњиб назарони сиёсї ва
удабо ва тољирони шиаро бо ин њадаф мулоќот кардам.
Аммо он шароит миёни ман ва коргардон љињати ба самар
нишондани ин андеша сангандозї кард. Гузашта аз ин,
дере напоид ки як бора ѓофилгир шудам, чаро ки Абдул
Њусайн дар бораи Абўњурайра (р) чоп кард, ки саршор аз
носазогўї ва пархошгарї буд. Марњум доктор Сибоъї
мегўяд аз мавзўи АбдулЊусайн дар каломаш ва китобаш
аз он мавзўъе ки бар рағбати содиќона дар таќоруб ва
фаромўш кардани гузашта далолат намекунад, тааљљуб
кардам ва њамакнун низ њамон дидгоњро аз гурўњи
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мубалиғони таќоруб аз уламои шиа мушоњида мекунам.
Чаро ки дар њоле ки онњо ба манзури ин даъват марказњое
сарусомон медињанд ва маљаллоте дар Қоњира эчод
мекуннад ва дастае аз уламои Азњарро ба кор мегиранд,
ки ба ин њадаф бинависанд; асаре барои онњо дар даъват
ба ин таќоруб ва њамдили миёни уламои шиа дар Ироќ ва
Эрон ва ғайри инњо мушоњида накардаем. Ин љамоат
њамчунон бар муњтавиёти мављуд дар китобњояшон, ки
чизе љуз таънањои зананда ва симои дурўғин аз ихтилоф
миёни сањоба нест, исрор ва пофишорї меварзанд, ту гўйї
маќсуд аз даъват барои таќоруб хамон таќоруби ањли
суннат ба мазњаби шиа аст, на таќоруби њарду мазњаб ба
якдигар (ас-Суннату ва маконатуњо фи ташриъи-лисломї)?!
Ва марњум доктор Сибоъї мегўяд «ва аз љумлаи
масоили шоистаи тавваљљуњ ин аст, ки њар бахши илми
дар бораи таърихи суннат ё мазоњиби исломї бо дидгоњи
шиа њамхонї надорад. Баъзе аз уламои он афродеро, ки ба
ин ковиш даст мезананд, мавриди эътироз ќарор дода, ва
худ дар пушти пардаи таќоруб ќоим мешавад ва он
ковишгарро муттањам мекунад, ки мутаассиб аст ва пеши
талоши ислоњгарони роњи таќрибро мегирад. Аммо
китобе монанди китоби шайх Абдулњусайни Шарафуддин
дар таъна задан ба бузургтарин сањоба, ки аз назари ањли
суннат дар заминаи ривояташ аз ањодис мавриди эътимод
ва сиќќа аст, ба назари он њарзагарон ё хашмгинон амале
нест ки монеъи талоши дастандаркорони таќриб шавад.
Ва ман назари эшон дар заминаро танњо ба китоби мазкур
ки дар бораи Абўхурайра (р) навиштааст, хулоса
намекунам. Чаро ки дар Ироќ ва Эрон китобњое чоп
мешаванд, ки дар он он ќадар дар бораи њазрати Оиша
(умулмуъминин) ва љумњури сањоба бадгўї ва ифтиро зада
мешавад, ки њељ инсони бовиљдон ва бошарафе тоби
шунидани онро надорад…….(њамон манбаъ).
Ва чунон ки ба назар мерасад, Сибоъї аз
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муътаќиддоти шиа ва такфири онњо нисбат ба ањли суннат
огоњ набудааст ва ин китоби «Абўњурайра» навиштаи
Абдулњусайни Шарафуддин буд, ки ўро аз ин хоб бедор
сохт. Бо мутолиаи он китоб донист, ки шиа зоњир ва
ботине дорад. Яъне ба сурати ду ваљњ амал мекунад. Пас,
дидгоњи онњо барояш возех шуд. Онгоњ ки гуфт «ва
њамакнун аз он даста аз уламои шиа, ки дам аз таќриб
мезананд, њамон дидгоњро муллохиза мекунем……».
Диќќат кунед, њамаи онњо ду рўйи як сика њастанд,
яъне дар айни ин ки дам аз таќриб мезананд, саъй
мекунанд мазњаби худро дар миёни акшори мутавасити
ањли суннат тарвиљ кунанд. Ва дуктур Мухаммад Сабоъї
ин мавзўъро дарк карда буд, онљо ки гуфт «ту гўї њадаф аз
даъват ба таќриб њамон таќриби ањли суннат ба мазњаби
шиа аст». Албата, ин Абдулњусайн китобњои дигаре њам
дорад, ки њамагї дар бораи таъна задан ба сањоба (р) ба
риштаи тањрир доромада аст. Аз љумла, «Насс ва
иљтињод», «Фаслњои муњим», «Посухњои масоили Мўсо
чоруллоњ», «ал-Мурољиот». Ба зиракї ва њилагарии ин
оғо нигоњ кунед, ки чї гуна аз покдилї ва нияти поки
Сабоъї сўйиистифода карда ва худро тарафдори шадиди
андешаи таќриб муаррифї мекунад. Ва рафиќи дилпок ва
мискини мо њам танњо замоне бедор мешавад ки…..
Оре , баъд аз он дигар донист, ки он љамоат њамчунон
љињати китобњое, ки мазњаби онњо фаро мехонанд, гом
барошта ва хоњанд бардошт.
Лизо тарафдорї ва њамосапарварии онњо дар
муќобили Сабоъї танњо ва танњо таќия ва њиќќа аст!!
Сипас ба суроги доктур Алї Ањмади Солус меравем ва
мебинем, ки аз муътаќидоти шиа комилан огоњ аст, хеле аз
китобњои онњоро мулоњиза кардааст. Ў дар китобаш
«Фиќњи шиаи имомия ва мавориди ихтилофи миёни он ва
мазоњиби арбаъа» (сањ. 256, табъи . соли 1978) мегўяд
«ваќте ки дар Қувайт бо баъзе аз шиањо дидор кардам ва
аз љойгоњњои таљамуъи онњо дар Ироќ дидан кардам ,
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симоњоеро дидам, ки муждаи чандон хубе дар арсаи
таќриб намедоданд, балки баръакси ин буданд. Ваќте ки
бисёре аз китобњои мутадовули онњоро мавриди мутолиа
ќарор додам, дидам ки дар аснои бањс бисёре онњо
таассуби хушке нисбат ба мазњаби шиа доранд ва аз
тундравињо ва иѓроќњо ва дасткорињо дар бисёре аз њолот
шадидан љонибдорї мекунанд». Ва мисолњое дар ин бора
зикр шудааст.
Ва ќабл аз ин доктор Солус дар маќоми мунтаќид
«Доруттаќриб» гуфта аст «бо ин вуљуд «Доруттаќриб» дар
Қоњира аст ва дар њељ љое аз љойгоњхои шиа нест».
Ва маљалаи «Рисолати Ислом», ки дар маркази нашри
Қоњира пахш ва нашр мешавад, бештарин мавзўъоти
ихтилофї, ки думбол мекунад, тамоман ба њадафи он аст,
ки ањли суннат баъзе аз муътаќидоти шиаро бипазиранд
ва ба ин шабењ аст, ки сунниро шиа кунанд.
Ва марњум доктор Мухаммад Њусайни Зањабї «атТафсир ва-л-муфассирун» (2-39-40, Дору эњёи-т-туроси-лараби, Бейрут) мегўяд «гузашта аз ин, шиаи 12 имомї
дорои китобњои зиёде њастанд, ки дар заминаи ривоёту
ањодис ва ахбор ба онњо такя мекунанд, онњоро барои худ
хеле муњим талаќї мекунанд ва шадидан ба онњо эътимод
ба итминон менамоянд. Аз љумла муњимтарини ин
китобњо мавриди зер аст:
1. «Кофї» ва он муњимтарин китоб ба таври куллї дар
назди шиаи имомия аст.
2. «Тазњиб»;
3. «Ман ло яњзуруњул фаќињ»;
4. «ал-Истибсор».
Ин 4 китоб модари китобњои шиа њастанд, ки мавриди
эътимод ва итминони василаи шадиди онњо мебошад. Ва
њамаи инњо дар китоби «Вофї» љамъ шуданд ва доктур
Зањабї мегуянд «албатта, дар ин љо ба истиснои
мутаќаддимин дигар китобњо аз њадис вуљуд доранд, ки
нависандаи «Аъёни шиа» онњоро зикр кардааст, аз љумла
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«Расоилу-ш- шиъати ило ањодиси аш-шариъати» асари
Муњаммад Њури Омулї ва «Бахору-л-анвор фи ањодиси
ан-Набї ва аимматул атхор» асари шайх Муњаммади
Боќир, ки ин китоб дасти каме аз китобњои гузашта
надорад. Њар касе ин китобњоро мавриди мутолиа ќарор
медињад, пас, муќобили хурофот ва ёвагўињои мавчуда дар
онњо чорае љуз ин надорад, ки њамагиро аз лињози матн ва
санад сохта ва дурўғ бидонад. Ва бар он шиањои имомї
чунин хукм кунад, ки љаъл кардан ва дурўғ гуфтанро хуб
балад нестанд, чаро ки фоќиди салиќа ва мањорати ин кор
њастанд. Охир, магар ин чї завќ ва мањорате аст, ки дар
ривояте ки онро аз Љаъфари Содик наќл кардаанд, ба кор
бурдаанд ва он ривоят ин аст «њар навзоде ки мутавалид
мешавад, њатман иблисе аз иблисњо дар канораш аст. Пас,
агар Худо донист, ки он навзод аз љумлаи шиаи мо
мебошад, ўро аз он шайтон масун ва мањљуб нигоњ
медорад ва агар он навзод аз љумлаи шиањои мо набуда
бошад, шайтон ангушташро дар маќъади он писарбача
фишор медињад ва собит мекунад, ки дар натиљаи он
навзоди мазкур (дар оянда) зансифат хоњад шуд ва шайтон
ангушташро дар фарљи (олати таносули) духтар дохил
мекунад, ки дар нтиљаи он он духтар бадкора дархоњад
омад».
Ва марњум Зањабї (2/41) мегўяд «сухани њаќ ва
мунсифона ин аст, ки агар шасе усули «Кофї» ва китоби
«ал-Вофї» ва ғайри ин ду аз китобњои мавриди эътимоди
шиаи дувоздањимомиро вараќ бизанад, барои ў ошкору
рўшан мешавад, ки бештари ривоятњои мављуд дар онхо
сохтагї ва кизби мањз ва ифтиро аст. Ва бисёре аз он чики
дар бораи таъвили оёт ва асбоби нузули онњо ривоят
шуда, фаќат ва фаќат бар љањолати гўяндаи он ва ифтиро
бастани вай бар Аллоњ таъоло далолат мекунад. Ва агар
манќулоти ин китобњо дар бораи таъвилоти фосид ва
мандароварда сањењ мебуд, дигар Қуръон ва Ислом ва
обурўе барои ањли байт боќї намемонад. Илова бар ин,
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ғолиб он ки дар бораи таъвили оёт ва асбоби нузул ва
зоњир ва ботини Қуръон дар китобњои шиаи
дувоздањимоми мављуд аст, навъе дасти кам гирифтани
Куръони карим ва бозї бо оёти зикри њаќим аст. Ва агар
ки мебинем онњо дар заминаи таъвили оёт ва асбоби
нузули онњо хатоњои фаровоне доранд, маъќул нест, ки
маншаи њамаи он хатоњоро љањли онњо бидонем, балки
маъќул ин аст, ки бигўем баъзе аз он хатоњо
нашъатгирифта аз љањли онњо мебошад. Ва бисёре аз он
хатоњо њам ба сурати ќасди аз алоќаву тамоюли мавриди
илтизом ќарор гирифта сарчашма гирифтаанд. Ва
шиъаён, чунонки баён кардем, дорои тамоюлоте хастанд,
ки шадидан ба онњо пойбанд шудаанд.
Мегўям ин матлабе аст, ки доктур Муњаммад Њусайни
Зањабї, вазири пешини Миср, дорандаи шањодати олимия
ва мартабаи устодї дар улуми Куръон ва њадис ва устод
дар Донишкадаи шариати ал-Азњари- шариф ва раиси
бахши шариат дар донишкадаи Ироќ (дар собиќ) онро
гуфтааст.
Ва доктор Мухаммад Аммора дар китоби «таёроту алфикри-л- исломи» (љараёноти андешаи исломї) (сањ. 281,
табъи 1, муассисаи ал-мустаќбали-л-араби, соли 1983)
мегўяд «ва бадинсон хатмашй ва раванди конуни асоси
Эрон њамон хатмашй ва раванде аст, ки Хумайнї дар
китоби «Њукумати Исломї» онро таъйин намудааст, ки
дар он Инќилоби Исломї. ки ағлаби мусалмонон бо он
мувофиќ буданд, ба унвони абзор дастовезе матрањ
шудааст, ки аз мусалмонон касе ба истиснои шиа бадон
ќабул нашудааст. Пас, дар айни пардозаш ва татбиќи
амали (конуни асосї) нишонањое падидор шуданд, ки на
фаќат аз татбиќи иљбори фикри дувоздањимоми ва рад
кардани андешаи мазоњиби дигар, балки аз љонибдорї
кардан аз нажоди форсї ва таваљљуњ накардан ба
аќаллиятхои ќавмии Эрон хабар медоданд .
…То љое ин њаќро ба инсон медињад, ки бипурсад «оё
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ин инќилоб як Инќилоби исломї дар Эрон аст?! Ё ин ки як
инќилоби шиъии форсї дар Эрон аст?!».
Ва доктор Абдулмунъими Намри дар китоби «ащШиъату ва ал-Мањдї ва ад-дурўз» (сањ. 7, табъи 2,
Дорулњуррия, Қоњира, соли 1988) мегўяд «ва эътироф
мекунам, ки банда муддати дароз аз умрамро сипарї
кардам, дар њоле ки ин парда ба рағми мутолиоти
фаровонам рўбарўям будааст. Албатта, дар тайи ин
муддат ишороте дар бораи ин мавзўот ё ин маълумот
дарёфт мекардам, вале ба назари худам масоили
муњимтаре аз онњоро пеши рўй доштам ва ба њамин хотир,
таваљљуње ба онњо намекардам, дар њоле ки ин ќабил
масоил барои одамизод хеле муњим аст, то бидонад, ки
перомунаш чї мегузарад ва мардум ва афкори онњо ва
назорати онњо дар бораи мо ва дар бораи дигарон чї гуна
аст?!». Ин матлабро доктор Нањрї дар њоле гуфтааст, ки
аз муътаќидоти шиа мутталиъ набудааст. Ва баъд аз он ки
Аллоњ таъоло масъаларо барояш мушаххас кард,
мулоњиза намуд , ки дунёи нашинохта ва маљњул дар
муќобилаш худро намоёнда аст. Пас, ба ў гўш дењ, дар
њоле ки мегўяд (сањ. 9, њамон китоб) «эътироф мекунам он
чиро, ки ман дар муќобили худам ёфтам панљараи
кушодае аз илм буд , ки ќаблан аз он огоњ нашуда будам.
Ва он ин буд, ки он чироки дар муќобилам аз маълумот
ёфта будам, маро шигифт зада сохт. Таъаљљубам аз ин
буд, ки чї гуна ин њама сол аз умрамро (бењуда аз даст
додам) ва дар муќобили ман дунёи ношинохта ва љадид
падиддор гашт. Пас, бо вуљуди оне, ки дўстони фаровоне
аз шиа доштам, алоќаи бештаре ба шинохти шиа дар
худам эњсос кардам…… ва дастоварде аз шиашиносиро
њосил кардам, ки бароям тоза буд. Эњсос мекунам, ки ин
шинохт барои уламо ва мутааллимони дигар њам љадид
менамояд».
Ва мегўяд «ва њама китобњо ва хутбањо ва суханони
роњбар ва имоми кунуни мазњаби шиаи дувоздањимомї,
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яъне Њумайниро думбол кардам, дидам ки дар онњо
тасвире мутобиќи он асле аст, ки дар китбњои ќадими
мазњаби шиа вуљуд доранд. Яъне он нигоњи сиёњ ва
кинатўзона ба ањли суннат ғайрихудї њастанд ва дар онљо
уламое њастанд ки ваќте диданд шиа дандонањои худро
нишондодаанд, ваќти худро ба посух додан ба шиа
ихтисос доданд. Барои мисол аз миёни онњо ба Аллома
Эњсон Илоњи Зањирї (р) ишора мекунем, ки шиа ваќте дид
аз посух доданд ба ў ољиз аст, наќшаи терории ўро кашид,
зеро ў нисбат ба муътаќидоти шиа огоњии хеле фаровоне
дошт, чаро ки он марњум коршиноси забони арабї, форсї
ва урду масоили шаръї буд. Ин нобиға ихтисосона ба
посух додан ва рад кардани онњо пардохт. Он њама бо
таваљљуњ ба худи китобњои онњо ва барои ањли суннат
касрати истидлолаш ба китобњои шиа пирўзї ба армугон
овард. Дар натиља, шиа барои посух додан ба ў чорае љуз
терор кардани ў надид ва китобњояш иборатанд аз «алШиъату ва-с-суннату», «Шиа ва ањли байт», «Шиа,
Қуръон, шиа ва ташайюъ, гуруххо ва таърих миёнаи шиа
ва ахли суннат. Ва Аллома Эхсон ин китоби охирро дар
ради доктор Вофи навиштааст, ки ба худ љуръат дод ва
шигифтињое оварда, ки њатто модари доғдидаро њам ба
ханда вомедорад. Монанди ин гуфтааш «дашном додани
шайхйан танњо аз аввоми шиъа сурат мегирад, на аз
тарафи уламо!!. Ва аз чумлаи онњо (уламои шиа гом
бардоштаанд) Аллома Мухибуддини Хатиб(р) аст,
бозичахои онхоро дар рисолаи арзишманди худаш
«Хутути аризаи барои пояхое, ки дини шиаи имомияи
дувоздахгона бар асоси он устувор шудааст». Бармало
сохтааст. Ва низ ба тањќиќ ва бозбинии баъзе аз китобхои
муќаддам, ки дар радди шиа навишта шудаанд. Монанди
«Мухтасари тухфаи исноашара» ки асли он аз шоњ
Абдулазизи Дењлавї мебошад ва Алломаи Ироќї шайх
Мањмуди Шукрии Олусї онро мухтасар кардааст ва
китоби «ал- авосим минал ќавосим» ќозї Абўбакри
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Арабиро мавриди тањќиќ ќарор додаст (ва низ мухтасари
«Минњољу-л-эътидол» Њофиз Абиабдуллоро њам мавриди
тањќиќ ќарор додааст ва агар ба аќиб баргардем, мебинем,
ки уламои пешин њам дар радди онњо китоб навиштаанд
монанди Шайхулислом ибни Таймия дар китоби
«Минхочул-суннати-н-набавия фи накзи каломи-шшиъати валкадария» ва низ Шайхулислом Муњаммад
ибни Абдулвањњоб дар «Рисолату фи радди а-р- рофизати»
ва низ аз уламои муосир Њолиди Аскалонї бар китоби
«Сипас њидоят ёфтам»-и Тичони бо китобе тањти унвони
«Балки гумроњ шудї» рад навиштааст. Ва низ шайх
Усмони Хамис бо китобе тањти унвони «Кашфу-ч-љони
Муњаммади Тиљонї» ва низ шайх Иброхим Рахили бо
китобе тањти унвони «ал-интисор ли-с-сахби ва-л-оли ми
ифтирооти-с-самовии-з-зол» (интиќомгирї барои сањоба
ва оли Паёмбар аз ифтирооти Тиљонии гумроњ) бар ў рад
навиштааст. Ва доктор Носири Каффорї поённомаи
докториашро чунин ном нихода «Усули мазњаби шиъї»
(ва бо он вориди маъракаи рад бар шиа шудааст). Ва низ
Махмуди Заъбї радде бар китоби «Мурољиот», тањти
унвони «ал -баёноту фи радди ал-аботил ва-л- мурољаъот»
дорад ва низ Абдуллои Носирї радде бар китоби «Баъд аз
Њусайн» ва «Абўњурайра», ки ба Абўњурайра таъна
задаанд, тањти унвони «ал бурњону фи табриати
Абињурайрата минал-л-буњтон» навиштааст ва ғайри инњо
њам фаровонанд.
Касе шиаро таъйид накарда, љуз љоњил ё муфаккири
туфайлї, ки зиракон ва макорони таќия тадриљан ўро љазб
карда ва аз ў талаби навиштан кардаанд ва дар натиља ў
њам ба буќи (таблиѓоти) онњо табдил шудааст ва ё марде
шиаро таъйид мекунад, ки манзилашро ба ќолини
Табрезї мафрўш кардаанд, дар натиља бењтарин ёвари
онњо гардидааст.
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МАБЊАСИ ЧОРУМ.
ЊАДАФИ ШИА АЗ ФАРОХОНЇ БА ТАЌРИБ
Бародари хонанда! Диќќат кун, ки таќияе, ки ба
муроќибат кардан аз ифшои мазњаб ва ифшои рози ањли
байт ташфиќ мекунад, њамонест, ки аимаи шиа дар робита
бо он иѓроќ кардаанд. Њамонест, ки ба шиа дастур медињад,
ки акси он чиро, ки аз аќоид пинњон мекунанд, зоњир
намоянд.
Бар ин асос ман ин њаќиќатро дар ин љо тасбит
мекунам ва он ин аст, ки шиа гоње ба он чи, ки ботинан
иќрор намекунад, зоњиран бадон шикор мекунанд. Ва ба
хотири ин аќидаи муғризона ва касиф теъдоде аз ањли
суннат дар доми шиа гирифтор омада ва каломи онњоро
бовар карданд ва балки ба љоиз будани ибодат кардан ба
мазњаби онњо фатво доданд. Пас, ба хотири таќия ва
фиреб додан аст, ки менависанд ва мегўянд њар он чиро ки
аслан бадон муътаќид нестанд, њадафи шиа интишор
додани мазхаби худашон бар ањли суннат аст ва дар Ироќ
бо мувафаќият рў ба рў шудаанд, чаро ки тавонистанд
теъдоде аз ќабоили ањли суннатро ба мазњаби ташаюъ
ворид кунанд ва дар натиља инњо њама ба афроде табдил
шудаанд, ки ба душманони Ислом изофа мегарданд ва
њомилони ин дин, яъне сањобаро омочи таънањо ва
ифтирооти худ ќарор медињанд ва мунтазир њастанд, ки
уммат дучори гирифторињо ва балохо шавад. Яъне аз
бародарони мисрии ќањрамони мо, ки аз ќиморбозињои
шиа огоњ шудааст ва номаш доктор Алї Ањмади Солус
аст, Худо ўро њифз кунад, дар китобаш «Таъсири уммат
дар фиќњи љаъфарї ва усули он» (повараќи 5-6, чопи 2,
сали 1982) мегўяд: «яке аз нависандагони љаъфаримазхаб
дар садад баромад то вуљуби истимдоди ањкоми шаръї аз
мазњаби Љаъфариро собит кунад. Вай зикир карда, ки
мазоњиби дигар, ба истиснои мазњаби Љаъфарї, дар ќабул
кардан ва гирифтани он машкук ба назар мерасад, чароки
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љаъфаригароњо муътаќид ба вуљуби пайравї кардан аз
мазњаби Љаъфарї ва адами сињати пайравї кардан аз
мазњаби дигар мебошад. Ва љумњури ањли суннат ва
уламои тирози аввал ва соњибназарон ва муттаќиёни онњо,
чунон ки мегўяд муътаќид ба љоиз будани ибодат ба
мазњаби Љаъфарї њастанд. Ин мазњаб мавриди иттифоќ
њаст ва гайри он машкукун фињ мебошад. Ва ў ба фатвои
шайх Шалтут истидлол кардааст. Пас доктор Солус ба яке
аз китобњои онњо тањти унвони «Хулафоу-р- Расул алисноашара» ишора карда ва доктор тавзењи худро ба
сухани шиаи мазкур ин гуна ба итмом мерасонад
«бинобар ин даъвати таќрибї, ки онро дар Миср
мушоњида мекунем, ниёзманди бозбинї аст ва гар на
даъвате ба сўйи мазхаби Љаъфарї хоњад буд».
Бозї дар миёни мазоњиби исломї ин як бозии бепарда
ва саргушода ва ба воситаи Доруттаќриб аст ва ба
сўистифода аз фатвои шайх Шалтути фиребхўрда ба
хитаи иљро даромадааст.
Бародари мусалмонам, нигоњ кун, чї гуна шиа аз фатвои
шайх Шалтут сўйиистифода карда, чунон ки доктор Солус
онро барои мо наќл карда, ба ин ки мазњаби шиа мутаффаќун
алайњ аст, чун шайхи Шалтут ба љоиз будани он фатво дода ва
мазњаби ањли суннат машкукун фињ мебошад?
Яке аз бузургони аъзои «Доруттаќриб» байни мазњаби
исломї љаноби шайх Абдуллатиф Муњаммад Шубки тибќи он
чи ки доктор Носир Абдуллои Каффорї дар китоби
«Масъалаи таќриб байни ањли суннат ва шиа» аз ў наќл карда
(2/175-176, чопи аввал, соли 1412њ.) мепурсад «маро ба шак
дошта ва њар узве, ки бо ман аст, дучори шак ва тардид хохад
шуд, ки «Доруттаќриб» њамин љур саховатмандона харљ
мекунанд, бидуни он ки пуштавонаи моли мушаххасу маълуме
дошта бошад ё аз мо њаќќи узвият талаб шуд. Дар хонаи дар
Коњира харљ мекунад, ки пур аз асосияи гаронбањо ва абзори
гаронќимат аст ва њазинаи маљаллаи худро мепардозад. Ва
дастандаркорони онро ва нависандагони онро подошу маош
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медињад. Ва дар чопи шуморањои он ва љилдбандї кардани
ончи, ки чоп мешавад, ороиш ва зебоии хосе ба кор мебаранд.
Ва ғайри инњо аз чизњое, ки ниёз ба дахли калон дорад, пас
њамаи инњо аз куљо таъмин мешавад! Ба назари шумо бар
њисоби чї касе!».
Мегўям диккат кун, Худо баракат дињад, ки шиаён чї
гуна ба хотири нусрати мазњаби худ ва интишор додани
он дар байни ањли суннат ва љамоат бо сўйиистифода
кардан аз касоне, ки аз эътиќоди онњо огоњї надорад,
барномарезї мекунанд ва фаъолият менамоянд. Албатта,
гумон накун, ки масъала танњо ба «Доруттаќриб» хатм
мешавад. Балки аз ин њам фаротар рафт ба ин ки онњо дар
соли 1973 ё 1974 «Љамъияти ањли байт»-ро ба вуљуд
оварданд ва марказеро дар Қоњира дар Маъоди ба он
ихтисос додаанд. Марказ услубњои гуногунеро барои
нашри аќидаи шиа миёни ањли суннат ба кор гирифт ва ба
талќин кардани ин эътиќодот ба кўдакони хурдсол
эътимод варзид ва синфхонањои таќвиятиро дар баъзе аз
маводи дарсии мукадамоти мутавасита таъсис кардаанд
ва ин љамъият ин синфхонањоро ба унвони дастовезе
љињати амалї сохтани њадафаш дар тарбият додани
кўдакон бар асоси аќидаи шиа ба кор мегирад. Чунон ки
васоили дигареро барои даромадан ба дилњои мардум ва
таъсиргузорї дар онњо ба кор гирифтааст. Ба њамин хотир
як Маркази дармонгоњї таъсис кард ва ба додани
кумакњои молї ва айнї њиммат гуморид ва ба
муносибатњои динии шиа маросим ва љашн баргузор
карда ва конфро схое баргузор кард, ки аз оли байт ва
мусибатњои он сухан мегўяд, чунон ки нашрияњои даврї
чоп намудаанд. Ва суол дар инљо ин аст чаро уламо дар
муќобили ин таблиғи мазњаб мавкеъи тамошогарона
иттихоз мекунанд?! Чаро ал-Азњар сухани худро намегўяд
ва Миср чї ќадар ба сухани ал-Азњар дар робита бо ин
масъалаи бузург эњтиёљ дорад?!
Гузашта аз ин, шайх Муњаммади Ѓазолї (р) бо эчоди
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доду фарёдњои тоифаи миёни шиа ва ањли суннат
мухолифат мекунад ва Миср њамагї ањли суннат ва
љамоат аст, чаро пеши вуруди шиа ба Мисрро намегирад,
то ин ки Миср як порча ва муттањид боќї бимонад ба љои
ин ки аз вуруди шиа истиќбол кунанд, ки ин масъала
мўљиб мешавад, ки агар шиъаён муваффаќ шаванд, Худо
муќаддар накунад, дар ворид кардани суннињо ба
мазњабашон, ситезаљўињои мазњабї миёни шиа ва суннї
падид ояд. Чаро Ѓазолї сукут ихтиёр карда, дар њоле ки
дар миёни мо њастанд касоне, ки шаке дар ғайратмандї ва
њарис будани вай бар Ислом надоранд. Ва суоли муњими
дигар ин аст, ки оё шиа, ки ба хотири такриб ва вањдат бо
ањли суннат ашки тимсоњ мерезад, иљоза хоњад дод, ки
ањли суннат њам дар миёни шиа марказе барои худ таъсис
кунад ва дар сарзаминњои шиа эътикодоти ањли суннатро
ба кўдакони шиъї талќин кунад?! Баростї, ки ин
хандаовар аст!! Ва касоне, ки аз он сукут кунад, хоин ба
динаш аст ва љодасофкуни ботил дар сарзаминњои
мусалмон мебошад. Адами таваљљуњ ба баррасии мазњаби
шиа бо таваљљуњ ба марочеъи асили он ва иктифо кардан
бар китобњои таблиғотии пўшидашуда бапўшиши таќия
ва китмон љињати шинохти мазњаби шиа, њамон чизе аст,
ки боис шуда шайхи Шалтут чунин фатвое бидињад.
Вагарна шиа чї гуна љуръат мекунад бар фиреб
додани касоне, ки онњоро фиреб доданд ва бо дурўғ
гуфтан бар касоне, ки ба онњо таомул доштанд. Ва дар
масъалаи таќрибї, ки дар њаќиќат масъалаи њуккаву дурўғ
ва найранг аст! Чаро шиа иддао мекунанд, ки ихтилоф
миёни мо ва шиа танњо дар фурўъ аст, на дар усул?! Чаро
онњо мегўянд мо ањли суннатро кофир намедонем ва
онњоро мусалмон мењисобем?! Оё магар бузургони онњо
муќаррар намекарданд, ки мункири вилоят кофир аст?! Ва
чаро бар инон эътироз нагирифтанд?! Оё магар ќаблан ин
масъаларо аз китобњои муътамади онњо наќл накардем.
Оё магар Хумайнї, чунон ки гузашт, ғайбат кардани
ғайрињамкешони худро љоиз надониста аст?!
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МАБЊАСИ ПАНЉУМ.
ХИТОБЕ БА ДАЪВАТГАРОНИ ТАЌРИБ
ВА ОСОНГИРОН
Аз муњтавиёти ин китоб огоњ шудед ва аз дидгоњи шиа
ва мавќеи њаќиќии шиа нисбат ба ањли суннат иттилоъ
њосил кардед. Аз њамин хотир, ба њукми садорат, илм ва
ваљоњати шумо дар назди мардум аз шумо мехоњем аз
дидгоњњои ќаблии худатон нисбат ба шиа баргардед,
њамон дидгоњњое, ки гумон мебарем онњоро ба хотири
вањдату якпорчагї нигоњ медоштед.
Чаро ки дидгоњњои собиќи шумо љињати арза кардан
ва носањењ љилва додани (масоил) ба бисёре аз авоми ањли
суннат, ки ба шумо эътимод доранд, ба кор гирифта хоњад
шуд. Ва њамаи мо бояд нисбат ба китобњои таблиғотии
шиъа, ки воќеан муътаќадоти аслї ва ботинии шиъаро
зоњир намекунад, барњазар бошем.
Дар садади он бароед, то бародарони ањли
суннататон, ки дар миёни ағлабияти шиа зинда мекунанд,
тамос њосил кунед ва гузоришњои асосї дар бораи
вазъияти онњо ёдошт ва тасбит кунед, ки барои наслњо ба
ёдгор боќї бимонад.
Ба Афғонистон, Индонезия, Сингапур, Нигерия ва
Уганда ва урдугоњхои Фаластини дар Лубнон ва …
биравед ва мутаваљењи фаъолиятњои шиа дар онњо ёфт
мешаванд. Оё ба вањдат ва таќоруб фаро мехонанд ё ин ки
ташаюъро байни онон интишор медињанд, он њам чї
ташайюъе ?! Ин љамоа бар асоси тарње аз пеш таъйиншуда
ва муназзам дар роњи нашри мазњаби шиаи
дувоздањимомї дар миёни аввоми ањли суннат пеш
мераванд.
Пас, ба љои он ки шумо пешќадам шавед ва
бародаронатонро наљот дињед ва дар муќобили ин
фаъолиятњои таблиғотї ва тарсноки мазњаби шиъї
биистед, мебинем, ки баръакси ин њастед, эй кош, њадди
аќќал ба љои таъйиди шиа бетараф (дар гўшае)
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менишастед ва фаќат назоратгар мебудед. Ва оё медонед,
ки шиањо ба истибсори бисёре аз фарзандони ањли суннат,
ки аз дин огоњї надоранд мепардозанд ва онњоро ба
донишгоњњои тахассуси шиа дар тағйир додани мазњаби
онњо фиристода ва боз онњоро ба сарзаминњояшон њамчун
мубалиғони шиа бармегардонанд?!
Инро медонед? Ва инро меписандед? Оё њамон таќриб
дар миёни мазњаби исломї аст?! Ё ин, ки ба таъбири сањењ
ин кор интиќол додани аввоми ањли суннат ба шиагарї
аст?!
Ин чї карам ва аз худгузаштагї аст, ки шиаро ба эљоди
клиники дармонї ва баргузории клосњои таќвиятї барои
хурдсолони ањли суннат дар Қоњираи Миср водор сохта аст.
Шайхи шиа ва муњаддиси онњо Њољимирзо Њусайни Нури
Табрасї дар китоби «Мустадраку-л-Васоил» (2/400, табъи
Дорулкутуби исломї. Тењрон) яке аз уламои шиаро, ки хамон
Саид Мањди Њусайни Казвинї мебошад, мавриди тамљид
ќарор дода ва гуфтааст «ва аз љумлаи он ин аст, ки ў баъд аз
он ки ба (Њулла ) муњољират кард ва дар он љой гирифт ва
шурўъ ба њидояти мардум ва тавзењ додани њаќ ва ботил
кардани ботил намуд, ба баракати даъвати вай, 1000-нафар аз
худи Њулла ва атрофи он аз гурўњо ва ќабоили Араб ба шиаи
мухлис ва дўстдори авлиёуллоњ ва душмани душманони
Аллоњ табдил шуданд». Ва муњаддиси шиаён Аббоси Ќумї
ин матлабро аз ў наќл кардааст. Ва ба хотири њамин њадаф,
ки Мањдии Қазвинї ба хотири он ба Њулла омад ва ин
ќабоилро ба шиа интиќол дода, дар њоле ки онон дар асл бар
сари мазњаби ањли суннат ва љамоат буданд. Толиби Рифоъи
шиа ба Миср омад ва «Љамъияти ањли байт»-ро таъсис
карданд. Аз њамин рўй оё ин бор њам ањли суннат худро хоњад
бохт, он чунон ки дар муќобили фуруди ногањонии Мањдии
Қазвинї ба Њулла ва атрофи он аз Ироќ худро бохтан ва дар
натиља рафоъи он чи Қазвинї дар њаволии соли 1830
муњаќќаќ сохт муњаќќаќ месозад?!
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ХОТИМА
Ва китобамонро бо даъват кардани мусалмонон ба
таври умумї ва ба таври хусусї ба таваљљуњ кардан ба
мавзўи шиа ва дам истодан ба нањваи як тамошогар дар
ќиболи ин ќазияи хатир ба поён мерасонем. Зеро ин
љамоат дар роњи даъвати худ ва тарвиљ додани он дар
миёни аввом бо ба кор гирифтани шароити баде, ки
бисёре аз мусалмонон дар он ба сар мебаранд, ба пеш
меравад.
Таќриб ва њамсўсозї миёни шиа ва суннї мањол аст,
чаро ки чї гуна метавон њаќ ва ботил ва куфр ва имон ва
нур ва торикиро дар канори њам љамъ кард?!
Бинобар ин, даъвати шиа, ки аз он дам мезананд,
фаќат ва фаќат навъи сарпўшгузошта рўи ин наќшањо ва
барномарезињои муѓризонаи онњо мебошад.
Ва-л-њамду лиллоњи рабби-л-оламин ва саллаллоњу
ало Муњаммадин ва олињи ва сањбињи ва саллима
таслиман касиро.
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