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Пешгуфтори мутарҷим
Бо салом ва тацижти холисона хидмати тамоми
хонандагони азиз ва гиромк, бародарон ва хоцарони динк!
Худованди мутаъолро шукр ва сипосгузорам, ки инак
китоби арзишманд "мунозараи имом Ҷаъфари Содиқ бо
як Рофизк"ро, ки солцо пеш тарҷума карда будам, хидмати
шумо тақдим мекунам.
Бо арзи пузиш он чк дар пай хоцад омад, навишторе аз
мутарҷим аст, ки барои муқаддима интихоб кардам, чун
феълан фурсати навиштани муқаддимае фароцам нашуд,
дар фурсати муносиб иншоаллоц матлаберо, ки лозим
бошад, ждошт хоцам кард, агар дӯстон ишколот ва навоқисро
ждоварк кунанд, мамнун хоцам шуд.
Кинатузон ва маризони ҷацл ва нифоқ наметавонанд
тацаммул кунанд ва бо калимоти зишти худ гӯж метавонанд
авроқи поки таърихи заррини ононро доғдор кунанд!
Цайцота цайцота! Ва гӯж дониста ж надониста имрӯз цам
мехоцанд
бо
ин
бархурди
манфк
ва
царакати
мутацаввиронаи худ цамонанди ҷаддашон Абулӯлӯ, қалби
поки Пажмбар (с) ва Оли Байти Атцор ва Сацобаи ахжрашро
(дуруду саломи Худо бар онцо бод) биранҷонанд! Ғофил аз
ин, ки онон ба ормони худ расидаанд ва хушнудии
паравардигорашонро хариданд, Худованд аз онон розк шуд
ва онон аз Худованд розк ва хушнӯд гардиданд. Хушо ба
саъодаташон.
Шигифтангез ин, ки инцо муддаъии Исломи ноби
Муцаммадк ва пайрав аз Ацли Байт цастанд. Кадом Ацли
байт?! Ва кадом Исломи ноби Муцаммадк?! Ацли Байти
Пажмбари гиромк (а), ки нӯри чашмашон имоми Содиқ аст,
чунин ақида доранд. Шумо аз кадом Ацли байт сухан
мегӯед? Манзури шумо кист? Исломи ноби шумо ба кадом
Муцаммад мансуб аст?!.
Агар манзуратон Хотами Пажмбарон ва Расулон, цазрати
Муцаммади Мустафо (с) аст? Агар манзуратон домоди
2
2

Мунозараи имомн Ҷаъфари Содиқ бо як Рофизк - مناظره إمام جعفر صادق با يك رافضي

Абӯбакри Сиддиқ ва Умари Форуқ аст? Агар манзуратон
падари дуто цамсари гиромии Усмони Зиннурайн аст? Агар
манзуратон цамон Исломест, ки бо шамшер ва хуни Сацобаи
ҷонбози Пажмбар (с) ба хориҷ аз Ҷазираи Араб расида ва
кохцои зару зуру ва тазвирро дар цама ҷо дар цам шикаста,
пас бибахшед иштибоц мекунед ва роце, ки шумо дар пеш
гирифтаед ба харобистон аст!.
Чаро ба халқи Аллоц дуруғ мегӯед? Чаро Исломро дини
кинаву ҷасорат ва нафрин ва манфибофи ва циллагарк
муъаррифк мекунед? Аз Худо битарсед, аз қабри торик
цазар кунед, аз вуқуф дар пешгоци зоте, ки ба дуруғ
адолатро ҷузъи динаш медонед, битарсед, аз дуруғ битарсед,
аз Пажмбари азиз ва гиромк (с) хиҷолат бикашед, аз Ацли
Байт цаж кунед.
То ба кай мехоцед ҷацонеро бо дуруғ саргарм кунед,
тасаввур намекунед, ки цамчунон, ки дорад кам кам дуруғцо
рӯ мешавад, цама дуруғцоятон рӯ шуд, цатто наздиктарин
афроди ва мухлистарин муридонатон дар чашмонатон
чашм биандозанд ва бигӯянд: чаро ба мо дуруғ гуфтед?!
Цамонцое, ки шуморо таъмин мекунанд, цазинаи чоп ва
нашри дуруғцоятонро мепардозанд, цазинаи тамоми
дуруғпардозицоятонро мепардозанд!.
Тасаввур намекунед, рӯзе дар дохили манзилатон ва
дохили дафтаратон, бағали дастонатон дар мошин, дохили
масҷид ва цусайния, синфхона ва цатто хижбон ба шумо
бигӯянд, чк лозим буд, ки ба мо дуруғ бигӯед?!
Чаро бо сарнавишти мо бозк кардед, ин муъомила,
муъомилаи охират аст, шухк нест, кори ширкату корхонае
нест, ки агар фасодаш ошкор шуд, цадди аксар як зарари
молк бошад. Хайр баъд аз мурдан дигар бозгаште нест, инҷо
агар пулцои шумо қаллобк даромад, метавонед тацаммул
кунед, аммо тасаввур кунед, ки имон ва Исломи ноб ва
даъвоцои газзофи шумо онҷо қаллобк дар ояд!.
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Он ҷо бигӯед, ки мутаъассифона иштибоц кардед,
сиккацоятон қаллобк аст, ба чк далел?! Ба далели ин, ки
Худо мегӯед: ман ин Исломро нахоста будам! Ҷибрил
бигӯяд: ман ин Исломро наоварда будам! Пажмбар (с)
бигӯянд: ман чунин Исломе таблиғ накарда будам! Ва Ацли
Байт бигӯянд: Мо ин Исломро намешиносем!! Ба қавли
марцум Аллома Иқболи Лоцурк:
Зи ман бар суфию мулло саломе
Ки пайғоми Худо гуфтанд моро
Вале таъвилашон дар цайрат андохт
Худову Ҷибраилу Мустафоро
Тасаввур кунед вовайло чк самаре дорад?! Гиря ва нола
чк фоидае дорад?!
Рӯзе Умари Форуқ (р) аз конори Савмаъа (ибодатгоци
насоро) мегузашт, ки чецраи хастаи Роцибе нигоцашро ҷалб
кард, истод ва ба фикр фурӯ рафт! Яке аз асцоб арз кард: Гӯж
дар чизе фикр мекунед? Фармуданд: Ба цоли ин бечора фикр
мекунам, ки бо вуҷуди ин цама ибодат ва хастагиву
тацаммули сахтицо дар ницоят ҷояш дузах аст", он гоц ояти
каримаи сураи Ғошияро тиловат фармуд:
ً ﴾ظًٍَ َٔبسّا حَب َُِٔخ
ِ َطجَخٌ ر
ٔ ﴿ػَب ٍَِٔخٌ َٔب
"Коркунандаанд ранҷдида, чашанд оташи сузон".
Лизо инсон цамеша бояд дар талаби цақ кушо бошад,
достони Салмони Форск (р) намунаи бисжр ҷолиб ва
омузандаест, ки чанд динро тацқиқ ва мутолиъа кард, то ин
ки ба мақсуд расид.
Бинобарин ин ояти карима :
.﴾ ُ َٕٗغ
َ ِغَزّٔؼُىَْ اٌْمَ ِىيَ َفَُٖزجِؼُىَْ َؤح
ِ َ َََٓٔششِ ٔػجَبدٌٔ َّاٌز
ِّ ﴿ َفج
"Пас бандагони маро башорат дец, он касоне, ки ба сухан
гӯш медицанд ва аз бецтарини он пайравк мекунанд".
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: Сураи Ғошия 3-4
: Сураи Зумар 17-18
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Роцнамой бисжр ҷолибест барои касоне, ки дар пайи цақ
бошанд, ки инсон аз хондан ва шунидан цеҷ сухане инкор ва
ибо надошта бошад.
Шояд цақ дар цамон ҷо бошад, ки ӯ майли
шуниданашро надорад, шояд касоне, ки нафъашонро дар
дӯр нигоц доштани мардум аз дониш ва тацқиқ мебинанд,
нагузоранд, ки касе тацқиқ кунад, аммо инсони цақҷӯ ва цақ
талаб ва ташнаи цақиқату дилсӯз ба оянда цамеша дар
талош аст.
Агар шубцае, нуқтаи заъфе эцсос кард, онро зер
намезанад, балки фавран тацқиқ мекунад, дидгоци
мухолифро мехонад, ҷавоби ишколашро пайдо мекунад ва
аз нишастан бо цеҷ кас ва шунидани дидгоццои дигарон тарс
ва царосе надорад.
Аз Худованди цодк оҷизона хосторем, ки цамаи моро бо
роци рост цидоят кунад ва цақро он гуна, ки цаст ва сабаби
саъодат ва растагорк мешавад, ба мо бинмояд ва тавфиқи
пазириш ва пайравк иноят фармояд, омин.
Тазаккури ин нукта лозим аст, ки цавошии китобро
лозим дидем ҷудогона дар охири китоб бижварем ва онро
андаке хулоса намуда, барояш сарлавца мунсибе интихоб
кунем, то хонандаро хаста накунад ва цамчунин сарлавца
соири матолиби китоб, тибқи маъмул аз мутарҷим аст.
Муцимтарин мавриде, ки дар муқаддима лозим буд, бо
он ишора кунам, мавзӯъи "Рофиза" аст, чун исми китоб
чунин аст, лозим буд тавзец дода шавад:
"Замоне, ки Зайд бин Алк (р) дар Куфа бар зидди
цукумати Амавк қижм намуд, шиъажн дар мавриди шайхайн
(Абубакр ва Умар (р)) аз вай пурсиданд, аз инцо табаррк
(безорк) наҷуст, ба хотири цамин иддае аз мардуми Куфа аз
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сипоци Зайд хориҷ шуданд. Вай ононро Рофизк хитоб
намуд"3.
Бо илтимоси дуои хайр, бародари кучаки шумо,
Абдуллоц Цайдарк
Даймоци 88 шамск
Мадинаи Мунаввара

: Шариф Яцж Ал-Амин, 120, 119 чопи 1406 циҷрк ва Тарихи Табарк, ҷилди 5,
сафцаи 165 ва Ал-Уюн Ал-Цадоиқ ҷилди 3, сафцаи 65 ва Комил ибни Асир, ҷилди 5
сафцаи 86. http://www.shiaslam.blogfa.com.
3
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Бахши аввал

Бо имом Ҷаъфари Содиқ ошно шавем
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Ному ва насаб:
Эшон, имом Ҷаъфари бин Муцаммад бин Алк бин
Зайнулобидин бин Цусайн бин Алк бин Абутолиб,
писарамаки цазарати Расули Акрам (с) ва писари Фотимаи
Батул (р) духтари гиромии Пажмбар (с) аст. Ин насаби эшон
аз тарафи усул буд.
Ва аммо аз тарафи модар: эшон аз ду ҷицат фарзанди
Абубакри Сиддиқ (р), афзалтарин валии Худо ва Сацобаи
бузургвори Расули Худо (с) аст, лизо имоми Содиқ
мефармояд: ()وٌذين ؤثى ثىرش ِرشرٌن, яъне Абубакр аз ду тараф ҷадди
ман аст.
Бо ин тафсил, ки: Модари эшон, Умми Фарвац бинти
Қосим бин Муцаммад бин Абӯбакри Сиддиқ (р) аст ва
модари эшон –яъне модарбузурги модари эшон- Асмо
бинти Абдуррацмон бин Абӯбакри Сиддиқ (р) аст.
Касе, ки насабаш ин гунп бошад, ки аз як тараф
фарзанди Пажмбар (с) ва аз тарафи дигар фарзанди
Абубакри Сиддиқ (р), цазрати Сиддиқ аз ду ҷицат падари
бузурги эшон бошад, бо ин диндорк ва тақво ва қаробаташ
ба Пажмбар (с) мацол аст, ки падари бузургашро бад бинад, ж
бо ӯ кина дошта бошад, ж ӯро дашном дицаду лаънат кунад.
Зеро қатъи назар аз дину тақво ва камоли илму дониш ва
фазилат цатто ахлоқу мурувати Арабият ва бузургворияш ба
ӯ иҷозаи чунин ҷасоратеро намедицад.
Эшон дар соли 80 қамарк дар Мадинаи Мунаввара
таваллуд шуд ва дар соли 148 қамарк дар синни 68 солагк
дар Мадинаи Мунаввара чашм аз ҷацон фурӯ баст.

Лақаб
Имом Ҷаъфар бин Муцаммад ба "Содиқ" лақаб жфт ва ин
лақаб он қадар барояш ғолиб шуд, ки цар гоц зикр мешуд,
ҷуз эшон дар зецни касе бо ҷойи дигаре намерафт.

8
8

Мунозараи имомн Ҷаъфари Содиқ бо як Рофизк - مناظره إمام جعفر صادق با يك رافضي

Иллати шуцрати эшон ба ин лақаб ин буд, ки эшон дар
гуфтору кирдор ва рафтораш содиқ буд, ҷӯз садоқат ва
ростк аз эшон цар гиз дуруғе собит нашуд аст, ба қавли
шоир:
َثإثُٗ الزذٌ ػذی ثبٌىش
ٍُوِٓ َشجٗ ؤثبٖ فّب ظ
"Адий дар саховат ба падараш гаравид ва касе, ки ба
падараш шабоцат дошта бошад, зиждарӯй накарда аст".
Ва падари эшон содиқтарин инсонцои дунж буданд. Аз
як сӯ Расули Амин (с), ки цатто дар мижни кофирону
мушкрикон ва ба эътирофи онон содиқ ва амонатдор буд ва
аз тарафи дигар падари бузургаш, Абубакр, сиддиқи ин
уммат, ки Худованди мутаъол дар борааш (дар охири сураи
Тавба) чунин нозил фармуданд:
. ﴾َ﴿ََبَؤَٗهَب َّاٌزََٔٓ آ َُِٕىا ارٖمُىا اٌٍََّٗ وَوُىُٔىا َِغَ اٌظٖبدٔٔلٌن
"Эй касоне, ки имон овардед! аз Худо битарсед ва бо
ростгӯжн бошед".
Хулоса эшон ба ин лақаб шуцрат жфт ва уламо эшонро
ба цамин лақаб мешиносанд ва муъаррифк мекунанд. Аз
дигар лақабцои эшон (имом) аст, ки воқеъан шоистагии
онро дорад ва цаминчунин (фақец) аз лақабцои дигари эшон
аст, аммо чунон чк мухолифини эшон муддаъи цастанд,
эшон маъсум нестанд, зеро худи эшон ин чизро аз худ нафй
кардааст, мақоми исмат ҷуз Пажмбарон (а), ки дар таблиғи
рисолаташон ба он нижз доранд ва Худованд ба онон иноят
фармуда, цеҷ инсони дигар маъсум нест.
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: Сураи Тавба 119

9
9

Мунозараи имомн Ҷаъфари Содиқ бо як Рофизк - مناظره إمام جعفر صادق با يك رافضي

Фарзандон
Имом Ҷаъфари Содиқ (р) фарзандони зижде ба ҷой
гузоштанд:
1: Исмоил, ки фарзанди бузургтарин ишон аст ва дар
цажти ишон дар соли 138 циҷрк вафот намуд ва фарзанде бо
номи Муцаммад бин Исмоил аз
худ ба ҷой гузошт.
Муцаммад фарзанди зижде дошт, ки цар кадоми онон насле
ба ҷой гузоштанд.
2. Абдуллоц, лицозо кунияи эшон Абӯ Абдулло аст.
3. Мусо, ки ба номи Козим лақаб жфт. Шиъажни
исноашарк ӯро баъд аз падар, имоми цафтум медонанд. Аз
цамин ҷо ихтилоф карданд. Исмоилицо фарзанди аввали
эшон, Исмоилро имом медонанд ва исноашарицо Мӯсои
Козимро имом гуфтанд.
4. Исцоқ. 5. Муцаммад. 6. Алк. 7. Фотима.

Муцимтарин устодон
Имом Ҷаъафаи Содиқ илм ва цадисро аз табақаи олк аз
уламо омухтанд, зеро эшон авохири асри Сацобаро дарк
карданд, монанди Сацл бин Саъиди Соъидк ва Анас бин
Молик (р). Аз падарашон Муцаммад бин Алк Боқир цам
зижд ривоят кардаанд. Вафоти эшон тақрибан соли 110
циҷрк буд. Аксари ривояти эшон аз тариқи падар аз ҷадаш
Цусайн бин Алк, ж Алк бин Абутолиб (р) аз Расули Худо (с)
аст ва ин ба эътибори санади олитарини ривожти вай аст ва
инцо бецтарин намунаи ривожти писарон аз падар ишон аст.
Аз дигар шайхцои имом Содиқ сардори тобиъин, Ато
бин Абӯрибоц, Муцаммад бин Шицоб Зуцрк, Урва бин
Зубайр, Муцаммад бин Ал-Мункадир, Абдуллоц бин
Абӯрофеъ, Икрима мавло Ибни Аббос аст. Цамчунин аз
ҷадаш Қосим бин Муцаммад бин Абӯбакр низ ривоят
кардааст ва аксари шуюхи эшон аз уламои Мадина аст.
Цамаи инцо, ки зикр кардем, имомои сиққа, муътабар,
11
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диндор, содиқ, одил ва амонатдор цастанд. Худованд
цамашонро рацмат кунад.

Боризтарин шогирдон
Касоне, ки аз эшон илм омухтанд, чк илми ривоят ва чк
илми фиқц, иддае бузурге аз уламо ва цуффози сиққа ва
муътамад цастанд, ки машцуртарини онон иборатанд аз: Яцж
бин Саъид Ансорк Қаттон, Язид бин Абдулло бин Алцод АлМаданк -эшон аз имоми Содиқ дар синн бузуртар буданд ва
дац сол пеш аз эшон вафот карданд, Абдулмалик бин
Абдулазиз бин Ҷурайҷ, ки цамдаврацои эшон аст, Ибон бин
Тағлаб, Аюб Сахтижнк, Абӯамр бин Ал-Ало, Молик бин
Анас Ал-Исбацк (имоми дори циҷрат), Сафжн Саврк, имоми
наққод, Шуъба бин Циҷоҷ, Сафжн бин Уяйна, Муцаммад бин
Собит Бунонк ва бисжре дигар.
Аз мижни шогирдони, баъзе бештар аз эшон фиқц омухт
ва бо эшон цамнишин буд ва цадис ривоят карда аз ин ҷумла
имом Молик ва имом Абӯцанифа (р) ба таври хусус қобили
қобили зикр аст.
Тамоми асцоби сицоци ситта аз эшон цадис нақл
кардаанд. Албатта имом Бухорк дар сацец на, балки дар
китобцои дигараш аз эшон цадис нақл кардааст. Ба ростк, ки
эшон имоми содиқ, сиққа ва саддуқ ва имом ва фақец буд.
Рацмати Худо бар ӯ бод.

Саховат ва карам
Эшон дар майдони карам ва саховат манзалати
фавқулодае доштанд ва ин амр аз эшон ва хонадони
саховатманди Нубуват амри аҷибе нест. Ҷадди бузургвори
эшон, Расули Худо (с) (ба таъбири цадиси шариф) аз бод цам
саховатмандтар буданд. Намунацои бориз ва бешумори
карами он цазрат, чк дар ғазавот ва чк дар мавқеъцои
мухталифи дигар, равшан ва ошкор аст, ба қадре саховат
11
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мекарданд ва бо дасти боз медоданд, ки цеҷ нигаронк ва
тарсе аз фақр ва тангдастк надоштанд.
Цижҷ бин Бастоми Тамимк, шогирди имом Ҷаъфари
Содиқ (р) дар бораи соховати эшон чунин мегӯяд:
.""وبْ جؼفش ثٓ حمّذ َطؼُ حىت ال َجمٍ ٌؼُبٌٗ شٍء
"Имом Содиқ (р) ба қадре бо дасти боз ғизо медод, ки
барои фарзандони хеш чизе боқк намегузошт".
Ва ин бахшиш ва саховати касе аст, ки аз фақр ва
тангдастк наметарсад. Ривоят шуда, ки вақте аз эшон дар
бораи тацрими рибо пурсида шуд, фармуданд:
.""ألال َزّبٔغ إٌبط ادلؼشوف
"Ангезаи царом шудани рибо инаст, то ин ки мардум аз
кори хайр боз наистанд". Ин далолат бар саховат ва
итминони нафс мекунад.
Мегӯянд, ки эшон гоце бо хотири ин, ки сулц байни
мардум барқарор шавад, хозир мешуд аз ҷайби худаш
хасорати ононро тацаммул кунад.
Цамчунин гуфта мешавад, ки эшон дар инфоқ ва харҷ
кардани махфижна мушобацати зижде ба ҷаддаш имом
Зайнулобидин Алк бин Цусайн (р) дошт. Одати эшон чунин
буд, ки дар торикии шаб боре аз нон ва гушту пул бар дӯш
мегузошт ва бар фуқаро ва байни мустамандони Мадина
тақсим мекард.
Ин одат цамчунон идома дошт, то ин ки вафот намуд ва
мардум замоне фацмиданд, ки мустамандон дар монданд ва
касе набуд, ки нижзашонро бароварад.
Пас Худованд рацмат кунад эшонро. Умедворам
Худованд эшонро дар зумраи касоне ба цисоб оварад, ки дар
бораи эшон фармуда:
.﴾ َْ﴿وَ َِِٓ َُىقَ ُشحٖ َٔفْغِٗٔ َفإُوٌَِئٔهَ ُُِ٘ اٌُّْ ْفٍٔحُى
"Ва онон, ки аз бахилии худ дар амон монда бошанд,
наҷотжфтагонанд!".
5
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Цикмат ва дониши вофир
Касоне, ки зиндгиномаи имом Содиқ (р)ро навиштаанд,
аз цикмат ва цозирҷавобии эшон ба касрати сухан гуфтаанд,
цозирҷавобк дар баробари пурсишцои душвор ва печида, ки
воқеъан ин цозирҷавобицо бар илму дониши густарда ва
фацми амиқ ва дурраси эшон далолат мекунад.
Цамчунин ин далолат бар ин дорад, ки Худованди
мутаъол ба эшон дарки сареъ ва забони фасец, иноят
фармуда, ки битавонад ҷомеътарин маъониро таъбир кунад
ва фиқц ва бинише, ки мақосид ва асрори шариътро дарк
кунад.
Шогирди эшон Сафжн бин Уяйна мегӯяд:
Дар мавсими Цаҷ ба Макка омада дидам Абӯ Абдулло
Ҷаъфар бин Муцаммад, шутурро дар Абтац хобонида, гуфт:
"Эй писари Расули Худо! Чаро мавқиф (ҷойи истодан дар
Арафон) пушти Царам қарор гирифт ва на дохили
Машъарул-царом?", фармуд: "Каъба хонаи Худост, Царам
пардаи он ва (мавқиф) дарвозаи онаст". Вақте, ки озимини
Цаҷ ба қасди зижрати Каъба омаданд, аввал ононро дами
дарвоза нигоц дошт, то ин ки зорк ва тазарруъ кунанд, вақте
иҷозаи вуруд ба онон дод, андаке ба дарвозаи дуввум
наздикашон кард, яъне Муздалифа. Вақте касрати зорк ва
тазурруъи ононро дид, рацмаш омад, вақте ба онон рацм
кард, дастӯр дод қурбониашонро тақдим кунанд. Вақте
қурбониашонро тақдим карданд ва маносикро анҷом доданд
ва аз гуноцоне, ки байн ӯ Таъоло ва онцо монеъ буд, пок
шуданд, дастур дод покиза ва бо тацорат Хонаашро зижрат
кунанд.
Пурсид: Чаро рӯза дар айжми ташриқ макруц аст:
фармуд: "Зеро онон дар ин рӯзцо мецмони Худоянд ва барои
мецмон шоиста нест, ки дар хонаи мизбон рӯза бигирад.
Абӯнаъим дар Цуллия бо санади худаш то Ацмад бин
Амр бин Муқаддами Розк ривоят мекунад, ки фармуданд:
13
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Бар сурати Мансур халифаи Аббоск магасе нишаст, онро
киш кард ва ронд. Ду бора омад, дубора ронд, хеле азияташ
кард. Имом Ҷаъфари Содиқ ворид шуд, Мансур гуфт: Эй
Абӯ Абдулло! Худованд магасро чаро офаридааст? Фармуд:
то ба василаи он ситамгоронро хор кунад.
Шогирди эшон, Ойиз бин Цабиб ривоят мекунад, ки
имом Ҷаъфари Содиқ фармуданд: "
ٓ"ال صاد ؤفؼً ِٓ اٌزمىي وال شٍء ؤحغٓ ِٓ اٌظّذ وال ػذو ؤػش ِرٓ اههرً وال داء ؤدوؤ ِر
."اٌىزة
"Цеҷ тушае бецтар аз тақво нест ва цеҷ чизе бецтар аз
хомушк нест ва цеҷ душмане музиртар аз ҷацл нест ва цеҷ
маразе хатарноктар аз дуруғ нест".
Боре имоми Содиқ фарзандаш, Мусо Козимро дошт
насицат мекард, фармуд: "Фарзанди азизам! Касе, ки ба
қисмат ва тақдираш розк бошад бенажз аст, касе, ки ба
доштаи дигарон чашм дузад, аз гуруснагк мемирад, касе, ки
ба қисмат ва тақдираш розк набошад Худовадро дар (қазои)
адолаташ мутаццам кардааст, касе, ки айби дигаронро кучак
бишморад, айби худаш дар назараш бузург ҷилва мекунад,
касе, ки пардапӯшии дигароро накунад, айбцояш ошкор
хоцад шуд, касе ки шамшери бағоват ва шуриш бикашад, бо
он кушта хоцад шуд ва касе, ки барои бародараш чоце
биканад, Худованд худ ӯро дар он сарнагун мекунад, касе, ки
бо аблацон цамнишинк кунад, тацқир мешавад, касе, ки бо
Уламо нишасту бархез кунад, мавриди эцтиром қарор
мегирад, касе, ки ба ҷойцои бар сар занад, мутаццам
мешавад.
Эй фарзанди азиз! Мабодо аз дигарор айбҷӯйи кунк, ки
аз ту айбҷӯйи хоцад шуд ва мабодо дар корцои ло яъне
дахолат кунк, ки ба хотири он залил хоцк шуд.
Эй фарзанди азизам! Цақро бигӯ чк ба нафъи ту бошад
ва чк ба зарарат, ки мавриди машварати хешовандонат
қарор хоцк гирифт, цамвора Қуръонро тиловат кун ва дар
нашри Ислом бикуш. Амр ва нацй аз мункар кун ва бо
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касоне, ки аз ту мебуранд, рафту омад дошта бош! Саломро
ту оғоз кун, цар кас аз ту чизе талабид, бидец ва мабодо
хабарчинк кунк, ки хабарчинк дар дилцо кина мекорад.
Мабодо ба айбцои дигарон машғул шавк, ки цак касе
дигаронро цадаф қарор дицад, худаш цадаф қарор мегирад.
Цар гоц хостк саховат кунк, аз реша шуруъ кун, ки
саховат решацое дорад ва решацо тана дорад, танацо шоха
доранд ва шохацо мева медицанд. Цеҷ мевае хуб намешавад,
магар дар шохааш ва шоха вуҷуд надорад, магар ба тана ва
тана нест аз решаи хуб.
Ба дидани некон бирав ва аз гунацкорон дидан макун, ки
онцо цамонанди санге цастанд, ки аз он об берун намеояд ва
дарахте, ки баргцояш сабз намешаванд ва замине, ки аз он
гижц намерӯяд".
Боре асцоб пурсиданд: чаро Худованд риборо царом
карда аст? Фармуд: "То ин, ки мардум аз кори хайр боз
наистанд". Ва ин дар воқеъ дарки амиқи эшон аз мақосиди
шариъат буд, ки бо касб ва омухтан хосил намешавад, балки
фазл ва лутфи Худованд аст, ки ба цар касе аз бандагонаш
бехоцад, мебахшад ва Худованд дорои фазли бузург аст.
Аз дигар посухцои ҷолиб ва камназири эшон, ки
цозирҷавобии эшонро бештар ба намоиш мегузорад,
ҷаражнест ки социби "рабиъул-анвор" нақл кардааст, ки:
Марде аз имом Содиқ пурсид: далел бар вуҷуди Худованд
чист? Ба шарте, ки аз ҷацон ва арзу ҷавцар чизе бароям
нагӯйи?!
Цазрат пурсиданд: "Ож то кунун дар дарж сафар кардаи?
Гуфт: бале. Пурсиданд: гоце шуда, ки кишти тӯфоне шуда
бошад ва тарсида бошед, ки ғарқ шавед? мегӯяд, бале.
Мепурсанд: ож дигар умеде ба наҷоти киштк доштед ва ож
нохудожн киштиро метавонистанд коре бикунанд? мегӯяд:
на! Мепурсад: дар чунин вазъияте ож дар дилат мегӯзашт, ки
касе туро наҷот дицад? Мегӯяд: бале! Мефармояд: цамон
исмаш Худост, лизо дар китоби маҷидаш мефармояд:
15
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﴾ ُٖحشِ ػًََّ َِِٓ َر ِذػُىَْ بٌَِّب ِبَٖب
ِ َؼشٗ فٍٔ اٌْج
ٗ ٌ﴿وَِبرَا َِغٖ ُىُِ ا
"Чун дар дарж зараре ба шумо расад, ҷуз ӯ (Худованд) цар
касро, ки ба дуо мехонед, нопадид гардад".
﴾َ ْجإَسُو
ِ َؼشٗ فَةٌَُِِٗٔ ر
ٗ ٌ﴿وََِب ثِ ُىُِ ِِٔٓ ِٔ ِؼَّخٕ َف ِّٔٓ اٌٍَّٗٔ ُثُٖ ِبرَا َِغٖ ُىُِ ا
"Цар он чк аз неъмат доред, аз ҷониби Худованд аст,
сипас чун ранҷе ба шумо расад, онгоц ба даргоци ӯ менолид".
Лизо имом Абӯцанифа (р) мефармояд: "Фақецтар аз
Ҷаъфар бин Муцаммад надидааст".

Шахсият
Худованди мутаъол ба имом Содиқ дар канори тавозуъ
ва ахлоқи накуйи эшон, виқор ва сангинии хосе инояти
фармуда буд, ки бузургтарин цокими рӯйи замин дар
замони худаш, яъне Абӯҷаъфари Мансур, халифаи Аббоск
дар баробари эшон таслим буд.
Чунон, ки имом Шамсиддини Зацабк бо санади худаш
то Фазл бин Рабиъ аз падараш ривоят мекунад, ки фармуд:
"Мансӯр маро фаро хонд ва гуфт: Ҷаъфар бин Муцаммад
қудрати моро ба бозк гирифта аст, Худованд маро бикушад
агар ӯро накушам! Наздаш омадам ва гуфтам:
Амирулмӯминин аз шумо хоста, ки пеши ӯ биравк! Эшон
дӯш гирифт ва либос пушид (ба гумонам гуфт: либоси нав
пушид) ӯро овардам ва барояш иҷозаи вуруд хостам, гуфт:
бижвар! Худо маро бикушад агар ӯро накушам!.
Вақте, ки доштем ворид мешудем, ба сӯяш нигоце кард
ва аз ҷояш баланд шуд ва бо гармҷӯшк аз ӯ истиқбол кард ва
гуфт:
"ٍّ"ِشحجبً ثٕمٍ اٌغبحخ اٌربٌ ِٓ اٌذغً واخلُبٔخ ؤخٍ واثٓ ػ
"Эй пок ва эй пок аз цар макру хижнат, эй бародар ва эй
писари амак, хуш омадк".

6
7
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Он гоц ӯро канор худ рӯйи тахт нишонд ва холашро
пусид, сипас гуфт: чк нижзе дорк? Гуфт: "Атои мардуми
Макка ва Мадина ба таъхир афтодааст, дастӯр бидец, ки
бирасонанд! Гуфт: чашм! Он гоц гуфт: канизашро садо кард
ва гуфт: Цадяро бижвар! Шишаи атри гаронқиматеро овард
ва ба эшон дод ва аз цам ҷудо шуданд.
Ман дунболи эшон роц афтодам ва гуфтам: Эй писари
Расули Худо! Вақте ман шуморо овардам, шак надоштам, ки
шуморо мекушад, аммо бархурдаш иваз шуд. Ман дидам,
шумо цангоми вуруд либосцоятонро царакат медодед, гӯж
чизе хондед, чк буд? Фармуданд: гуфтам:
 وال هتٍىرين،ٍٍ واحفظىن ثمذسره ػ،َ واوٕفين ثشوٕه اٌزٌ ال َشا،َ"اٌٍهُ احشعىن ثؼُٕه اٌىت ال سبب
 لً ذلب ػٕذن، ووُ ِٓ ثٍُخ اثزٍُزين هبب،ٌ لً ٌه ػٕذ٘ب شىش،ٍٍ سة وُ ِٓ ٔؼّخ ؤٔؼّذ هبب ػ.ٍوؤٔذ سجبئ
ً وَب ِٓ سآين ػٍر، فٍُ خيزٌىن،ٌ وَب ِٓ لً ػٕذ ثٍُخ طرب، فٍُ حيشِين،طربي! فُب ِٓ لً ػٕذ ٔؼّزٗ شىشي
،ٌ ؤػين ػٍٍ دَىن ثذٔب، وَب را ادلؼشوف اٌزٌ َٕمطغ ؤثذا، وَب را إٌؼُ اٌيت ال ربظً ؤثذا،ادلؼبطٍ فٍُ َفؼحىن
، وَب ِٓ ال رؼشٖ اٌزٔىة. وال رىٍىن بىل ٔفغٍ فُّب خطشد،ٕٗ واحفظىن فُّب غٍذ ػ،وػًٍ آخشرً ثزمىي
، ُ وطرربا صبر، َب و٘بة ؤعإٌه فشحب لشَجب،وال رٕمظٗ ادلغفشح اغفشْ يل ِب ال َؼشن واػطىن ِب ال َٕمظه
."واٌؼبفُخ ِٓ صبُغ اٌج َب واشىش اٌؼبفُخ
"Парвардигоро! Маро бо чашми бедори худат, ки
намехобад, циросатам кун, дар паноци қудрати худат, ки
тасхир нопазир аст, ҷоям дец, ва бо қудрате, ки бар ман дорк
цифозатам кун! Цалокатам макун, ки умеди ман туйи,
Парвардигорам! Чк қадар бисжранд неъматцое, ки ту бар
ман арзонк доштк, аммо ман дар қиболи онцо аз ту шукри
андаке ба ҷой овардам ва чк қадар зижданд озмоишоте, ки
маро бадонцо озмудк, аммо ман дар баробари онцо андаке
сабр кардам, пас эй зоте, ки бо вуҷуди шукри андакам, маро
мацрӯм надоштк ва эй зоте, ки бо вуҷуди камсабрии ман дар
цангоми мусибат расвоям накардк.
Ва эй зоте, ки маро дар цолати гуноц диди, аммо
обрӯямро нарехтк ва эй социби неъматцое, ки цар гиз
қобили шумориш нест ва эй социби хубицое, ки цар гиз қатъ
намешавад, маро бар дунж бар динам ва бо тақво бар
17
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охиратам жрк фармо ва дар он чк ман аз ӯ дӯр шудаам
хифозатам кун ва цар гоц эцсоси хатар кардам, маро ба
нафси худам во магузор.
Эй зоте, ки гуноцон ба ӯ зарар намерасонад ва
мағфирату омурзиш кам надорад, он чк бароят зарар
надорад аз ман бижмуз ва он чк аз ту кам намешавад, ба ман
бидец, эй ваццоби зижд бахшоянда аз ту мехоцам, ки
мушкиламро зуд цал кунк ва ба ман сабри наку иноят
фармок, аз тамоми мусибатцо саломат ва барин саломатк
тавфиқи шукр кардан иноят кунк".
Ин цолат ва кайфияте, ки Худованд дили душманашро
ба ҷойи кина ва душманк пур аз муцаббат ва дӯстк мекунад,
лутфк карам ва инояти фавқулодаи Худованди мутаъол бо
дӯстонаш аст ва бо таваҷҷуц ба масоили душвор ва буғранҷе,
ки байни Аббосицо ва Алавицо вуҷуд дошт, аслан тасаввур
намешавад, ки Мансури Аббоск аз яке аз бузургони Алавк
чунин пазирой кунад.
Покаст, Худое, ки дилцои бандагон (ба таъбири цадиси
набавк) байн ду ангушти било кайфи ӯст, ки цар тавр
бихоцад, мечархонад.

Ситоиши Уламо
Барои бузургворк ва шинохти мавзеъи уламо дар
қиболи эшон цамин қадар кофист бидонед, ки тамоми
асцоби сицоци ситта аз эшон цадис нақл кардаанд. Албатта
имом Бухорк на дар сацец, балки дар китобцои дигараш аз
эшон цадис оварда аст. Лизо Ибни Цаҷар дар тарҷумаи цоли
эшон дар "Тақриб" мефармояд: "Саддӯқ, фақец, имом".
(имом ба истилоци муцаддисин ва на Шиъажни исноашарк)
уламои илми цадис ва наққодони маъруфи ин илми шариф
аз эшон бисжр тамҷиду ситоиш карда ва цар кас бо алқоб ва
авсофе, ки шоистаи мақоми эшон медонистанд, аз эшон
таҷлил ба амал овардааст.
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Абӯцотами Розк мефармояд: "ٍٗ"ثمخ ال َغإٌٗ ػٓ ِث, чунон, ки дар
китоби "ал-ҷарц"и эшон омадааст. (2/487) Цамчунин имом
Шофиък ва Ибни Муъин ва дигарон эшонро тавсиқ карданд.
Ибни Циббон мефармояд: "эшон аз бузургони Ацли байт ва
аз обидтарин атбоъи тобиъин ва аз уламои Мадина аст".
Шайхул-ислом Ибни Таймия дар "Минцоҷусунна"
мефармояд: "Ба иттифоқи Ацли суннат, Ҷаъфар бин
Муцаммад аз айммаи дин аст"8.
Дар ҷойи дигаре низ мефармояд: "
" ُٗ"وبِبِزهُ فُّب دٌذ اٌششَؼخ ػٍٍ اإلئزّبَ هبُ ف
"Эшон дар умуре, ки Шариъат далолат бар пайравк аз
онон дорад, имом цастанд".
Вақте аз имом Абӯцанифа (р) дар бораи эшон пурсида
шуд, фармуданд: "Аз Ҷаъфар бин Муцаммад фақецтар
надидам".

Мавқеъи эшон дар қиболи Шайхайн, Абӯбакри
Сиддиқ ва Умари Форӯқ (р).
Цазрати Абӯбакри Сиддиқ (р), ки аз ду тараф падари
бузурги эшон аст ва цар дуи онон цазрати Сиддиқ ва Форуқ,
вузарои ҷаддаш цазрати Муцаммад (с) цастанд. Эшон цар ду
бузургворро дӯст медошт ва эцтиром мекард ва аз онон ба
хубк жд менамуд ва касоне, ки бо эшон буғзу кина медошт,
бад медид ва бо онон буғз меварзид, лизо бо Рофиза ба
хотири мавзеъи хасмонае, ки бо Сиддиқ ва Форуқ (р)
доштанд, ба шиддат буғз меварзид ва роци оштиро бо онон
масдуд медиданд.
Абдулҷаббор бин Аббоси Цамадонк мегӯяд: Цангоме, ки
мехостем аз Мадина куч кунем, Ҷаъфар бин Муцаммад
назди мо омад ва фармуд: "Иншоаллоц шумо аз некони
шацристон цастед, ба онон аз тарафи ман бигӯед:
8
9

: Минцоҷуссунна 2/245
: Минцоҷуссунна 4/108-110
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 فإٔرب، فإٔب ثشٌء ِٕٗ وِٓ صػُ ؤين ؤثشؤ ِٓ ؤيب ثىش وػّرش،"ِٓ صػُ ؤىن بِبَ ِؼظىَ ِفزشع اٌطبػخ
." ِٕٗ ثشٌء
"Цар касе муътақид бошад, ки ман имоми маъсум ва
воҷиби итоъат цастам, ман аз ӯ безорам ва цар касе муътақид
бошад, ки ман аз Абӯбакр ва Умар (р) безорк меҷӯям, ман аз
ӯ безорам".
Ибни Абӯ Амри Аданк аз Ҷаъфар бин Муцаммади
Содиқ аз падарашон ривоят мекунад, ки фармуданд:
.")"آي ؤيب ثىش وبٔىا َذػىْ ػًٍ ػهذ سعىي اهلل آي سعىي اهلل (ص
Дар замони Расули Худо (с) мардум ацли байти
Абӯбакрро низ Ацли байти Расули Худо (с) мехонанд".
Зуцайр бин Муъовия мегӯяд: Падарам ба Ҷаъфар бин
Муцаммад гуфт: Ман цамсояе дорам, ки муддоъист, шумо аз
Абӯбакр ва Умар безорк меҷӯйи?!. Имом Содиқ фармуданд:
""ثشت اهلل ِٓ جبسن. "Худованд аз цамсояат безор бод".
ٓ" واهلل بين ألسجى ؤْ َٕفؼين اهلل ثمشاثيت ِٓ ؤيب ثىش وٌمذ اشزىُذ شىبَخ فإوطُذ بىل خبيل ػجذاٌشضب
."ُثٓ اٌمبع
"Ба Худо савганд, ман умедворам Худованд ба хотири
қаробатам бо Абӯбакр ба ман нафъе бирасонад. Вақте, ки
ман мариз шудам, тағоям Абдуррацмон бин Қосимро
васиии худ қарор додам".
Муцаммад бин Фазл аз Солим бин Абуцафс ривоят
мекунад, фармуданд: Аз Абӯҷаъфар ва писараш (имом
Содиқ ва имом Боқир (р)) дар бораи Абӯбакр ва Умар
пурсидам, фармуд:
."ٌ فةهنّب وبٔب بِبًِ ٘ذ،"َب عبمل! رىذلّب وؤثشؤ ِٓ ػذومهب
"Эй Солим! Бо он ду дӯстк кун ва аз душманонашон
безор бош, зеро ки он ду имоми цидоят буданд".
Сипас фармуданд:
 ال ٔبٌزين شفبػخ حمّذ َىَ اٌمُبِخ بْ مل ؤوٓ ؤررىال مهرب،ٌ"َب عبمل! ؤَغت اٌشجً جذٖ؟ ؤثى ثىش جذ
."وؤثشؤ ِٓ ػذومهب
"Эй Солим! Ож касе падарбузургашро дашном медицад?
Абӯбакр падарбузурги ман аст, шафоъати Муцаммад (с) дар
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қижмат насибам нашавад, агар онцоро дӯст надошта бошам
ва аз душманонашон безор набошам".
Ин суханонро имом Содиқ дар цузури падари
бузургвораш имом Муцаммад Боқир фармуд ва эшон –бо
сукуташон таъйид карданд- ва чизе нагуфтанд.
Цафс бин Ғижс, шогирди имом Содиқ мефармояд: Аз
Ҷаъфар бин Муцаммад шунидам, ки мефармуданд:
." ٌمذ وٌذين ِشرٌن،ٍٗ"ِب ؤسجى ِٓ شفبػخ ػٍٍ شُئب بال وؤٔب ؤسجى ِٓ شفبػخ ؤيب ثىش ِث
"Ман цамон қадре, ки умедворам шафоъати Алк цастам,
ба шафоъати Абӯбакр низ цамон андоза умедворам,
Абӯбакр аз ду ҷицат ҷадди ман аст".
Шогирди дигари эшон Амр бин Қайс Ал-Малойи
мефармояд: Аз Ҷаъфар бин Муцаммад шунидам, ки
мефамуданд: ""ثشت اهلل ممٓ رربؤ ِٓ ؤيب ثىش وػّش.
"Худованд безор бод аз касе, ки аз Абӯбакр ва Умар
безорк биҷӯяд".
Ва имом Дор Қутнк бо санадаш аз Цисон бин Садир
ривоят мекунад, ки фармуд: Цангоме, ки Ҷаъфар бин
Муцаммад дар бораи Абӯбакр ва Умар пурсида шуд,
шунидам, ки фармуданд: ""بٔه رغإٌىن ػٓ سجٌٍن لذ ؤو ِٓ شببس اهٕخ.
"Ту аз ман дар бораи он ду марде мепурск, ки муддатцо
пеш аз меваи бицишт хурдаанд".
Субцоналлоц! Хушо ба саъодати онон ва бадо ба цоли
касоне, ки ба дуруғ даъво мекунанд, дӯстдори Ацли байтанд.
Ин нусус аз имом Ҷаъфари Содиқ (р) дар бораи
муцаббати Шайхайн ва дӯстк бо онон сарец ва ошкор аст ва
мақому манзалати эшонро назди Худованд боло мебарад ва
эшонро ба Худованд наздик мекунад. Цамчунон, ки далолати
сарец ва ошкор бар буғз ва адовату нафрин ва инзиҷори
эшон аз душманони Сацоба, ба хусус он бузургони
баргузида дорад.
Муцимтар аз цама ин, ки худи имом Содиқ барои он ду
Халифаи рошид, Сиддиқи акбар ва Форуқи аъзам, ду жр ва
мунису ғамхори цазрати Фахри Расулон ва тоҷи Анбиж ва
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Расулон ва Афзали Пажмбарон ва Фариштагон ва ду ходим
ва мухлиси Ислом ва Қуръон ва дини хотам (Худованд аз
онон розк бод) муждаи бициштк будан медицад.
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Бахши дуввум

Матни мунозараи имом Ҷаъфари Содиқ
бо як Рофизк
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Ба номи Худованди бахшанда ва мецрубон
Парвардигоро! Кумак кун.
Шайх, фақец, Абӯлқосим Абдуррацмон бин Муцаммад
бин Саъид Ансорк Бухорк дар цоле, ки ман дар соли 435
циҷрк -дар Маккаи Мукаррамма- (Худованд цифозаташ
кунад) бар ӯ мехондам, бароя цадисе гуфт:
Фармуд: Абӯ Муцаммад Абдулло бин Мусофир ба ман
хабар дода фармуд: Абӯбакр бин Умар бин Халаф Цамадонк
ба ман хабар дода фармуд: Абӯлцасан Ацмад бин Муцаммад
бин Бозмац ба ман цадис гуфт, фармуд: Абӯлцасан бин Алк
Танофиск ба ман цадис гуфт: фармуд: Халаф бин Муцаммад
Қатвонк ба ман цадис гуфт, фармуд: Алк бин Солиц ба ман
цадис гуфт, фармуд: марде аз Рофиза назди Ҷаъфар бин
Муцаммад Содиқ (алайциссалом) омад ва гуфт: Ассалому
алайкум ва рацматуллоци ва баракотуцу! Ҷавоби саломашро
дод, мард гуфт:
1. Эй писари Расули Худо (с) баъд аз Расули Худо (с)
бецтарин мардум кист? Ҷаъфари Содиқ фармуд: "Абӯбакри
Сиддиқ (р)" гуфт: далели ин амр чист: фармуд: иршоди
Худованд Азза ва Ҷалла:
ظ َشُٖ اٌٍَُّٗ ِبرْ َؤ ِخ َشجَُٗ َّاٌزََٔٓ وَ َفشُوا ثَبٍَِٔ اْثَُِِٕٓ ِبرْ َُّ٘ب فٍٔ اٌْغَبسِ ِبرْ َمُرىيُ ٌٔظَرب ٔحجِٗٔ ال
َ َٔ ِظشُوُٖ فَ َمذ
ُ ِٕ﴿بِالّ َر
. ﴾جُٕىدٕ ٌَُِ َرشَ ِوَ٘ب
ُ ِح َضْْ بَِّْ اٌٍََّٗ َِ َؼَٕب َفَإِٔ َضيَ اٌٍَُّٗ عَىَُٕٔزَُٗ َػٍَُِٗٔ وََؤَٖ َذُٖ ث
ِ َر
"Агар ӯро (Пажмбар) жрк накунед, дар цақиқат Худованд
цангоме ба ӯ жрк кард, ки кофирон дар цоле, ки яке аз ду тан
буд (аз Макка) берунаш карданд, цаногом, ки дар ғор буданд,
он гоц, ки ба жри худ мегӯфт: нигарон мабош, бегумон
Худованд бо мост, пас Худованд оромишро бар ӯ нозил кард
ва ӯро бо сипоцижне, ки онцоро намедиданд таъйид намуд".
Пас чк касе бецтар аз он ду нафар аст, ки Худованд
саввумашон аст? Ва ож ғайр аз Пажмбар (с) касе аз Абӯбакр
бецтар цаст?!.

10

: Сураи Тавба 40
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2. Рофизк гуфт: Алк бин Абӯтолиб (р) бидуни нигоронк
ва нороцатк бар рахти хоби Расули Худо (с) хобид!
Имом Содиқ фармуданд: Абӯбакр низ бидуни нигоронк
ва нороцатк, бо Пажмбар (с) цамроц буд.
3. Мард гуфт: Худованд бар хилофи гуфтаи ту
мефармояд: Имом гуфт: чк мефармояд: гуфт: Худованд
мефармояд: 11.ح َضْْ بَِّْ اٌٍَّرَٗ َِ َؼَٕرب
ِ َ"ِبرْ َمُىيُ ٌٔظَب ٔحجِٗٔ ال ر, "он гоц, ки ба жри худ
мегуфт: нигарон мабош! Бе гумон Худованд бо мост". Магар
ин тарс ва нороцатк набуд?
Имом Содиқ фармуданд: "На! Зеро ғамгинк ғайр аз
ҷазаъ ва фазаъ аст. Ғамгинии Абӯбакр аз ин буд, ки мабодо
Пажмбар (с) шацид шавад ва касе ба дини Худо нагарояд, пас
ғамгинк ба дини Худо ва бар Пажмбари Худо буд.
Ғамгинияш дар бораи худаш набуд, ба далели ин, ки пеш аз
сад мартаба мор паяшро зад, уф нагуфт".
4. Рофизк гуфт: Худованди мутаъол мефармояд:
. ﴾ََْاٌزََٔٓ آ َُِٕىا َّاٌزََٔٓ َُمُُّٔىَْ اٌظٖ حَ َوَُ ِارُىَْ اٌضٖوَبحَ َو ُُِ٘ سَاؤؼُى
َّ ﴿ِبَّٖٔب ؤٌَُٗ ُىُُ اٌٍَُّٗ وَسَعُىٌُُٗ و
"Ҷуз ин нест, ки валии шумо Худованд ва Расулаш ва
мӯминоне цастанд, ки намоз бар пой медоранд ва онон дар
авҷи фурутанк закот мепардозанд".
Ин дар бораи Алк бин Абӯтолиб нозил шуда цангоме,
ки ангуштаринашро дар цоли рукуъ садақа кард, фармуд:
""احلّررذ هلل اٌررزٌ جؼٍررهب ه وه ؤ٘ررً ثررُيت, яъне, "Худоро сипос, ки ин
ифтихорро дар ман ва Ацли байтам қарор дод".
Имом Содиқ фармуданд: "Ояте, ки пеш аз ин оят дар
цамин сура аст, аз ин оят муцимтар аст. Худованди мутаъол
мефармояд:
. ﴾َُٗٔحجٗى
ٔ َُحجٗ ُهُِ َو
ٔ َُ ٍَِ﴿ََبَؤَٗهَب َّاٌزََٔٓ آ َُِٕىا َِِٓ َ ِشَرذٖ ِِٕٔ ُىُِ َػِٓ دَِٕٔٗٔ فَغَ ِىفَ َ ْإرٍٔ اٌٍَُّٗ ثِمَى

: Сураи Тавба 40
: Сураи Моида 55
13 : Сураи Моида 54
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"Эй мӯминон! Цар кас аз шумо аз динаш бар гардад,
бидонад, ки Худованд гуруцеро дар мижн хоцад овард, ки
ононро дӯст медорад ва онон низ ӯро дӯст медоранд".
Баъд аз Расули Худо (с) иртидод сурат гирифт. Арабцои
сацронишин баъд аз Расули Худо (с) муртад шуданд ва
куффор дар Ницованд гирд омаданд ва гуфтанд марде, ки
мусалмонон ба василаи ӯ пирӯз мешуданд, мурдааст, то ҷое,
ки Умар (р) фармуд: "Цоло намозро аз онон бипазир ва
закотро бо худашон вогузор кун", фармуд: "Агар ресмонеро
аз ман боз доранд, ки ба Расули Худо (с) медоданд, ба хотири
надодани он ресмон бо онон хоцам ҷангид ва агар ба теъдод
сангцо ва хору дарахт ва ҷинну инс бар зидди ман нерӯ ҷамъ
шавад, ба танцойи ба цамаи онон хоцам ҷангид". Ин оят дар
фазилати Абӯбакр аст".
5. Рофизи гуфт: Худованди мутаъол мефармояд:
. ﴾ًِبًٌٍُِِ وَإٌٖهَبسِ ٔع ٓشاً َوػَ َُِٔخ
َّ ﴿ َّاٌزََٔٓ َُِٕفٔمُىَْ ؤَِِىَاٌَ ُهُِ ث
"Касоне, ки дар шабу рӯз, пинцону ошкор молцои худро
нафақа мекунанд", дар бораи Алк (р) нозил шуда, ки чацор
динор дошт, як динорашро шаб нафақа кард, як динорашро
рӯз нафақа кард, як динорро пинцонк ва як динорро оншкор
нафақа кард, лизо ин оят нозил шуд.
Имом Содиқ (р) фармуд: "Барои Абӯбакр бецтар аз ин
оят дар Қуръон вуҷуд дорад. Худованди мутаъол
мефармояд: 1( ًََاًٌٍُِِ ِبرَا َغِش
َّ و, ин қасам аст, "ًَٕغ
ِ ُطذٖقَ ثِبٌْح
َ  َو... ًٍََّوَإٌٖهَبسِ ِبرَا رَج
﴿ Абӯбакр ﴾غشَي
ِ ٍُْ ٌٔ َُٖغ ُش
ِّ ُُٕغ
َ َ ﴿ فАбӯбакр, ﴾ًَجٖٕجُهَب اٌَْإرِم
َ ُ﴿وَ َع, Абӯбакр

ٌَّٔاٌز

﴾ًَّ ﴿ َُ ِارٍٔ َِبٌَُٗ ََزضَوАбӯбакр, َجضَي بٌَِّب اِثزٔغَبءَ َوجِٗٔ سَثِّٗٔ اٌَْإ ِػًٍَ ﴾ وٌََغَ ِىف
ِ ُوََِب ٌَٔإ َحذٕ ٔػِٕ َذُٖ ِِٔٓ ِٔ ِؼَّخٕ ر
﴾ ًََ ِشػ.﴿.
Абӯбакр чицил цазор молашро бар Расул Худо (с) харҷ
кард, то ин ки аз фақр ибоашро ба дарвеш печид, Ҷибрил
(а) фуруд омад ва фармуд: "Худованди Алк ва Аъло саломат
мерасонад ва мефармояд: аз тарафи ман ба Абӯбакр салом
бирасон ва бигӯ дар ин цолати фақр аз ман розк цастк ж
14
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норозк? Фармуд: ож аз Парвардигорам норозк мешавам?
Ман аз Парвардигорам розиям, ман аз Парвардигорам
розиям, ман аз Парвардигорам розиям, Худованд ваъда дода
ки ӯро розк кунад.
6. Рофизк гуфт: Худованди мутаъол мефармояд:
حشَاَِ َو َِّٓ آ ََِٓ ثِبٌٍَّٗٔ وَاٌَُْىَِِ اٌْأ ٔخشِ َوجَب َ٘ذَ فٍٔ َعجًُِِ اٌٍَّرٗٔ ال
َ ٌْجذٔ ا
ِ ِ﴿َؤجَ َؼ ٍُْزُِ عٔمَبَخَ اٌْحَبجِّ َو ٔػَّب َسحَ اٌَّْغ
. ﴾ َغزَىُوَْ ٔػِٕذَ اٌٍَّٗٔ وَاٌٍَُّٗ ال َ ِهذٌٔ اٌْمَىِ َ اٌظَّبٌٔ ٌّٔن
َِ
"Ож об додан ба Цоҷижн ва обод сохтани Масҷиди
царомро монанди кори касе қарор додаед, ки ба Худованд ва
рӯзи қижмат имон оварда ва дар роци Худо ҷицод кардааст.
Инцо дар назди Худованд яксон нестанд ва Худованд гуруци
ситамгоронро цидоят намекунад". Ин дар бораи Алк (р)
нозил шудааст.
Имом Содиқ фармуд: "Абӯбакр низ чунин фазилате дар
Қуръон дорад. Худованди мутаъол мефармояд:
غزَىٌِ ِِٕٔ ُىُِ َِِٓ َؤِٔ َفكَ ِِٔٓ َلِجًِ اٌْ َفِزحِ وَلَبَرًَ ؤُوٌَئٔهَ َؤ ِػ َظُُ دَ َسجَخً َِٔٓ َّاٌزََٔٓ َؤِٔفَمُىا ِِٔٓ ثَؼِرذُ وَلَربَرٍُىا
ِ َ ﴿ال
. ﴾ْغًَٕ وَاٌٍَُّٗ ِثَّب رَ ِؼ ٍَُّىَْ َخجًِن
ِ ُوَ ُوٍّبً َو َػذَ اٌٍَُّٗ اٌْح
"Касоне аз шумо пеш аз фатци Макка нафақа карданд ва
бо кофирон ҷангиданд, бо нафақакунандагон ва ҷицодгарони
пас аз фатц яксон нестанд. Онон дар манзалат аз касоне, ки
пас аз фатц нафақа карданд ва бо кофирон ҷангиданд,
бузургтаранд ва Худованд ба цар як аз онон саранҷоми нек
ваъда додааст ва Худованд аз он чк мекунед бо хабар аст".
Абӯбакр аввалин касе буд, ки молашро барои Расули
Худо (с) дар роци нусрати дин нафақа кард ва аввалин касе
буд, ки ҷангид ва аввалин касе буд, ки ҷицод кард.
Мушрикин омаданд ва Пажмбар (с) чунон заданд, ки Цазрат
хунолӯд шуданд. Вақте ба Абӯбакр хабар расид, саросема
дар кучаци Макка медавид ва мегӯфт: "Цалокат бод бар
шумо! Ож мардеро мекушед, ки мегӯяд: Парвардигорам
Аллоц аст, дар цоле, ки ӯ аз ҷониби Худованд назди шумо
15
16

: Сураи Тавба 19
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омада аст?!", то ин, ки Пажмбар (с) рацо карданд ва шуруъ ба
задани Абӯбакр карданд, он қадар заданд, ки бинияшро дар
чецрааш шинохта намешуд. Ӯ аввалин касе буд, ки дар роци
Худо ҷицод намуд ва аввалин касе буд, ки дар канори Расули
Худо (с) ҷангид ва аввалин касе буд, ки молашро дар роци
Худо харҷ кард. Пажмбар (с) фармуданд:
.""ِب ٔفؼين ِبي وّبي ؤيب ثىش
"Цеҷ моле ба андозаи моли Абӯбакр ба ман кумак
накард".
7. Рофизк фармуд: Алк цатто ба андозаи чашм ба цам
задане цам ба Худо шарик наовардааст.
Имом Содиқ фармуданд: Худованд чунон ситоише аз
Абӯбакр карда, ки ӯро аз цар ситоиши дигаре бенажз
мегардонад. Худованди мутаъол мефармояд:
. ﴾ َْطذٖقَ ثِٗٔ ؤُوٌَئٔهَ ُُُ٘ اٌْ ُّزٖمُى
َ ِبٌظذِقِ َو
ِّ َاٌزٌٔ جَبءَ ث
َّ ﴿و
Ва касе, ки дини ростинро овард ِجَربءَ ثِبٌظِّرذِق, Муцаммад (с)
ва ِٔٗطذٖقَ ث
َ  َو, Абӯбакр мебошад.
Цама ба Пажмбар (с) гуфтанд дуруғ мегӯй! Ҷуз Абӯбакр,
ки гуфт: ""طرذلذ, рост мегӯй. Лизо ин оят дар бораи Абӯбакр
нозил гардид. Ояте, ки хос дар бораи тасдиқ ва бовар аст, пас
Абӯбакри Сиддиқи парцезгор ва покдоман розк шуда ва аз ӯ
розк гардида, одил ва ба сифати адл мавсуф шуда ва
бовафост.
8. Рофизк гуфт: Цубби Алк дар китоби Худо фарз аст.
Худованди мутаъол мефармояд: ﴾ َُلًْ ال ؤَ ِعإٌَُ ُىُِ َػٍَُِٗٔ َؤجِشاً بٌَِّب اٌَّْ َى ٖدحَ فٍٔ اٌْمُرشِة
﴿18.
"Бигӯ! Бар расонидани он музде аз шумо дархост
намекунам, вале бояд дар мижни хешовандон дӯстк пеша
кунед ва цаққи хешовандии маро ба ҷой бижред".
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Имом Содиқ фармуданд: "Абӯбакр низ чунин имтижзе
дорад. Худованди мутаъол мефармояд:
ًَاٌزََٔٓ جَبءُوا ِِٔٓ ثَ ِؼ ٔذ ُِٔ٘ َمُىٌُىَْ َسٖثَٕب اغْ ٔفشِ ٌََٕب ؤٌَِةخِىَإَِٔب َّاٌزََٔٓ َعجَمُىَٔب ثِبٌْٔإديَبْٔ وَال رَجِ َؼًْ فٍٔ ُلٍُىِثَٕب ٔغٍّب
َّ ﴿و
. ﴾ ٌٍَُُّْٔٔزََٔٓ آ َُِٕىا َسٖثَٕب بِٖٔهَ سَئُوفْ َسح
"Ва низ касоне, ки пеш аз онцо омаданд (Ансор) мегӯянд:
Парвардигоро! Мо ва он бародаронамонро, ки дар имон
оварданд аз мо пешк гирифтан ва дар дилцои мо цеҷ кинае
дар цаққи касоне, ки имон оварардаанд, қарор мадец.
Парвардигоро! Туи бахшандаи мецрубон".
Абӯбакр касест, ки дар имон сабқат ҷуст, пас истиғфор
ва талаби омурзиш барои ӯ воҷиб ва муцаббаташ фарз ва
буғзу душманк бо ӯ куфр аст.
9. Рофизк гуфт: Пажмбар (с) фармудаанд:
""احلغٓ واحلغٌن عُذا شجبة ؤً٘ اهٕخ وؤثىمهب خًن ِٕهّب
"Цасан ва Цусайн сардори ҷавонони бициштанд ва
падарашон аз онон бецтараст".
Имом Содиқ фармуданд: Абӯбакр дар пешгоци
Худованд имтижзи бецтар аз ин дорад. Падарам аз ҷаддам аз
Алк бин Абӯтолиб (р) ривоят мекунад,ки фармуд: Хидмати
Пажмбари Худо (с) будам цеҷ каси дигаре ҷуз ман набуд, ки
дидам Абӯбакр ва Умар (р) зоцир шуданд. Пажмбар (с)
фармуданд:
 ٘زاْ عُذا وهىي ؤً٘ اهٕخ و شجبهبّب فُّب ِؼً ِٓ عبٌف اٌذ٘ش ه األوٌرٌن و ِربثمٍ ه:ًٍ"َب ػ
. "غبثشٖ ِٓ االخشَٓ بال إٌجٌُن و ادلشعٌٍن الزبربمهب َب ػًٍ ِب داِب حٌُن
"Эй Алк! Ин ду сардори пирон ва ҷавонони бициштанд.
Аз аввали дунж то охири дунж ба ҷуз Пажмбарон ва Расулон.
Эй Алк! То зинда цастанд ба онон хабар надец". Алк (р)
мефармояд: "То фавт накарданд ба цеҷ кас нагуфтам".
10. Рофизк гуфт: Кадом яке афзал аст, Фотима, духтари
Расули Худо (с), ж Ойша, духтари Абӯбакр?
Имом Содиқ фармуданд:
19
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." "َظ وَاٌْ ُمشِآْٔ اٌْحَىُُِٔ" "حُ و اٌىزبة ادلجٌن،ُُ"ثغُ اهلل اٌشضبٓ اٌشح
Гуфт: ман аз ту мепурсам, кадом яке афзал аст, Фотима,
духтари Пажмбар (с), ж Ойша, духтари Абӯбакр, ту бароям
Қуръон мехонк?.
Имом Содиқ фармуданд: "Ойша духтари Абӯбакр,
цамсари Пажмбар (с) ва бо ӯ дар бицишт аст ва Фотима
духтари Расули Худо (с) сардори занони бицишт аст. Касе,
ки бар цамсари Расули Худо лаънат кунад ва касе, ки духтари
Расули Худоро бад бинад, Худованд ӯро хор кунад.
11. Рофизк гуфт: Ойша бо ин, ки цамсари Пажмбар (с) бо
Алк ҷангидааст?!
Имом Содиқ фармуданд: "Оре! Цалокат бар ту бод!
Худованд мефармояд:
. ﴾ ٌٍَّٔٗ﴿وََِب وَبَْ ٌَ ُىُِ َؤْْ رُ ِارُوا سَعُىيَ ا
"Ва шуморо насазад, ки Расули Худоро биранҷонед".
12. Рофизк гуфт: Ож хилофати Абӯбакр ва Умар ва Усмон
ва Алк дар Қуръон омада аст?
Имом Содиқ фармуданд: "Бале! Дар Таврот ва Инҷил
цам омадааст. Худованд мефармояд:
. ﴾ ٕ﴿ َوُ٘ىَ َّاٌزٌٔ جَ َؼٍَ ُىُِ خَ ٔئفَ اٌْإَسِعِ وَسََفغَ ثَؼِؼَ ُىُِ فَىِقَ ثَؼِغٍ دَ َسجَبد
"Ва ӯ зотест, ки шуморо фармонравожни замин ва бархе
аз шуморо ба маротибе бар бархи дигаре бартарк бахшид".
Ва мефармояд:
ََْوشُو
َّ شفُ اٌغٗىءَ َوَجِ َؼٍُ ُىُِ ُخٍَفَبءَ اٌْإَسِعِ ؤَبٌَِْٗ َِغَ اٌٍَّٗٔ َلٍُٔ ً َِب رَرز
ٔ ْؼ َطشٖ ِبرَا َدػَبُٖ َوَى
ِ ٌُّْ﴿ؤَ ِِٖٓ َُجُِتُ ا
. ﴾
"На, балки (суол инаст) чк касе (дуои шахси) дармондаро
чун ӯро бихонад, мепазирад ва сахтиро бар медорад ва
шуморо ҷонишинони замин қарор
медицад? Ож бо
Худованд маъбуди дигаре цаст? Андаке панд мепазиред".
Ва мефармояд:
: Сураи Ацзоб 53
: Сураи Анъом 165
23 : Сураи Намл 62
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. ﴾ًََىَٕٖٓ ٌَ ُهُِ دََٕٔ ُهُُ َّاٌزٌٔ ا ِسرَؼ
ِّ ٌََُّخٍَفَ َّاٌزََٔٓ ِِٔٓ َِثٍٔ ِهُِ و
ِ َخٍٔ َفٕٖ ُهُِ فٍٔ اٌْإَسِعِ َوَّب ا ِعز
ِ َغز
ِ ٌََُ﴿
"Ваъда додааст, ки бе шак ононро дар ин сарзамин
ҷонишин кунад, чунон чк касонеро, ки пеш аз онон буданд,
ҷонишин намуд ва он динашонро, ки бар эшон писандида
аст, барояшон устувор дорад".
13. Рофизк гуфт: Эй писари Расули Худо (с)! Хилофати
онон дар куҷои Таврот ва Инҷил аст?
Имом Содиқ фармуд:
ُ ﴿ ُس َحَّربء،ِ "Умар( ،﴾ ) ﴿ؤَ ٔشذٖاءُ َػًٍَ اٌْىُفَّبسАбӯбакр( ﴾ََُٗاٌزََٔٓ َِؼ
َّ ح ّٖذْ سَعُىيُ اٌٍَّٗٔ و
َ ُِ﴿
Алк бин ( ،﴾ جذّا َِجزَغُىَْ فَؼِرًٍب ِٔر ِٓ اٌٍَّرٗٔ وَ ِسػِرىَأّب
ٖ ُ ﴿َرشَا ُُِ٘ سُوَّؼّب ع،)Усмон( ،﴾ َُِثَُِٕ ُه
،"Асцоби Муцаммад (с)( ،﴾ٔ ﴿عَُّٔب ُُِ٘ فٍٔ ُوجُى٘ٔ ِهُِ ِِٔٓ َؤَثشِ اٌغٗرجُىد،)Абӯтолиб
.﴾ ًُِِ﴿رٌَٔهَ ََِثٍُ ُهُِ فٍٔ اٌزٖىِسَاحٔ وَ ََِثٍُ ُهُِ فٍٔ اٌِْةِٔج
"Муцаммад Расули Худост ва касоне, ки бо ӯ цастанд, бар
кофирон сахтгир ва дар мижни худ мецрубон. Ононро дар
цоли рукуъ ва саҷдац мебинк, ки аз Худованд фазл ва
хушнудк меҷӯянд. Нишонаи дурусткории онон аз асари
саҷда дар чецрацяшон пайдост. Ин авсофи онон дар Таврот
ва Инҷил аст, монанди киште, цастанд, ки ҷавонаашро
баровард, он гоц онро тануманд сохт, он гоц сутбар шуд,
сипас бар соқацояш истод. Кишоварзонро шигифтзада
месозад то аз дидани онон кофиронро ба хашм оварад.
Худованд ба касоне, ки оз онон имон овардаанд ва корцои
шоиста кардаанд, омурзиш ва подоши бузурге ваъда
додааст".
Гуфт: дар Тавроту Инҷил яъне чк?
Фармуд: Муцаммад Расули Худо (с) аст ва Хулафояш
Абӯбакр ва Умар ва Усмон ва Алк цастанд.
Он гоц Имом ба синааш кӯбид ва фармуд: "Цалокат бод
бар ту! Худованди мутаъол мефармояд:
،﴾ ُٖ( ﴿ َوضَسِعٍ َؤ ِخشَجَ َش ْطَإُٖ فَأصَ َسАбӯбакр( ،﴾َ) ﴿فَب ِعزَ ِغٍَظУмар) ً ﴿فَب ِعزَىَي َػٍَر،
،﴾ ٔٗٔ( عُىلУсмон бин Аффон( ،﴾ َ ﴿َُؼِجِتُ اٌضٗسٖاعَ ٌَُٔغُٔظَ ثِهِرُِ اٌْىُفَّربس،)Алк бин
24
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Абӯтолиб) ،﴾ ( ﴿ َو َػذَ اٌٍَُّٗ َّاٌزََٔٓ آ َُِٕىا َو َػ ٍُّٔىا اٌظٖبٌٔحَبدٔ ِِٕٔ ُهُِ َِغِ ٔف َشحً وََؤ ِجشّا َػظُّّٔربАсцоби
Расули Худо (с) (.
Цалокат бод бар ту! Падарам аз Ҷаддам аз Алк бин
Абӯтолиб ривоят мекунад, ки Расули Худо (с) фармуданд:
." ٍٍ"ؤٔب ؤوي ِٓ رٕشك األسع ػٕٗ وال فخش وَؼطُىن اهلل ِٓ اٌىشاِخ ِب مل َؼط ٔيب لج
"Ман аввалин касе хоцам буд, ки замин аз рӯйи ӯ шақ
мешавад, фахр намекунам ва Худованд иззат ва каромате ба
ман хоцад дод, ки ба цеҷ Пажмбаре пеш аз ман надодааст".
Сипас нидо мекунад, ки Хулафои баъд аз худатро наздик
кун, мегӯям: Парвардигорам! Кист Хулафо? Мефармояд:
Абдулло бин Усмон, яъне Абӯбакри Сиддиқ. Пас аввалин
касе, ки баъд аз ман замин аз рӯйи ӯ шақ (пора) мешавад
Абӯбакр аст. Дастур мешавад, ки пеши Худо биистад. Бо
андак цисобе муцосиба мешавад, он гоц ду ҷомаи сабз
пушонда мешавад. Он гоц дастӯр мерасад, ки пеши арш
биистад.
Сипас нидокунандае нидо мекунад! Умар бин Хаттоб
куҷост? Умар дар цоле, ки хун аз раги гарданаш фаввора
мекунад, цозир мешавад, мепурсад: чк касе бо ту чунин
карда эй Умар? Арз мекунад: Ғуломи Муғира бини Шуъба
(Абӯлулӯи Маҷӯск ба қавли баъзецо Бобо Шуҷоъуддин).
Дастӯр мерасад, ки пеши Худованд биистад, бо андак цисобе
муцосаба мешавад ва ду ҷомаи сабз пушонда мешавад ва
дастӯр мерасад, ки пеши арш биистад.
Он гоц Усмон бин Аффон оварда мешавад, дар цоле, ки
хун аз гарданаш фаввора мекунад, пурсида мешавад: чк касе
бо ту чунин карда арз мекунад: Фулонк! Бо андак цисобе
муцосаба мешавад ва ду ҷомаи сабз пушонида мешавад. Он
гоц дастӯр мерасад, пеши арш биистед.
Сипас Алк бин Абӯтолиб фаро хонда мешавад, дар цоле
цозир мешавад, ки хун аз гарданаш фаввора мекунад,
пурсида мешавад: чк касе бо ту чунин карда мегӯяд:
Абдуррацмон бин Мулҷим! дастӯр мерасад пеши Худованд
биистад. Бо андак цисобе муцосаба мешавад. Он гоц ду
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ҷомаи сабз пушонда мешавад ва дастӯр мерасад, ки пеши
арш биистад
Мард мегӯяд: Эй писари Расули Худо! Ож дар Қуръон
аст?
Имом Содиқ мефармояд: Бале! Худованди мутаъол
мефармояд:
. ﴾ َْ﴿ َوجٍِءَ ثِبٌٕٖجٌُِِّنَ وَاٌشٗ َهذَاءِ وَلُؼٍَٔ َثَُِٕ ُهُِ ثِبٌْحَكِّ و ُُِ٘ ال َُ ْظٍَُّى
"Ва Пажмбарон ва гувоцон оварда мешаванд ва байни
онон ба цақ цукм мешавад ва онон ситам набинанд", ки
мисдоқи аввалашон Абӯбакр ва Умар ва Усмон ва Алк
цастанд.
Рофизк мегӯяд: Эй Расули Худо! Ож Худованд тавбаи
маро қабул мекунад, ки то кунун байни Абӯбакру Умар ва
Усмону Алк тафриқа эҷод мекардам?!
Имом Содиқ мефармояд: Бале! Дарвозаи тавба боз аст.
Цар чк метавонк барои онон дуо кун ва аммо агар дар цоле
бимирк, ки бо онон мухолиф цастк ба ғайри фитрати Ислом
мурдаи ва аъмоли цасанаат, цамонанди аъмоли куффор пуч
ва беарзиш аст.
Мард тавба кард ва аз ақидааш боз гашт ва ба сӯйи
Худованд руҷуъ намуд.
Тамом шуд бо цамд ва сано ва ситоиши Худованд ва
дуруду салом бар Муцаммад ва Оли ӯ ва Асцобу Азвоҷи
Муцаммад ба дасти бандаи гунацкор ва умедвори бахшиши
Худованд, хоиф ва тарснок аз азоби Худованд:
Юсуф бин Муцаммад бин Юсуф Цакорк дар моци
раҷаби соли 669 циҷрк қамарк. Худованд рацмат кунад
касеро, ки бар ӯ ва волидайн ва соири муслимин дуруд ва
рацмат бифирист.
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Симоъи ин мунозара
Мунозараи Ҷаъфар бин Муцаммади Содиқ бо Рофизиро
фақец имом, олим, Маҷдуддин Алк бин Абӯбакр бин
Муцаммад Цаккории Шофиък, ки Худованд бо цифз ва
инояти худаш ӯро цифозат кунад ва ба ӯ илм ва амал иноят
кунад ва дар як маҷлис назди ман хонд. Ин рӯз мусодиф буд
бо 16 моци шаввол соли 669 циҷрк қамарк. Валцамду
лиллоци вацдацу ва саллаллоцу ало Муцаммадин ва Олици ва
Асцобици.
Навишта шуда ба дасти фақир ба боргоци Мутаъол
Юсуф бин Муцаммад бин Юсуф. Цамди бар Худо ва дуруду
салом бар Пажмбар ва Оли ӯ.
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Бахши саввум:
Замимаи аввал:

Хасоиси Абӯбакри Сиддиқ (р)
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Вижагицои Абӯбакри Сиддиқ (р)
Ин маҷмуъае аз фазоил аст, ки ба Абӯбакри Сиддиқ,
Абдулло бин Усмон, Абӯқаццофа Таймк, Сацобии Расули
Худо (с) ихтисос дорад, чунон чк Муцибби Табарк онро дар
китоби (Ал-Рижзу ал-назрац) дар маноқиби Абӯбакри
Сиддиқ зикр карда, ки аз он ҷо хулосааш кардаам. Далоил ва
шавоцидаш аз нусус бо тахриҷи он дар он ҷо сабт аст. Ба
ихтисор чунин аст:
1: Ихтисоси Абӯбакри Сиддиқ ба суцбати Расули Худо (с)
дар ғор ва ӯнс гирифтани Цазраташ ба вай.
2. Ихтисоси Сиддиқ ба сабқат ҷустан ба Ислом ва сабқат
гирифтанаш ба духули бицишт.
3. Ихтисоси Сиддиқ ба исботи ацлият ва шоистагии
дӯстк бо Расули Худо (с).
4. Ихтисоси Сиддиқ ба ухуват ва суцбати Расули Худо (с).
5. Ихтисоси Сиддиқ ба ин, ки вай аз маъмунтарин ва
мутмаъинтарин мардум дар мол ва суцбаташ ба Расули Худо
(с) аст.
6. Ихтисоси Сиддиқ ба ин, ки моли цеҷ кас ба андозаи
моли Абӯбакр ба Расули Худо (с) кумак накардааст.
7. Ихтисоси Сиддиқ ба ин, ки подоши зацамоти эшонро
Худованд худаш аз тарафи Пажмбар (с) адо мегардонад.
8. Ихтисоси Сиддиқ ба ин, ки вай мацбубтарин мардони
дар назди Расули Худо (с) аст.
9. Ихтисоси Сиддиқ ба ин, ки вай афзалтарин ва
бецтарин фарди уммат аст.
10. Ихтисоси Сиддиқ ба ин, ки сардори пирамардони
Араб аст.
11. Ихтисоси Сиддиқ ба ин, ки шуҷоътарин мардум аст,
чк канори Расули Худо (с) ва чк баъд аз вафоти эшон.
12. Ихтисоси Сиддиқ ба фацми манзури Расули Худо (с)
ва огоц шудани аз он, ки цеҷ каси дигар чунин набуд.
13. Ихтисоси Сиддиқ ба фатво дар цузури Расули Худо
(с).
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14. Ихтисоси Сиддиқ ба шӯро дар цузури Расули Худо (с)
ва пазируфтани машварати вай аз сӯйи Цазрат.
15. Ихтисоси Сиддиқ ба ин, ки Расули Худо (с) гоце
шабро ба хотири машварат дар умури муслимин дар
манзили эшон мегузаронданд.
16. Ихтисоси Сиддиқ ба ин, ки вай аввалин касе буд, ки
Қуръонро ҷамъоварк намуд.
17. Ихтисоси Сиддиқ ба ин, ки вай аввалин касе буд, ки
дар соли нуцум ба дастури Расули Худо (с) ва дар цажти эшон
Цаҷро барои мусалмонон барпо дошт.
18. Ихтисоси Сиддиқ ба ин, ки вай аввалин касе хоцад
буд, ки баъд аз Пажмбар (с) дар рӯзи қижмат замин аз рӯйи
вай шақ мешавад.
19. Ихтисоси вай ба ин, ки вай аввалин касе аст, ки бар
сари Цавзи Пажмбар (с) хоцад омад.
20. Ихтисоси Сиддиқ ба ин, ки ваай танцо касе аст, ки дар
рӯзи қижмат ба танцои муцосаба мешавад ва дар пеши
уммат.
21. Ихтисоси Сиддиқ ба ин, ки вай дар рӯзи цашр байни
Иброцими Халил (а) ва Муцаммад (с) хоцад истод.
22. Ихтисоси Сиддиқ ба ин, ки Худованд дар рӯзи қижмат
аз мижни тамоми мӯминон барои вай ҷудогона таҷаллк
мекунад.
23. Ихтисоси вай ба ин, ки ғайр аз эшон каси дигаре
садои пойи Ҷибрил (а) ро цангоми овардани вацй
нашунидааст.
24. Ихтисоси Сиддиқ ба ин, ки ишора ба исми эшон дар
канори исми гиромии Пажмбар (с) шуда аст. (ишора ба ояти
40 сураи Тавба аст, ﴾ ح َضْْ بَِّْ اٌٍََّٗ َِ َؼَٕب
ِ َ﴿ِبرْ َمُىيُ ٌٔظَب ٔحجِٗٔ ال ر.
25. Ихтисоси Сиддиқ ба ин, ки Пажмбар (с) дар цажташон
вайро дар Цаҷ имом таъйин кард.
26. Ихтисоси Сиддиқ ба ин, ки Пажмбар (с) дар цажташон
вайро барои имомати намози ҷамоъат бар Сацоба (р)
таъйин карданд.
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27. Ихтисоси Сиддиқ ба ин, ки Пажмбар (с) пушти
сарашон намоз хондаанд.
28. Ихтисоси Сиддиқ ба ин, Ки Расули Худо (с) масоили
баъд аз вафоташонро ба вай муцаввил карданд, зеро ки баъд
аз вафоти эшон зимоми умурро эшон ба даст гирифт.
29. Ихтисоси Сиддиқ ба ин, ки Расули Худо (с) мехостанд
эшонро барои Хилофат баъд аз худ таъйин кунанд, аммо бар
асари ихтилофе, ки дар цузурашон пеш омад, мунсариф
шуданд.
30. Ихтисоси Сиддиқ ба ин, ки эшон дар як рӯз чандин
амали нек анҷом медод.
31. Ихтисоси Сиддик ба ин, ки аз мижни Сацоба фақат
барои эшон ба унвони халифаи Расули Худо (с) дуо шуда
аст.
32. Ихтисоси Сиддик ба ин, ки вай цам барои худи
Расули Худо (с) дар намоз имом буда ва цам барои
духтарашон Фотима (р).
33. Ихтисоси Сиддиқ ба ин, ки вай чандин оят аз Қуръони карим дар бораи эшон нозил шуда аст.
34. Ихтисоси Сиддик ба ин, ки вай дар роци нусрат ва
тасалии Расули Худо (с) аз ҷону моли худ дареғ накарда ва
ин, ки бар дарвозаи дили вай ба гувоции худи Расули Худо
(с) торикк роц надорад.
35. Ихтисоси Сиддиқ ба ин, ки вай ба навиштани бақияи
шире, ки Расули Худ нушида буданд дар хобе, ки дида
буданд.
36. Ихтисоси Сиддик ба ин, ки вай муқовимат дар
баробари муртидин ва исрор ба ҷанг бо онцо ва ин, ки онон
ба хотири надодани закот ва лав ин, ки ресмоне бошад,
муртад цастанд.
37. Ихтисоси Сиддик ба ин, ки Пажмбар (с) дар марази
вафоташ вайро имоми ҷамоъат таъйин карданд, ки ишора
ба имомати узмои эшон буд.
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Хасоиси дигаре низ эцтимолан цаст, ки касе таваҷҷуц
накарда бо ин ждоварк, ки цар кадом аз Хулофо хасоиси
дигаре доранд, ки мунцасир ба фард аст. Аммо ба цеҷ унвон
бо фазоили хасоиси Абӯбакр (р) рақобат намекунад.
Худованд аз цамаи онон розк ва хушнӯд бод.
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Бахши чацорум

Замимаи дуввум: Дар бораи махтут
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Аввал: Исми махтут
Барои ин махтут сето исм зикр шудааст:
1. Бар рӯйи нусхаи туркк навишта шуда:
"ٍ" ٘زٖ ِٕبظشح جؼفش ثٓ حمّذ اٌظبدق (س) ِغ اٌشافؼ
Дар охири симоъ низ цамин исм омадааст.
2. Ва бар рӯйи нусхаи Зоцирк навишта шуда:
"روش ِٕبظشح اٌظبدق ؤيب ػجذ اهلل جؼفش ثٓ حمّذ ثٓ ػٍٍ ثٓ احلغٌن ثٓ ػٍٍ ثٓ ؤيب طبٌت (س) ٌرجؼغ
")اٌشُؼخ ه رفؼًُ ثٌن ؤيب ثىش وػٍٍ (س
3. Ва дар бахши сабти осори имом Содиқ дар таърихи
Туроси Арабк чунин омадааст:
."ٍٍ"ِٕبظشح اٌظبدق ه اٌزفؼًُ ثٌن ؤيب ثىش وػ
Бо таваҷҷуц ба муцтавои мунозара ва ба муносибати
ихтисори исми китоб, тарҷец додам, ин исмро интихоб
кунам:
." سػٍ اهلل ػٕهّب-ٍٍ" ِٕبظشح جؼفش ثٓ حمّذ اٌظبدق ِغ اٌشافؼٍ ه اٌزفؼًُ ثٌن ؤيب ثىش وػ
Зеро исмцое, ки бар рӯйи махтутот навишта шуда,
иҷтицодк навишта шуда, худи имом Содиқ исме борои
мунозара интихоб накардаанд.

Дуввум: нисбати мунозара ба имом Ҷаъфари
Содиқ (р).
Ин масъал муцимтарин бахши тацқиқ аст, лизо арз
мекунам, ки:
Наздиктарин касе, ки мунозараро ба имом Ҷаъфари
Содиқ нисбат дода, ду нафаранд:
Яке Брукламон дар Тарихи адаби Арабк.
Ва дигаре дуктур Фуод Сизгин дар Таърихи туроси
Арабк, ки кори худашро ба масобаи нақде бар авцоми
Брукламон навиштааст.
Чунон чк дар 2/271 омада аст дар зайли шумораи 12,
осори имом Содиқ (р) онро дарҷ карда аст.
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Ва мегӯяд: Ва Абӯлқосим Абдуррацмон бин Муцаммад
Ансории Бухорк онро тацзиб кардааст.
мегӯям: Ин дуруст нест, зеро Абӯлқосими Ансори онро
тацзиб накарда, балки цамчунон, ки дар иснод мулоцаза
мекунед, бо исноди худаш онро нақл кардааст.
Ва ҷицати дигари мунозара ба василаи асониде, ки бар
ҷилди махтутот навишта шуда, ба имом Ҷаъфари Содиқ (р)
нисбат дода мешавад ва цамчунин дар аввали мунозара дар
цар ду нусха ва исноди саввумк, ки охирин варақ аз нусхаи
Зоцирия омада, пайрави иснод аст, ки қабл аз он дар аввали
мунозара зикр аст.
Ва аз ҷицати саввум, ин мунозара василаи симоъот ва
қаророте собит мегардад, ки дар аввал ва охири мунозара
сабт шудааст, ки теъдоди он беш аз нӯц симоъ ва иҷоза аз
айммаи
бузург
ва
цуффоз
ва
мусаннидин
аст.
Машцуртарини онон, ки мадори тамоми симоъот аз
пойинтарин санад бар он мечархад, хофиз Зижуддин
Муцаммад бин Абдулвоциди Мақдиск, социби "ал-мухтор"
аст, ки цамин яке кофист.
Ва цамчунин китоби нусхаи туркк, ки аз уламост, бо
иноят ва таваҷҷуц ба нусхаи Зоцирия аз ноцияи нақли он аз
нусхаи аслк ва муқобала ва муқоранаи он бар нусхаи аслк ва
мушаххас кардани фарқцо ва тасцецоте, ки дар цавошк
нигошта аст.
Цамаи ин далоил ва қароин мушаххас мекунад, ки (бино
ба гумони ғолиб) мунозара аз эшон аст, камо ин, ки уламои
мазкур ба он ва забти он бар ин амр таъкид мегузоранд.
Ва ин амр аз манцаҷи имом Содиқ ва ақида ва иродати
эшонр нисбат ба Ҷаддаш, Абӯбакри Сиддиқ чизи баъид нест
ва ҷойи таъаҷҷуб надорад, ки эшон бижяд цазрати Сиддиқро
бар Алк (р) фазилат дицад, зеро манцаҷ ва дидгоци умуми
уламо цамин аст ва онон бар ин амр иҷмоъ кардаанд ва
цамин аст, ки цамвора ва ба цар муносибате аз забони
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айммаи Ацли байт шунида мешудааст, ки ин мунозара як
намунаи он аст.
Ва аммо равиши ихтисор дар мунозара ва гоце ҷавоб
надодан ба баъзе суолот дар мунозара амри табиъиаст, ки
зоциран мацсус мешавад.

Саввум: Тавсифи нусхацои хаттк
Ин мунозараи имом Ҷаъфари Содиқ бо Рофизк ду
нусхаи ҷолиб ва нафис дорад, ки:
1.
Нусхаи Туркия, ки дар хазонаи шацид Алк Бошо
дар Истанбул ҷуъи маҷмӯъаи шумораи 2764 қарор гирифта
аст.
Дар ин маҷмӯъа чандин рисола дар мавзуъи ақдида ва
цадис вуҷуд дорад. Ин рисола шумораи жздацумро ба худ
ихтисос дода, ки аз сафцаи 152 то 157 аст.
Яъне дар дац сафца воқеъ шуда, ки цар сафца чацордац
сатр аст ва цар сатре ба таври мутавассит 15 калима дорад,
чунон, ки дар шиносномаи махтут зикр гардида. Ин нусха
дар соли 669 циҷрк ба қалами шайх Юсуф бин Муцаммад
бин Муцаммад бин Юсуф Цаккорк навишта шуда аст.
Котиб онро қалам насхе навишта ва дар баъзе калимот
бо царакоте, ки бо он нутқ ва талаффуз мешавад, монанди
ташдид ва мад ва зеру забар ва пеш, онро хоно кардааст.
Ва " ٍُ "طًٍ اهلل ػٍُٗ وعро бо аломти ихтисор " ُ "طٍؼнавиштааст,
вале ман онро ҷудо ва комил навиштам ва цамчунин баъд аз
исми Алк бин Абӯтолиб ва Ҷаъфари Содиқ калимаи ( ٗػٍُر
َ  )اٌغرба кор бурдааст ва исми рисоларо бо қалами дурушт
чунин навитааст:
."ٍ ِغ اٌشافؼ-ٕٗ سػٍ اهلل ػ-"٘زٖ ِٕبظشح جؼفش ثٓ حمّذ اٌظبدق
Албатта бо царакот ва пойин Муцаммад бақияи
нисбатцоро навиштааст: Ибни Алк Ибни Цасан бин Алк
бин Абӯтолиб чунон ки дар намунаи махтут, ки қабл аз матн
қарор дода шуда, мулоцаза бифармоед.
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Цамчунин дар охири нусха исми носих (ж котиб) ва
таърихи нусхабардорк, ж дуо барои худ ва волидайн ва
соири муслимин дарҷ гардидааст ва биографияи носихро
дар охири махтут иншоаллоц мулоцаза хоцед кард.
Ва дар он қироъате аз мунозара тавассути яке аз уломо
дар цамон соле, ки мунозара навишата шуда, дарҷ гардида
аст ва қироъат фақат дар як маҷлис будааст, ки таърихи
онро чунин нигошта аст: 16/10669 циҷрк.
Ва цачунин баъзе рисолацои дигар бо ихтилофи андаке,
ки фақат фарқ дар таърихи қироъати он мулоциза мешавад.
Ва аслан дар мунозара цамин нусхаи туркк муътабар
аст, зеро ибтидо ин нусха буда, нусхаи Зоцирия баъд аз он
омада аст.
2. Нусхаи Зоцирия, ки ҷузъи маҷмуъаи шумораи 111 ва
рисолае нуздацум аз маҷмуъацои он қарор гирифта аст. Ин
нусха дар 9 варақ аз лавцацои 227- 235 қарор гирифта аст ва
ин аз авқофи мадраса Умария дар Зоцирия аст. Шумораи
махтут дар дорул-кутуби Зоцирияи умуми 3847 аст. Таърихи
насх дар ин нусха мушаххас нест, аммо қадимитарин
симоъе, ки дар он дарҷ шуда, моци рабиъул-аввали 558
циҷрк аст. Аммо хати варақи қадимист, зеро қалами ривоят
бо қалами симоъ мутафовит аст.
Ин нусха бо қалами насхи одк навишта шуда, баъзе
калимоти он зеру забар дорад ва баъзе дигар на. Камо ин, ки
нусха аз баъзе тасцифот ва нақоис тасцец шудааст ва дар
охири он тасриц шудааст, ки бар нусхаи манқул анцо
муқобала шудааст.
Ин нусха муътамад ва мувассақ аст. Аз царакоти қалами
носих чунин пайдост. Цамчунин бо таваҷҷуц ба касрати
симоъе, ки дар аввал ва охири ин нусха сабт шудааст, балки
ин симоъот дар ду варақ дар дар охири он қарор гирифта
аст. Теъдоди ин симоъот жздац симоъ ва қироъот аст.
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Цар лавца ж варақе аз ин нусха муштамили бар ду сафца
аст, ки маҷмуъи сафацоти он 18 сафца аст. Дар цар сафца 17
сатр ва мутавассити цар сатр 11 калима аст.
Исми ин нусха: исми мунозара бар рӯйи ҷилди ин нусха
чунин омада аст:
ُ"روش ِٕبظشٖ اٌظبدق ؤثی ػجذاهلل جؼفش ثٓ حمّذ ثٓ ػٍٍ ثٓ احلغٌن ثٓ ػٍٍ ثٓ ايب طبٌت سػُبهلل ػٕه
."ٌجؼغ اٌشُؼخ فی اٌزفؼًُ ثٌن ؤثی ثىش و ػٍٍ سػی اهلل ػٕهّب
Ва дар болои сафца ва васати сатри аввал аз исми китоб
муцри гирде зада, дар васати он навиштааст: " داساٌىزرت األٍُ٘رخ
"اٌظب٘شَخ. Ва чанд сатр пожнтар навишта: "ْ"ولفُ اٌشُخ ػٍی ادلىطٍٍ ثغفح لبعُى
ва дар байни он чанд симоъ ва иҷоза аз Юсуф бин
Абдулцодк аст.
Дар охири мунозара исми носихи он сабт нашуда аст,
вале дар аввали мунозара омадааст, ки аз тарафи шайх Алк
Мувсилк вақф гардида аст ва дар охири симоъцо дар ду
варақи охир омадааст, ки:
."ٍٍ ػٍی اثٓ ِغؼىد ادلىط:"ؤْ ٔبلٍهب صبؼهب وّب وجذ٘ب
Ин ду эцтимолро мерасонад:
1. Ин, ки мунозара бо таваҷҷуц ба симоъоте, ки дар аввал
ва охири мунозара дарҷ гардида, носихи он куллан худи
шайх Алии Мусилк аст.
Аммо ин эцтимол рад мешавад, зеро қалами мунозара
бо қалами вақфкунанда фарқ мекунад, ки бинобарин ин
эцтимоли дигар тақвият мегардад ва он ин, ки:
2. Алк бин Масъуд Мувсилк ин нусхаро дар ихтижр
дошта, лизо симоъотро барон навитааст. Ин эцтимол
роҷецтар аст, зеро қалами Мувсилк мушобицат ба қалами
симоъ ва иҷозаи Юсуф бин Абдулцодк дорад, ки эцтимолан
цамаср будаанд.
Ин нусхаи Зоцирия замоне ба дастам расид, ки тацқиқи
мунозара аз рӯйи нусхаи дуввуми туркияро тамом карда
будам, китобро барои чоп омода карда будам. Аммо баъд аз
расидани нусхаи Зоцирия муносиб дидам, нусхаи аслиро бо
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он муқобала (муқоиса) кунам, ки шукри Худо дар тавсиқи
мунозара аз он истифода кардам, чунон, ки факқро дар
цавошк нигоштаам.
Ин маҷмуъа куллан 257 сафцаро дар бар мегирад, ки бо
хутути мухталифе навишта шуда, ки дар баъзе маворид
носих мушаххас нест. Асмои носихине, ки мушаххас шуда
иборатанд аз:
Зижи Мақдиск (вафот 601 циҷрк) ва Алк бин Солим
Арбонк Цайсинк (тарихи насх 650 циҷрк), ки сафацоташ аз
14 то 26 сатр дорад ва калимоташ аз 8 то 14 калима дар цар
сатр аст.

Чацорум: Симоъот ва қироъоти мавҷуд бар
махтут
Дар аввал ва охири махтут чунин симоъ ва иҷоза ва
қироъат зикр шудааст, ки цамагк ба ацамият ва таваҷҷуци
ошкори уламо ба ин мунозара дорад ва ин, ки дар зайл
тавсиқоте, ки тавонистаам бихонам бижварам:
1. Алцамду лиллоц, ин мунозараро бо лафзи худам аз
ман модарони фарзандонам (.......) Умми Цасан ва Ҷавцара,
Умми Абдулло ва Цалва, Умми Ҷувайрияц ва Ғазол, Умми
Исо шунидаанд... ин симоъ дар рӯзи панҷшанбе 14/5889
циҷрк сурат гирифт ва иҷоза додаам ва онро Юсуф бин
Абдулцодк навиштааст.
2. Барои касоне, -ки номашон зикр мешавад, ки
Худованд ба тоъаташ тавфиқашон бахшад- ривояти цар он
чк аз ман ривояташ бо шарти муътабар дар назди асцоби
цадис ҷоиз аст, иҷоза додам, Юсуф бин Циббатуллоц бин
Муцаммад бин Туфайл Димишқк, рабиъул-аввал 588 циҷрк
цомидан ва мусаллиян бар Набии ӯ Муцаммад ва тамоми
Олаш.
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Тамоми мунозараи Ҷаъфар бин Муцаммад (р) ро бар
Шайхул-асл Муъинуддин Абӯ Яъқуб Юсуф бин Циббатуллоц
бин Туфайл –Худованд умрашро дароз кунад- шунидааст:
Шайх Солиц Абӯ Асъад бин Абӯлкарам бин Муцаммад
бин Алк бин Мусо Масък Форск Ободк Намғула ва
Абдуллоц бин Иброцим бин Юсуф Ансорк ва ин хаташ аст,
дар моци рабиъул-охири соли 588 циҷрк дар Риботуссуфия
дар Қоцира ва саллаллоцу ало Муцаммад ва Олици.
Бо қаламе, ки хаташ мувофиқи хати иҷозаи увло, ки
зикраш шуд, се сатр чунин навишта аст: Онро Юсуф бин
Циббатуллоц бин Муцаммад бин Туфайл ал-фақир ило
рацматиллоци таъоло тасцец карда ва навишта аст,... цомидан
ва мусаллиян ало Набийци ва Олици аҷмаъин.
3. Дар охири махтут чунин омада аст: :" ٗشب٘ذد ػٍٍ االطً ادلؼبسع ث
ٌٗ"٘زٖ إٌغخخ ِب ِثب
Тамоми ин мунозараро писари бародарам, фақец Абӯ
Абдулло Муцаммад бин Абдуррацмон бин Абдулвоцид ба
Ацмади Мақдиск ва Абдуррацим бин Алк бин Ацмад бин
Абдулвоцид бин Ацмад Мақдиск ва Алк бин Цироҷ бин
Усмон Мақдиск ва Алк бин Ал-Цақ бин Довуд Ҷазарк дар
рӯзи душанбе дацуми аввали моци ҷимодул-охири соли 633
циҷрк аз ман шунидаанд.
."ٍُ و احلّذهلل وحذٖ و طٍٍ اهلل ػٍٍ حمّذ و آٌٗ وع.ٍ"وزجٗ حمّذ ثٓ ػجذاٌىاحذ ثٓ اضبذ ادلمذع
4. Тамоми ин ҷузро бар имом олим, Зижуддин
Муцаммад бин Абдулвоцид бин Ацмад Мақдиск дар рӯзи
чацоршанбе 20/11/634 циҷрк хондам ва онро Муцаммад бин
Умар бин Абдулмалие Дамворк навиштааст.
5. Тамоми ин ҷузро бо лафзи худам Шайх Муцаммад бин
Солец бин Муцаммад Нафък ва Умар бин Абӯлфатц бин
Саъд Димишқк ва Шовар бин Абдулло бин Муцаммад
Мақдиск ва Ацмад бин Абдуррацмон бин Абӯбакр Мақдиск
ва Тархон бин Наср бин Тархон Цаворонк ва Муцаммад бин
Абдулвоцид бин Ацмад Мақдиск, онро навиштааст.
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Валцмду лиллоци вацдацу ва саллоллоцу ало
Муцаммадин ва Олици ва саллам.
6. Тамоми ин ҷузро бар шайх ва сайиди мо имом цофиз
зобит Зижуддин Абӯ Абдулло Муцаммад бин Абдулвоцид
хондам. Бародарам Мусо низ онро шунид ва Исцоқ бин
Иброцим бин Яцж онро навишт. Ин дар 13/3/640 буд.
Валцамду лиллоци вацдацу ва саллаллоцу ало сайдино
Муцаммади ва Олици ва саллам.
8. Тамоми ин ҷузро бар шайх имом цофиз бақиятулмашоих Зижуддин Абӯ Абдуллоц Муцаммад бин
Абдулвоцид маддаллоцу умрацу, дар рӯзи ҷумъа, дацаи
аввали моци ҷимодул-охири соли 643 циҷрк хондам.
Валцамду лиллоци вацдацу.
Ва дар аввали варақи охири мунозара, ки варақи
шумораи 235 аст, навишта аст:
 وزجٗ اثىثىش ثٓ حمّذ،ًُ"وطٍٍ اهلل ػٍٍ عُذٔب حمّذ و ػٍٍ آٌٗ و عٍُ رغٍُّب و حغجٕب اهلل و ٔؼُ اٌىو
."ٍٍ ٔمٍٗ اصبغ ممب وجذٖ ػٍٍ ثٓ ِغؼىد ادلىط، حبِذا و ِظٍُب ػٍٍ سعىٌٗ و ِغٍّب،ْطشخب
"Ин мунозараро аз нусхае, ки дар ин нусха бо он муқоиса
шуда, бар шайхайни имомайн, олими зоцид, обид,
Шамсуддин Абӯ Абдуллоц Муцаммад бин Абдуррацим бин
Абдулвоцид бин Ацмад бин Абдуррацмон Мақдиск ва
муқрий, Зайнудди Абӯбакр Муцаммад бин Тахон бин
Абӯлцасан бин Абдуллоц Димишқк хондам бо симоъ ва
қироъоте он ду (шайх) бар цофиз Зижуддин Абӯ Абдуллоц
Муцаммад бин Абдулвоцид бин Ацмад Мақдиск, ки
мефармояд:
Абӯлцасан Абдулцақ бин Абдулхолиқ бин Ацмад бин
Абдулқодир бин Юсуф ба мо хабар дод, ки қозк Муцаммад
бин Абдулбоқк бин Муцаммад Ансорк дар китобаш бо онон
хабар дода аст, ки Абӯ Исцоқ Иброцим бин Умар бин Ацмад
Бармакк ба онон иҷозаи ривоят додаасн.
Мефармояд: Абӯлфатц Юсуф бин Умар бин Сарвар
Қаввос, иҷозати ба онон цадис гуфтааст, мефармояд:
Абӯбакр бин Сиддиқ Муаддаби Исфацонк мефармояд:
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Абӯбакр Ацмад бин Фазлон бин Аббос бин Рошид бин
Цаммод, мавло Муцаммад бин Сулаймон бин Алк Абдуллоц
бин Аббос бин Абдулмутталиб ба эшон имло карда
мефармояд: Алк бин Муцаммад Киндк ба мо цадис гуфта
мефармояд: Алк бин Муцаммад Тонофуск ба мо цадис гуфта
мефармояд: Холид бин Муцаммад Лақтавонк ба мо цадис
гуфта мефармояд: Алк бин Солец ба мо цадис гуфта
мефармояд: Шахсе аз Рофиза назди Ҷаъфар бин Муцаммад
Содиқ (а) омад ва гуфт: ٗاٌغ َ ػٍُىُ َبثٓ سعىي اهلل و سضبخ اهلل وثشوبرر, баъд аз
Расули Худо (с) бецтарин мардум кист? Онгоц тамоми
мунозараро зикр намуд. Абӯбакр Ацмад бин Мусмеъи Аввал
шунид ва духтари хоцараш Хадиҷа бинти Абдулцамид бин
Муцаммад бин Асамро, ки се сола буд, низ бо худ цозир кард
ва цамчунин Ацмад бин Мусмеъ Сонк ва Муцаммад бин
Шайх Тақиюддин Иброцим бин Алк Воситк ва Муцаммад
бин Ацмад бин Абдуррацмон бин Айжш Саводиюласл онро
шунид.
Ин симоъ дар рӯзи душандбе, аввали моци Рабиъулохири соли 674 циҷрк дар мадрасаи Зижфия дар Сафци
Қосюн Зоцири Димишқи Мацсура сурат гирифт ва навишта
шуд ва Халил бин Абдулқодир бин Абӯлмацорими Суфк
низ онро бо онон шунид.
ٍ ػٍٍ ثٓ ِغؼىد ادلىطٍٍ احلٍيب ػفب اهلل ػٕٗ حبِذا هلل رؼبيل ػٍٍ ٔؼّٗ ِظٍُب ػٍر:"وزجٗ فمًن سضبخ اهلل
."ُٔجٗ وآٌٗ و ِغٍّب

Панҷум: Намунацои аз цар ду нусхаи махтут
Аз аввал то охир цар махтут бо симоъот.

Шашум: Ин санади нусхаи Зоцирия аст, ки дар
аввали он ба сабт расидааст.
Шайхи бузургвор ҷалил, Муъинуддин Абӯ Яъқуб Юсуф
бин Циббатуллоц ибн Мацмуд Димишқк ؤثمربٖ اهلل, ба мо хабар
дод, фармуданд: Шайх аҷал, олим, муътамад, Абӯлфараҷ,
Абдулхолиқ бин Шайх Зоцид Абӯлцасан Ацмад бин
Абдулқодир бин Муцаммад бин Юсуф Бағдодк дар цоле, ки
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барояшон хонда мешуд ва мо мешунидем дар дувоздацуми
Рабиъул-охири соли 546 циҷрк онро таъйид фармуд ва гуфт:
ман ин мунозараро бар шайхи солец Абӯнаср Абдуррацим
бин Абдуллоц бин Абӯлфазл бин Цусайни Яздк аз асли
симоъаш хондам ва аз он нақл кардам. Ба эшон гуфта шуд:
Қозк Абӯлцасан Саъд бин Алк бин Биндор (р) дар Шавволи
соли 453 циҷрк китобатан ба шумо хабар дод ва эшон
таъйид намуд, мефармояд: Шайх, фақец Абӯлқосим
Абдуррацмон бин Муцаммад бин Муцаммад бин Саъид
Ансорк Бухорк дар сафари Макка дар Зулцқаъдаи соли 435
цмҷрк онро бароямон навишт ва иҷоза дод, фармуд: Абӯ
Муцаммад бин Мусофир онро ба мо хабар додааст.

Санад ва исми нусхаи Туркия
ُ"٘زٖ ِٕبظشٖ جؼفش ثٓ حمّذ اٌظبدق سػٍ اهلل ػٕٗ ِغ اٌشافؼٍ رظرُٕف شرُخ و اِربَ اثىاٌمبعر
. "ٗػجذاٌشضبٓ ثٓ حمّذ أظبسٌ خببسٌ لذط اهلل سوح
Онро фақец Абӯқосим Абдуррацмон бин Муцаммад бин
Муцаммад бин Саъид Ансорк Бухорк дар цоле ривоят карда,
ки дар Макка –Худованд онро цифз кунад- бар ӯ хонда
мешуд.
Ба ривояти Шайх, имом Аҷал, Авцад, Олим, Ақзалқузот,
Муҷидуддин Абӯлфатц Масъуд бин Цусайн бин Сацл бин
Алк Биндорк Яздк.
Цошия: Дар кутуби тароҷим кунияи эшон Абӯлцасан
омада: Масъуд бин Цусайн бин Саъд бин Биндор Яздк
Цанафк Мувсилк омада, ки дар соли 571 циҷрк дар Мувсил
(Ироқ) вафот кард.
Дар мунтазам менависад, эшон дар соли 505 циҷрк
мутаввалид шуда, фиқц омухт ва фатво дод ва ноиби қозк
шуд ва дар мадрасаи Абӯцанифа ва мадрасаи Султон тадрис
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кард, сипас ба Мувсил рафт, муддате дар онҷо иқомат гузид,
ба тадрис ва нижбати қазо машғул шуд26.

: Ниго: Зайли Тарихи Бағдод аз ибни Дабиск 3/188, шумораи 1191 ва Мунтазам
дар цаводиси соли вилодат ва вафоти эшон ва Табақоти Сунния, шумораи 2479 ва
Тоҷу Тароҷим, шумораи 294
26
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Бахши Панҷум

Цавошии китоб
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Фазоили Абӯбакри Сиддиқ(р)
Ин фармудаи имом Содиқ (р) мавриди иҷмоъ ва
иттифоқи назари тамоми Сацобаи Расули Худо (с) қарор
гирифтааст. Цам дар цажт ва цам пас аз вафоти эшон ва
Хулафои Рошидин сипас Айммаи Тобиъин ва сипас тамоми
ацли қарнцои муфаззала ва то имрӯз цамаи мусалмонон бар
цамин ақида цастанд.
Мустанад ва далели ин амр цамон аст, ки имом Содиқ (р)
дар ин оят ва дар ожти дигаре аз Қуръони карим зикр
кардаанд ва далели он аз Суннат ва ривожти сацец бисжр аст,
аз ҷумла дар сацицайн аз Абӯ Саъиди Хузрк (р) нақл шуда,
ки фармуда, Пажмбар (с) хутба хонданд ва фармуданд:
.""اْ اهلل خُٓش ػجذا ثٌن اٌذُٔب و ثٌن ِب ػٕذٖ فبخزبس رٌه اٌؼجذ ِب ػٕذ اهلل
"Худованд бандаеро байни дунж ва байн он чк дар назди
ӯст, мухайяр гузошт, он банда он чиро назди Худо буд,
интихоб кард".
Ровк мегӯяд: Абӯбакр (р) бо шунидани ин калимот
гирист. Мо таъаҷҷуб кардем, ки Расули Худо (с) аз бандае
хабар медицанд, ки мухайяр гузошта шуда, гӯж Расули Худо
(с) худашро мухайяр гузошта шуда будан ва Абӯбакр (р)
олимтарини мо буд. Расули Худо (с) фармуданд:
ٍُ"اْ ِٓ ؤِٓ إٌبط ػٍٍ ه طحجزٗ و ِبٌٗ اثىثىش و ٌى وٕذ ِزخزا خٍُ غًن سيب الزبزد ؤثبثىش خ
." الَجمٌن ه ادلغجذ ثبة بال عذ اال ثبة ؤيب ثىش،ٗو ٌىٓ ؤخىح اإلع َ و ِىدر
"Аз маъмӯнтарин мардум бар ман дар суцбат ва дар
молаш, Абӯбакр аст ва агар қарор буд ғайр аз
Парвардигорам халили дигаре интихоб кунам, цатман
Абӯбакрро интихоб мекардам, бинобарин дӯстк ва
бародарии Исломк боқист, ҷуз дари Абӯбакр цеҷ даре дар
масҷид боқк намонед, магар ин, ки баста шавад".
Ва дар цадими Ибни Умар (р) омада аст, Ки фармуд: Дар
замони Пажмбар (с) байни имтижз шуморе мекардем. Дар
дараҷаи аввал Абӯбакрро қарор медодем, сипас Умар бин
Хаттоб ва сипас Усмон бин Аффон (р).
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Ин ривоятро имом Бухорк дар сацецаш нақл кардааст.
Цамчунин дар Сацицай аз Анас (р) омада аст, ки аз Расули
Худо пурсида шуд: Шумо чк касеро беш аз бақияи мардум
дӯст медоред? Фармуданд: "Ойша", пурсида шуд аз мардон?
Фармуданд: "Падараш". Ва бидуни шак касеро, ки Расули
Худо (с) бештар дӯст дошта бошад, аз цама бецтар аст.

Ацли байт ва Абӯбакри Сиддиқ
Ин мавзуъ фақат дар кутуби Ацли Суннат нест. Аз
тариқи Ацли байт низ ба цамин шакл ба исбот расидааст.
Балки аз Алк (р) бо беш аз цаштод тариқ бо тавотур собит
шуда аст, ки эшон бар минбари Куфа мефармуданд:
"Бецтарини ин Уммат пас аз Пажмбараш Абӯбакр ва сипас
Умар аст". Ибни Таймия дар чандин ҷой аз "Минцоҷуссуна"
ин тавотуро бар асоси қоъидаи () اٌزىارش ػٕذ ؤ٘رً احلرذَ واألطرىيнақл
кардааст.
Цамчунин Муцаммад бин Цанафия, фарзанди Алк
мефармояд: Аз Амирулмӯминин пурсидам: баъд аз Расули
Худо (с)
чк касе бецтарин мардум аст? Фармуданд:
"Абӯбакр". Гуфтам: баъд аз эшон? Фармуданд: "Умар".
Тарсидам, ки бигӯям, Усмон , гуфтам: сипас Шумо!
Фармуданд: "Ман як фарде аз мусалмонон беш нестам"27.
Аз Цакам бин Ҷацл ривоят шудааст, ки гуфт: Аз Алк (р)
шунидам, ки мефармуд: "
."ٌ"الَفؼٍٓ ؤحذ ػًٍ ؤىب ثىش و ػّش بال جٍذرٗ حذ ادلفزش
"Мабодо касе маро аз Абӯбакр ва Умар бартар бидонад,
ки ӯро ба андозаи як дурӯғгӯ шаллоқ хоцам зад".
Ин ривоятро имом Ацмад дар китоби "Фазоили Сацоба"
ва Ибни Абӯ Осим дар китоби "Ал-сунна" овардаанд.
Ва Бин Симмон дар китобаш (байни Ацли байт ва
Сацоба) нақл мекунад, ки вақте аз имом ҶаъфарИ Содиқ дар
27

: Ривояти Бухорк
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бораи Абӯбакр пурсида шуд, фармуд: мепурсед дар бораи
Абӯбакр чк мегӯям? (ٍّ)يا أقىل ف, ҷуз хайр чизе намегӯям, ( ال أقىل إال
ً )خريري. Абӯлцасан ба ман цадис бажн кард ва фармуд: аз
падарам Алк бин Абӯтолиб шунидам, ки мефармуд: Аз
Расули Худо (с) шунидаам, ки мефармуданд:
.""ِب طٍؼذ مشظ وال غشثذ ػٍٍ ؤحذ ثؼذ إٌجٌُن و ادلشعٌٍن ؤفؼً ِٓ ؤيب ثىش
"Пас аз Пажмбарон ва Мурсалин хуршед бар шахсе
бецтар аз Абӯбакр тулӯъ ва ғуруб накардааст".
Сипас фармуданд:
.""ال ٔبٌين شفبػخ جذٌ بْ وٕذ وزثذ فُّب سوَذ ٌه وؤين ألسجى شفبػخ َىَ اٌمُبِخ
"Агар ман ба ту дурӯғ ривоят карда бошам, Худованд
маро аз шафоъти Ҷаддам Абӯбакр мацрум гардонд ва ман
шафоъати эшонро дар рӯзи қижмат умедворам"28.
Он чк аз Айммаи Ацли байт ва бузургони Сацоба дар
мадци Абӯбакри Сиддиқ омада, бисжр зижд аст. Тамоми
кутуби Сицоц ва Сунан пӯр аст. Бо ин ки Шиъажн нахустин
Алиро бар Шайхайн, Абӯбакр ва Умар тарҷец медоданд.
Аммо мутаъаххирини Шиъа вақте диданд наметавонанд
чунин чизеро бипазиранд, балки пазириши ин амр бисжре
аз муцосаботи онцоро ба цам мезанад, на танцо аз тарҷеци
Алк бар онон суцбат намекунанд, ки шуруъ ба дашном ва
нафрин кардаанд, ки ин худ мухолифати ошкор бо нусус ва
ақвол ва сареци Алк ва Ацли байт ва иҷмоъи тамоми уммати
Муцаммад (с) аст. Ва ло цавла ва ло қуввата илло биллоц.

Фазилати Абӯбакр дар Қуръони Карим
Ин аввали ояти 40 аз сураи Тавба аст. Ва ин ожтест, ки
уламои Ислом оз он бар фазилати Абӯбакри Сиддиқ (р) бар
дигар Сацоба истидлол мекунанд ва ин, ки эшон ба Пажмбар
(с) наздик буданд, балки пеш аз бақия ба Цазраташ (с)
наздик буданд ва ин, ки эшон ба шиддат нигорони Расули
Худо (с) ва дин ва даъвати эшон буд ва ин, ки ҷону моли
28

: Рижзу ал-назра, Муциб Табарк 1/136
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худашро фидои он Расули Мукаррам намуд, зеро дар ояти
карима бажн шуда, ки Худованди мутаъол бо он ду аст.
Худованд бо цама бандагонаш аст, аммо ин ҷо маъияти хоса
мурод аст, ки вижаи Авлиж ва дӯстонаш аст ва муқтазои
нусрат ва таъйиду кумаки онон аст, чунон ки қабл аз ин ба
Мусо ва Цорун (а) низ фармуда буд: ﴾  ﴿ ِبٍِٖٕٔ َِؼَ ُىَّب ؤَ ِع َّغُ وَؤَسَي29, "ман
бо шумо цастам, мешунавам ва мебинам" ва ин, ки Абӯбакри
Сиддиқ дар он шароити сахт ва душворе, ки кофирон бар
зидди он Расули мацбуб (с) якдаст шуда буданд ва эшонро
яка ва танцо аз хона ва кошонаашон ихроҷ карданд,
Абӯбакри Сиддиқ танцо касе буд, Ки эшонро цамроцк кард
ва ҷицати жрк ва нусрати эшон бо Цазраташ роци циҷрат дар
пеш гирифт.
Ва ин, ки Сиддиқ (р) бар жри мацбуб ва бузургвораш (с)
мушфиқ ва мехрубон буд ва нисбат ба эшон аз душманон
тарсу царос дошт ва ба шиддат дӯсташон медошт ва ба
тамоми нижзцои эшон расидагк мекард ва ин умур бар
робитаи бисжр самимона ва вижаи ин дӯстон бо якдигар ва
бар авҷу шиддати муцаббат ва дӯстии онон нисбат ба
якдигар далолат мекунад.
Балки эшон комилтарин, наздиктарин ва самимитарин
дӯст ва цамдаму ғамхори Расули Худо (с) буд. Бинобарин
ояти карима далолати равшан ва ошкор бар фазилати
Сиддиқ бар дигар Сацоба (р) дорад, зерро эшон ин
шоитагиро дошт, ки машмули ин ояти карима қарор
бигирад ва пас аз Расули Худо (с) бецтарин инсони рӯйи
замин бошад. Ин амрест, ки тамоми уммати Исломк аз оғоз
то кунун бао он иҷмоъ доранд. Валцаду лиллоци валминна.

Маъияти Аллоц бо Абӯбакр
Чун цазрати Сиддиқ (р) нисбат ба Расули Мукаррам (с)
нигарон буд, мефарояд: вақте пойцои мушрикинро дами ғор
29

: Сураи Тоцо 46
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мушоцида кардам гуфтам: Эй Расули Худо (с)! Агар онон
пойцояшонро нигоц кунанд, моро хоцанд дид!.
Расули Худо (с) фармуданд: ""َب ؤثب ثىش ِب ظٕه ثربثٌٕن اهلل ثبٌثهّرب, "Эй
Абӯбакр! Дар бораи ду нафаре, ки Худованд саввуми онцост,
чк гумон мекунк?.
Бухорк ва Муслим онро бо ривояти Анас бин Молик (р)
нақл кардаанд.
Ва маънои ҷумлаи ()اهلل ثبٌثهّرب, Худованд саввуми ононр аст.
Маъияти хосса аз сӯйи Худованди мутаъол барои бандагони
мӯминон ва авлижи хоси ӯст. Маъияти Худованд низ
монанди бақияи сифоти ӯ таъоло бо кайфияти шоистаи
зоти муқаддаси ӯ таъолост, ки ақли башар аз идроки он ва
сифоти ӯ таъоло ва аз кайфия ва чк гунагии он оҷиз ва
нотавонаст.
Ва цамроции Худованд муқтазои инояти хос ва нусрат ва
таъйиди онцост ва ин, ки ӯ таъоло ба онон наздик аст ва
ононро аз цар шар ва газанде цифозат мекунад, чк саъодат ва
ифитихоре ва чк имтижзи мунцасир ба фарде, ки барои цеҷ
башаре такрор нахоцад шуд.

Рашки Умари Форуқ ба Абӯбакри Сиддиқ
Дар ин замина дар ривояти Насой аз Умари Форуқ (р)
омадааст, ки рӯзе аз Абӯбакри Сиддиқ (р) сухан ба мижн
омад, гирист ва фармуд:
"Кош тамоми аъмоли неки ман бо як рӯз аз рӯзцо, ж як
шаб аз шабцои ӯ баробари мекард".
Аммо шаб, манзур шабест, ки вай бо Расули Худо (с) дар
сафари циҷрат ба ғори "Савр" рафтанд. Цангоме, ки ба ғор
наздик шуданд, Сиддиқ фармуд: ()واهلل ال رذخٍٗ حىت ؤدخً لجٍه, аз тарси
ин, ки мабодо ба Цазраташ (с) газанде бирасад, "Ба Худо
савганд нахоцам гузошт шумо қабл аз ман дохил шавед",
агар газанде бошад, бояд ба ман бирасад. Вай дохил шуд ва
дохили ғорро соф кард ва сӯрохицои атрофи онро бо
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тикацои либосаш баст, ду сӯрох боқк монд ва онцоро бо
пойи худ баст.
Он гоц ба Расули Худо (с) фармуд, ки дохил шаванд.
Цазрат дохил шуданд ва сари нозанинашро дар бағали
Абӯбакр гузоштанд ва хобиданд. Дер нагузашта буд, ки море
пойи Абӯбакри Сиддиқро неш зад, аммо дар баробари неш
ва зацри мор муқовимат кард ва цатто такон нахурд, ки
мабодо жри мацбубаш (дуруди Худованд бар ӯ бод) аз хоб
бедор шаванд. Аз шиддати дард ашкаш бар рухсораи
мубораки Рацмати оламижн чакид ва Цазрат мутаваҷҷец
шуданд ва фармуданд: ""َب ؤثربثىش ِرب ٌره؟, "Эй Абӯбакр! Туро чк
шуда?! Фармуд: Падар ва модарам фидои шумо бод! Маро
мор газид. Цазраташ (дуруди Худованд бар ӯ бод) бо луъоби
муборакаш ҷойи моргазидагиро тар карданд, ки
билофосила дард таскин жфт, сумма интақаза алайци.
Албатта баъдцо цамин моргазидагк сабаби вафоти Сиддиқ
гардид.

Ҷаражни иртидод ва нақши Сиддиқ
Цангоме, ки Расули Гиромк (с) вафот карданд,
сацронишинони Араб, ки аз мацзари гиромии Расули Худо
(с) интифода набурда буданд, саросарудо (с) интифода
набурда буданд, саросар ба Ислом дохил шуда буданд,
муртад шуданд ва аз пардохти закоти инкор карданд.
Цазрати Сиддиқ фармуд: (ٍُٗ)واهلل ٌى ِٕؼىين ػمبال هب٘ذهتُ ػ, "Ба Худо
савганд! Дастбанди шутурро, ки ба Пажмбар (с)
мепардохтанд, аз ман боз доранд бо онон хоцам ҷангид.
Гуфтам: Эй Халифаи Расули Худо (с)! Бо мардум нармк кун,
ононро муттацид нигац дор! Фармуд: ()!ؤججبس ه اهبٍُ٘خ و خىاس ه اإلع َ؟,
"Дар ҷоцилият қаландар будк, цоло дар Ислом буздил
шудк? Вацй дар цоле катъ шуд, ки дин комил гардид. Ман
зинда бошам ва дар дин нақс эҷод шавад?!30.
30

: Пожни ривояти Насойи
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Як достони ҷолиб
Шабеци ин ривоят, Цофиз бин Бушрон ва Мулло Умар
бин Хизр дар сирати худаш аз Зубба бин Махз Ғанавк нақл
карда, ки гуфт: Амири мо дар... Абӯмӯсо буд. Вақте хутба
мехонд, пас аз цамду ситоиши Парвардигор барои Амири
мӯминон Умар бин Форуқ, ки халифаи вақт буд, дуо мекард.
мегӯяд ин кори ӯ маро ба хашм овард ва балан шудам ва
гуфтам: Чаро аз жр ва сохибаш чизе намегӯйи? Ож ӯро аз
Абӯбакр бецтар медонк? Се цафта ин корро такрор кард, он
гоц ба Умар нома навит ва аз ман шикоят кард. Умар
дастури ицзори маро содир кард. Хидмати вай цозир шудам,
маро сарзаниш кард ва фармуд: Бо устондоратон чк
мушкилк дорк? Гуфтам: Эй Амири мӯминон! Цозир арз
мекунам. ӯ вақте хутба мехонад, пас аз ситоиши
Парвардигор ва дуруду салом бар Расули Худо (с) барои ту
дуо мекунад. Ин кор маро ба хашм овард!. Аз ҷой баланд
шудам ва гуфтам, чаро аз Абӯбакр чизе намегӯйи, ож Умарро
аз Абӯбакр бецтар медонк?! Се цафта ин амал ба цамин
сурат такрор шуд, он гоц аз ман пеши шумо шикоят кард.
Мегӯяд: ногацон Умар ба гирят шуруъ кард ва ба қадре
гирист, ки дилам барояш сухт. Он гоц фармуд: ( ؤٔذ واهلل ؤوثك ِٕرٗ و
)ؤسشذ, "Ба Худо қасам ту аз ӯ муътабартар ва оқилтарк, ( فهً ؤٔرذ
)غبفش يل رٔيب َغفش اهلل ٌره, "Худованд туро бибахшад, ож тақсири маро
мебахшк? Гуфтам: Эй Амири мӯминон! Худованд тақсири
туро бибахшад. Он гоц ба гиря шуруъ кард ва цамчунон
мегирист ва мефармуд: ()واهلل ٌٍٍُخ ِٓ ؤيب ثىش خًن ِٓ ػّش, "Ба Худо қасам,
як шаби Абӯбакр аз тамоми зиндагии Умар бецтар аст".

Достони шаби Циҷрат
Он гоц достони шаби Ғорро таъриф кард ва аз ҷумла
фармуд: Расули Худо (с) ду шабонарӯз бар сари ангуштони
пой роц мерафтанд, то ин ки пойцои муборакашон.... вақте
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Абӯбакр дид, ки пойцои нозанини Расули Худо (с) эшонро
бар пушти худ цамл кард ва дар цоле, ки ба шиддат эцсоси
хастагк мекард, идома дод, то ин ки ба дами ғор расиданд.
Он гоц фармуд: (Қасам ба зоте, ки туро фиристода, қабл аз
ман дохил нахоцк рафт, агар газанде дар интизор бошад,
бояд қалб аз шумо ба ман бирасад". Дохил шуд ва чизе
нажфт, Эшонро цамл кард ва дохили ғор бурд. Ғор сӯрохцое
дошт, ки маскани морцову каждумцо буд. Эшон аз тарси ин,
ки мабодо ба Расули Худо (с) осебе бирасад, бо пояш
сӯрохцоро баст. Морцо ва каждумцо яке пайи дигаре шуруъ
ба газидани пойи Сиддиқ намуданд. Ашкцо аз чашми эшон
ҷорк буд... то охири цадис.
Ва дар цадиси Анас бин Молик омада, ки вақте субц шуд,
Расули Худо (с) фармдуданд: "Абӯбакр, пироцанат куҷост?
Эшон ҷаражнро барои Цазрат таъриф кард. Расули Худо (с)
дастони нозанинашро баланд кардан ва фармуданд: ( اٌٍهُ اجؼً ؤثب
)ثىرش ه دسجريت َرىَ اٌمُبِرخ, (Худож! Абӯбакрро дар рӯзи қижмат дар
дараҷаи ман қарор бидец). Худованд вацй фармуд ва хабар
дод: Худованд дуои туро истиҷобат кард31.
Агар тарси он набуд, ки поварақе беш аз цад тулонк
шавад, матолиби мазкурро нақл кардам, то шояд Худованд
бадхоцон ж дурустар бигӯед, ноогоцон бо шахсияти ин жри
ҷонии Расули Худо (с) ро цидоят кунад.

Дуруғи садақа додани ангуштарк дар намоз
Ин ояти 55 аз сураи Моида аст. Даъвои ин оқо, ки
мегӯяд, ин оят дар бораи Алк бин Абӯтолиб (р) нозил шуда
ва ин, ки эшон дар цолати рукуъ ангуштарии худро садақа
дода, даъвои ботил аст, ки на аз рӯйи санад дуруст аст ва на
аз рӯйи матн, зеро уламо тақрибат иҷмоъ доранд, ки ин оят
: Цуллиятул-авлиж, 1/33, Абӯнаъими Исфацонк. Сафваи Ибни Ҷавзк 1/240 ва
осори дигар шабеци ин ривоятро дар Ал-рижзу ал-нузра аз Муцибби Табарк 1/104
низ мулоциза фармоед.
31
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ихтисосан дар бораи Алк бин Абӯтолиб нозил нашуда аст.
Цамчуноне, ки иҷмоъ ва иттифоқи назар доранд, ки достони
садақа додани Алк дар намоз як достони дуруғ ва сохтагк
аст32.
Сабаби нузули оят чизи дигарест ва он амр ба муволоти
мӯминин ва нацй аз муволоти куффор, аъам аз Яцуд ва
мунофиқин ва дигарон аст, монанди Ибни Убай. Ва ин
цангоме буд, ки Убода бин Сомит (р) аз Яцуд эълони безорк
кард ва гуфт: ( ؤرىيل اهلل و سعرىٌٗ و اٌرزَٓ إِٓرىا, (Дӯстии ман бо Худо ва
Расул ва мӯминон аст). Лизо ожт каримаи зайл нозил шуд:
. ﴾ َخزُوا اٌَُْهُىدَ وَإٌٖظَبسَي ؤَؤٌَُِبء
ٔ ٖ﴿ََبَؤَٗهَب َّاٌزََٔٓ آ َُِٕىا ٌَب َرز
то,
. ﴾َْظٍَبحَ َوَُ ِارُىَْ اٌضٖوَبحَ َو ُُِ٘ سَاؤؼُى
ٖ ٌَاٌزََٔٓ آ َُِٕىا َّاٌزََٔٓ َُمُُّٔىَْ ا
َّ ﴿ ِبَّٖٔب ؤٌَُٗ ُىُِ اٌٍَُّٗ وَسَعُىٌُُٗ و
Ин матлаб цамчунин аз Абдуллоц бин Саллом ва ғайра
аз Сацобаи Пажмбар (с) низ ривоят шуда аст.
Бинобар ин мисдоқи аввали оят касоне цастанд, ки дар
бораи онон нозил шуда, сипас бақияи Сацобаи Пажмбар (с),
ки бо он амал карданд ва сипас бақияи мӯминоне, ки ба
онон иқдидо карданд. Цеҷ далеле вуҷуд надорад, ки оят
ихтисос ба Алк (р) дошта бошад.

Абӯбакр низ мисдоқи ояти закот дар рукуъ
Даъвои оқожн мабнк бар садақаи Алк дар рукуъро
Саълабк бидуни санад дар тафсираш зикр карда ва маъруф
аст, ки Саълабк ривояти заъиф ва ҷаълк бисжр нақл
мекунад.
Бо ин вуҷуд, цамин Саълабк дар зайли ин оят қавли
дигаре низ нақл карда, ки ояти дар бораи Абӯбакри Сиддиқ
(р) нозил шуда аст ва аз Абдулмалик нақл мекунад, ки аз
Абӯҷаъфар (имом Боқир (а)) дар бораи тафсири оят
: Мулоцазар фармоед: Минцоҷуссунна 7/11
: Сураи Моида 51
34 : Сураи Моида 55
32
33
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пурсидам, фармуд: "Цамаи мӯминон мардонанд, (ْ)٘رُ ادلإِرى.
Гуфтам: баъзе мегӯянд: мақсуди ояти, Алк бин Абӯтолиб
аст. Фармуд: Алк низ ҷузъи мӯминон аст.
Шайхул-ислом Ибни Таймия дар "минцоҷуссунна" дар
чандин ҷой, аз ҷумла 7/11-31 бо нузадац далели истилоли
рофиза мабнк бар ихтисоси ояти мазкур ба Алк бин
Абӯтолибро рад карда аст ва дар 2/30 бо нуц далел ва дар
3/404, бо ин тавзец, ки цатто худи Суддк, ки мутаццам низ
цаст ва достони садақаи ангуштар дар рукуъро нақл карда,
ихтисосан оятро ба Алк мунцасир накарада аст, балки Алк
(р)ро дар зимни умум мӯминон шумурда, ки ояти карима
шомили цолаш мешавад.
Цамчунин цадисе, ки Пажмбар (с) нақл карда, ки: ( احلّرذ هلل
)اٌزٌ جؼٍهب ه و ه ؤ٘رً ثرُيت. Дар цеҷ китоб цадисе нажфтам ва баъид
нест, ки аз тарафи Равофиз ҷаъл шуда бошад, ки албатта ин
одаташон аст: ()احلّذ هلل اٌزٌ جؼٍهب ه و ه ؤً٘ ثُيت.

Ривояте аз имом Ҷаъфари Содиқ
Ин, ки имом Содиқ (а) ояти мазкурро рацо карда ва ба
ояти дигаре рӯй овардаанд, гӯж аз боби танзил бо хасм аст,
ки аз асолиби маърӯфи мунозара аст, ки имрӯз ба кор
гирифт мешавад.
Аз падари цазрати Содиқ, имом Боқир (р) дар ин ҷо
ҷавоби муфассал ва бо санаде дар ҷавоби ин мард нақл шуда
аст.
Имом Ибни Абӯцотами Розк дар тавсираш бо санади
мутассил аз Абдулмалик бин Абӯсулаймон нақл мекунад, ки
гуфт: Аз Абӯҷаъфар Муцаммад бин Алк дар бораи ин оят
пурсидам, фармуд: ""ُ٘ اٌزَٓ إِٓىا. Гуфтам: Дар бораи Алк нозил
шуда. Фармуд: Алк низ аз ҷумлаи мӯминон аст.
Цамчунин аз Суддк ва дигар Тобиъин низ ин матлаб
собит шудааст, ки Ибни Таймия аз тафсири Ибни Абӯцотам
ин матлабро дар "минцоҷуссунна" 7/15 нақл карда аст.
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Фатци Ницованд
Ин калима дар тамоми нусхацо ба цамин сурат омада аст
ва ин таъаҷҷубовар аст, зео Ницованд яке аз шацрцои
муцими Ирон аст ва то он замон цануз Ирон Фатц нашуда
буд, балки дар замони Умари Форуқ (р) фатц гардид ва ин
амр дар назди тамоми сиранависон машцур аст, ки аввалин
лашкари ҷицод бар зидди муртадинро цазрати Сиддиқ
худаш фармондицк мекард. Баъдан цазрати Холид бин
Валидро фармонда интохоб кард, замоне, ки Тулайцаи
Асадк аз қабилаи Бани Асад дар канори чашмаи маъруфи
онон наздики "Цоил" даъвои нубуват кард.

Қотеъияти Сиддиқ
Асли ин цадис бо ривояти Абӯцурайра (р) дар сацицайн
ва ғайра омада аст, аз ҷумла ин, ки: цангоме, ки Пажмбар (с)
вафот кардан ва Абӯбакр зимоми умурро ба даст гирифт ва
бисжрп аз сацронишинони Араб муртад шуданд.
Умар (р) хитоб ба Абӯбакр фармуд: Чк гуна бо мардум
меҷангк дар цоле, ки Расули Худо (с) фармудаанд:
ٗ" ؤِشد ؤْ ؤلبرً إٌبط حيت َمىٌىا ال بٌٗ ؤال اهلل فّٓ لبذلب فمذ ػظُ ِين ِبٌٗ و ٔفغٗ بال حبمٗ و حغبث
."ػٍٍ اهلل
Фармуд: "Ба Худо қасам! Бо цар касе, ки байни намоз ва
закот фарқ бигзорад, хоцам ҷанг, зеро закот цаққи мол аст.
Ба Худо савганд, агар як иноқе ва дар ривояте, иқоле (ресони
уштур), ки ба Пажмбар (с) мепардохтанд, аз ман боз доранд,
цар ойна бо онон хоцам ҷангид".
Умар (р) мефармояд: "Ба Худо қасам, то Худованд синаи
Абӯбакр (р) ро муншариц (мутмаъин) сохт, донистам, ки ӯ
бар цақ аст.
Цадис алфози дигаре низ дорад.
Он чк донишмандк ва мудирияту қотеъияти Сиддиқ
(р)ро таъйид мекунад. Инаст, ки иҷмоъи муслимин ва дар
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раъси онон Сацобаи Пажмбар (р) ин кирдори цакимона ва
шуҷоъонаи Сиддиқро таъйид кардааст.

Подоши Абӯбакри Сиддиқ
Ин нас аст, ки манзур аз касоне, ки Худовандро дӯст
медоранд ва Худованд ононро дӯст медорад. Сиддиқ ва
жронаш цастанд, ки бо муртадин ва монеъини закот ба ҷицод
пардохтанд, ки Амири мӯминон Алк (р) низ ин амрро
таъйид мефармояд.
Ибин Ҷарири Табарк дар тафсираш аз Мусанно аз
Абдуллоц бин Цошим аз Сайф бин Умар аз Абӯравқ аз
Заццок аз Абӯаюб аз Алк (р) ривоят мекунад, ки дар бораи
ин ояти карима: )
﴾َِٕٔٗٔ﴿ََبَؤَٗهَب َّاٌزََٔٓ آ َُِٕىا َِِٓ َ ِشَرذٖ ِِٕٔ ُىُِ َػِٓ د
фармуд: ки ()ػٍُ اهلل ادلإٌِن, Худованд мӯминонро мешинохт: و
ولغ ِؼين اٌغا ػٍٍ احلشذ اٌزٌ فُهُ ِرٓ ادلٕربفمٌن, маънои иртидод дар ояти дар
бораи мунофиқин аст ва касоне, ки Худованд дар бораи
онон огоцаст, ки муртад мешаванд, лизо фармуд:
.﴾ .َُٗٔحجٗى
ٔ َُحجٗ ُهُِ َو
ٔ َُ ٍَِ﴿ََبَؤَٗهَب َّاٌزََٔٓ آ َُِٕىا َِِٓ َ ِشرَذٖ ِِٕٔ ُىُِ َػِٓ دَِٕٔٗٔ فَغَ ِىفَ َ ْإرٍٔ اٌٍَُّٗ ثِمَى
"Эй мӯминон! Касоне, ки аз шумо аз динаш муртад
шавад, ба зӯдк Худованд ҷойгузин мекунад ба ҷойи касоне,
ки муртад мешаванд, касонеро, ки ононро дӯстон медоранд
ва онон низ ӯро дӯст медоранд", яъне Абӯбакр ва жронаш
(Худованд аз цамаи онцо розк буд)36.
Қатода ва Цасани Басрк ва Заццок ва Ибни Ҷурайҷ низ
цамин тафсирро нақл кардаанд.
Бидуни шак, касоне, ки бо муртадин ҷангиданд, Абӯбакр
ва дигар Сацоба (р) аҷмаъин буданд ва инон аз касоне
цастанд, ки Худовандро дӯст медоранд ва Худованд низ
оноро дӯст медорад, ки инцо авлотрин ва шоистатарин

35
36

: Сураи Моида 54
: Тафсири Табарк 10/411
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касоне цастанд, ки аввалин мисдоқи ояти карима қарор
мегиранд.
Ва низ гуфта шуда, мисдоқи оят, Ашъарицои Яман
цастанд ва цамчунин гуфта шуда, мисдоқи оят Ансор цастанд
ва цақиқат ин аст, ки ояти карима цамаи инцоро шомил
мешавад, зеро цамаи инцо бо муртадин ҷангиданд. Дар
қадами аввал ба муртадини Араб ҷангиданд ва сипас бо
дигар кофирон, аъам аз Маҷусижну Масицижни Рум ва ғайра
дар цар сурат Сиддиқ (р) ҷузъи аввалин касоне аст, ки
мисдоқи ояти карима қарор мегирад.

Алимецварк чаро?
Даъвои ин, ки ин оят ихтисосан дар бораи Алк нозил
шуда, дуруст нест, ба хусус ба шакле, ки ин мард зикр карда,
ки эшон чацор дирцам ж чацор динор нафақа кардааст, ки
онро Абдурразоқ бин Абӯцотам ва Ибни Ҷарир
ва
Табаронк аз Ибни Аббос нақл кардааст.
Цамчунин аз Ибни Аббос (р) ривоят аст, ки оят дар
бораи Абдуррацмон бин Авф (р) нозил шуда, ки муболиғ
зижде барои асцоби Суффа фиристод ва Алк дар нимаи шаб
як сабад хурмо фиристод. Чунон чк Ибни Мунзир ва ғайра
онро нақл карда аст.
Цамчунон нақл карда, ки ояти карима дар бораи Усмони
зиннурайн ва Абдуррацмон бин Авф нозил шуда, ки цар ду
ҷайши "Усра"ро (лашкари сецазор нафарии муҷоцидини
Ислом, ки ба рацбарии хуи Расули Худо (с) озими Табук
гардид), таъмин карданд.
Аммо он чк машцур аст ва ривоят шуда инаст, ки оят
дар бораи касоне нозил шуда, ки асбобцои ҷицодии роци
Худоро алаф медицанд, чк ононе, ки амалан дар ҷицод
цастанд, ж ин ки аспцоро барои ҷицод омода мекунанд,
чунон, ки Ибни Касир дар тафсираш онро нақл кардааст.
Манзур ин аст, ки ояти карима ихтисосан дар бораи касе
нозил нашуда аст, балки асбоби нузули он фаровон зикр
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шудааст ва ин ом ост дар бори цамаи касоне, ки ба навъе дар
роци Худо харҷ мекунад, шаб ж рӯз, пинцон ж ошкор. Пас цар
кас бо он амал карда, машмули ояти карима қарор
гирифтааст, чк Алк ж Усмон, ж Сиддиқ ва ж ғайри онон
бошанд.
Бинобарин ояти карима аз вижагицои Алк (р) нест,
балки Сацобаи дигар низ ки чк басо дар инфоқ ва харҷ дар
роци Худо аз Алк пешк гирифтаанд. Оят шомили холи онон
низ мегардад, монанди Усмон (р), ки дар бисжре маворид ба
қадре дар роци Худо харҷ карда, ки касе тавони рақобат бо
эшонро надоштааст, монанди харидани чоци Равма, таҷцизи
лашкари "Усра", ки цазор шутур бо силоц ва борашро дар
роци Худо дод. Ва низ инфоқи бедареғи Абдуррацмон бин
Авф ва харҷ кардани Умар нисфи молашро.
Ва аз цама бартар худи Абӯбакр (р) буд, ки шохистарин
чецрацои Сацобаи бе бизоъати Расули Худо (с) монанди
Билол ва Хубоб ва ғайраро бо пули худаш харид ва аз
бардагк озод кард. Дар ғазваи Табук тамоми молашро дар
роци дини Худо ва нусрати Шариъати Расули Худо (с) дод.
Цамчунон Ансор низ машмули ии ояти карима қарор
мегиранд, ки сифоти боризашон дар Қуръони карим инфоқ
зикр шуда аст.
طذُو ِس ُِٔ٘ حَبجَرخً ِّٖٔرب
ُ ٍٔجذُوَْ ف
ِ َ حجٗىَْ َِِٓ َ٘ب َجشَ بٌَُِِ ِه ُِ وَال
ٔ َُ ُِ﴿وَاٌَّزََٔٓ َرجَىٖؤُوا اٌذٖاسَ وَأٌْإديَبَْ ِِٔٓ َلِجٍٔ ِه
. ﴾ ٌؤُورُىا َوَُ ِأثشُوَْ َػًٍَ َؤِٔفُغِ ِهُِ وٌََىِ وَبَْ ثِ ِهُِ خَظَبطَخ
"Ва (низ) касонерост, ки пеш аз онон дар дори Ислом ҷой
гирифтанд ва имон (низ) дар дилашон ҷой гирифт касонеро,
ки ба сӯйи онон циҷрат кунанд, дӯст медоранд ва дар дилцои
худ аз он чк (ба муцоҷирон) додаанд, эцсоси нижзе накунанд
ва (дигаронро) бар худашон –ва агар чк нижзманд бошандтарҷец медицанд".
Пас цеҷ монеъе нест, ки ояти карима дигаронро низ
шомил шавад. Аммо мушкил ин ҷост, ки баъзе аз мутолиъа
37
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ва тацқиқу пазириши далоили сареци Қуръон ва Суннат ва
ақл фарор мекунанд ва исрор доранд мавзеъи заъиф ва чк
басо хилофи воқеъи худашонро цатто бо далоили воцк собит
кунанд, аммо аз пазириши далоили равшан ва қатък ва
нусуси фаровон ва мутавотир ибо варзанд.
Аммо цоли умум ин тавр нест. Онцо иддаи бисжр андаке
цастанд, умуман мардум дар пай тацқиқ ва пажуцишу
пазириши цақ цастанд ва ин ҷойи хушбахтк аст.

Гувоции имом Содиқ
Ин ояти карима ҷавоби бахши қаблк аст, ки фармуд: ﴿َفإَِٖب
﴾ ً َِِٓ َؤ ِػطَرً وَارٖمَر38, то охир ожт, ки имоми Содиқ (р) мефармояд:
дар бораи ҷадди бузургвораш, Сиддиқ (р) нозил шуда аст ва
ин комилан дуруст ва бар цақ аст, зеро Сиддиқ (р) аз касоне,
ки феъли шарт дар онон мутацаққиқ гардидааст, ки эшон на
танцо чизе, ки Худованд ба инфоқи он амр фармуда аст,
балки илова бар он низ нофилаи бисжр дар роци Худо инфоқ
кардааст, зеро эшон аз бузургтарин парцезгорон буд ва ба
тамоми маъно "ًَٕغ
ِ ُطذٖقَ ثِبٌْح
َ " َوро ба ҷо овардааст.
Гар чк зоцири сижқи ожт мухтас ба Абӯбакри Сиддиқ (р)
нест, балки цар касе ба он амал кунад, машмули ояти карима
қарор мегирад ва Сиддиқ бицамдиллоц аз онон аст ва дар
назди уламо цамин тафсир муътабар аст, ки агар бихоцанд
барои сифоти мазкур дар ин оят мавсуф таъйин кунанд,
мавсуфи аввал Сиддиқи акбар аст.
Цамчуноне, ки аз умуми ожт бар меояд, цар мӯмине
метавонад машмули ожт каримот қарор гирад, аммо имом
Содиқ (р) шахси Абӯбакри Сиддиқро дар ин ҷо таъйин
фармуда аст, ба қаринаи ожте, ки ба дунбол меояд ва ин
таъйин комилан дуруст аст. Албатта ихтисос ба эшон
надорад, ки бақиятро шомил нашавад. Касоне цам, ки аз
уламо ба таври куллк таъйинро напазируфтаанд, таъйини
38
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мушаххасро рад кардаанд ва на таъйини мисдоқ ж таъйини
мисдоқцоро.
Би иборати дигар, инцисорро напазируфтаанд, ки
бигӯем, фалон оят (ба вижа оятцое, ки метавонад умумият
дошта бошад) инцисоран дар бораи фалон аст.

Тафсири Расули Худо
Дар тафсири ин ожт, ацодиси сацеце низ дар сацицайн
омада аст, ки Амирул-мӯминин Алк (р) фармуд: "Барои
ташйиъи ҷанозае дар Бақеъи Ғарқад будем, ки Пажмбар (с)
ташриф оварданд ва нишастанд. Мо низ давру бари Цазрат
нишастем, сипас фармуданд:
.""ِب ِٕىُ ِٓ ؤحذ ِب ِٓ ٔفظ ِٕفىعخ بال وزت ِىبهنب ِٓ اهٕخ و إٌبس و بال وزت شمُخ ؤو عؼُذح
"Цеҷ касе аз шумо нест, цеҷ нафас кашандае нест, магар
ин, ки ҷойгоцаш дар бицишт ва дузах навишта шуда аст ва
магар ин, ки навишта шуда аст, ки бадбахт аст ж хушбахт".
Марде гуфт: Эй Расули Худо! Ож ба тақдире, ки бароямон
навишта шуда, иктифо накунем ва амалро фурӯ нагузорем?
Пас касе, ки аз мо ацли саъодат ва хушбахтк бошад, ба сӯйи
амали ацли саъодат роц межбад ва касе, ки аз мо ҷузъи ацли
шақоват ва бадбахтк бошад, ба сӯйи амали ацли шақоват
рӯй меоварад! Расули Худо (с) фармуданд: " ًّاِب اً٘ اٌغؼبدح فُغًنوْ ٌؼ
"اٌغرؼبدح اِرب ا٘رً اٌشرمبوح فُغرًنوْ ٌؼّرً اٌشرمبوح, сипас ин оятро тиловат
фармуданд: ﴾غشَي
ِ ٍُْ ٌٔ َُٖغ ُش
ِّ ُُٕغ
َ غًَٕ َف
ِ ُطذٖقَ ثِبٌْح
َ ﴿ ؤَِٖب َِِٓ َؤ ِػطًَ وَارٖمًَ َو39
َ .

Иҷмоъи ацли тафсир
Цофиз Ибни Касир дар тафсири ин оят аз чандин нафар
аз муфассирин нақл карда, ки гуфтанд: ин оят дар бораи
Абӯбакри Сиддиқ (р) нозил шуда аст. Цатто баъзе иҷмоъи
муфассиринро дар ин бора нақл карда ва гуфта, бидуни шак
Абӯбакр цам дар мафцуми ин оят дохил аст ва цам
39
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шоистатарин фарди уммат аст, ки метавонад мисдоқи
аввали умуми ояти карима қарор гирад, зеро лафзи ожт
умум аст, ва Сиддиқ (р) аз цамаи уммат пешгомтар ва дар
доштани сифоти мазкура дар оят ва дигар сифоти цамида аз
цама собиқадортар аст, зеро эшон сиддиқ ва парцезгор ва
хуш ахлоқу шуҷоъ ва саховатманд буд ва дар харҷ кардани
молаш дар роци итоъати Худо ва нусрату жрии Расули Худо
(с) бисжр дасти бозе дошт. Чк қадар пулцои бешуморе дар
роци касби ризои Парвардигораш харҷ кард. Касе набуд, ки
бар эшон миннат ва эцсоне дошта бошад, балки эшон буд,
ки цатто бар сардорон ва руасои қабоил эцсон мекард. Лизо
ба Урва бин Масъуд, ки сардори қабилаи Сақиф буд, дар
рӯзи сулци Цудайбия фармуд:
. " ٌىال َذْ ٌه ػٕذٌ مل ؤجضن هبب الججزه:"اػظض ٔطًن اٌ د ؤحنٓ ٔفش ػٕٗ و ٔذػٗ؟ لبي اليب ثىش
"... лот дар дацонат, ож мо аз Пажмбар фирор мекунем ва
ӯро рацо мекунем? ӯ ба Абӯбакр гуфт: агар аз пеш мадюни
фазли ту намебудам, ба ту ҷавоби бисжр талхе медодам!".

Як вижагии мунцасир ба фарди Абӯбакр
Цамчунин дар сацицайн омада аст, ки Расули Худо (с)
фармуданд: "Касе, ки дар адад аз як навъ аз чизцо дар роци
Худо инфоқ кунад, аз дарци бицишт фаро хонад мешавад:
Эй бандаи Худо ин хайрот, пас касе, ки аз ацли намоз бошад
аз дари бицишт фаро хонда мешавад ва касе, ки аз ацли
ҷицод бошад, аз дари ҷицод фарохонда мешавад ва касе, ки
аз ацли садақа бошад, аз дари садақа фаро хонда мешавад ва
касе, ки аз ацли рӯз бошад, аз дари Райжн фаро хонда
мешавад.
Абӯбакр арз кард: " "ِب ػٍٍ ٘زا اٌزٌ َذػٍ ِٓ رٍه األثىاة ِٓ ػرشوسحва арз
кард: (эй Расули Худо) ож касе цаст, ки аз тамоми ин дарцо
фаро хонда шавад? Фармуданд: ""ٔؼُ و ؤسجى ؤْ رىىْ ِٕهُ َب ؤثىثىش, "бале!
Ва умедворам, ки ту аз онон бошк эй Абӯбакр".
40
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Цамчунин Абӯбакри Сиддиқ (р) дар озод кардани баъзе
пешгомони Сацоба (р), ки барда буданд ва баъзе сардорони
Сацоба, ки ҷузъи аввалин касоне буданд, ки мусалмон
шуданд, низ эцсон ва миннати фаровон дорад ва цамчунин
цар ҷо нижзманд ва цоҷатманде буд, эшон ба вай кумак
мекарданд.

Вижагии инцисории дигари Абӯбакр (р)
Ин ҷо ҷумлаи " "ذبًٍ ثبٌؼجربءистеъмол шуда, ки маънои "ً"ذبٍر,
" "اعززشаст. Яъне аз фақр худашро дар ҷомааш печонида буд ва
ин матлабест, ки имом Содиқ (р) зикр карда аз Ойшаи
Сиддиқа бинти Сиддиқ (р) низ нақл шудааст.
Чунон, ки Абӯцотам бо санадаш аз Уммул-мӯминин (р)
нақл мекунад, ки фармуд: "ً"ؤٔفك ؤثىثىش ػٍٍ إٌيب طٍٍ اهلل ػٍُٗ وآٌٗ وعٍُ ؤسثؼٌن اٌفب,
"Абӯбакр чицил цазор бар Пажмбар (с) харҷ кард".
Цамчунин аз Урва бин Зубайр (р) ривоят аст, ки гуфт:
"Абӯбакр цангоме, ки мусалмон шуд, чицил цазор сармоя
дошт, ки цамаи онро бар Расули Худо (с) дар роци Худо харҷ
кард".
Ва аз Асмо бинти Абӯбакр (р) ривоят аст, ки фармуд:
"Цангоме, ки Расули Худо (с) ба қасди циҷрат хориҷ шуданд,
Абӯбакр (р) бо эшон ба роц афтод".
Абӯбакр (р) тамоми молашро, ки дар ин вақт панҷ ж
шаш цазор буд, цамаро бардошт ва цамроцаш бурд. Ҷадам
Абӯқацофа, ки чашмонашро дар даст дода буд, ба хона омад
ва гуфт: "Ба Худо савганд, тавре, ки ман эцсос мекунам ӯ
цамаи молашро бо худаш бурдааст. Гуфт: на падарҷон! ӯ
барои мо моли бисжре гузошта аст. мегӯяд: он гоц миқдоре
рег ҷамъ кардам ва дар тоқчае, ки маъмулан падарам
пулцоро мегӯзошт, гузоштам ва бар рӯйи онцо порчае
кашидам. Он гоц дасти падарбузургамро гирифтам ва
гуфтам: бубин падарҷон, инцоро даст бизан, ки чк қадар
моли зижде гузошта ва рафтааст!.
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Дасташро бар рӯйи регцо бурдам ва ӯро дар цоле, ки
регцоро тац ва боло мекард, мегуфт: ( ال ثإط بر لذ رشن ٌىُ ٘زا فمذ ؤحغٓ و
ُ)ه ٘رزا ثر ؽ ٌىر, (ишколе надорад, агар ин цама молро барои
шумо гузошта, кор хубе кардааст. Ин маблағ барои шумо
кофк аст). Ин дар цоле буд, ки цанӯз Абӯқацофа мусалмон
нашуда буд.
Асмо (р) мегӯяд: Хайр ба Худо савганд, цеҷ чизе барои мо
нагузошта буд. Ман фақат хостам пирамардро мутмаъин
кунам.
Ибни Исцоқ дар сиратуннабк ва Табарк онро нақл
кардаанд.
Мунофоте байн ду ривоят нест. Ривояти чицил цазор
цангоми мусалмон шудан аст ва ин цангоми циҷрат. Лизо
Пажмбар (с) фармуданд:
"بْ ِٓ آِٓ إٌبط ػٍٍ ه طحجزٗ و ِبٌٗ ؤثىثىش و ٌى وٕذ ِزخزا ِٓ ؤً٘ االسع خٍرُ ً الزبرزد
. "ٗؤثبثىش خٍُ ً وٌىٓ ؤخىح ه االع َ و ِىدر
Дар муснади имом Ацмад ва баъзе кутуби Сунан бо
ривояти Абӯцурайра (р) омада аст, ки Расули Худо (с)
фармуданд: ""ِب ٔفؼين ِبي لط ِب ٔفؼرين ِربي ؤيب ثىرش, "цеҷ моле ба андозаи
моли Абӯбакр ба ман нафъ нарасонд".
Ровк мегӯяд: Абӯбакр бо шунидани ин калимот ба гиря
афтод ва арз кард: ((ً٘ أب و ِبيل بال ٌه َرب سعرىي اهلل؟, (Эй Расули Худо!
Магар ғайр азин аст, ки ман ва моли ман аз шумо цастем).
Дар бораи инфоқи Абӯбакр (р) ва байни фазли эшон ба
вижа дар ин буъд ривожти сацици мутавотир аст. Агар
матлаб тӯлонк намешуд, бо тафсили бештаре дар ин замина
сухан мегӯфтам, вале як матлаб дар ин замина кофист ва он
ин, ки аз мижни тамоми Сацоба ва Ацли байти Пажмбар (с)
Абӯбакр (р) ягона шахсиятест, ки тамоми молашро бар
Расули Худ (с) ва даъват ва нусрату жрии дини Худо харҷ
кардааст.
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Чунон чк Абӯдовуд ва Тирмизк ривоят мекунанд ва
имом Ацмад дар муснади ва дигарон низ онро сацезц
гуфтаанд.

Мусобиқаи имон
Аз Умари Форуқ (р) ривоят аст, ки фармуд: "Расули Худо
ба мо дастӯр дод, ки дар роци Худо инфоқ кунем! Аз қазо
ман цам нисбатан моли зижде дар ихтижр доштам, гуфтам:
имрӯз фурсат аст, ки аз Абӯбакр сабқат гирам, бинобарин
нисфи моламро овардам. Расули Худо (с) пурсиданд: "барои
хонаводаат чк гузоштк?" гуфтам: цамин миқдор!. Абӯбакр
тамоми молашро овард. Вақте Расули Худо (с) аз эшон
пурсиданд: ""ِب ؤثمُذ ألٍ٘ه؟, фармуд: (ٌٗ)ؤثمُذ ذلرُ اهلل وسعرى. Гуфтам: ( ال
ًرذا
رٍء ؤثر
ربثمه بىل شر
)ؤعر. (дигар нахоцам тавонист аз шумо сабқат
бигирам)42".

Номцои гиромии Аллоци мутаъол
"ً "اٌؼٍٍ األػٍرду исме аз асмои муқаддаси Парвардигор аст,
чунон ки дар охири ояталкурск омада аст: "ُُُ" َوُ٘ىَ اٌْ َؼٍٍٔٗ اٌْ َؼظٔر43. Ва
цамчунин мефармояд: ﴾ًٍَ"﴿عَِّجحِ ا ِعَُ سَثِّهَ اٌَْإ ِػ44.
Ва ин цар ду исм далолат бар улуви мутлақи
Парвардигор дорад. Улуви шаън ва азамат, улуви қацр ва
ғалаба ва улуви зоти муқаддас бар соири махлуқоташ бо
истивои бар арши хеш. Ва ин аз сифоти зотии Худованд аст,
ки цамвора бар вай қойм аст аз азал буда ва то абад хоцад
буд. Албатта ба гӯнае, ки шоистаи зоти поки цазрати Цақ
бошад фақат сифоти камолро бар вай собит кунад ва аз
нисбати цар гуна нақсе аъам аз ташбиц ва таътилу таҷсими
зоти муцаддаси ӯ таъоло ба дур аст.
: Ин ривоят аз Муснади Баззор аст ва санадаш цасан ва бо маҷмӯъи шавоцид
сацец лиғайрицк аст.
43 : Сураи Бақара 255
44 : Сураи Аъло 1
42
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Ҷибрил ва Абӯбакри Сиддиқ
Ин цадиси Ибни Умар (р) аст, ки фармуд: Хидмати
Пажмбар (с) будам ва Абӯбакр низ хидмати Цазрат буд. ӯ
(Абӯбакр) ибое (ҷомае) пушида буд, ки чандин ҷойи пеши
синаашро гирец зада буд. Ҷибрил фуруд омад ва арз кард: " َب
"حمّذ ِب يل ؤسي ؤثبثىش ػٍُٗ ػجبءح خٍهب ه طذسٖ خب ي؟, фармуданд: " ٍٍَب جربًَ! ؤٔفك ِبٌٗ ػ
"لجً اٌفزح, "эй Ҷибрил! ӯ тамоми молашро қабл аз фатци Макка
барои ман харҷ карда аст". Арз кард, ки Худованд ба ту
салом мерасонад. Он гоц бақияи цадисро зикр кард.
Ин цадисро Бағавк дар тафсираш 8/34 нақл карда, аммо
чунон чк Ибни Касир дар тафсираш 4/308 зайл ояти ﴾ ﴿ ٌَرب
ًَغزَىٌِ ِِٕٔ ُىُِ َِِٓ َؤِٔ َفكَ ِِٔٓ َلِجًِ اٌْ َفِزحِ وَلَبَر
ِ َ45 зикр мекунад. Санади ин ривоят аз
ин ваҷц заъифаст.
Ин цадис аз тариқи дигаре низ ривоят шуда аст. Чунон,
ки цофиз Абӯ Абдулло Муцаммад бин Муцаммад Алфазоилии Розк дар "нузцатул-абсор" ва цофиз Ибни Убайд
ва социби "Ал-суцбац" зикр кардаанд ва Ибни Муцаммади
Табарк аз онон дар "рижзу-назра" 1/132, боби " اخزظبطٗ دبىاعبد اٌرٕيب
ٌٗ "(ص) ٌٕفغٗ وِبва цамчунин Абӯнаъим (р) онро нақл кардааст.
Нас ва сижқи оят ошкор аст, ки Сиддиқ аз
Парвардигораш розк ва Парвардигораш низ аз ӯ розк аст.

Тафохур дар цақ
Аз асбоби нузули оят чунон, ки Абдурразоқи Санъонк
мурсал аз Цасан ва Шаъбк нақл мекунад, оят дар бораи Алк
ва амакаш Аббос (р) нозил шуда аст.
Аз тариқи дигаре наз нақл шуда, чунон, ки Ибни
Ҷарири Табарк бо санади худаш аз Муцаммад бин Каъб
Қуразк ривоят мекунад, ки гуфт: Талца бин Шайба аз бани
Абдуддор ва Аббос бин Абдулмутталиб ва Алк бин
45

: Сураи Цадид 10

73
73

Мунозараи имомн Ҷаъфари Содиқ бо як Рофизк - مناظره إمام جعفر صادق با يك رافضي

Абӯтолиб тафохур карданд. Талца гуфт: Ман калиди дори
Хонаи Каъба цастам, ки агар бихоцам метавонам дар он ҷо
бихобам!.
Аббос гуфт: ман масъули хидмат ва обрасони Цуҷҷоҷ
цастам. Агар бихоцам метавонам дар масҷид бихобам!.
Алк фармуд: Намедонам шумо чк мехоцед собит кунед.
Ман шаш моц пеш аз бақияи мардум ба тарафи қибла намоз
хондам. Ман дар цоли ҷицодам ин ҷо буд, ки Худованд оятро
нозил фармуд.
Ин асари мурсал далел бар фазоили сабқати Алк (р) ба
Ислом аст ва бидуни шак ӯ аз касоне аст, ки ба Худованд ва
рӯзи охират имон оварда ва намозро бар пой доштааст,
бинобарин ӯ аз ин ҷицат аз Талца ва амакаш Аббос сабқат
дорад.
Аммо аз он ҷо, ки ибрат ба умуми лафз аст, на ба хусуси
сабаб, умуми ояти карима бақияи Сацоба (р), ки ин сифат –
имон ба Худо ва қижмат ва иқомаи намоз- дар онон тацаққуқ
жфтаро низ шомил мешавад.
Цамчунон касоне, ки собиқаи бештаре аз Алк дар имон
доштаанд, монанди Абӯбакрро низ шомил мегардад ва оят
чунон, ки бар фазилати Алк (р) далолот дорад, ба фазилати
Абӯбакр ва Умар ба тариқи авло далолат дорад ва ба таври
куллк тамоми касонеро, ки ин сифотро доро цастанд,
шомил мешавад, зеро матлаби хосе дар оят нест, ки Алк (р)
ихтисосан ба он муттасиф бошад ва соири Сацоба набошанд.

Шаъни нузули дигар
Сабаби нузули дигаре низ ояти карима дорад, ки авло
сацецтар аст. Дар цадиси сацеци марфуъ омада аст, ки имом
Муслим бо санади худаш аз Нуъмон ибни Башири Ансорк
(р) ривоят мекунад, ки фармуд: Канори Расули Худо будам,
ки марде гуфт: Баъд аз мусалмон шудан, агар ҷуз об додани
Цуҷҷоҷ дигар цеҷ коре накунам, бароям кофист!. Дигаре
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гуфт: Баъд аз мусалмон шудан ҷуз обод кардани Масҷиди
Царом цеҷ кор накунам, бароям кофист.
Саввуме гуфт: Ҷицод дар роци Худо бецтар аз аъмолест,
ки шумо гуфтед!.
Умар (р) ононро боз дошт ва фармуд: Садои худатонро
дар назди минбари Пажмбар (с) баланд накунед -рӯзи ҷумъа
буд- цар гоц намози ҷумъа тамомо шуд, хидмати Пажмбар (с)
меравам ва дар он чк ихтилоф кардед бароятон мепурсам.
Он ҷо буд, ки Худованди мутаъол оят нозил фармуд:
حشَاَِ َو َِّٓ آ ََِٓ ثِبٌٍَّٗٔ وَاٌَُْىَِِ اٌْأ ٔخشِ َوجَب َ٘ذَ فٍٔ َعجًُِِ اٌٍَّٗٔ ٌَرب
َ ٌْجذٔ ا
ِ ِ﴿َؤجَؼَ ٍُْزُِ عٔمَبَخَ اٌْحَبجِّ َو ٔػَّب َسحَ اٌَّْغ
. ﴾ٌٍَّٔٗغزَىُوَْ ٔػِٕذَ ا
َِ
"Ож об додани Цуҷҷоҷ ва таъмири Масҷиди Царом
цамонанди (амали) касе қарор додед, ки ба Худованд ва рӯзи
охират имон оварда ва дар роци ӯ ҷицод кардааст? (ин ду)
дар назди Худо мусовк нестанд...".

Аз фазоили Умари Форуқ
Албатта бецтар аз ин фазилат барои Умари Форуқ (р)
собит нест ва он ин, ки дар чандин маврид Қуръони Карим
мувофиқи раъй эшон нозил шуда аст.
Монанди ду ракаъат намози Мақоми Иброцим ва цукми
циҷоб ва цукми асирони Бадр ва тарки намози ҷаноза бар
мунофиқин ва ғайр, ки тақрибар ба бист маврид мерасад, ки
маҷмуъаи онцоро шайх Абдулфатоц ровии Маккк дар
китобаш: ()اٌىىوت األغش ه ِىافمبد ػّش ٌٍمشآْ و اٌزىساد و األثش. Аввалан онцоро
ба назми шеър даровард ва он гоц шарц кардааст.

Имони бемисоли Абӯбакр
Цазрати Сиддиқ (р) ба гуфтаи мӯмини Оли Фиръавн
истидлол карда, чунон, ки Худованд дар сураи Ғофир онро
бажн фармуда аст:
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ِٓ ﴿ َولَبيَ َس ُجًٌ ُِاِ ِْٔٓ ِِٔٓ آيِ ٔف ِشػَ ِىَْ َ ْىُزُُ ِبديَبَُٔٗ َؤرَ ْمُزٍُىَْ َس ُجًٍب َؤْْ َمُىيَ سَثٍِّ اٌٍَُّٗ وََلذِ جَبءَوُُِ ثِبٌْجََُِّٕبدٔ ِٔر
ْظجِ ُىُِ ثَؼِغُ َّاٌزٌٔ َ ٔؼذُوُُِ بَِّْ اٌٍََّٗ ٌَب َ ِهذٌٔ َِِٓ ُ٘ىَ ُِغِر ِشف
ٔ َُ سَثِّ ُىُِ وَِبْْ َهُ وَب ٔرثّب فَ َؼٍَُِٗٔ َو ٔزثُُٗ وَِبْْ َهُ طَبدٔلًب
. ﴾ ْوَزَّاة
"Ва марде аз Оли Фиръавн, ки имони худро пинцон
медошт, гуфт: "ож мехоцед мардеро бикушед, ба хотири ин,
ки мегӯяд: Парвардигори ман Аллоц аст, дар цоле, ки
далоили равшане аз сӯйи Парвардигоратон барои шумо
овардааст. Агар дурӯғгӯ бошад, дурӯғаш домани худашро
хоцад гирифт ва агар ростгӯ бошад (ло ақал) баъзе аз
азобцоеро, ки ваъда медицад ба шумо хоцар расид. Худованд
касеро, ки исрофкор ва бисжр дурӯғгӯ аст, цидоят
намекунад".
Ва Абӯбакр (р) аз назари имон ва ҷицод комилтар аз
мӯмини Оли Фиръавн аст, зеро ки эшон цеҷгоц имони
худашро пинцон накард, балки имом ва тасдиқ ба Худо ва
Расул дар назди цамагон, ба вижа мардуми Маккаи он замон
машцур ва забонзади хосу ва ом буд ва ин матлабе, ки имом
Содиқ (р) бажн фармуд, ки Сиддиқ (р) аввалин муҷоциди
роци Худо ва аввалин мудофеъ аз Пажмбари бузургвори
Ислом (с) буд.
Олим ва муцаддису муаррихи бузурги Мағрибзамин,
Абӯ Амр бин Абдулбар ва Ибни Исцоқ (вафот байни 150-153
циҷрк), сиратнависи маърӯф ва дигарон аз цадиси Ойша (р)
ва Асмо (р) нақл кардаанд, ки дар он омада аст: Цангоме, ки
Абӯбакр цини дифоъ аз Пажмбар ба пеши мо боз гашт,
чунон осебе дида буд, ки цар ҷойи баданашро даст мезад,
пусти бадан царакат мекард ва ӯ цамвора вирди забонаш: "َب را
"َ اه ي واإلوشاбуд.
Асли ин цадис дар сацеци Бухорк дар китоби тафсир аст,
бо ривояти Урва бин Зубайр (р) омада, ки гуфт:
Аз Абдуллоц бин Умар (р) пурсидам, ки бадтарин
цолате, ки мушрикин бар Расули Худо (с) оварданд чк буд?
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Гуфт: Пажмбар (с) дар канори Каъба намоз мехонд, ки Уқба
бин Абӯ Муъит омад ва ридои хешро бар гардани мубораки
Расули Худо (с) печонд ва ба шиддат кашид!. Абӯбакр омад
ва уро канор зад ва фармуд: ( ِٓ ؤرمزٍىْ سج ؤْ َمىي سيب اهلل و لذ جبءوُ اٌجُٕبد
ُ)سثىر, "Ож мардеро мекашед, ки мегӯяд, Парвардигори ман
Аллоц аст! Дар цоле, ки ӯ ожти равшани Худоро аз ҷониби
Парвардигоратон ба шумо оварда аст?!.
Ин далолат ба камоли шуҷоъат Абӯбакри Сиддиқ (р) ва
камоли садоқати эшон мекунад:
ِِٓٔ ٔ﴿وَلَبيَ َس ُجًٌ ُِاِ ِْٔٓ ِِٔٓ آيِ ٔف ِشػَ ِىَْ َ ْىُزُُ ِبديَبَُٔٗ َؤرَ ْمُزٍُىَْ َسجُ ً َؤْْ َمُىيَ سَثٍَِّ اٌٍَُّٗ وََلذِ جَبءَ ُوُِ ثِبٌْجََُِّٕبد
. ﴾ ُِسَثِّ ُى
"Ва марде аз Оли Фиръавн, ки имони худро пинцон
медошт, гуфт: "ож мехоцед мардеро бикушед, ба хотири ин,
ки мегӯяд: Парвардигори ман Аллоц аст, дар цоле, ки
далоили равшане аз сӯйи Парвардигоратон барои шумо
овардааст?!".
Абӯбакри Сиддиқ ба танцои дар баробари Қурайш
меистод ва аз Пажмбари гиромк (с) дифоъ мекард. Ин буд,
ки аввалин ҷицод ва дифоъе, ки Абӯбакри Сиддиқ аз Расули
Худо (с) менамуд.

Аз сифоти Абӯбакри Сиддиқ
Қаблан дар бораи ин цадис сухан гуфтем ва цофиз
Исмоил бин Саммон (вафоташ 447 циҷрк) дар китобаш " ادلىافمخ
 "ثٌن ؤً٘ اٌجُذ واٌظرحبثخба санади худаш аз Алк (р) ривоят мекунад,
ки дар бораи Абӯбакри Сиддиқ фармуд:
 و أٗ ٌظبحت سعىي اهلل طٍٍ اهلل ػٍُٗ وآٌٗ وعٍُ ه اٌغبس و ؤٔٗ ألػظُ إٌبط غٕبء،"وبٔٗ ألسؤف إٌبط
."ٖػٓ ٔجُٗ ه راد ثذ
"Абӯбакр мецрубонтарин мардум буд. Вай жри ғори
Расули Худо (с) буд ва эшон беш аз цама мардум аз касби
дасти худаш аз Пажмбар (с) цимояти молк мекард".
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Дар бораи Алк бин Абӯтолиб
Ин, ки Алк мубтало ба ширк нашуд, асбоб ва авомиле
дорад, ки Худованд ба тавфиқ ва эцсони худ ӯро аз он боз
дошт, аз ҷумла ин, ки:
1. Синнаш кучак буд. Цануз бузург нашуда буд ва ба
синни булӯғ нашуда буд, ки дар масири ширк ба Худо аз
муширикини Араб тақлид кунад.
2. Ин, ки дар зери тарбияти Расули Худо (с) буд, зеро
Абӯтолиб фарзанди зижде дошт ва даромадаш кам буд, лизо
Расули Худо (с) ба хотири он, ки боре аз дӯши амакаш кам
карда бошад, парвариши фарзандаш Алиро ба уцда гирифт.
3. Ин парвариш ва тарбият худ ба танцои кофк буд, ки
ӯро аз ширк мацфуз нигац дорад. Бинобарин бо таваҷҷуц ба
он, чк гузашт, имони Алии камсину сол, ки цанӯз ба синни
таклиф нарасида, бо имони касоне, ки аз ширк тавба
карданд, цар гиз қобили муқоиса нест ва ин қижс
маъалфориқ аст.
4. Касе, ки аз ширк тавба карда ва бозгашта қобили таън
ва мувохаза нест, зеро Ислом ва тавба цамаи гуноцонро на
танцо нобуд мекунад, ки ба некк табдил мекунад. Чунон, чк
дар охири сураи Фурқон ва ғайра омада:
. ﴾ غَٕبدٕ وَوَبَْ اٌٍَُّٗ غَفُىساً َسحًُّٔب
َ ََذيُ اٌٍَُّٗ عَُِّئَبرٔ ِهُِ ح
ِّ ﴿َفإُوٌَئٔهَ َُج
"Пас инцоянд, ки Худованд бидицояшро табдил ба
некицо табдил мекунад ва Худованд омурзандаи мецрубон
аст".
5. Шарик накардани Алк ихтижрк набуд, балки аввалан
цануз синнаш кӯчак буд. Сониян: чун дар хонаи Пажмбар (с)
парвариш межфт, Худованд аз баракати тарбияти Пажмбар
ӯро аз ширк мацфуз дошт.
Ва он гаце аз куҷо маълум, ки ага ӯ цам дар цоле бузург
мешуд, ки дар хонаи падараш мебуд ва ширки ононро
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медид, мутаъассир намешуд ва мубтало ба ширк
намегашт?!. Ба вижа ин, ки бародарони бузургаш, монанди
Ақил ва ғайра ба ширк мубтало шуданд, ки монанди бақияи
Сацоба баъдцо мусалмон шуданд.
Бинобарин ширк накардани Алк ва саҷда накардани ӯ
дар баробари бутцо, бо ин ки як вижагии ӯст, аммо цар гиз
ба ин далел фазилате бар дигар Сацоба монанди Умар ва
Усмон цосил намекунанд, ки қаблан ба ширк мубтало
шуданд ва баъдцо Худованд ононро навозиш кард ва тоҷи
ифтихори имон ба сарашон гузошт.

Цақҷӯйии насли ҷавон
Ин оят аз сураи Зумар дар аввали ҷуз аст:
. ﴾ ََِِٓبٌظذِقِ ِبرْ جَب َءُٖ ؤٌََُِظَ فٍٔ جَ َهَُٖٕ َِثْىيّ ٌٍْٔىَبٔفش
ِّ ﴿ َف َِّٓ َؤ ْظٍَُُ ِٔ ِّٖٓ َوزَةَ َػًٍَ اٌٍَّٗٔ وَوَزَّةَ ث
"Пас чк касе ситамгортар аст за касе, ки ба Худо дуруғ
бибандад ва сухани ростро цангоме, ки ба суроғи ӯ омада,
такзиб кунад?! Ож дар ҷацаннам ҷойгоци барои кофирон
нест?!".
Он чк ғолиб ва дар назди муфассирон машцур аст, цамин
аст, ки имом Содиқ (р) фармуданд, ибни Ҷарир Табарк ба
санадаш аз Алк (р) дар тафсири ин оят 3/24 менависад:
."ٕٗ اٌ ؤثىثىش سػٍ اهلل ػ,"ٗ اٌ حمّذ طٍٍ اهلل ػٍُٗ وآٌٗ وعٍُ "و طذق ث,"ٗ "جبء ث:"لبي
Аз имом Абӯбакри Халлол нақл шуда, ки шахсе аз эшон
дар бораи ин оят пурсид, фармуд: Дар бораи Абӯбакр нозил
шуда аст. Суолкунанда гуфт: балки дар бораи Алк нозил
шуда! Имом Халлол фармуд: дунболаи оятро бихон:
غٌِٕن ٌُٔى َِّفشَ اٌٍَُّٗ َػِٕ ُهُِ ؤَعِىَؤَ َّاٌزٌٔ َػ ٍُّٔرى
ِ ِ ُُِ٘ اٌْ ُّزٖمُىَْ ٌَ ُهُِ َِب َشَبءُوَْ ٔػِٕذَ سَثِّ ِهُِ رٌَٔهَ َجضَاءُ اٌُّْح...﴿
. ﴾...
"...Ва онон парцезгоронанд, он чк бихоцанд назди
Парвардигорашон барои онон мавҷуд аст ва ин аст ҷазои
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некӯкорон, то Худованд бадтарин аъмоле, ки анҷом доданд
(дар сояи имон ва садоқати онцо) межмурзад...".
Пурсанда бе ҷавоб монд, зеро мард аз гуруце буд, ки Алк
(р) ро маъсум медонанд. Агар Алк маъсум аст пас ""ؤَعِىَؤَ َّاٌزٌٔ َػ ٍُّٔى
чист?!
Мутаъассифона баъзе агар худашон дуруғ ва муболиғаву
муғолата насохтаанд, шикори дуруғцо ва муболиғаву
муғолатацои дигарон шудаанд. Ин цолати иддаи бисжр
маъдуде аст.
Хушбахтона имрӯз насли ҷавон ба дунболи тацқиқ
меравад ва дигар шикори афсонацо ва хажлбофицо
намешавад, бинобарин ин ояти карима агар умумияти онро
дар назар бигирем, цам Сиддиқ ва цам соири Сацобаро
шомил мешавад. Аммо беш аз бақия ва ба таври комилтар,
шомили цоли Абӯбакри Сиддиқ (р) аст, чунон, ки хоцад
омад.
Вале умуми оят сифатест, ки мумкин аст ба цама
интибоқ дошта бошад, чун цар касе, ки ба Пажмбар (с) имом
оварда ва ӯро тасдиқ карда, метавонад машмули ин ояти
карима қарор гирад.
Валцамду лиллоци ало сиъати рацматици ва умуми
фазлици.

Сиддиқ чаро сиддиқ шуд?
Имон ва тасдиқи Абӯбакр ба Пажмбар (с) як цолати
умумк дорад. Яъне ин, ки эшон дар аввали даъвати Абӯбакр
(р) бидуни ин, ки далеле бипурсад, бовар ва тасдиқ кард ва
имон овард.
Ва як цолати хусуск дорад, ки цангоми Меъроҷ буд, вақте
Пажмбар (с) ба Меъроҷ мушарраф шуданд ва бозгаштанд, ин
ҷо Абӯбакр билофосила тасдиқ кард.
Дар мавриди аввал чунон, ки дар сацеци Бухорк дар
китоби Тафсир дар охири сураи Аъроф:
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ٍحُِر
ِ َُ َغَّبوَادٔ وَاٌْإَسِعِ ال بٌََِٗ بٌَِّب ُ٘ى
ٖ ٌه ا
ُ ٍُِْ ٌَُٗ ٌٔ﴿ ُلًْ ََب َؤَٗهَب إٌٖبطُ بٍِِّٔ سَعُىيُ اٌٍَّٗٔ بٌَُِِ ُىُِ َجُّٔؼبً َّاٌز
. ﴾ ََْؤَُُّذُ فَأ ُِٕٔىا ثِبٌٍَّٗٔ وَسَعُىٌٔٗٔ اٌٖٕجٍِِّ اٌْإٍُِِِّّ َّاٌزٌٔ َُاِ ُِٔٓ ثِبٌٍَّٗٔ وَ َؤٍَّبرٔٗٔ وَاٖرجِؼُىُٖ ٌَؼٍََّ ُىُِ رَ ِهَزذُو
"Бигӯ: Эй мардум! Ман фиристодаи Худованд ба сӯйи
цамаи шумо цастам, касе, ки фармонравоии осмонцо ва
замин аз они ӯст, маъбуди (ростине) ҷуз ӯ нест, зинда
мекунад ва мемиронад, пас ба Худованд ва Расули ӯ, он
Пажмбари дарс нохондае, ки ба Худованд ва суханони ӯ
имом дорад, имон оваред ва аз ӯ пайравк кунед, бошад, ки
роц жбед".
Дар цадиси Абӯдардо (р) омада аст, ки фармуд: Байни
Абӯбакр ва Умар бугу мугу пеш омад. Абӯбакр Умарро
нороцат кард. Умар бо нороцатк роцашро кашид ва рафт.
Абӯбакр ба дунболаш ба роц афтод ва аз ӯ хоциш кард, ки
ӯро бибахшад, аммо Умар напазируфт, то ин, ки ба хона
расид ва дарро бар рӯйи худ баст.
Абӯбакр назди Расули Худо (с) омад, мо цам хидмати
эшон будем. Расули Худо фармуданд: ""ؤِب طبحجىُ ٘زا فمذ غربِش, "ин
рафиқи шумо кори сахте муртакиб шудааст". Умар аз кораш
пушаймон шуд ва хидмати Расули Худо (с) омад ва ҷаражнро
боз гуфт. Пажмбар (с) нороцат шуданд, дар ин цол Абӯбакр
дошт мегуфт: Ба Худо эй Расули Худо! Ман зулм кардаам!.
Пажмбар (с) фармуданд:
ُ"ً٘ أزُ ربسوىْ يل طبحيب؟ ً٘ أزُ ربسوىْ يل طبحيب؟ اين لٍذ َب اَهب إٌبط اين سعىي اهلل اٌرُى
."صبُؼب فمٍزُ وزثذ و لبي اثىثىش طذلذ
"Ож шумо Социби (жр) маро бароям ба цоли худаш
мегузоред? Ож шумо социби маро бароям ба цоли худаш
мегузоред? Ман гуфтам: эй мардум ман ба сӯйи цамаи шумо
Пажмбар фиристода шудаам!. Гуфтед: дуруғ мегӯйи,
Абӯбакр гуфт: рост мефамоед".
Ва дар ривояте, ки имом Бухорк (р) онро дар фазоили
Сиддиқ (р) овардааст, Пажмбар (с) фармуданд:
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 و واعبين ثٕفغٗ و ِبٌٗ فهً ؤٔزُ رربسوىْ يل، و لبي ؤثىثىش طذلذ،"بْ اهلل ثؼثين بٌُىُ فمٍزُ وزثذ
."طبحيب؟
"Худованд маро ба сӯйи шумо мабъус фармуд, гуфтед:
дуруғ мегӯйи! Абӯбакр буд, ки гуфт: рост мегӯед ва ҷону
молашро дар ихтижри ман гузошт, пас шумо социби маро ба
цоли худаш мегӯзоред". Ду мартаба ин ҷумлацоро такрор
фармуданд.
Баъд аз он дигар Сиддиқ мавриди азият нагирифт. Ин
гувоци содиқтарин инсони рӯйи замин, Расули Содиқ ва
Амин (с) дар бораи имом ва садоқату шуҷоъат ва
фидокории жри ҷоннисорашон, Абӯбакри Сиддиқ (р) аст.

Як иллати дигар
Бори дигар цангоме, ки Расули бузургвори Ислом (с) ба
садоқати Сиддиқ (р) гувоцк доданд, ки цазраташ бо Абӯбакр
ва Умар ва Усмон бар болои куци Уцуд буданд ва куци Уцуд
ба ларза даромад, фармуданд: ْ و شرهُذا، فةمنب ػٍُه ٔيب و "طرذَك،"اثجذ ؤحذ,
"ором бош эй Уцуд, ки бар болои ту ҷуз Пажмбар ва Сиддиқ
ва ду шацид касе нест".
Ин ривоятро имом Бухорк ва имом Ацмад ва баъзе
социбони Сунан ривоят кардаанд. Монанди ин матлаб дар
бораи ғори Циро (куци Нӯр дар Маккаи Мукаррама) низ
ривоят шудааст.

Ақл ва имони бемисли Сиддиқ
Яке дигаре аз асбобе, ки боиси шуцрати эшон ба лақаби
Сиддиқ гардид, тасдиқи бе чуну чарои сафари муъҷизаи
Исро ва Меъроҷ аст.
Ин сафари муборак, ки яке аз бузургтарин муъҷизоти
Пажмбар (с) буд, ва эшон ба иҷозаи Худованд як шаб аз
Масҷиди Царом ба Масҷиди Ақсо ва аз он ҷо ба осмони
цафтум рафтанд ва баргаштанд. Душманони курдилро
дӯчори цайрат ва нигаронк карда буд ва бештар истецзо
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мекарданд ва мақоми шомихи Нубуватро ба боди интиқод
ва такзиб мегирифтанд, чун бо ақли онон ҷур намеомад.
Сиддиқи Акбар омад ва цама муцосаботи ононро ба цам
рехт ва гуфт: ман муцмтар аз инро қабул кардам ва имон
овардам, ки фариштае аз осмони цафтум қосиди Худо
мешавад ва пеши Пажмбар меояд ва Пайғоми Худоро ба ӯ
иблоғ мекунад!. Вақте инро қабул дорам, дар рафтани худи
бандаи хоси Худо ба цукми Худо ва ба қудрати Худо ба пеши
Худо чк мушкиле вуҷуд дорад?!.
Воқеъан, ки имони Сиддиқ ва тасдиқи Сиддиқ содиқона
буд ва ҷуз касе, ки аз аъмоқи қалбаш ба Худо ва Расул имон
ва бовар дорад, касе наметавонист чунин муъҷизаеро
бипазирад ва бовар кунад.

Шинохти Ҷибрил аз Сиддиқ
Дар цадиси Абӯцурайра (р) омада аст, ки Пажмбар (с)
мефармояд: Шаби Меъроҷ ба Ҷибрил гуфтам: ""لرىٍِ ال َظرذلين.
Ҷибрил фармуд: ""َظذله ؤثىثىش و٘ى اٌظذَك, "Абӯбакр, ки Сиддиқ аст,
туро тасдиқ хоцад кард".
Абӯ Абдуллоц Муцаммад бин Суддий дар фазоили
Сиддиқ ва Ибни Муциб дар Рижзу-назра онро нақл кардааст.

Қасидае дар мадци Сиддиқ
Чунон, ки Қацтонк дар қасидаи Нунияци худаш дар
бораи Абӯбакр ва Умар, падарони ду цамсари Пажмбар (с)
месарояд:
ْ ؤرمبمهب ه اٌغش وه األػ

ؤػبء ؤلىامهب ؤخشبمهب

Он ду жри софтар ва қавитар
ва дар тарс аз Худо аз
цама ҷилавтар
Он дуе, ки дар тақво аъам аз пинцону
ошкор аз цама
пештозтар буданд
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Аз цама олимақомтар ва покаст
дар шаъну манзалат
аз цама волотар
Ахлоқи Сиддиқи Ацмад ва социби ғор аст, ки яке
бо
Пажмбар (с) дар
дохили ғор ду нафар буданд Абӯбакр,
манзур Абӯбакр аст, ки ихтилоф накардааст.
Дар шариъати мо дар фазилати он ду нафар.
Он чк дар ин ҷо мацали шоцид аст ин аст:
."ْدبمبٌٗ وفؼبٌٗ وجٕب
"اٌظذَك طذق ؤضبذ
Cиддиқ баростк, ки Пажмбарро (с) тасдиқ кард, цам бо
гуфтор цам бо кирдор ва цам бо тамоми вуҷудаш.

Бахшиши Худованд барои Сацоба
Дар цошияи Зоцирия ин матлаб низ изофа бар матни
зикр шуда аст.
Рофизи ба эшон гуфт: Худованди мутаъол мефармояд:
َِّْشُِطَبُْ ِثجَؼِغِ َِب وَغَجُىا وٌََ َمذِ ػَفَب اٌٍَُّٗ َػِٕ ُهُِ ب
ٖ ٌجِّؼَبْٔ ِبَّٖٔب ا ِعَزضٌََّ ُهُُ ا
َ ٌْ﴿بَِّْ َّاٌزََٔٓ رَىٌََّىِا ِِٕٔ ُىُِ َىِ َ اٌْزَمًَ ا
. ﴾ ٍُُْٔاٌٍََّٗ غَفُىسْ َح
"Касоне аз шумо дар рӯзе, ки ду гуруц ба цам расиданд,
рӯй гардониданд, ҷуз ин нест, ки шайтон (ба кайфар) бахше
аз дастовардашон ононро (аз ҷой) лағжонид ва ба ростк
Худованд ононро бахшид, бе гумон Худованд омурзандаи
бурдбор аст".
Имом Ҷаъфари Содиқ фармуданд: Магар ин аст, ки
Худованди мутаъол аз онон дар гузашта ва цамаро бахшида
аст.
.﴾ ٍُُْٔ وٌََ َمذِ ػَفَب اٌٍَُّٗ َػِٕ ُهُِ بَِّْ اٌٍََّٗ غَفُىسْ َح...... ََٓٔ﴿ِبَّْ َّاٌز
Муцаққиқи китоб мефармояд: матлабро дар цошияи
китоб ба цамин сурат жфтам, аммобо ин оят бар Абӯбакр
ишкол ворид кардан дуруст нест, зеро Сиддиқ (р) аз касоне
буд, ки дар ғазваи Уцуд дар канори Пажмбар (с) собит монд
ва фирор накард, зеро сездац нафар аз муцоҷирин бо
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Пажмбар(с) истиқомат карданд, ки баъзе иборатанд: аз
Абӯбакр, Умар, Алк, Талца, Абдуррацмон бин Авф ва Саъд
бин Абиваққос (р).
Ва касоне, ки дар он рӯз пушт карданд, вале тавба
карданд ва Худованд тавбаашонро пазируфт, ба цеҷ унвон
наметавон онро дастовез қарор дод. Бар фарз агар дастовез
цам буд, акнун нест, чун ба насси ояти карима Худованд
ононро бахшид.

Ояти Завилқурбо
Ин далеле, ки Рофизк ба он истидлол карда ва хоста
фарзияти муцаббати Алк (р) ро бо он собит кунад, дуруст
нест. Зеро дар тафсири он аз олимтарин мутааххирини
Сацоба, муфассири Қуръон ва боризтарин чецраи илмии
Ацли байт баъда аз Алк (р), яъне Абдуллоц бин Аббос (р)
чунон, ки дар Сацицайн оварда аз Саъид бин Ҷубайр нақл
шуда, ки гуфт: аз Ибни Аббос дар тасири ояти: ﴾ ُِ ﴿ ُل ًْ ال ؤَ ِعإٌَُ ُى54.
ًَ َػٍَُِٗٔ َؤجِشاً بٌَِّب اٌَّْ َى ٖدحَ فٍٔ اٌْ ُم ِشثпурсида шуд: саъид гуфт: "ٗ"ؤْ الرىروا حمّذا ه لشاثزر,
Ибни Аббос гуфт: Аҷала кардк! ( )ػجٍرذцеҷ шохае аз қабоили
Қурайш нест магар ин, ки Расули Худо (с) ба онон робитаи
хешовандк дорад, лизо фармуданд: Ман аз шумо подош
намехоцам, он чк мехоцам ин аст, ки робитаи хешовандие,
ки байни ман ва шумост барқарор нигац доред. Инаст
мафцуми ояти карима.
Худованди мутаъол нафармуд: ()بال ادلىدح ٌٍمشىب, ж ( ٌبال ادلرىدح ٌرزو

)اٌمشىب, чунон чк дар бораи хумс фармуд: ََّْ ﴿ وَا ِػٍَُّىا َؤَّٖٔب َغِٕ ُِّزُِ ِِٔٓ شٍَِءٍ َفإ55.
﴾ًٌٍََّٔٗٔ ُخُّغَُٗ ؤٌٍَشٖعُىيِ ؤٌَزٌٔ اٌْ ُم ِشث
Цамчунин дар ояти Фай дар сураим Цашр агар ин низ
чунин меомад, истидлоли ин мард дуруст мебуд.
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Тафсири Рофизицо
Равофиз дар бораи ин оят цадиси ҷаълк ва дуруғинро аз
Ибни Аббос (р) нақл мекунанд, ки вақте оят:
. ﴾ًَ﴿ُلًْ ال ؤَ ِعإٌَُ ُىُِ َػٍَُِٗٔ َؤجِشاً بٌَِّب اٌَّْ َى ٖدحَ فٍٔ اٌْ ُم ِشث
нозил шуд, гуфтанд: эй Расули Худо қаробати шумо
кист, ки маваддаташ бар ом воҷиб шудааст? Фармуд: "Алк ва
Фотима ду фарзанди онцо".
Ҷаълк будани ин ривоят ба қадре ошкор аст, ки нижзе ба
бацс надорад, чун сураи Шӯро ва тамоми сурацое, ки бо )ُ(ح
шуруъ мешавад (ٗ )حرىُُِ عرجؼдар Макка нозил шуда, ки дар он
замон цануз издивоҷи Алк ва Фотим (р) набуда, то ин, ки
фарзанд дошта бошанд!.
Аммо муцаббати эшон воҷиб аст, цамчунон, ки
муцаббати умуми Сацоба воҷиб аст, ба вижа собиқини
аввалин, ки дар имон аз бақия сабқат гирифтанд ва ӯ бидуни
шак аз собиқин аст ва далоиле, ки имоми Содиқ (р) дар
бораи муцаббати Сиддиқ фармудаанд, инҷо низ интибоқ
дорад.
Иллати дуввуме, ки сабаби вуҷуби муцаббати эшон
мешавад, қаробати (писари амак) ва мусоцарати (домод)
эшон бо Пажмбар (с) аст, зеро ки эшон аз поктарин ва
некӯтарин афроди Ацли байти Пажмбар (с) буданд, ки
муроъоти цуқуқи ононе, ки аз ин Байти тоцираи мӯмин
цастанд, бар мо воҷиб аст.

Абӯбакр сардори уммат
Ояти мазкур аз сураи Цашр аст, ки дар воқеъ байни
дӯстон ва душманони Сацобаи Пажмбар (с) фарқ мегузорад
ва матлаберо, ки имом Содиқ (р) фармуданд низ дар бар
мегирад.
Цамчунин Уламо фармудаанд бинобарин мафоди ин
ояти карима касе, ки Сацобаи Пажмбар (р) дашном дицад ва
56
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лаън кунад ва бо онон кина дошта бошад дар моли Фай
сацме надорад.
Ва Абӯбакр (р) сардори Сацоба ва афзалтарини онон аст
ва ҷузъи аввалин касоне аст, ки машмули ояти каримаи
сураи Тавба ояти 100 қарор мегирад, ки мефармояд:
َٖاٌزََٔٓ اٖرجَؼُى ُُِ٘ ثِِةحِغَبْٕ َسػٍَٔ اٌٍَُّٗ َػِٕهُُِ وَ َسػُىا َػُِٕٗ وََؤ َػذ
َّ ﴿وَاٌغٖبثِمُىَْ اٌْإَوٌُٖىَْ َِٔٓ اٌُّْهَب ِجشََِٓ وَاٌَْإِٔظَبسِ و
. ﴾ُُُٔحزَهَب اٌَْإِٔهَبسُ خَبٌٔذََٔٓ فُٔهَب َؤثَذاً رٌَٔهَ اٌْفَىِصُ اٌْ َؼظ
ِ َجشٌِ ر
ِ ٌََ ُهُِ َجٕٖبدٕ ر
"Пешравони нахустин аз Муцоҷирин ва Ансор ва касоне,
ки ба некукорк аз онон пайравк карданд, Худованд аз онон
хушнӯд шуда ва (онон низ) аз ӯ хушнӯд шуданд ва барояшон
боғцое, ки фурудасти он ҷӯйборон равон аст, омода сохта, ки
дар он ҷо цамеша ҷовидонанд, ин комжбии бузург аст".
Ва дигар ожте, ки эшон ва соири Сацобаро мадц ва
ситоиш мекунад ва цамчунин ацодиси бешуморе, ки дар ин
замина омада аст.

Дидгоци муцими имом Содиқ
Имом Содиқ дуруст фармуданд, ки буғзи Абӯбакри
Сиддиқ куфр аст, зеро буғзи эшон буғзи касест, ки Худо ва
Расул аз ӯ ситоиш карда ва ӯро дӯст дошта ва ба ӯ муждаи
бицишт дода аст.
Ва цамчунин дашном ва лаъну такфир ва иттицоми
Сиддиқ ба нифоқ дар воқеъ дашном ва иттицоми касе аст, ки
аз вай ситоиш карда ва розк шуда, гӯж чунин шахсе царфи
Худо ва Пажмбарро рад карда ва онцоро такзиб мекунад, ки
бидуни шак ин куфр аст.
Лизо ин нас ва иршоди сареци имом Содиқ барои
бисжре аз касоне, ки муддаъии имомат ва исмат ва пайравк
аз Цазрат цастанд, ҷойи таъаммул аст, ба вижа касоне, ки на
танцо Сиддиқро лаън ва такфир мекунад ва ба шумули
соири Сацоба цамаро муртад ва кофир мехонанд, ки лаън ва
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нафрин ва кинапарварк алайци ононро аз бецтарин
ибодатцо медонанд.

Санади як цадис
Цадисро бо ин лафз Цоким дар "мустадрак" (3/167) аз
Абдуллоц бин Масъуд (р) оварда, онро сацец гуфтааст ва
имом Зацабк низ бо ӯ мувафиқат карда аст ва Табаронк дар
"муъҷами кабир" ва Цайсамк дар "маҷамаи завоид" (9/189)
оварда ва изофа мекунад: ( ٗوفُٗ ػجذ اٌشضبٓ ثٓ صَبد ثٓ ؤٔؼُ وفُٗ خ ف وثمُخ سجبٌر
)سجبي اٌظحُح.
Цамчунон цадисро бо ин лафз шайх Албонк дар
"силсилаи ацодиси сацец" (1/358) цасан қарор дода аст.
Аммо тамоми цадис ғайр аз ҷумлаи ()ؤثىمهب خرًن ِٕرهّب, лафзи
мутавотир аст, ки Мановк онро дар "ал-файз" оварда, пеш аз
вай цам имом Ацмад онро дар чанд ҷой аз муснадаш оварда
аст (3/3 ва 62 ва 64 ва 80) ва (5/391) ва имом Тирмизк низ дар
ҷомеъаш онро овардааст (4/329) ва (2/307) ва дигарон.
Ин цадис аз гуруце аз Сацоба, аз ҷумла Абӯсаъид,
Цузайфа, Умар, Алк, Баро бин Озиб, Абӯцурайра, Ҷобир ва
Қурра бин Ижс (р) нақл шуда аст.
Ин иснод ҷайид аст, ҷуз ин ки имом Зайнулобидин аз
ҷадаш Алк мустақиман цадис ривоят накарда аст, зеро эшон
дар соли 37 циҷрк таваллуд шудааст, ки ин худ мерасонад
исноди нусхаи Зоцирия дурӯст аст.
Ин цадис аз гурӯце аз Сацоба аз ҷумла, Алк, Анас,
Абӯцузайфа, Ҷобир ва Абӯсаъид (р) нақл шудааст.
Ва ин цадиси Алиро Абдуллоц аз Ацмад дар муснад
(1/80), Ибни Асокир дар таърихи Димишқ (9/307) ва
Тирмизк дар ҷомеъ (4/310) ва Ибни Моҷаи Қазвинк дар
сунан (шумораи 94/100) ва дигарон овардаанд.
Ва шайх Албонк онро дар силсилаи сациц (шумораи 844)
муфассал тахриҷ карда ва цукм ба сиццати он кардааст.
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Аз фазоили Ойшаи Сиддиқа (р)
Имоми Содиқ (р) қасдан дар ин ҷо аз ҷавоб додан
чашмпӯшк кардааст, зеро ин суол бе натиҷа аст, чк натиҷае
цосил мешавад, агар Ойша бецтар аз Фотима ж Фотима
бецтар аз Ойша (р) бошад.
Яке духтари гиромии Расули Худо (с) ва сардони занони
бицишт ва дигаре цамсар ва мацбуба ва цамроци эшон дар
бицишт аст ва кина ва дӯшманк ва лаъну нафрини цар яки
онон дӯшманк бо худи Расули Худо (с) аст.
Ойша мацбубаи Расули Худо (с), балки мацбубтарин
занон дар назди эшон аст, чуноне, ки дар Сацицайн аз
цадиси Анас омада аст, ки аз Расули Худо (с) пурсида шуд:
Мацбубтарин мардум дар назди шумо кист? Фармуд:
"Ойша". Пурсиданд аз мардон чк касе? Фармуданд: ""ؤثى٘رب,
"падараш".
Ва цамчунин дар сацеци Муслим омада, ки Расули
гиромк (с) ба Фотима (р) фармуданд: ""ؤٌ ثُٕخ! ؤٌغذ! ربرجٌن ِرب ؤحرت,
"духтари азизам! Магар ин нест, ки он чк ман дӯст дорам, ту
цам дӯст медорк?". Арз карданд: Бале! Фармуданд: "ٖ"فإحيب ٘رز,
"пас Ойшаро дӯст дошта бош".
Ин замоне буд, ки байни цамсарони Пажмбар (с) бо
цазрати Ойша (а) рақобат вуҷуд дошт ва цазрати Фотима аз
тарафи онон хидмати Пажмбар (с) омада буд, то шикояти
ононро ба цазрат бирасонад ва аз Пажмбар (с) бихоцад, ки
Ойша ро бар дигар цамсаронаш тарҷец надицад.
Чунон, ки дар Сацицайн аз цадиси Анас омада аст, ки
цазрат фармуданд: "
."َ"فؼً ػبَشٗ ػٍٍ إٌغبء وفؼً اٌثشَذ ػٍٍ عبئش اٌطؼب
"Бартарии Ойша бар дигар занон, мисли бартарии сарид
бар боқимондаи таъом аст".
Ва дар сацици Бухорк омада аст, ки Уммор бин Ёсир (р)
бар минбари Кӯфа хутба хонд ва Алк ва имом Цусайн
нишаста буданд, дар бораи Ойша (р) фармуд: ( بين ؤػٍُ ؤهنب صوجزرٗ ه
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)اٌرذُٔب و اِخرشح, (ман яқин дорам, ки Ойша дар дунж ва охират
цамсари Пажмбар (с) аст, аммо Худованд шуморо мавриди
озмоиш қарор дода, то бубинад, ки аз ӯ пайравк мекунед, ж
цамсараш.
Ва Ибни Циббон дар сацицаш аз цадиси Саъид бин Касир
аз падараш аз Ойша (р) ривоят мекунад, ки Пажмбар (с) ба
Ойшаи Сиддиқа фармуданд: " "بِب رشػٌن ؤْ رىىين صوجيت ه اٌرذُٔب و اِخرشح,
"ож розк нестк ки дар дунж ва охират цамсари ман бошк?.
Ин бахш бисжр андаке аз фазоили модари мӯминон,
афифаи тоцира, Ойшаи Сиддиқа, цумайрои илм ва фиқцу
дониш ва завҷаи тоцираи Расули Худо (с) аст.
Цоло қазоват кунед, ки ин модари мӯминон, ки Худованд
аз болои цафт осмон бо чандин ояти нӯронии Қуръон ба ӯ
иззат ва ифтихор бахшида ва тоҷи саъодат ва ифофу тақворо
бар сари ӯ ницода, агар касе бо вай буғзу кина ва душманк
дошта бошад ва ӯро мавриди дашному лаън ва нафрин
қарор дицад, ва чк басо аз ин цам по фаротар гузорад ва ба
иффату поки ӯ шак ва тардид кунад ва ӯро (ба Худо паноц
мебарам) кофир ва дӯзахк бихонад, чк ҷойгоце дар дин
дорад? Ва чунин касеро тибқи кадом меъжр бояд мусалмон
донист?
ْثىش ِطهشح اإلصاس حظب
ؤوشَ ثؼبئشخ اٌشػٍ ِٓ حشح
ْوػشوعٗ ِٓ صبٍخ إٌغىا
ٍٖ٘ صوج خًن األٔجُبء وثىش
ٍْ٘ حجٗ طذلب ث ؤد٘ب
ٍ٘ ػشعٗ ٍ٘ ؤٔغخ ٍ٘ آٌفخ
(Чк қадар мукарраму муъззаз ва озодаст, Ойшаи
бокираи тоцирае, ки бар покк ва иффати ӯ Худованд гувоцк
додааст. ӯ цамсари бецтарини Пажмбар ва танцо цамсари
бокираи ӯст, ки аз мижни цамсарон фақат ӯ ифтихори арӯс
буданро доштааст. Оре ӯ арӯси ва ӯ мунис ва ӯ василаи
улфати Цазрат буд ва бидуни шак ӯ аз рӯйи садоқати ӯ
мацбубаи Цазрат (с) буд!".
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Аз фазоили Фотимаи Зацро (р)
Фотимаи батул, бинти тоцира ва ханаки чашми Расули
гиромк (с) аст. Дар Сацецайн аз цадиси Ойш (р) ривоят
шуда, Расули Худо (с) қабл аз вафоти мариз буданд ва дар
цуҷрои Ойша (р) бар бистари беморк буданд.
Фотима (р) хидмати Цазрат (с) омад. Цазрат чизе дар
гуши батул гуфтанд, ки ӯ ба гиря афтод! Фармуданд:
.""اِب رشػٌن ؤْ رىىين عُذح ٔغبء اً٘ اهٕخ او ٔغبء اٌؼبدلٌن
"Ож дӯст надорк, ки сардори занони бицишт (ж сардори
занони ҷацон) бошк? Цазрати Фотима (р) бо шунидани ин
ҷумла хандид ва пас аз Пажмбар (с) вай аввалин касе буд, ки
аз Ацли байти Цазрат (с) ба эшон пайваст.
Модари
гиромк
цазрати
Фотимаи
Зацро,
уммулмӯминин Хадиҷа бинти Хувайлид (р) цамсари
гиромии Расули Худо (с), афзалтарин занони ҷацон аст.
Фарзандони Фотимаи Зацро, Цасан ва Цусайн, сардорони
ҷавонони бициштанд ва Умми Кулсум, цасари Умари Форуқ
(р) аст.
Цамсари цазрати Фотима (р), Амири мӯминон Алии
Муртазо (р), халифаи чацорум, писарамуйи Расули Худо (с)
аст, ки Цазрат байни худаш ва Алк (р) муохот ва бародарк
барқарор карданд, ки иншоаллоц дар дунж ва охират
барқарор хоцад буд.
Фазоили Зацрои батул машцур ва маъруфтар аз он аст,
ки касе инкораш кунад.
Муфозала байни Фотимаи Зацро ва модари гиромиаш,
Хадиҷаи бовафо ва байни Сиддиқа (р), ки кадом яказ онон
бецтар ва афзал аз дигаре аст, мавзуъест, ки дар бораи он
ихтилофи назар вуҷуд дорад ва дар айни цол самара ва
натаҷае низ надорад.
Аммо бетардид буғзи цазрати Зацро дар воқеъ буғз бо
Расули Худо (с) аст, ки ҷуз мунофиқ, ки аз худи дини Илоцк
кина ба дил дорад, каси дигаре ҷуръати онро надорад:
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ٌأكسو بفاطًة نبطىل وبعهها ومبٍ مها حملًد سبطا

ٌغضباٌ أصههًا بسوضة أمحد هلل دز ألصم و نغصا
"Чи қадар мукаррам ва муаззаз аст Фотимаи батул ва
шавцараш ва чк қадар муаззаз ва мукаррам аст ду нувосаи
гиромии цазрати Муцаммад (с), Цасан ва Цусайн, инцо ду
шохаи дарахте цастанд, ки дар боғи Ацмад риша дорад,
хушо ба саъодати асли дарахт ва ду шохааш".

Аз мувофақоти Умари Форуқ
Ояти карима аз сураи Ацзоб аст, ки Худованди мутаъол
мефармояд:
﴿ٌَا أٌَُّهَا نَّرٌٍَِ آيَُُى ال تَدِخُهُى بٍُُىتَ نَُّبًِِّ إِنَّا َأٌْ ٌُؤِ َذٌَ نَكُىِ ِإنَى طَعَاوٍ غٍَِسَ ََاظِسٌٍَِ ِإََرياُِ َونَكِريٍِ إِ َذ

ُّ َُّدعٍِتُىِ فَادِخُهُى فَئِذَ طَ ِعًِتُىِ فَاَِتَشِسُو وَال يُسِتَ ْأَِسِنيَ ِنحَدٌِثٍ إٌَِّ َذنِكُىِ كَاٌَ ٌُؤِذِي نَُّبًَِّ فٍََسَِتحًٍِِ يُِِكُىِ َو نه
ال ٌَسَِتحًٍِِ يٍَِ ْنحَقِّ َوإِ َذ سََأنُْتًُىٍَُّْ يَتَاعاً فَاسِأَنىٍَُّْ يٍِِ وَزَ ءِ ِحجَابٍ َذنِكُىِ َأطْهَسُ نِقُهُىبِكُىِ وَقُهُىبِهٍَِّ وَيَريا

. ﴾ًكَاٌَ نَكُىِ َأٌْ ُتؤِذُو زَسُىلَ نهَِّّ وَال َأٌْ تَُِ ِكحُى أَ ِش َو جَُّ يٍِِ بَعِدِ ِ َأبَدً إٌَِّ َذنِكُىِ كَاٌَ عُِِدَ نهَِّّ َعظًٍِا

"Эй касоне, ки имон овардаед, ба хонацои пажмбар дохил
нашавед, магар шуморо ба хӯрдани таъоме фаро хонанд, бе
он ки мунтазир биншинед, то таъом цозир шавад. Агар
шуморо даъват кунанд, дохил шавед, ва чун таъом хӯрдед,
пароканда гардед. На он ки барои саргармк сухан оғоз
кунед. Албатта ин корцо Пажмбарро озор медицад ва ӯ аз
шумо шарм медорад, Вале Худо аз гуфтани цақ шарм
намедорад. Ва агар аз занони пажмбар чизе хостед, аз пушти
парда бихоцед. Ин кор цам барои дилцои шумо ва цам барои
дилцои онцо покдорандатар аст. Шуморо набояд, ки
пажмбари Худоро бижзоред ва на он ки занцояшро баъд аз
вай царгиз ба занк гиред. Ин корцо дар назди Худо гуноце
бузург аст".
Ин оятро уламо,ояти Циҷоб номидаанд, зеро Пажмбар
(с) баъд аз ин оят ба цамсаронаш дастӯр доданд циҷоб
кунанд. Ин оят низ мувофиқи раъй Умари Форуқ (р) нозил
58
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шуд, ки ба Расули Худо (с) машварат доданд, ки ба занон
дастӯри циҷоб содир кунанд.
Сабаби нузули ин фармудаи Худованд:
.﴾ٌٍَّٔٗ﴿وََِب وَبَْ ٌَ ُىُِ َؤْْ رُ ِارُوا سَعُىيَ ا
чунонки ривоят шуда, инаст, ки баъзе тасмим доштанд,
баъд аз Расули Худо бо баъзе цамсарони эшон издивоҷ
кунанд, лизо уламо иҷмоъ доранд, ки тамоми цамсароне, ки
дар цангоми вафоти Расули Худо (с) зинда буданд, издивоҷ
бо онон царом аст, зеро ки онон тибқи насси Қуръони
карим: ﴾ ُِ ﴿ اٌٖٕجٍِٗ ؤَوًٌَِ ثِبٌُّْاِ ٌِِٕٔنَ ِِٔٓ َؤِٔ ُفغِ ِهُِ وَؤَصِوَاجُُٗ ؤُِٖهَربرُ ُهмодарони мӯминон
цастанд ва ононр дар дунж ва охират цамсарони цазрат (с)
цастанд.

Нақши мунофиқин дар ҷанги Ҷамал
Имом Содиқ (р) ба умуми ояти карима дар бораи
"азият" истидлол карда, ки мақсуди Рофизк аз тарци суол,
таън дар Уммулмӯминин Ойшаи Сиддиқа (р) буд. Сирфан
ба далели ин, ки цазрати Сиддиқа (р) ба дунболи шацодати
цазрати Усмон (р) ҷузъи касоне буд, ки мехостанд қотилони
цазрати Усмонро муцокима кунанд.
Аммо мутаъассифона онон бо соири мунофиқин тавре
барномарезк карданд, ки на танцо дастгир ва муцокима
нашаванд, ки сулци омодаи байн ду лашкарро ба ҷанг
мубаддал карданд, ки дар натиҷа ин макру дасисаи
мунофиқин цазорон нафар кушта шуданд ва ин ҷанг ба
ҷанги Ҷамал шуцрат жфт.
Иллати номгузории ин ҷанг ба ҷанги Ҷамал ин буд, ки
цазрати Сиддиқа (р) дар дохили цувдаҷ ва бар болои шутур
савор буданд, ба унвони як ҷомеъаи башарк ва инсонцои одк
ва ғайри маъсум, ин гуна умур хеле табиък аст, чунонки
Худованд дар сураи Цуҷурот мефармояд:
. ﴾طٍٔحُىا َثَُِٕ ُهَّب
ِ ﴿وَِبْْ طَبئٔ َفزَبْٔ َِٔٓ اٌُّْاِ ٌِِٕٔنَ ا ْلَزَزٍُىا َفَإ
59
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"Агар ду гуруце аз мӯминон бо цам ба ҷангу қитол
пардохтанд, пас байни онон сулц барқарор кунед".
Қуръони Карим цар ду тоифаро на танцо мусалмон,
балки мӯмин номидааст ва худи цазрати Алк (р) низ вақте
дар бораи Хавориҷ аз эшон пурсида шуд, ки ож кофиранд ж
мусалмон? Фармуд: "«»ِٓ اٌىفش فرشوا اخىإٔرب ثغرىا ػٍُٕرب, "онцо аз куфр
фирор карданд, бародарони мо цастанд, ки алайци мо
бағоват карданд".
Мантиқи баъзе таъаҷҷубовар аст, ки мегуянд, касоне, ки
бо Алк ҷангиданд, наметавонанд мусалмон бошанд!! Ож бояд
мантиқи Қуръон ва цазрати Алиро бипазирем ва цамаи
ононро мӯмин бидонем, ки дар иҷтицодашон ба хато
рафтанд ва мустациққи як аҷр шуданд ва ж мантиқи оқожнро
бипазирем ва ҷуз иддае каме, соири уммати Исломиро аз
доираи Ислом хориҷ бидонем?!.
Бинобарин таъне, ки ин Рофизк бар модари мӯминон,
Ойшаи Сиддиқа (р) вороид мекунад, дар воқеъ таън бар
Пажмбар (с) аст ва аз озор ва азияти он тоцираи афифа ба
худи Пажмбар (с) озор ва азият мерасад.
Чун Ойшаи Сиддиқа (р) бо цазрати Алк (р) наҷангид ва
на ба қасди ҷанг берун рафт, на бо Алк ва на бо каси дигар
балки ба қасди сулц ва вацдат мижни мусалмонон хориҷ
шуданд.
Бар хилофи дидгоци баъзецо, ки таърихро тацриф
мекунанд ва цақоиқро баръакс ҷилва медицанд, цомижн ва
мусаббибони ин тацриф таърих, ки дар воқеъ аз кина ва
душманк бо Сацоба ношк мешавад, муддаъи цастанд, ки
цазрати Ойша (р) барои ҷанг хориҷ шуданд, ки ин хилофи
воқеъият аст.
Ҷангро мунофикин доман заданд, касоне, ки аза
дастгирию муцокама ва расвок метарсиданд, ки тақдир
чунин шуд, ки ин ҷанг цамзамон шуд, бо хуруҷи Ойша ва
дигар Сацоба (р).
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Хилофати Уммати Муцаммадк
Ин ояти сегонае, ки имом Содиқ (р) зикр кардаанд,
далолат мекунад, ки умматро Худованд халифа қарор дода,
яъне онцо нисбат ба гузаштагон халифа ва ҷонишини онон
цастанд, ки баъзе ҷонишини баъзе дигаре мешаванд.
Чунинки Абӯбакр ҷонишини Расули Худо (с) ва Умар
ҷонишини Абӯбакр (р) ва Усмон ҷониниши Умар ва Алк
ҷонишини Усмон (р) шуданд ва ба цамин сурат яке пайи
дигаре баъдицо ҷонишини қаблк мешаванд. гӯж имом Содиқ
аз ин оят ва ожти дигар бардошт кардаанд, ки чун ин уммат
ҷонишини умматцои гузашта дар рӯйи замин аст. Аввалин
ацди ҷонишинии воқеъии ин уммат ацди Пажмбар (с) буд, ки
уммати баъд аз Пажмбар (с) бар хилофати Абӯбакр
мутаффиқ шуданд, сипас бар Умар, сипас бар Усмон, сипас
бар Алии Муртазо (р).
Вақте ин иттифоқ пеш омад, дар воқеъ уммат ба маънои
воқеъии ҷонишини рӯйи замин шуданд. Аллоцу аълам.
Лаказацу )ٖ( )ٌىرضбо лом ва коф, рои нуқтадор ва цо), яъне
ӯро аз пушт тела дода ва гоце "лакз" ба маънои тела додан ва
задан бо цам меояд, дар ин сурат вакз номида мешавад: َُٖ﴿وَ َو َض
﴾ٍَُُِِٔٗىعًَ فَمَؼًَ َػ60 .

Хулафои рошидин аввалин мисдоқи ожт
Он чк дар назди уламо дар бораи тафсири ояти ахири
сураи Фатц машцур аст, адами таъйин ин сацоба аст, зеро
инцо сифоти оме ас, ки дар ашхоси муъайяни мацдуд
намешавад.
Бинобарин оят ҷанбаи умумк дорад. Цар кас ки ин
сифотро доро бошад, машмули ояти карима қарор мегирад.
Масалан сифати: .61﴾َُُاٌزََٔٓ َِؼَُٗ ؤَ ٔشذٖاءُ َػًٍَ اٌْىُفَّبسِ ُس َحَّبءُ َثَُِٕه
َّ و,﴿ сифати омест,
ки бар цамаи Сацоба (р) интибоқ дорад ва барои тахсиси цар
умуме далел ж сабаб нузуле бояд бошад, то ин ки интибоқ
60
61

: Сураи қасас 15
: Сураи Фатц 29
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увло ва сонавк дошта бошад. Албатта тамоми сифоти мадц
ва ситоиш дар Қуръон карим нисбат ба бақияи мӯминони
Сацоба (р) ба шумули Сацобаи Ацли байт мисдоқи аввали он
цастанд.
Бинобарин афродеро, ки имоми Содиқ (р) ном
бурдаанд, Абӯбакр Сиддиқ ва Умар Форуқ ва Усмони
зиннурайн ва Алии Муртазо (р) ҷузъи аввалин касоне
цастанд, ки ояти карима шомили цолашон мегардад.

Лузуми тавбаи фаврк
Царфи ман дар калимаи "ُ "ِٕهдар ин ояти карима "бажнк"
аст, ки барои бажни ҷинс омада, ки манзур ҷинси Сацоба аст.
Чунончк цазрати Содиқ (р) фармуданд ва ин иҷмоъи
муфассирин дар тафсири ояти карима аст.
Ва аз ҷумлаи ﴾َ ﴿ ٌَُغُٔظَ ثِ ِهُُ اٌْىُفَّبسдар ояти карима, имом Молик
ва баъзе дигар аз Уламо истидлол кардаанд, ки агар касе бо
Сацобаи Пажмбар (с) буғз дошта бошад, кофир мешавад,
зеро касе, ки Сацобаро дашном дицад ва бар онон таън
ворид кунад ва бо онон буғзу кина дошта бошад, бо онон
ғайз гирфта ва касе, ки бо онон ғайз дошта бошад, ба насси
ояти карима кофир мешавад.
Пас Худованд наҷот дицад аз фитнаи такфир ва цукм ба
иртидод ва нифоқи Сацоба (р), ки воқеъан хатарнок аст.
Мутаасифона ин мараз ноогоцона дар байни баъзе аввом
низ сироят карда ва кинаву дӯшманк бо Сацоба ва ацжнан
цукм ба куфру нифоқи онон низ аз забони баъзецо шунида
мешавад, ки қатъан тавба ва истиғфор аз ин ҷинояти бузург,
ки Худо накарда, мӯҷиби куфри инсон мегардад, лозиму
зарурк ва ғайри қобили таъхир аст.
Бояд цар чк зудтар инсон тавба кунад ва қалбашро
нисбат ба ин авлижи поки Илоцк соф гардонад ва ба вижа
ояти карима:
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ْ﴿ َسٖثَٕب اغْفٔشِ ٌََٕب ؤٌَِةخِىَإَِٔب َّاٌزََٔٓ َعجَمُىَٔب ثِبٌْٔإديَبْٔ وَال رَجِ َؼًْ فٍٔ ُلٍُىِثَٕب ٔغٍّبً ٌٍَّٔزََٔٓ آ َُِٕىا َسٖثَٕرب ِبٖٔرهَ سَئُوف
.

﴾َُُٔسح

"Парвардигоро! Моро ва он бародаронамонро, ки дар
имон овардан аз мо пешк гирифтанд, бижмурз ва дар
дилцои мо цеҷ кинае дар цаққи касоне, ки имон овардаанд,
қарор мадец. Парвардигоро! Туйи, ки бахшандаи
мецрубонк".
Худож тавфиқ ва қабули тавба аз ту металабем.
Ин иснод ҷайид аст, агар симоъи имом Зайнулобидин аз
ҷадаш, Алк бин Абӯтолиб (р) сацец бошад, албатта аз нусхаи
зоцирия собит аст ва ин нусхаи муътамад ва мувассақе аст,
ки аз аслк қавитар аст. Албатта цадисро бо ин лафз нажфтем
ва на дар тафсири ояти сураи Зумар, ки имом Содиқ (р) ба
он истидлол кардаанд.

Сацоба пешгомон дар Цашр
Аз цадисе, ки имом Содиқ ривоят кардаанд, алфози
мухтасартаре низ вуҷуд дорад, аз ҷумла ривояти Ибни Умар
(р), ки марфуъ аз Расули Худо (с) ривоят аст, ки фармуданд:
 مث ػٍٍ مث ؤيت اً٘ اٌجمُغ مث أزظش اً٘ ِىرخ،ْ"ؤٔب اوي ِٓ رٕشك ػٕٗ االسع مث اثىثىش مث ػّش مث ػثّب
."فزٕشك ػٕهُ مث َمىَ اخل ئك
"Мулло Умар бин Хазр онро дар сираташ аз Ибни
Муциби Табарк дар "рижзу-назра" (1/52) оварда аст.
Цамчунон Абӯцотами Розк дар фазоили Умар онро аз Ибни
Муциб (1/164) нақл кардааст.
Ва аз Алк бин Абӯтолиб ривоят аст, ки арз кард: эй
Расули Худо! Аввалин касе, ки дар рӯзи қижмат аз ӯ цисоб
гирифта мешавад, кист? Фармуд: Абӯбакр! Арз кард, сипас
ки? Фармуданд: Умар! Арз кард: сипас ки? Фармуданд: " مث ؤٔذ َب
ٍٍ"ػ. Гуфтам: эй Расули Худо! Усмон куҷост? Фармуданд:
."ْ"بين عإٌذ ػثّبْ حبجخ عشا فمؼب٘ب عشا فغبٌذ اهلل ؤْ ال حيبعت ػثّب

62
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Ман аз Усмон чизе пинцонк хостам, ӯ онро пинцонк ба
ҷо овард, лизо аз Худованд хостам, ки аз Усмон цисоб
нагирад.
Цофиз бин бушрон ва Ибни Саммон дар ( ادلىافمخ ثرٌن آي اٌجُرذ
)واٌظرجبحخ, ва шабеци онро Хуҷандк дар Арбаъина овардаанд.
Цамчунин Ибни Муцибби Табарк (2/32) низ онро нақл карда
аст. Аммо лафзе, ки дар матн омада, инаст,ки Расули Худо
(с) аз қотилини Умар ва Алк ном гирифтааст.
Дар ин ҷо имом Содиқ (р) таъкид мекунад, касе,ки бо ин
чацор нафар, ж ба яке аз онон буғзу кина биварзад, ж касоне,
ки ононро такфир мекунанд, ж муртад мехонанд, бе тардид
кофир аст ва аъмолаш ҷуъзи аъмоли касоне аст, ки Худованд
дар бораи онон фармуда: 63﴾ً﴿وََلذٔ َِِٕب بًٌَِ َِب َػ ٍُّٔىا ِِٔٓ َػ ًٍَّ فَجَ َؼ ٍَْٕبُٖ َ٘جَبءً َِِٕثُىسا
"Ба цар гуна коре, ки карданд, мепардозем, сипас онро
(чун) ғубори барбод рафта мегардонем".
Алцамду лиллоци раббилоламин ва саллаллоцу ало
Муцаммадин ва Олици тоцирина ва саллам.

63

: Сураи Фурқон 23
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Натиҷагирии мутарҷим
Пас донистем, ки имом Содиқ (р), ки имоми Ацли байт
дар замони худаш буд, душманони Сацобаро ва касоне, ки
бо онон буғзу кина доштанд ж ононро дашном медоданд
мусалмон намедонист ва ин мутобиқи ожти Қуръони карим
ва ақволи уламои уммат, аъам аз Сацоба ва Тобиъин ва
Табатобиъин аст.
Бинобарин ҷуз касе, ки аз цавову цаваси нафс ва аз
шайтон пайравк мекунад ва ж надониста бозичаи дасти
душманони Ислом қарор гирифта, цеҷ мусалмоне ҷуръат
надорад, ки ба Сацобаи Пажмбар (р) тавцин кунад ж ононро
кофир ва муртаду мунофиқ бихонад, ж ононро лаън кунад.
Худованд цамаи муслиминро аз шарри шайтон ва
нафсцо ва дӯшманони ҷинни ва инсиашон наҷот бахшад ва
дилцои цамаро ба Қуръон ва Суннат ва муцаббати Сацоба ва
Ацли байт(р) ҷамъ кунад ва ба онон тавфиқи вацдат ва
иттицод ва якдилк иноят фармояд ва сояи цар гуна шару
нифоқ ва ихтилоф ва чанддастагк ва кинаву душманиро аз
сарашон дӯр кунад.
Худож! Аз ту мехоцем, ки уммати Исломиро муттацид
бигардонк ва ононро бар душманонашон, ки душманони
дин ва Қуръон цастанд, пирӯз ва сарфароз бигардонк.
Худож! Аз ту оҷизона мехоцем, ки тамоми асбоб ва
авомили ихтилофро аз мижни уммат решакан кунк ва барои
цамеша дилцои муслимини ҷацонро ба цам пайванди
муцаббат ва ухуват дицк.
Худож! Касоне, ки дар мижни уммат тухми ихтилоф ва
кинаву душманк мекоранд, цидоят кун. Агар цидоят дар
тақдирашон нест, Худож цалок ва нобудашон бигардон.
Ва Худож! Туро шоцид мегирем, ки ба хотири ту бо цама
дӯстони ту дӯст цастем ва цар касеро, ки ту дӯст доштаи ж
дӯст медорк ж дӯст хоцк дошт, цамаро дӯст медорем ва аз
цама дӯшманонат нафрату инзиҷор дорем, вале аз ту
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мехоцем, ки онцоро низ цидоят кунк ва хазоини ту пур аз
цидоят ва бицишти ту бузург аст.
Худож! Цама башариятро ба роци рост, цидоят кун ва
цама цидоятшудагонро бо якдигар мутаццид ва муттафиқ
бигардон.
Худож! Тамоми асбоби тафриқаву ихтилофро нобуд
фармо ва цама тафриқаандозон ва ихтилофафканонро
цидоят фармо.
Худож! Агар цидоят дар тақдирашон нанавиштаи,
нобудаш бифармо, вале қабл аз он расвояшон гардон, то
барои дигарон панду ибрате бошанд.
Худож! Наслцояшонро цам ки қобили цидоятанд, цидоят
фармо, агар нестанд расво ва нобудашон фармо.
Худож! Туро шоцид мегирам, агар ба ман фурсати як
дуои мақбул иноят фармои, он як дуо инаст, ки тамоми
башариятро цидоят кунк ва дилцои цамаи цидоятшудгонро
ба цам наздик кунк ва бо улфату муцаббат ва вацдат
шустушӯ дицк ва тамоми авомили тафриқаро хор ва расвову
залил гардонк.
Худож! Ин дуоро аз ин бандаи оҷиз ва соири бандагонат,
қабул фармо ва маро сабаби цидояту иттицоди уммат
бигардон.
Худож! Боз цам аз ту оҷизона мехоцам, ки маро сабаби
цидоят ва вацдати Уммати Муцаммад (с) бигардонк, омин.
Алцамду лиллоци рабилоламин. Пожни тарҷума
якшанбе, шаби 14 рабиъулаввали 1423 циҷрк, 1381 хуршедк,
ба қалами Абдулло Цайдарк, Турбати Ҷомк, дар царами
Набавк шарифи Мадинаи Мунаввара, цазорцо дуруду салом
бар социби он бод!

***
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