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воќеъияти аслии таърихи  пуршукўњи Исломро бо 

њама фарозу нишеб, муваффаќияту камбудї, 

дастоварду норасоињояш рўйи коѓазу сафња ва навор 

биоваранд,  то ки мусалмонон аз њаќиќати њол огоњии 

комил пайдо кунанд ва аз таърихи гузаштаашон барои 

худ панду андарзе  бигиранд, ки онњо аз ку@о 

омадаанд, чї таърихеро пушти сар гузоштаанд, чї 

корнамоии бузургеро ан@ом додаанд,  чї сањву хато 

ва иштибоњотро содир намудаанд ва имрўз чї 

рисолати бузургеро ба дўш доранд ва барои ояндаи 

неки башарият чї корњоро  бояд ан@ом бидињанд. Дар 

ин бобат  њаќ ба @ониби  аллома Муњаммад Иќболи 

Лоњурї аст, ки фармудааст: 

 

Чист таърих? Эй ба худ бегонае, 

                 Достоне ќиссае, афсонае. 

 

 Ин туро аз хештан огањ кунад, 

Ошнои кору марди рањ кунад.  

 

Рўњро сармояи тоб аст ин,  

Љисми миллатро чу аъсоб аст ин.  

 

Њамчу ханFар бар фасонат мезанад,  

Боз бар рўйи Fањонат мезанад.  

 

Вањ, чї сози Fоннигору дилпазир,  

Наѓмањои рафта дар тораш асир.  

 

Шўълаи афсурда дар сўзаш нигар,  

Дўш дар оѓўши имрўзаш нигар.  

 

Шамъи ў бахти умамро кавкаб аст,  

Равшан аз вай имшабу њам дишаб аст.  

 

Чашми паргоре, ки бинад рафтаро,  

Пеши ту боз офаринад рафтаро.   

 

 
 
 
 
 

Нигоњи нав 
ба таърихи 

садри Ислом  
 
  

Таълифи 

доктор Усмон ибни Муњаммад   

Ал-Хамис 
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Бисмиллоњир - рањмонир- рањим  

 

Сарсухани  мутар+им ва ношир 

 

Парвардигоро, ба Ту сипоси бекарон ва њамду 

санои пепоён бод! Туї, ки пок ва бениёз аз њар њамду 

санову ситоише њастї, эеро Ту бузург, ќудратманд, 

тавоно ва баландмартаба ва =овидон њастї. 

Парвардигоро, ба Паёмовари охирин ва ростинат 

– њазрати Муњаммад (с), ки барояш каломи раббонї ва 

нуронии хешро фурў фиристодї ва ва ба василаи ин 

китоби муќаддсат – Ќуръони ма=ид ва карим  

њаќиќатро њамчун офтоби дурахшон тобонид ва 

башариятро ба роњи рост њидоят намуд,   салом ва 

дуруд ва рањмат бифирист. 

Парвардигоро, ба шогирдони содиќ ва 

ифтихорофаринони мактаби рисолаташ, ки бо ќадаме, 

бо ќаламе ва дираме дар густариши дини мубини 

Ислом сањм гузоштанду =онисорињо намуданд, ба 

ањли байт ва  ба хешовандони мўъминаш дар =одаи 

душвор, вале пурифтихори паёмоварияш ёвару 

мададгор ва мушфиќу  ѓамгусор буданд,  дуруду 

салом ва рањмати бепоён  бифирист.  

Парвардигоро, аз њамаи мўъминони самимиву 

мухлис, ки то рўзи ќиёмат аз роњу равиш ва дарку 

сиришти онњо пайравї мекунанд ва дар ин =ода 

садоќат ва вафодорї зоњир мекунанд,  розї бош ва 

моро низ аз =умлаи ин рањравони мўъмин ва 

шефтагони њаќиќат бигардон!   

Аммо баъд,  эй касоне, ки дар талоши њаќиќат ва 

дар роњи расидан ба Исломи ноб ва дини беолоиши 

Худованди мутаъол ва пайравї аз суннатњои Расули 

акрами Ислом (с) ва оли атњор ва сањобагони ахёраш 

њамеша кун=ков, пурталош ва хастагиро намепазиред, 

 7 

ва он ки =ањони ташаййюъ, аз араб то а=ам, њиндї ва 

ѓайра дар он мунозирањо шикаст хўрданд ва касе боќї 

намонд, ки ўро наозмуда бошад, зеро ду - се њафтаи 

пайдарпай, ки бањсу мунозирањо давом кард, њар 

касеро, ки гумон мекарданд метавонад обрўяшонро 

бихарад, ўро бевосита ва ё телефонї ба майдон 

оварданд ва њатто бо воситањои мухталиф аз онњо 

њимоят мекарданд ва маълумоти лозимро дар ихтиёри 

онњо мегузоштанд,  аммо ба лутфи Худованди 

мутаъол ба =ое нарасиданд. Љолиб ин аст, ки нусхаи 

тањрифшудае аз мунозираи мазкур ба василаи 

ашхоси муѓриз ва пойбанди =ањли мураккаб дар баъзе 

манотиќи =ањон пањн шудааст, аммо агар  шахсони 

бедордил ва =ўяндаи њаќиќат аз тамоми пањлўњои 

мунозира ва мубоњисањо ба хубї ва бе тањрифот 

бохабар шудан хоњанд,  њатман ба сайтњои арабии 

шабакаи интернет муро=иъат намоянд. 

Бояд гуфт, ки  дар мавзўъњои таърихї, бахусус 

таърихи садри Ислом навиштани асари илмиву 

тањќиќотї кори сањлу осон нест, зеро  аз он давра  

муддати беш аз њазору чањор сад сол сипарї шудааст 

ва аз =ониби дигар дар нати=аи амали баъзе 

таърихнигорону муњаќќиќони исломї ва ѓайриисломї 

дониста ва ё надониста њаќиќати асливу воќеъии 

бењтарин ва дурахшонтарин ањди Исломро тањриф 

карда, дар ойинаи ка=намо тасвир намудаанд. Онњо 

бо ќаламњои нотарошида ва каломи дурушти худ  

њаќиќати таърихро тањриф намуда, бо ин амали 

нописанд ва номатлуби худ мардуми мусалмонро ба 

гумроњї мекашанд ва дар байни афроди =омеъаи 

=ањони Ислом тухми нифоќу хусумат мекоранд. 

Мутаассифона, имрўзњо ин гуна таърихнигорон ва 

нависандагони муѓриз бо хомањои зањрогини худ  дар 

садади тањрифи воќеъият њастанд, бинобар ин, бояд 

муаррихон ва нависандагони амин ва њаќиќатнигор бо 

таълифи рисолањои илмї ва осори таърихиву адабї 
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зеро он дар  њама *о дастрас аст ва дар бисёре аз 

сайтњои интернетї низ гузошта шудааст. Дар он 

мунозирањо чењрае, ки бисёр *олиб дурахшид ва бо 

матонат ва виќор ва ќуввати далелу бурњон на танњо 

ањли суннат, балки пайравони мазњаби  ташайюъро 

низ ба њайрат ва таъа**уб водошт ва дар бисёр 

мавридњое мунозирони дигар ма*бур буданд ба ў тан 

дињанд, устоди донишманд, доктор Усмон ибни  

Муњаммад Ал - Хамис буд.  

Дар пањлўйи ў доктор Абдуррањим Муллозода низ 

хуб дурахшид. Аз тарафи шиъаён яке Ти*онї ва як 

ироќии гумном ба номи Абдуззањро буд. Мебояд  дар 

бораи Ти*онї њам, ки дар он мунозирањо хеле 

шарманда шуд,  ишора кунем.  Ин муздуре, ки солњо 

дар *ойњои номаълум ба сар мебурд, маълум шуд, ки 

комилан як инсони бењувият, бесаводу таноќузгўе 

будааст,  ки агар баъзе асарњоро њам худаш навишта 

бошад, бисёри матолиб аз номаш сохтаву бофта 

шудаанд ва ба њамин сабаб суханони бепоя ва зидду 

наќизаш  зиёд мебошанд.  Агарчи  китобњои Ти*онї 

дорои арзиши илмї нестанд ва кирои рад кардан 

надоранд,  аммо аз он *ое, ки дар сатњи густардае 

байни мусалмони манотиќи *ањон пањн карда 

шудаанд, бо ву*уди ин, баъзе донишмандон дар 

радди аќидањои бебунёд ва ботили ў китобњо 

навиштаанд. Аз *умла:  

1. «Дурўѓгўёнро бишносед», муаллиф Усмон 

Муњаммад Ал-Хамис, мутар*им Љаъфари Таќизода. 

2. «Балки гумроњ шудї», радияе бар китоби «Он 

гоњ њидоят шудам», муаллиф  Холиди Асќалонї, 

тар*умаи Асадуллоњи Мўсавї. 

3. «Дифоъ аз ањли байт  ва асњоби Паёмбар 

(с)», посух ба Ти*онї, муаллиф доктор Иброњими 

Рањилї, тар*умаи Абдуррањим Муллозода. 

Лозим аст як нуктаи дигар оид ба мубоњисањои 

шабакаи телевизонии «Ал-мустаќила» гуфта шавад 
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биёед, як бори дигар бо Худои мењрубону бахшоянда, 

бузургу тавоно ва баландмартаба ањду паймон 

бибандем, ки *уз ризо ва хушнудии зоти мутаъоли Ў 

маќсуд ва њадафе дар зиндагї надошта бошем ва *уз 

њаќиќатњои поку ростини дини мубини Ислом ва 

тавњиди беолоиш ба чизи дигаре пайравї накунем. 

Биёед, бо Парвардигори мењрубонамон та*диди 

паймон кунем, ки њамаи суханонро бишнавем ва он 

гоњ бењтарини онњоро пайравї намоем ва њар дурўѓ ва 

хурофотеро њар чанд, ки ба либоси дин ва ниќоби 

интисоб, бузургон ва пешвоёни динї ороставу пероста 

бошад, бе тањќиќ ва далелу бурњони ќобили ќабул 

напазирем, то дар рўзи ќиёмат  дар пешгоњи 

Худованди мутаъол шармсор ва сарафканда ва хору 

залил набошем. 

Бародарон ва хоњарони азизу гиромї! Шумо низ 

монанди дигар инсонњои оќил ва њушманде, ки барои 

ислоњи худашон меандешанд ва њамеша дар талош 

њастанд, ки мабодо коре кунанд, ки нати*ааш 

пушаймонї бошад ё зараре ба онњо бирасад, шумо 

низ њатман аз њамин инсонњои оќил, зираку њушёр 

њастед ва аз рўйи сиришт дўст намедоред, ки Худо 

накарда, дар имтињони бузурги илоњї дар монед ва 

ронда шавед. Бинобар ин, њатман кўшишу талоши 

пайгирона  хоњед кард, ки дар амри дин ва аќида, ки 

сарнавишти оянда ва абадии њар кас ба он вобастагї 

дорад, кўр-кўрона таќлидкор ва пайрави дигарон 

набошед. Ин як амри мусаллам аст ва њамаи уламо ва 

донишмандони исломї, на танњо бар ин боваранд, 

балки њамеша бар он таъйиду таъкид мекунанд, ки 

дар масъалањои аќидатї набояд ба дигарон таќлид ва 

пайравї кард.  

Аз ин рў, оќилона нест, ки касе дар масъалањои 

эътиќодї таќлидкунандаи дигарон бошад (агарчи дар 

масоили ,узъї таќлид барои шахси оммї ва беилм 

,оиз аст) ва дар масъалањои усулї ва аќидатї бе ин 
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ки далел ва бурњоне бипурсад, фаќат бубинад, ки 

дигарон чї мекунанд, ў низ њамон корро  кунад, 

дигарон чї мегўянд, ў њам њамон суханњои онњоро 

такрор созад. Ин кору рафтор хилофи аќли солим ва 

дину дониш аст. Пас њар мусалмони воќеъї ва 

солимандеш бояд бидонад, ки ба чї имон дорад ва 

чаро эътиќоди   комил дорад? Барои ин имон ва 

бовараш чї далелњои илмї ва мантиќї мавDуд аст?! 

Оё шумо низ огоњона аз худ пурсидаед, ки масалан, 

барои тавњид ва яктопарастї чї далелњое доред?! Ё 

акси он баъзењо барои ќабрпарастї (на зиёрати 

ќабристон, ки суннат аст) ва мурдапарастї ва ё 

барои  лаъну нафрини сањобагон (р) ва ањли байти 

Паёмбари Ислом (с) ва дилозории Расули акрам (с) чї 

далелњое доранд?! Барои ширкпарварї, 

бидъатгузорї, ихтилофандозї ва тафриќаафканї дар 

байни мусалмонон ба ин васила чї далелњое дар 

ихтиёр  доранд?! Барои сохтан ва зинат додани он 

њама ќабрњо ва боргоњњо чї асосу далел доранд?! 

Барои занDир ба гардан бастан, бо занDир ва ханDар 

худро задан ва назру ниёзи мушрикона анDом, додан, 

чї далелњое доранд?! Барои як шахсияти бофтаву 

сохта ва хаёлии ѓайри мавDуд он њама фурутанї 

кардан ва онро «Соњибуззамон» лаќаб додан ва 

тамоми ихтиёроти Dањони њастиро ба дасти ў супурдан 

ва наъузубиллоњ, Худованди бузург, баланд-

мартабаву ќудратмандро дар тамоми умури њар ду 

Dањон беихтиёр кардан, чї далелњое доранд? Барои 

имомони бузургвори дин ва хидматгузорони шаръи 

матин ва бандагони мухлиси Худованди мутаъолро 

њамакораи ин дунёву он Dањон донистан, чї далелу 

бурњон доранд?!  Он Dо, ки мегўянд: 

- «Иёбал-халќи илайкум ва њисобуњум 

ъалайкум ва фаслул хитоби ъиндакум».  

 5 

- «Эй Имомон! Бозгашти махлуќот ба сўйи 

шумост ва њисоби онњо бар шумост ва сухани охир 

сухани шумост!!  

(«Мафотињу- л-Dинон», дуъои «Љомиъаи 

кабира»). 

 

Дар њоле ки Худованд дар Ќуръони маDид, дар 

охири сураи Ѓошия сароњатан  мефармояд:  

«Инна илайно иёбањум сумма инна ъалайно 

њисобањум». 

- «Бозгашти махлуќот ба сўйи Мо мебошад ва 

њисоби онњо њам бар мост!». 

Барои ин суханон ва эътиќодоти мушрикона чї 

далелу бурњон дар даст доранд!? Барои ин, ки 

њазрати Алї (р)-ро «ќасиму-л-Dаннати ван-нор», 

яъне таќсимкунандаи бињишт ва дўзах медонанд, дар 

њоле ки ин аќида бо таълимоти китоби муќаддаси 

Худо - Ќуръони карим   мухолифат ва зиддият дорад, 

чї далелњое дар ихтиёр  доранд?!  

Хулоса, тамоми ихтиёроти ин Dањони њастиро ба 

бандагони Худо супурдан, куDояш бо аќидаи он 

бузургворон созгорї дорад ва куDояш Дин ва Ислом 

ва Тавњид аст?  

Бадбахтї дар ин аст, ки ки номи ин хурофоту 

ширкиёт ва ин суханњои ботил Ислом гузошта 

шудааст. Пас хонандаи гиромї бояд аз пайи далелу 

бурњони ќотеъ ва асоснок  бошад ва њар дурўѓ ва 

хурофотро ба номи Ислом набояд ќабул кунад. 

Китобе, ки инак дар даст доред, «Нигоњи нав ба 

таърихи садри Ислом»  ба ќалами андешаманд ва 

донишманди забардасти араб, доктор Усмон ибни 

Муњамммад Ал-Хамис мансуб аст, ки тайи солњои 

ахир, бахусус дар мубоњисањои ошкорое, ки дар моњи 

Рамазони чањор сол пеш аз шабакаи мањворавии «Ал-

мустаќила» аз Лондон пахш шуд, шўњрати Dањонї 

ёфт. Касоне, ки бевосита ин мубоњисањоро дунбол 

накардаанд, шояд сидии (CD) онро дида бошанд,  
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ки далел ва бурњоне бипурсад, фаќат бубинад, ки 

дигарон чї мекунанд, ў низ њамон корро  кунад, 

дигарон чї мегўянд, ў њам њамон суханњои онњоро 

такрор созад. Ин кору рафтор хилофи аќли солим ва 

дину дониш аст. Пас њар мусалмони воќеъї ва 

солимандеш бояд бидонад, ки ба чї имон дорад ва 

чаро эътиќоди   комил дорад? Барои ин имон ва 

бовараш чї далелњои илмї ва мантиќї мавDуд аст?! 

Оё шумо низ огоњона аз худ пурсидаед, ки масалан, 

барои тавњид ва яктопарастї чї далелњое доред?! Ё 

акси он баъзењо барои ќабрпарастї (на зиёрати 

ќабристон, ки суннат аст) ва мурдапарастї ва ё 

барои  лаъну нафрини сањобагон (р) ва ањли байти 

Паёмбари Ислом (с) ва дилозории Расули акрам (с) чї 

далелњое доранд?! Барои ширкпарварї, 

бидъатгузорї, ихтилофандозї ва тафриќаафканї дар 

байни мусалмонон ба ин васила чї далелњое дар 

ихтиёр  доранд?! Барои сохтан ва зинат додани он 

њама ќабрњо ва боргоњњо чї асосу далел доранд?! 

Барои занDир ба гардан бастан, бо занDир ва ханDар 

худро задан ва назру ниёзи мушрикона анDом, додан, 

чї далелњое доранд?! Барои як шахсияти бофтаву 

сохта ва хаёлии ѓайри мавDуд он њама фурутанї 

кардан ва онро «Соњибуззамон» лаќаб додан ва 

тамоми ихтиёроти Dањони њастиро ба дасти ў супурдан 

ва наъузубиллоњ, Худованди бузург, баланд-

мартабаву ќудратмандро дар тамоми умури њар ду 

Dањон беихтиёр кардан, чї далелњое доранд? Барои 

имомони бузургвори дин ва хидматгузорони шаръи 

матин ва бандагони мухлиси Худованди мутаъолро 

њамакораи ин дунёву он Dањон донистан, чї далелу 

бурњон доранд?!  Он Dо, ки мегўянд: 

- «Иёбал-халќи илайкум ва њисобуњум 

ъалайкум ва фаслул хитоби ъиндакум».  
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- «Эй Имомон! Бозгашти махлуќот ба сўйи 

шумост ва њисоби онњо бар шумост ва сухани охир 

сухани шумост!!  

(«Мафотињу- л-Dинон», дуъои «Љомиъаи 

кабира»). 

 

Дар њоле ки Худованд дар Ќуръони маDид, дар 

охири сураи Ѓошия сароњатан  мефармояд:  

«Инна илайно иёбањум сумма инна ъалайно 

њисобањум». 

- «Бозгашти махлуќот ба сўйи Мо мебошад ва 

њисоби онњо њам бар мост!». 

Барои ин суханон ва эътиќодоти мушрикона чї 

далелу бурњон дар даст доранд!? Барои ин, ки 

њазрати Алї (р)-ро «ќасиму-л-Dаннати ван-нор», 

яъне таќсимкунандаи бињишт ва дўзах медонанд, дар 

њоле ки ин аќида бо таълимоти китоби муќаддаси 

Худо - Ќуръони карим   мухолифат ва зиддият дорад, 

чї далелњое дар ихтиёр  доранд?!  

Хулоса, тамоми ихтиёроти ин Dањони њастиро ба 

бандагони Худо супурдан, куDояш бо аќидаи он 

бузургворон созгорї дорад ва куDояш Дин ва Ислом 

ва Тавњид аст?  

Бадбахтї дар ин аст, ки ки номи ин хурофоту 

ширкиёт ва ин суханњои ботил Ислом гузошта 

шудааст. Пас хонандаи гиромї бояд аз пайи далелу 

бурњони ќотеъ ва асоснок  бошад ва њар дурўѓ ва 

хурофотро ба номи Ислом набояд ќабул кунад. 

Китобе, ки инак дар даст доред, «Нигоњи нав ба 

таърихи садри Ислом»  ба ќалами андешаманд ва 

донишманди забардасти араб, доктор Усмон ибни 

Муњамммад Ал-Хамис мансуб аст, ки тайи солњои 

ахир, бахусус дар мубоњисањои ошкорое, ки дар моњи 

Рамазони чањор сол пеш аз шабакаи мањворавии «Ал-

мустаќила» аз Лондон пахш шуд, шўњрати Dањонї 

ёфт. Касоне, ки бевосита ин мубоњисањоро дунбол 

накардаанд, шояд сидии (CD) онро дида бошанд,  
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зеро он дар  њама *о дастрас аст ва дар бисёре аз 

сайтњои интернетї низ гузошта шудааст. Дар он 

мунозирањо чењрае, ки бисёр *олиб дурахшид ва бо 

матонат ва виќор ва ќуввати далелу бурњон на танњо 

ањли суннат, балки пайравони мазњаби  ташайюъро 

низ ба њайрат ва таъа**уб водошт ва дар бисёр 

мавридњое мунозирони дигар ма*бур буданд ба ў тан 

дињанд, устоди донишманд, доктор Усмон ибни  

Муњаммад Ал - Хамис буд.  

Дар пањлўйи ў доктор Абдуррањим Муллозода низ 

хуб дурахшид. Аз тарафи шиъаён яке Ти*онї ва як 

ироќии гумном ба номи Абдуззањро буд. Мебояд  дар 

бораи Ти*онї њам, ки дар он мунозирањо хеле 

шарманда шуд,  ишора кунем.  Ин муздуре, ки солњо 

дар *ойњои номаълум ба сар мебурд, маълум шуд, ки 

комилан як инсони бењувият, бесаводу таноќузгўе 

будааст,  ки агар баъзе асарњоро њам худаш навишта 

бошад, бисёри матолиб аз номаш сохтаву бофта 

шудаанд ва ба њамин сабаб суханони бепоя ва зидду 

наќизаш  зиёд мебошанд.  Агарчи  китобњои Ти*онї 

дорои арзиши илмї нестанд ва кирои рад кардан 

надоранд,  аммо аз он *ое, ки дар сатњи густардае 

байни мусалмони манотиќи *ањон пањн карда 

шудаанд, бо ву*уди ин, баъзе донишмандон дар 

радди аќидањои бебунёд ва ботили ў китобњо 

навиштаанд. Аз *умла:  

1. «Дурўѓгўёнро бишносед», муаллиф Усмон 

Муњаммад Ал-Хамис, мутар*им Љаъфари Таќизода. 

2. «Балки гумроњ шудї», радияе бар китоби «Он 

гоњ њидоят шудам», муаллиф  Холиди Асќалонї, 

тар*умаи Асадуллоњи Мўсавї. 

3. «Дифоъ аз ањли байт  ва асњоби Паёмбар 

(с)», посух ба Ти*онї, муаллиф доктор Иброњими 

Рањилї, тар*умаи Абдуррањим Муллозода. 

Лозим аст як нуктаи дигар оид ба мубоњисањои 

шабакаи телевизонии «Ал-мустаќила» гуфта шавад 
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биёед, як бори дигар бо Худои мењрубону бахшоянда, 

бузургу тавоно ва баландмартаба ањду паймон 

бибандем, ки *уз ризо ва хушнудии зоти мутаъоли Ў 

маќсуд ва њадафе дар зиндагї надошта бошем ва *уз 

њаќиќатњои поку ростини дини мубини Ислом ва 

тавњиди беолоиш ба чизи дигаре пайравї накунем. 

Биёед, бо Парвардигори мењрубонамон та*диди 

паймон кунем, ки њамаи суханонро бишнавем ва он 

гоњ бењтарини онњоро пайравї намоем ва њар дурўѓ ва 

хурофотеро њар чанд, ки ба либоси дин ва ниќоби 

интисоб, бузургон ва пешвоёни динї ороставу пероста 

бошад, бе тањќиќ ва далелу бурњони ќобили ќабул 

напазирем, то дар рўзи ќиёмат  дар пешгоњи 

Худованди мутаъол шармсор ва сарафканда ва хору 

залил набошем. 

Бародарон ва хоњарони азизу гиромї! Шумо низ 

монанди дигар инсонњои оќил ва њушманде, ки барои 

ислоњи худашон меандешанд ва њамеша дар талош 

њастанд, ки мабодо коре кунанд, ки нати*ааш 

пушаймонї бошад ё зараре ба онњо бирасад, шумо 

низ њатман аз њамин инсонњои оќил, зираку њушёр 

њастед ва аз рўйи сиришт дўст намедоред, ки Худо 

накарда, дар имтињони бузурги илоњї дар монед ва 

ронда шавед. Бинобар ин, њатман кўшишу талоши 

пайгирона  хоњед кард, ки дар амри дин ва аќида, ки 

сарнавишти оянда ва абадии њар кас ба он вобастагї 

дорад, кўр-кўрона таќлидкор ва пайрави дигарон 

набошед. Ин як амри мусаллам аст ва њамаи уламо ва 

донишмандони исломї, на танњо бар ин боваранд, 

балки њамеша бар он таъйиду таъкид мекунанд, ки 

дар масъалањои аќидатї набояд ба дигарон таќлид ва 

пайравї кард.  

Аз ин рў, оќилона нест, ки касе дар масъалањои 

эътиќодї таќлидкунандаи дигарон бошад (агарчи дар 

масоили ,узъї таќлид барои шахси оммї ва беилм 

,оиз аст) ва дар масъалањои усулї ва аќидатї бе ин 
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Бисмиллоњир - рањмонир- рањим  

 

Сарсухани  мутар+им ва ношир 

 

Парвардигоро, ба Ту сипоси бекарон ва њамду 

санои пепоён бод! Туї, ки пок ва бениёз аз њар њамду 

санову ситоише њастї, эеро Ту бузург, ќудратманд, 

тавоно ва баландмартаба ва =овидон њастї. 

Парвардигоро, ба Паёмовари охирин ва ростинат 

– њазрати Муњаммад (с), ки барояш каломи раббонї ва 

нуронии хешро фурў фиристодї ва ва ба василаи ин 

китоби муќаддсат – Ќуръони ма=ид ва карим  

њаќиќатро њамчун офтоби дурахшон тобонид ва 

башариятро ба роњи рост њидоят намуд,   салом ва 

дуруд ва рањмат бифирист. 

Парвардигоро, ба шогирдони содиќ ва 

ифтихорофаринони мактаби рисолаташ, ки бо ќадаме, 

бо ќаламе ва дираме дар густариши дини мубини 

Ислом сањм гузоштанду =онисорињо намуданд, ба 

ањли байт ва  ба хешовандони мўъминаш дар =одаи 

душвор, вале пурифтихори паёмоварияш ёвару 

мададгор ва мушфиќу  ѓамгусор буданд,  дуруду 

салом ва рањмати бепоён  бифирист.  

Парвардигоро, аз њамаи мўъминони самимиву 

мухлис, ки то рўзи ќиёмат аз роњу равиш ва дарку 

сиришти онњо пайравї мекунанд ва дар ин =ода 

садоќат ва вафодорї зоњир мекунанд,  розї бош ва 

моро низ аз =умлаи ин рањравони мўъмин ва 

шефтагони њаќиќат бигардон!   

Аммо баъд,  эй касоне, ки дар талоши њаќиќат ва 

дар роњи расидан ба Исломи ноб ва дини беолоиши 

Худованди мутаъол ва пайравї аз суннатњои Расули 

акрами Ислом (с) ва оли атњор ва сањобагони ахёраш 

њамеша кун=ков, пурталош ва хастагиро намепазиред, 
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ва он ки =ањони ташаййюъ, аз араб то а=ам, њиндї ва 

ѓайра дар он мунозирањо шикаст хўрданд ва касе боќї 

намонд, ки ўро наозмуда бошад, зеро ду - се њафтаи 

пайдарпай, ки бањсу мунозирањо давом кард, њар 

касеро, ки гумон мекарданд метавонад обрўяшонро 

бихарад, ўро бевосита ва ё телефонї ба майдон 

оварданд ва њатто бо воситањои мухталиф аз онњо 

њимоят мекарданд ва маълумоти лозимро дар ихтиёри 

онњо мегузоштанд,  аммо ба лутфи Худованди 

мутаъол ба =ое нарасиданд. Љолиб ин аст, ки нусхаи 

тањрифшудае аз мунозираи мазкур ба василаи 

ашхоси муѓриз ва пойбанди =ањли мураккаб дар баъзе 

манотиќи =ањон пањн шудааст, аммо агар  шахсони 

бедордил ва =ўяндаи њаќиќат аз тамоми пањлўњои 

мунозира ва мубоњисањо ба хубї ва бе тањрифот 

бохабар шудан хоњанд,  њатман ба сайтњои арабии 

шабакаи интернет муро=иъат намоянд. 

Бояд гуфт, ки  дар мавзўъњои таърихї, бахусус 

таърихи садри Ислом навиштани асари илмиву 

тањќиќотї кори сањлу осон нест, зеро  аз он давра  

муддати беш аз њазору чањор сад сол сипарї шудааст 

ва аз =ониби дигар дар нати=аи амали баъзе 

таърихнигорону муњаќќиќони исломї ва ѓайриисломї 

дониста ва ё надониста њаќиќати асливу воќеъии 

бењтарин ва дурахшонтарин ањди Исломро тањриф 

карда, дар ойинаи ка=намо тасвир намудаанд. Онњо 

бо ќаламњои нотарошида ва каломи дурушти худ  

њаќиќати таърихро тањриф намуда, бо ин амали 

нописанд ва номатлуби худ мардуми мусалмонро ба 

гумроњї мекашанд ва дар байни афроди =омеъаи 

=ањони Ислом тухми нифоќу хусумат мекоранд. 

Мутаассифона, имрўзњо ин гуна таърихнигорон ва 

нависандагони муѓриз бо хомањои зањрогини худ  дар 

садади тањрифи воќеъият њастанд, бинобар ин, бояд 

муаррихон ва нависандагони амин ва њаќиќатнигор бо 

таълифи рисолањои илмї ва осори таърихиву адабї 
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воќеъияти аслии таърихи  пуршукўњи Исломро бо 

њама фарозу нишеб, муваффаќияту камбудї, 

дастоварду норасоињояш рўйи коѓазу сафња ва навор 

биоваранд,  то ки мусалмонон аз њаќиќати њол огоњии 

комил пайдо кунанд ва аз таърихи гузаштаашон барои 

худ панду андарзе  бигиранд, ки онњо аз ку@о 

омадаанд, чї таърихеро пушти сар гузоштаанд, чї 

корнамоии бузургеро ан@ом додаанд,  чї сањву хато 

ва иштибоњотро содир намудаанд ва имрўз чї 

рисолати бузургеро ба дўш доранд ва барои ояндаи 

неки башарият чї корњоро  бояд ан@ом бидињанд. Дар 

ин бобат  њаќ ба @ониби  аллома Муњаммад Иќболи 

Лоњурї аст, ки фармудааст: 

 

Чист таърих? Эй ба худ бегонае, 

                 Достоне ќиссае, афсонае. 

 

 Ин туро аз хештан огањ кунад, 

Ошнои кору марди рањ кунад.  

 

Рўњро сармояи тоб аст ин,  

Љисми миллатро чу аъсоб аст ин.  

 

Њамчу ханFар бар фасонат мезанад,  

Боз бар рўйи Fањонат мезанад.  

 

Вањ, чї сози Fоннигору дилпазир,  

Наѓмањои рафта дар тораш асир.  

 

Шўълаи афсурда дар сўзаш нигар,  

Дўш дар оѓўши имрўзаш нигар.  

 

Шамъи ў бахти умамро кавкаб аст,  

Равшан аз вай имшабу њам дишаб аст.  

 

Чашми паргоре, ки бинад рафтаро,  

Пеши ту боз офаринад рафтаро.   

 

 

Таълифи 

доктор Усмон ибни Муњаммад   

Ал-Хамис 

 

 

Мутар)им 

Фарањманди Амиршоњї 

 

 

 

 

 

 

Душанбе – 2008 
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ман аз муњимтарин ќисматњои таърих аст ва ин ќисмат 

аз вафоти Паёмбари акрам (с) то соли 61-уми њи;рї 

шурўъ мегардад.  

Ин китобро ба чањор фасл таќсим намудаем: 

 

Фасли аввал:  

Дар баёни ин ки таърихро чї гуна бояд омўхт ва 

њамчунин дар ин фасл равиши Имом Муњаммад 

Љарири Табарї ва ањамияти санадњо дар таърихи 

Ислом баён шудааст. 

 

Фасли дуввум: 

Дар ин фасл биъсати Расаллуллоњ (с) ва 

њодисањоеро, ки пас вафоти Расули акрам (с) то соли 

61-и њи;рии ќамарї рўй додаанд, баён мекунем ва 

њодисањои муњимеро, ки дар ин даврон рўй додааст, 

то он ;о ки метавонам бо санадњои сањењу даќиќ зикр 

мекунем ва достонњои дурўѓин ва сохтагиро гўшзаду 

таъкид менамоем.  

 

Фасли саввум: 

Дар ин фасл ба мавзўъи адолати сањобагон (р) ба 

истинод аз Ќуръон ва Суннат бо баёни муњимтарин 

шубњањое, ки дар мавриди онњо эрод шудааст ва 

баёни њаќиќат дар ин маврид пардохтаем. 

 

Фасли чањорум: 

Дар ин фасл ќазияи хилофатро мавриди баррасї 

ќарор додаем ва далелу бурњонњои бидъатгузоронро 

ба тафсил баён мекунем ва бисёр ба сурати илмї ва 

даќиќ  мавриди бањсу гуфтугў ќарор гирифтаанд, ки 

камтар дар асари дигаре ёфта мешавад. Инро аз рўйи 

худписандї намегўям, балки тибќи  фармудаи 

Худованди мутаъол: 
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Бодаи садсола дар минои ў,  

Мастии порина дар сањбои ў. 

 

Забт кун таърихро поянда шав,  

Аз нафасњои рамида зинда шав.  

 

Дўшро пайванд бо имрўз кун,  

Зиндагиро мурѓи дастомўз кун,  

 

Риштаи айёмро овар ба даст,  

Варна гардї рўзкўру шабпараст.  

  

  Хушбахтона, аз ,умлаи чунин таърихнигорони 

воќеъбин ва њаќиќатнигор муаллифи ин рисола – 

доктор Усмон ибни Муњаммад  Ал – Хамис ба шумор 

меравад.  Ў таърихи садри Исломро мавриди 

баррасии илмї ќарор дода, бо риояи мантиќи солим 

ва овардани далелу бурњонњои ќатъї  њаќиќати њолро 

равшан намуда,  кўшиш ба хар, додааст, ки  шахсият 

ва рисолати бузургтарин ва охирин Паёбари Худо - 

њазрати Муњаммад (с), ањли байти атњор ва 

сањобагони ахёраш, таърихи ростини хулафои 

рошидин, тавтиъа ва фитнањои душманони дохилї ва 

хори,ї, ба шањодат расидани Усмон Ибни Аффон (р), 

Алї ибни Абутолиб (р) Њасан ибни Алї (р), Њусайн 

ибни Алї (р) ва  фо,иъањои  ,ангњои хунини Љамалу 

Сиффин ва дигар њаводиси муњими садри Исломро 

дар назари хонанда бо тамоми ,узъиёт та,ассум 

намояд ва ба ин васила воќеъияти аслии ин ањди 

дурахшонро аз тањрифоту тавњинот пок намояд.   

Дар фасли нахустини ин китоб дар бораи он ки  

таърихро чї гуна бояд омўхт ва равиши Имом 

Муњаммад Љарири Табарї ро,еъ ба таърихи Ислом 

баён шудааст. Фасли дуввуми ин рисолаи пурарзиш 

дар бораи биъсати Расули акрам (с) ва њодисањои пас 

аз  вафоти Расули акрам (с) то соли 61-и њи,рии 
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ќамарї рўйдода, маълумот медињад ва достону 

ривоятњои  дурўѓин ва сохтаро гўшзаду таъкид 

месозад ва њаќиќати њолро арзёбї мекунад.   

Фасли саввуми ин китоб  ба мавзўъи адолати 

сањобагон (р) ба истинод аз Ќуръон ва Суннат бо 

баёни муњимтарин шубњањое, ки дар мавриди онњо 

эрод шуда ва баёни њаќиќат дар ин маврид бахшида 

шудааст. 

Дар фасли чањорум ва хотимавии рисола 

муаллиф ва пажўњишгари варзида ќазияи хилофати 

исломиро мавриди баррасї ќарор дода, бо овардани 

далелу бурњонњои ќотеъ шарњу тавзењоти ѓаразнок ва 

ѓайривоќеъии як ќатор муњаќќиќонро  рад мекунад.  

Аз ин рў, гуфта метавонем, ки муњаќќиќ ва 

донишманди маъруфи исломї, доктор Усмон ибни 

Муњаммад Ал-Хамис дар ин росто хидмати арзанда ва 

сазовореро адо намудааст ва бинобар ин,  китоби ў  

«Нигоње ба таърихи садри Ислом» -ро тарOума 

намуда,  барои хонандагони тоOик ва форсизабон чун 

барги сабз пешкаш менамоем. Умед дорем, ки ин 

рисолаи пурарзишро  хонандагони сершумори 

таърихи Ислом бо хушнудї мепазиранд ва аз 

мутолиъаи он бањраи зиёди маънавї мегиранд, зеро 

инсон бо ѓизои рўњї зиндааст ва њайвон бо ѓизои 

моддї. Ба ќавли мутафаккири бузурги исломї 

Мавлоно Љалолиддини Балхии Румї: 

 

Одамї фарбењ шавад аз роњи гўш,  

Гову хар фарбењ шавад аз роњи нўш. 

 

Дар охир умед дорем, ки Худованди мутаъол ба 

тамоми Oўяндагони роњи рост тавфиќи расидан ба њаќ 

ва њаќиќатро бидињад. Омин!  

                                        Фарањманди Амиршоњї 
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онњоро афроди мута,овиз ба њаќќи њазрати Алї ибни 

Абутолиб  (р) нишон дињанд, ки ба ин восита бар ў ва 

ањли байташ ситам ва зулмро раво дидаанд. Ин 

зиёдаравї, таъассуб ва ифротгарої онњоро бар он 

доштааст, ки наберањои он њазратро  имомони аз сўйи 

Худо таъйиншуда мешуморанд ва онњоро аз  

паёмбарони гиромї бартар ќарор медињанд.

2

 Ва ло 

њавла ва ло ќуввата илло биллоњил-ъазим.  

Тибќи ривоятњои сањењ ин боварњо ва аќидањо дар 

нимаи ќарни саввуми њи,рї ба ву,уд омадаанд ва он 

чї онњоро таъйид мекунад, ин аст, ки ваќте шахсият 

ва зиндагонии сањобагони бузургро баррасї мекунем, 

мебинем, ки онњо бо њамдигар душманї надоштаанд 

ва дар ахбор ва ривоятњои сањење, ки аз њазрати Алї 

(р) наќл шудааст, чизе нест, ки нишонгари он бошад, 

ки он њазрат нисбат ба дигар сањобагон (р) душманї 

ва кина дошта бошад, балки њама бо иттифоќ ќабул 

доранд, ки Алї ибни Абутолиб (р) духтараш Умми 

Кулсум духтари Фотима (р)-ро ба никоњи Умар (р) 

даровардааст. Аз тарафи дигар,  фарзандонашро 

Абубакр ва Умар ва Усмон ном нињода, дар даврони 

хилофати Умар (р) вазифаи ќозигиро ба ўњда 

гирифтааст ва низ ў Абубакр (р) ва Умар (р) ва дигар 

сањобагони (асњоби)  Паёмбари Ислом (с)-ро ситоиш 

ва тавсиф намудааст.  

Камина чунончи дар оѓози ин китоб гуфтам, пас аз 

машварат бо уламои мавриди эътимод маслињатро 

бар он дидам, ки дар ин мавзўъ, то он ,о ки бароям 

муяссар аст, чизе бинависам. Пас он чї њаќ аст, аз 

сўйи Худованди мутаъол мебошад ва агар дар ин 

гуфтањо ѓайр аз њаќ чизе ба чашм бихўрад, аз 

кўтоњиву ноогоњии ман ва аз шайтони ра,им 

шуморида шавад.    

Дар ин пажуњиш ба баррасии ќисмате аз таърихи 

тўлонии Ислом хоњам пардохт, ќисмате, ки ба пиндори 

                                                 

2

 . Бињору -л-анвор, .илдњои 23-27. 
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кардааст. Ва ло њавла ва ло ќуввата илло 

биллоњил-ъазим. 

 

Ман юњин, ясњалул-њавону ъалайњи, 

Мо ла6арињо бимайити ийломин

1

 . 

 

«Њар кас хор шавад, хорї ва зиллат ба осонї бар 

ў фурўд меояд ва фарде, ки мурдааст, агар захмї 

шавад, эњсоси дард намекунад».  

Пас бо тава((ўњ ба ин заъф бояд ба таърихи 

дурахшони уммати худ бозгардем, то худбинї ва 

нигоњ кардан ба гирду атрофи худ барои мо осон  

шавад ва ќадамњои муносибе барои оянда бардорем. 

Ин замоне амалї мегардад, ки мо ба таърихи дуруст 

ва сањењи худ баргардем ва он чи аз таърих, ки дуруст 

ва воќеъї нест, арзише надорад. Агар бо диќќат ба 

таърихи худ бингарем, хоњем дид, ки дурахшонтарин 

даврони он замоне  аст, ки  Паёмбари акрам (с) ва 

сањобагони киромаш (р) дар он ањд мезистанд. Он 

насле, ки бори вазнини нашр ва густариши рисолати 

дини мубини Исломро ба ўњда гирифт, пас онњо баъд 

аз паёмбарон  инсонњои баргузидаи Худо њастанд. 

Мутаассифона, ба сабаби пайдоиши фирќањои ба 

ву(удомада таърихи Ислом то њадди зиёде тањриф 

шудааст, зеро њар фирќае мекўшад, то аз (ойгоњи 

фирќањои дигар кам кунад ва (ойгоњи мазњабу фирќаи 

худашро боло барад ва ба ин хотир, дар таърихи 

Ислом халоъњое э(од шудааст. 

Ва баъзе аз уммати исломї чунон дар муњаббати 

њазрати Алї (р) зиёдаравї ва ифрот кардаанд, ки 

њама чизро аз даст дода ва гирифтори фасод ва 

инњирофоти зиёде шудаанд. Аз ин рў, њадисњо ва 

ривоятњои ѓайри ќобили ќабулеро ба ў нисбат додаанд 

ва ба василаи ин ривоятњо кўшиш кардаанд, то маќом 

ва манзалати дигар сањобагони киром (р) бикоњанд ва 

                                                 

1

 . Мутанаббї. Девон,  сањ.164. 
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Муќаддима 

 

Инналњамда лиллоњи ва настаъинуњу ва 

настаѓфируњу ва наъузу биллоњи мин шурури 

анфусино ва мин сайиоти аъмолино, ман 

яњдиллоњу фало музилла лању ва ман юзлил фало 

њодия лању ва ашњаду ан ло илоња иллаллоњу  

вањдању ло шарика лању ва ашњаду анна 

Муњаммадан ъабдуњу ва расулуњу. 

Худованди мутаъол дар ќисмате аз оятњои каломи 

покаш фармудааст: 

«Ё айюњал-лазина оманут-таќуллоња њаќќа 

туќотињи ва ло тамутунна илло ва антум 

муслимун».  

«Эй касоне, ки имон овардаед! Он гуна, ки 

њаќќи таќво ва парњезгорї аст, аз Худо битарсед! 

Ва аз дунё наравед, магар ин ки мусалмон бошед! 

(бояд гавњари имонро то поёни умр њифз кунед!)  

 

(Сураи Оли Имрон, ояти 102) 

 

«Ё айюњан-носут-таќу раббакумул-лазї 

халаќакум мин-нафсин воњидатин ва халаќа минњо 

зав=ањо ва басса минњумо ри=олан касиран ва 

нисоан, ват-таќуллоњал-лазї тасоалуна бињи вал-

арњома, инналлоња кона ъалайкум раќибан». 

«Эй мардум! Аз (мухолифат бо) 

Парвардигоратон бипарњезед! Њамон касе, ки 

шуморо як инсон офарид ва њамсари ўро (низ) аз 

=инси ў халќ кард ва аз он ду мардон ва  занони 

зиёде (дар рўи замин) мунташир сохт. Ва аз Худое 
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битарсед, ки (њамагї ба азамати Ў  эътироф доред 

ва) њангоме, ки чизе аз якдигар мехоњед, номи Ўро 

мебаред! (ва низ аз ќатъи робита бо) хешовандони 

худ, парњез кунед! Зеро Худованд, муроќиби 

шумост». 

 

(Сураи Нисо, ояти1) 

 

«Ё айюњал-лазина оманут-таќуллоња ва ќулу 

ќавлан садидан юслињ лакум аъмолакум ва яѓфир 

лакум зунубакум ва ман ютиъиллоња ва расулању 

фаќад фоза фавзан ъазиман». 

«Эй касоне, ки имон овардаед! Таќвои илоњї 

пеша кунед ва суханони њаќ бигўед, то Худованд 

корњои шуморо ислоњ кунад ва гуноњонатонро 

биомурзад ва њар кас итоъати Худо ва Расулаш 

кунад, бо растагорї (ва пирўзии) бузурге даст 

ёфтааст». 

                              

                                (Сураи Ањзоб, оёти 70-71) 

 

Бешубња, росттарин сухан китоби муќаддаси  

Худо - Ќуръони маDид ва бењтарин роњнамуд – 

њадисњои сањењи Муњаммад (с) аст ва бадтарин корњо 

навоварињо дар дин аст ва њар навоварї дар дин 

бидъат аст ва њар бидъат гумроњї аст ва њар гумроњї 

саранDомаш дўзах  аст. 

Ваќте ба фикри дар ин мавзўъ навиштан 

афтодам, дучори шубња шудам ва ќадам пасу пеш 

мекардам, зеро нафарони зиёде вориди ин мавзўъ 

шудаанд ва баъзе ба њаќ ба он пардохтаанд ва 

аксарият ботилгароёна онро мавриди баррасї ќарор 

додаанд. Шакке нест, ки ин мавзўъ гарчи замони 

зиёде бар ин гузаштааст, як мавзўъи зинда ва пўё аст, 

зеро аз он Dо, ки мо он насли яктои рўзгор ва он 

ситорагони баргузидаро гиромї медорем, ин мавзўъ 

њамеша барои мо навию тозагї дорад. Чунки калимаи 
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њаќ нуре аст, ки дар партави он мардум роњёб 

мешаванд ва ба хотири фазилат ва бартарии он 

насли мо бояд њаќќе, ки онњо бар гардани мо доранд, 

адо кунем, зеро асњоби (сањобагони) Паёмбари Ислом 

(с) монанди дигар мардум нестанд. ЊеD кас дар илм 

ва амал аз онњо пешї нагирифтааст ва њаргиз касе ба 

гарди пойи онњо нарасидааст ва онњо буданд, ки 

Худовандти мутаъол ба василаи эшон дини мубини 

Исломро густариш дод,  ќудрат бахшиду пирўз 

гардонид. 

Ва мо гарчи фазилатњои сањобагони Муњаммад 

(с)-ро њамеша баён мекунем, аммо бояд гуфт,  ки мо 

даъво надорем, ки онњо маъсум (бегуноњ) буданд, 

чунки касе Dуз паёмбарони Худованд ва малоика 

маъсум нестанд. 

Бале, баъзе аз сањобагон (р) дар даврони њаёти 

Паёмбар (с) муртакиби хато шудаанд ва баъзе баъд 

аз вафоти эшон ба хато рафтаанд, аммо сањву 

хатоњояшон дар баробари некињояшон чун заррањои 

рег дар баробари кўњњо мемонад ва мисли ќатраи об 

дар баробари дарё њастанд. 

Ва шакке нест, ки ќазияи таърих бисёр муњим аст, 

зеро низоми миллатњост ва роњу барномаи њар миллат 

ва њол ва ояндаашро муDассам менамояд ва њеD 

уммате ба ќудрат ва рањбарї намерасад, магар он ки 

бо гузаштаи таърихиаш робитаи мустањкаме дошта 

бошад ва барои сохтани њоли худ ва барномарезї 

Dињати ояндааш аз гузашта истифода кунад. Ва 

уммате монанди уммати исломї бояд беш аз дигарон 

ба таърихи худ таваDDўњ кунад, зеро таърихи Ислом 

саршор аз ифтихорот ва ќањрамонињо ва пирўзињо ва 

муваффаќиятњое аст, ки чунин дастовардњое дар 

таърихи умматњои дигар бисёр кам њастанд, аммо чун 

уммати мо дар њоли њозир тан ба заъф ва сустї 

додаст, Худованди мутаъол ворисону фарзандони 

маймунњо ва хукњоро бар мо мусаллат ва забардаст 
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битарсед, ки (њамагї ба азамати Ў  эътироф доред 

ва) њангоме, ки чизе аз якдигар мехоњед, номи Ўро 

мебаред! (ва низ аз ќатъи робита бо) хешовандони 

худ, парњез кунед! Зеро Худованд, муроќиби 

шумост». 

 

(Сураи Нисо, ояти1) 

 

«Ё айюњал-лазина оманут-таќуллоња ва ќулу 

ќавлан садидан юслињ лакум аъмолакум ва яѓфир 

лакум зунубакум ва ман ютиъиллоња ва расулању 

фаќад фоза фавзан ъазиман». 

«Эй касоне, ки имон овардаед! Таќвои илоњї 

пеша кунед ва суханони њаќ бигўед, то Худованд 

корњои шуморо ислоњ кунад ва гуноњонатонро 

биомурзад ва њар кас итоъати Худо ва Расулаш 

кунад, бо растагорї (ва пирўзии) бузурге даст 

ёфтааст». 

                              

                                (Сураи Ањзоб, оёти 70-71) 

 

Бешубња, росттарин сухан китоби муќаддаси  

Худо - Ќуръони маDид ва бењтарин роњнамуд – 

њадисњои сањењи Муњаммад (с) аст ва бадтарин корњо 

навоварињо дар дин аст ва њар навоварї дар дин 

бидъат аст ва њар бидъат гумроњї аст ва њар гумроњї 

саранDомаш дўзах  аст. 

Ваќте ба фикри дар ин мавзўъ навиштан 

афтодам, дучори шубња шудам ва ќадам пасу пеш 

мекардам, зеро нафарони зиёде вориди ин мавзўъ 

шудаанд ва баъзе ба њаќ ба он пардохтаанд ва 

аксарият ботилгароёна онро мавриди баррасї ќарор 

додаанд. Шакке нест, ки ин мавзўъ гарчи замони 

зиёде бар ин гузаштааст, як мавзўъи зинда ва пўё аст, 

зеро аз он Dо, ки мо он насли яктои рўзгор ва он 

ситорагони баргузидаро гиромї медорем, ин мавзўъ 

њамеша барои мо навию тозагї дорад. Чунки калимаи 
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њаќ нуре аст, ки дар партави он мардум роњёб 

мешаванд ва ба хотири фазилат ва бартарии он 

насли мо бояд њаќќе, ки онњо бар гардани мо доранд, 

адо кунем, зеро асњоби (сањобагони) Паёмбари Ислом 

(с) монанди дигар мардум нестанд. ЊеD кас дар илм 

ва амал аз онњо пешї нагирифтааст ва њаргиз касе ба 

гарди пойи онњо нарасидааст ва онњо буданд, ки 

Худовандти мутаъол ба василаи эшон дини мубини 

Исломро густариш дод,  ќудрат бахшиду пирўз 

гардонид. 

Ва мо гарчи фазилатњои сањобагони Муњаммад 

(с)-ро њамеша баён мекунем, аммо бояд гуфт,  ки мо 

даъво надорем, ки онњо маъсум (бегуноњ) буданд, 

чунки касе Dуз паёмбарони Худованд ва малоика 

маъсум нестанд. 

Бале, баъзе аз сањобагон (р) дар даврони њаёти 

Паёмбар (с) муртакиби хато шудаанд ва баъзе баъд 

аз вафоти эшон ба хато рафтаанд, аммо сањву 

хатоњояшон дар баробари некињояшон чун заррањои 

рег дар баробари кўњњо мемонад ва мисли ќатраи об 

дар баробари дарё њастанд. 

Ва шакке нест, ки ќазияи таърих бисёр муњим аст, 

зеро низоми миллатњост ва роњу барномаи њар миллат 

ва њол ва ояндаашро муDассам менамояд ва њеD 

уммате ба ќудрат ва рањбарї намерасад, магар он ки 

бо гузаштаи таърихиаш робитаи мустањкаме дошта 

бошад ва барои сохтани њоли худ ва барномарезї 

Dињати ояндааш аз гузашта истифода кунад. Ва 

уммате монанди уммати исломї бояд беш аз дигарон 

ба таърихи худ таваDDўњ кунад, зеро таърихи Ислом 

саршор аз ифтихорот ва ќањрамонињо ва пирўзињо ва 

муваффаќиятњое аст, ки чунин дастовардњое дар 

таърихи умматњои дигар бисёр кам њастанд, аммо чун 

уммати мо дар њоли њозир тан ба заъф ва сустї 

додаст, Худованди мутаъол ворисону фарзандони 

маймунњо ва хукњоро бар мо мусаллат ва забардаст 
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кардааст. Ва ло њавла ва ло ќуввата илло 

биллоњил-ъазим. 

 

Ман юњин, ясњалул-њавону ъалайњи, 

Мо ла6арињо бимайити ийломин

1

 . 

 

«Њар кас хор шавад, хорї ва зиллат ба осонї бар 

ў фурўд меояд ва фарде, ки мурдааст, агар захмї 

шавад, эњсоси дард намекунад».  

Пас бо тава((ўњ ба ин заъф бояд ба таърихи 

дурахшони уммати худ бозгардем, то худбинї ва 

нигоњ кардан ба гирду атрофи худ барои мо осон  

шавад ва ќадамњои муносибе барои оянда бардорем. 

Ин замоне амалї мегардад, ки мо ба таърихи дуруст 

ва сањењи худ баргардем ва он чи аз таърих, ки дуруст 

ва воќеъї нест, арзише надорад. Агар бо диќќат ба 

таърихи худ бингарем, хоњем дид, ки дурахшонтарин 

даврони он замоне  аст, ки  Паёмбари акрам (с) ва 

сањобагони киромаш (р) дар он ањд мезистанд. Он 

насле, ки бори вазнини нашр ва густариши рисолати 

дини мубини Исломро ба ўњда гирифт, пас онњо баъд 

аз паёмбарон  инсонњои баргузидаи Худо њастанд. 

Мутаассифона, ба сабаби пайдоиши фирќањои ба 

ву(удомада таърихи Ислом то њадди зиёде тањриф 

шудааст, зеро њар фирќае мекўшад, то аз (ойгоњи 

фирќањои дигар кам кунад ва (ойгоњи мазњабу фирќаи 

худашро боло барад ва ба ин хотир, дар таърихи 

Ислом халоъњое э(од шудааст. 

Ва баъзе аз уммати исломї чунон дар муњаббати 

њазрати Алї (р) зиёдаравї ва ифрот кардаанд, ки 

њама чизро аз даст дода ва гирифтори фасод ва 

инњирофоти зиёде шудаанд. Аз ин рў, њадисњо ва 

ривоятњои ѓайри ќобили ќабулеро ба ў нисбат додаанд 

ва ба василаи ин ривоятњо кўшиш кардаанд, то маќом 

ва манзалати дигар сањобагони киром (р) бикоњанд ва 

                                                 

1

 . Мутанаббї. Девон,  сањ.164. 
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Муќаддима 

 

Инналњамда лиллоњи ва настаъинуњу ва 

настаѓфируњу ва наъузу биллоњи мин шурури 

анфусино ва мин сайиоти аъмолино, ман 

яњдиллоњу фало музилла лању ва ман юзлил фало 

њодия лању ва ашњаду ан ло илоња иллаллоњу  

вањдању ло шарика лању ва ашњаду анна 

Муњаммадан ъабдуњу ва расулуњу. 

Худованди мутаъол дар ќисмате аз оятњои каломи 

покаш фармудааст: 

«Ё айюњал-лазина оманут-таќуллоња њаќќа 

туќотињи ва ло тамутунна илло ва антум 

муслимун».  

«Эй касоне, ки имон овардаед! Он гуна, ки 

њаќќи таќво ва парњезгорї аст, аз Худо битарсед! 

Ва аз дунё наравед, магар ин ки мусалмон бошед! 

(бояд гавњари имонро то поёни умр њифз кунед!)  

 

(Сураи Оли Имрон, ояти 102) 

 

«Ё айюњан-носут-таќу раббакумул-лазї 

халаќакум мин-нафсин воњидатин ва халаќа минњо 

зав=ањо ва басса минњумо ри=олан касиран ва 

нисоан, ват-таќуллоњал-лазї тасоалуна бињи вал-

арњома, инналлоња кона ъалайкум раќибан». 

«Эй мардум! Аз (мухолифат бо) 

Парвардигоратон бипарњезед! Њамон касе, ки 

шуморо як инсон офарид ва њамсари ўро (низ) аз 

=инси ў халќ кард ва аз он ду мардон ва  занони 

зиёде (дар рўи замин) мунташир сохт. Ва аз Худое 
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ќамарї рўйдода, маълумот медињад ва достону 

ривоятњои  дурўѓин ва сохтаро гўшзаду таъкид 

месозад ва њаќиќати њолро арзёбї мекунад.   

Фасли саввуми ин китоб  ба мавзўъи адолати 

сањобагон (р) ба истинод аз Ќуръон ва Суннат бо 

баёни муњимтарин шубњањое, ки дар мавриди онњо 

эрод шуда ва баёни њаќиќат дар ин маврид бахшида 

шудааст. 

Дар фасли чањорум ва хотимавии рисола 

муаллиф ва пажўњишгари варзида ќазияи хилофати 

исломиро мавриди баррасї ќарор дода, бо овардани 

далелу бурњонњои ќотеъ шарњу тавзењоти ѓаразнок ва 

ѓайривоќеъии як ќатор муњаќќиќонро  рад мекунад.  

Аз ин рў, гуфта метавонем, ки муњаќќиќ ва 

донишманди маъруфи исломї, доктор Усмон ибни 

Муњаммад Ал-Хамис дар ин росто хидмати арзанда ва 

сазовореро адо намудааст ва бинобар ин,  китоби ў  

«Нигоње ба таърихи садри Ислом» -ро тарOума 

намуда,  барои хонандагони тоOик ва форсизабон чун 

барги сабз пешкаш менамоем. Умед дорем, ки ин 

рисолаи пурарзишро  хонандагони сершумори 

таърихи Ислом бо хушнудї мепазиранд ва аз 

мутолиъаи он бањраи зиёди маънавї мегиранд, зеро 

инсон бо ѓизои рўњї зиндааст ва њайвон бо ѓизои 

моддї. Ба ќавли мутафаккири бузурги исломї 

Мавлоно Љалолиддини Балхии Румї: 

 

Одамї фарбењ шавад аз роњи гўш,  

Гову хар фарбењ шавад аз роњи нўш. 

 

Дар охир умед дорем, ки Худованди мутаъол ба 

тамоми Oўяндагони роњи рост тавфиќи расидан ба њаќ 

ва њаќиќатро бидињад. Омин!  

                                        Фарањманди Амиршоњї 
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онњоро афроди мута,овиз ба њаќќи њазрати Алї ибни 

Абутолиб  (р) нишон дињанд, ки ба ин восита бар ў ва 

ањли байташ ситам ва зулмро раво дидаанд. Ин 

зиёдаравї, таъассуб ва ифротгарої онњоро бар он 

доштааст, ки наберањои он њазратро  имомони аз сўйи 

Худо таъйиншуда мешуморанд ва онњоро аз  

паёмбарони гиромї бартар ќарор медињанд.

2

 Ва ло 

њавла ва ло ќуввата илло биллоњил-ъазим.  

Тибќи ривоятњои сањењ ин боварњо ва аќидањо дар 

нимаи ќарни саввуми њи,рї ба ву,уд омадаанд ва он 

чї онњоро таъйид мекунад, ин аст, ки ваќте шахсият 

ва зиндагонии сањобагони бузургро баррасї мекунем, 

мебинем, ки онњо бо њамдигар душманї надоштаанд 

ва дар ахбор ва ривоятњои сањење, ки аз њазрати Алї 

(р) наќл шудааст, чизе нест, ки нишонгари он бошад, 

ки он њазрат нисбат ба дигар сањобагон (р) душманї 

ва кина дошта бошад, балки њама бо иттифоќ ќабул 

доранд, ки Алї ибни Абутолиб (р) духтараш Умми 

Кулсум духтари Фотима (р)-ро ба никоњи Умар (р) 

даровардааст. Аз тарафи дигар,  фарзандонашро 

Абубакр ва Умар ва Усмон ном нињода, дар даврони 

хилофати Умар (р) вазифаи ќозигиро ба ўњда 

гирифтааст ва низ ў Абубакр (р) ва Умар (р) ва дигар 

сањобагони (асњоби)  Паёмбари Ислом (с)-ро ситоиш 

ва тавсиф намудааст.  

Камина чунончи дар оѓози ин китоб гуфтам, пас аз 

машварат бо уламои мавриди эътимод маслињатро 

бар он дидам, ки дар ин мавзўъ, то он ,о ки бароям 

муяссар аст, чизе бинависам. Пас он чї њаќ аст, аз 

сўйи Худованди мутаъол мебошад ва агар дар ин 

гуфтањо ѓайр аз њаќ чизе ба чашм бихўрад, аз 

кўтоњиву ноогоњии ман ва аз шайтони ра,им 

шуморида шавад.    

Дар ин пажуњиш ба баррасии ќисмате аз таърихи 

тўлонии Ислом хоњам пардохт, ќисмате, ки ба пиндори 

                                                 

2

 . Бињору -л-анвор, .илдњои 23-27. 
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ман аз муњимтарин ќисматњои таърих аст ва ин ќисмат 

аз вафоти Паёмбари акрам (с) то соли 61-уми њи;рї 

шурўъ мегардад.  

Ин китобро ба чањор фасл таќсим намудаем: 

 

Фасли аввал:  

Дар баёни ин ки таърихро чї гуна бояд омўхт ва 

њамчунин дар ин фасл равиши Имом Муњаммад 

Љарири Табарї ва ањамияти санадњо дар таърихи 

Ислом баён шудааст. 

 

Фасли дуввум: 

Дар ин фасл биъсати Расаллуллоњ (с) ва 

њодисањоеро, ки пас вафоти Расули акрам (с) то соли 

61-и њи;рии ќамарї рўй додаанд, баён мекунем ва 

њодисањои муњимеро, ки дар ин даврон рўй додааст, 

то он ;о ки метавонам бо санадњои сањењу даќиќ зикр 

мекунем ва достонњои дурўѓин ва сохтагиро гўшзаду 

таъкид менамоем.  

 

Фасли саввум: 

Дар ин фасл ба мавзўъи адолати сањобагон (р) ба 

истинод аз Ќуръон ва Суннат бо баёни муњимтарин 

шубњањое, ки дар мавриди онњо эрод шудааст ва 

баёни њаќиќат дар ин маврид пардохтаем. 

 

Фасли чањорум: 

Дар ин фасл ќазияи хилофатро мавриди баррасї 

ќарор додаем ва далелу бурњонњои бидъатгузоронро 

ба тафсил баён мекунем ва бисёр ба сурати илмї ва 

даќиќ  мавриди бањсу гуфтугў ќарор гирифтаанд, ки 

камтар дар асари дигаре ёфта мешавад. Инро аз рўйи 

худписандї намегўям, балки тибќи  фармудаи 

Худованди мутаъол: 
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Бодаи садсола дар минои ў,  

Мастии порина дар сањбои ў. 

 

Забт кун таърихро поянда шав,  

Аз нафасњои рамида зинда шав.  

 

Дўшро пайванд бо имрўз кун,  

Зиндагиро мурѓи дастомўз кун,  

 

Риштаи айёмро овар ба даст,  

Варна гардї рўзкўру шабпараст.  

  

  Хушбахтона, аз ,умлаи чунин таърихнигорони 

воќеъбин ва њаќиќатнигор муаллифи ин рисола – 

доктор Усмон ибни Муњаммад  Ал – Хамис ба шумор 

меравад.  Ў таърихи садри Исломро мавриди 

баррасии илмї ќарор дода, бо риояи мантиќи солим 

ва овардани далелу бурњонњои ќатъї  њаќиќати њолро 

равшан намуда,  кўшиш ба хар, додааст, ки  шахсият 

ва рисолати бузургтарин ва охирин Паёбари Худо - 

њазрати Муњаммад (с), ањли байти атњор ва 

сањобагони ахёраш, таърихи ростини хулафои 

рошидин, тавтиъа ва фитнањои душманони дохилї ва 

хори,ї, ба шањодат расидани Усмон Ибни Аффон (р), 

Алї ибни Абутолиб (р) Њасан ибни Алї (р), Њусайн 

ибни Алї (р) ва  фо,иъањои  ,ангњои хунини Љамалу 

Сиффин ва дигар њаводиси муњими садри Исломро 

дар назари хонанда бо тамоми ,узъиёт та,ассум 

намояд ва ба ин васила воќеъияти аслии ин ањди 

дурахшонро аз тањрифоту тавњинот пок намояд.   

Дар фасли нахустини ин китоб дар бораи он ки  

таърихро чї гуна бояд омўхт ва равиши Имом 

Муњаммад Љарири Табарї ро,еъ ба таърихи Ислом 

баён шудааст. Фасли дуввуми ин рисолаи пурарзиш 

дар бораи биъсати Расули акрам (с) ва њодисањои пас 

аз  вафоти Расули акрам (с) то соли 61-и њи,рии 
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Китобњои чї касонеро бихонем? 

 

 Боиси таассуф аст, ки  дар замони мо бисёрињо 

шефтаву шайдои хондани китобњои наве гардидаанд, 

ки дар мавзўъи таърихи Ислом таълиф шудаанд. 

Китобњое, ки фаќат ба зебо @илва  додан ё бад нишон 

додани достон ањамият медињанд ё зиштї ва зебоиро 

њамроњ пешкаши хонанда мегардонанд ва ба 

дурустию нодурустии он тава@@ўњ намекунанд,  

монанди китобњои  Аббоси Иќод

5

 ва  китобњои Холид 

Муњаммад Холид

6

 ё китобњои Тоњо Њусайн

7

 ва 

китобњои Љур@ї Зайдон

8

-и насронї ва ё дигар 

нависандањои навбаромад ва онњо ваќте аз таърих 

сухан мегўянд, фаќат ба зебо @илва додани достон ва 

иборањои @аззоб ањамият медињанд ва тава@@ўњ 

намекунанд, ки оё ин достонњо њаќиќат доранд ва ё 

надоранд. Ва њатто баъзе нависандагон бад @илва 

додани достонро мадди назар ќарор медињанд ва 

хулоса он чї барояшон муњим аст ин аст, ки достони 

зебо ва @олиберо ба шумо пешкаш намоянд. 

 

Пас китобњои чї касонеро бихонем? 

 

Љавоб  ин аст, ки агар шумо метавонед, санадњоро 

баррасї кунед ва хубро аз нохуб @удо намоед, пас 

китоби «Таърих»-и Имом Муњаммад Љарири  

Табариро мутолиъа кунед, зеро, ки ў дар  садри 

таърихнависони исломї  ќарор дорад. Агар шумо 

ќодир ба  ташхиси санадњо  нестед, «Таърих»-и Ибни 

Касир - «Ал-бидоя ван – нињоя»-ро бихонед ва 

                                                 

5

 . Китобе ба номи «Абќариёт» дорад. 

6

 . Китобе дорад ба номи «Хулафоу- р- Расул». 

7

 . Китобњои «Мавќиъатул-6амал, Алї (р) ван-нубувват вал 

фитнатул-кубро»-ро  навиштааст. 

8

 . Китобе дорад ба номи «Таърихи тамаддуни исломї». 
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«Ва аммо биниъмати раббика фањаддис». 

«Неъмати Парвардигоратро баён кун».  

 

(Сураи Зуњо, ояти 11) 

 

баён карда, аз даргоњи Худованди бузург чашми 

ниёз  дорем, ки ки амали холисонаи бандаи њаќирро 

барои ризои худаш бигардонад ва бипазирад, зеро Ў 

таъоло, тавоно, бахшоянда ва мењрубон аст. 

Ва охиру даъвоно анил -њамду лиллоњи 

раббилъоламин. 

 

Биллоњи ё ќориан кутубий ва сомиъуњо,  

Асбил ъалайњо ридоал-њукми валкарам. 

 

Эй хонанда ва шунавандаи китобњоям, туро ба 

Худо савганд медињам, ки  бо бузургворї ва матонат 

бо онњо бархўрд кунї. 

 

Вастур билутфика мо талќањо мин хатаин,  

Ав аслињнању тусиб ин  кунта зо фањамин. 

 

Ва агар хатое дар он мебинї, лутф кун ва онро 

бипўшон ва ё ин ки агар фањму дарк дорї, онро ислоњ 

кун, ки ба ту, иншоаллоњ,  подоше мерасад. 

 

Факам %аводин кабо вассабќу ъодатуњу,  

Ва кам њусомин набо ав ъадо зу саламин. 

 

Ва чї басо бузургвор ва саховатмандоне 

будаанд, ки аќиб мондаанд ва њол он, ки пешравї 

одаташон будааст ва чї басо шамшерњои  буррое 

будаанд, ки кунд шудаанд ё занг зада, аз њам 

рехтаанд. 

 

 

 



 18 

Ва куллуно ё ахий хатоун зу залалин.  

Валъузру яќбалуњу зулфазли вашшиям

3

. 

 

Бародару хоњарони гиромї, њамаи мо хато 

мекунем ва дучори лаѓзиш мешавем ва касе, ки дорои 

каромату  бузургворї бошад, ин узри бандаи њаќирро 

мепазирад.  

 

 

 

 

 

Доктор  Усмон ибни  Муњаммад ал-Хамис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3

 . Ба наќл аз «Мавориду-з-замъон», 1/7. 
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Шояд дар ин мавридњо касе бигўяд, ки бо ин тарзи 

бархўрд ва баррасї  бисёре аз порањои муњими 

таърихро аз даст хоњем дод. Дар посух мегўем, ки  

бисёре аз таърихро аз даст нахоњем дод, зеро, ки 

бисёре аз ривоятњои таърих, ки мо ба он ниёз дорем, 

бахусус дар ин бањс,  бо санад зикр шудаанд ва ин 

санадњо дар худи китобњои таърих, монанди 

«Таърихи Табарї»  зикр шудаанд ва ё ин ки дар 

китобњои њадис, ба мисли «Сањењ»-и Бухорї, 

«Муснад»-и  Ањмад, «Љомеъ»-и  Тирмизї ва 

«Мусаннаф»-и Ибни Абушайба оварда шудаанд, 

инчунин дар осори тафсирие, ки баъзе аз ривоятњои 

таърихиро ба санад зикр мекунанд, монанди 

«Тафсир»-и  Ибни Љарири Табарї ва «Тафсир»-и 

Ибни Касир баён шудаанд. Гоње дар китобњои махсус, 

ки бо замонњои хоссе аз таърих пардохтаанд, баён 

шудаанд, монанди китоби «Њурубу-р-риддат»-и 

Каллоъї ва ё «Таърихи Халифа»-и Ибни Хайёт. 

Манзур ин аст, ки мо аз он, ки санаде барои ривояте  

биёбем, дар намемонем ва агар санаде наёбем, аз 

асли куллї пайравї мекунем ва он ин аст, ки 

Худованди мутаъол ва Паёмбари Ислом (с) 

сањобагонро ситоиш кардаанд, чунонки дар ин асари 

оварда зикр мегардад,  пас асл ин аст, ки онњо одил 

ва дурусткор будаанд ва њар ривояте, ки эшон айб 

мегиранд, бояд ба санади он нигоњ кард, агар санади 

он сањењ бошад, бояд ба таъвил ва шарњи он ривоят 

нигоњ кард ва агар заъиф бошад ё аслан санаде  

надошта бошад, мо аз асл ва ќоидаи куллї пайравї 

мекунем ва он ин аст, ки сањобагони Расули акрам (с) 

одил ва дурусткор будаанд.  

Пас ба њангоми хондани таърих, бахусус таърихи 

сањобагони њазрати Муњаммад (с)-ро бояд бодиќќат ва 

нуктасанRона ба ташхиси дуруст аз нодуруст онро 

мавриди омўзиш ва баррасї ќарор дод. 
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ФАСЛИ АВВАЛ 

 

 Таърихро чї гуна бояд омўхт? 

 

 Бояд таърихро ба мисли њадисњои  набавї тањќиќ 

кард ва фаро гирифт. Мо ваќте бихоњем, ки њадисњои 

Паёмбари Ислом (с)-ро  мутолиъа кунем,  бояд тањќиќ 

ва муайян созем, ки оё таъаллуќ доштани ин њадисњо 

ба Расули акрам (с) собитанд ё не? Ва мо то санад ва 

матнро баррасї накунем, наметавонем ба дурустї  ё 

нодурустии њадис пай бибарем ва ањли илм њадис ва 

ривояткунандагони онро мавриди баррасї ќарор 

додаанд ва њадисњои онњоро баррасї намуда ва 

дурустро аз нодуруст мушаххас кардаанд ва дар 

натиIа ин њадисњо аз њадисњои дурўѓ ва заъиф  пок 

карда  шудаанд. 

Аммо таърих аз  њадис фарќ мекунад. Гоње 

мебинем, ки бисёр аз ривоятњои таърих санад 

надоранд ва гоње мебинем, ки санадњо њастанд, вале 

шахсиятњое, ки дар санадњои ин ривоят њастанд, 

шахсиятњои ношинохтаанд ва дар њеI сарчашмае 

шарњи њолашон баён нашудаанд ва њеI кас аз ањли 

илм дар таъйид ё радди онњо чизе нагуфтааст. Пас 

дар чунин сурату вазъият њукм кардан дар бораи 

чунин ривоятњо барои мо душвор  мешавад, зеро мо 

тарIумаи њол ва шахсияти баъзе аз афроди ин 

санадњо овардаро намедонем. Пас мавзўъи таърих аз 

њадис душвортар аст, аммо ин ба маънии он нест, ки 

дар он сањлангорї кунем, балки бояд тањќиќ созем ва 

бидонем, ки таърихро чї гуна биомўзем ва фаро  

бигирем.  
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Даромади сухан 

 

Яке аз бузургтарин дурўѓњои таърихнигорон ин 

аст, ки баъзе гуфтаанд, ки асњоби (сањобагони) 

Паёмбари Ислом (с) нисбат ба якдигар дар 

дилњояшон душманї доштаанд ва ин як даъвои ботил 

аст ва аз он чи Худованд ба равшанї гуфтааст, бисёр 

дур мебошад.  Худованди мутаъол ба сањобагони 

Паёмбар (с) мегўяд:  

«Кунтум хайра умматин ухри,ат линноси 

таъмуруна билмаъруфи ва танњавна 

ъанилмункари ва туъминуна биллоњи ва лав 

омана ањлул-китоби лакона хайран лањум 

минњумул-мўъминуна ва аксаруњумул-фосиќуна». 

«Шумо бењтарин уммате будед, ки ба фоидаи 

инсонњо офарида шудаанд, (чунки) амр ба маъруф 

ва нањй аз мункар мекунед ва ба Худо имон доред 

ва агар ањли Китоб (ба чунин барнома ва ойини 

дурахшоне) имон оваранд, барои онњо бењтар аст! 

(Вале танњо) иддаи каме аз онњо боимон њастанд 

ва бештари онњо фосиќанд (ва берун аз итоъати 

Парвардигор)».  

(Сураи Оли Имрон, ояти 110) 

 

Ва Расули акрам (с) дар ин бора  фармудаанд: 

«Бењтарини мардумон касоне њастанд, ки дар 

асри ман мебошанд»

4

. 

Баъд аз се асри аввал, ки Паёмбари Ислом (с) ба 

бартарии он шањодат додааст, нависандагоне пайдо 

шуданд, ки таърихи Исломро тањриф ва сиёњ 

намуданд ва бо њаќ мухолифат карда ва бо он 

душманї варзиданд ва даъво кардаанд,  ки 

сањобагони (асњоби) Паёмбари акрам (с) бо њамдигар 

дўсту бародар ва бо якдигар мењрубон набудаанд, 

                                                 

4

 . Бухорї. Китобу- ш-шањодот, боби «Ло яшњаду ъало шањодати 

.аврин изо ушњида», њадиси 2509. 
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балки гўё онњо душманони якдигар буда ва 

њамдигарро лаънат мекардаанд ва зидди њамдигар 

буда ва њамдигарро нафрин менамуданд  ва бар 

зидди њамдигар фитнагарї мекарданд ва бо њамдигар 

рафтори мунофиќона доштаанд ва аз он :о, ки бо 

њамдигар душманї ва кина доштаанд ва њар кас аз 

пайи хоњишот ва њавои нафси худаш буда, зидди 

њамдигар тавтиъа мекардаанд. Савганд ба Худованди 

бузург ва баландмартаба, ки њамаи онњо дурўѓ 

гуфтаанд ва дар њаќќи эшон тўњмату тавњини бисёре  

кардаанд.   

Абубакр (р), Умар (р), Усмон (р), Алї (р), Талња 

(р), Зубайр (р), Абуубайда (р), Оиша (р), Фотима (р) ва 

дигар пешгомон ва сањобагон (р) болотар ва поктар аз 

он будаанд, ки чунин чизњое аз онњо сар занад ва бани 

Њошим ва бани Умайя чун мусалмон буданд ва бо 

якдигар хешованд буданд, бисёр нисбат ба њамдигар  

вафодор буда ва иртиботи мањкам ва сахте бо њам 

доштанд ва дар роњи хайр хеле бо њамдигар њамкорї 

ва ёрї менамуданд ва онњо буданд, ки кишварњоро 

фатњ карданд ва  талошу кўшиш  ва даъвати онњо 

миллатњо ба дини мубини Ислом рўй оварданд ва њар 

фарде аз бани Умайя бо бани Њошим бо навъе нисбат 

дорад ва пайванди  хешутаборї дорад. Бояд донист, 

ки ахбор  ва ривоёти сањење, ки ростгўён  ва 

дурусткорон онро ривоят мекунанд, собит месозад, ки 

сањобагон баъд аз паёмбарони Худо бењтарин ва 

баргузидатарин инсонњои таърихи инсоният будаанд 

ва ривоятњое, ки сирати асњоби киромиро зишту бад 

:илва медињанд ва даъво мекунанд, ки онњо 

шахсиятњои  ночизе будаанд, ривоятњое њастанд, ки 

дурўѓгўён ва :аълкунандагони њадисњо бофтаанд ва 

њаќиќати таърихї надоранд.  

Аз ин рў, бояд таърихи мусалмононро бояд аз 

сари нав навишт ва онро аз сарчашмањои зулоли он 

фаро гирифт, ба вижа дар мавридњое, ки шахсони 
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ѓайри мутаъањњид ва дурўѓгў онро тањриф кардаанд, 

зеро уммати исломии мо аз њама миллатњо дар њифзи 

таърихи дуруст ва воќеъиаш  ѓанитар аст ва 

таърихнигорони бузурги гузаштаи мо ахбор ва 

ривоятњоро :амъоварї кардаанд ва дурусту нодурусти 

онро  гирдоварї намудаанд ва сарчашмаи ахбор ва 

номњои ривояткунандагонро баён кардаанд, то 

хонанда дуруст ва нодурустии онро бидонад. 

Мо бояд дар роњи гузаштагони солењи худ ќадам 

бардорем ва ин китобњоро аз суханони дурўѓи 

муѓризон тоза кунем, дурустро аз нодуруст муайян ва 

:удо созем, дар мањаки њаќиќат ва адолат бисан:ем, 

дар он сурат имони комил дорам, ки мо бењтарин 

:онишинон барои бењтарин гузаштагонамон хоњем 

буд. 

Уммати исломї аз бузургтарин чашм сарчашмаи 

ќудрати худ, ки боварї, шукўњ ва азамати гузаштааш 

мебошад,  мањрум мондааст ва дар њоле ки ин уммат 

гузаштагоне доштааст, ки таърих сирате поктар ва 

дурахшонтар аз сирати онњоро надидааст ва бояд 

њама бидонанд, ки корномаи сањобагони кироми 

њазрати Муњаммад (с) монанди дилњояшон поку соф, 

солим, боазамат ва пуршукўњ  будааст. 

Њар кас мехоњад, ки  дар бораи таърихи Ислом 

асаре бинависад, бояд дар дилаш нисбати ањли њаќ 

ва хайр кинаву бадї надошта бошад ва онњоро 

бишиносад  ва њаќќи эшонро бидонад ва дар фарќ  

гузоштан байни ривояткунандагон ва ташхиси дуруст 

аз нодуруст мањорат дошта бошад,  амонатдор ва 

содиќ ва аз пайи  њаќ бошад. 
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ривоятњоро :амъоварї кардаанд ва дурусту нодурусти 

онро  гирдоварї намудаанд ва сарчашмаи ахбор ва 

номњои ривояткунандагонро баён кардаанд, то 

хонанда дуруст ва нодурустии онро бидонад. 

Мо бояд дар роњи гузаштагони солењи худ ќадам 

бардорем ва ин китобњоро аз суханони дурўѓи 

муѓризон тоза кунем, дурустро аз нодуруст муайян ва 

:удо созем, дар мањаки њаќиќат ва адолат бисан:ем, 

дар он сурат имони комил дорам, ки мо бењтарин 

:онишинон барои бењтарин гузаштагонамон хоњем 

буд. 

Уммати исломї аз бузургтарин чашм сарчашмаи 

ќудрати худ, ки боварї, шукўњ ва азамати гузаштааш 

мебошад,  мањрум мондааст ва дар њоле ки ин уммат 

гузаштагоне доштааст, ки таърих сирате поктар ва 

дурахшонтар аз сирати онњоро надидааст ва бояд 

њама бидонанд, ки корномаи сањобагони кироми 

њазрати Муњаммад (с) монанди дилњояшон поку соф, 

солим, боазамат ва пуршукўњ  будааст. 

Њар кас мехоњад, ки  дар бораи таърихи Ислом 

асаре бинависад, бояд дар дилаш нисбати ањли њаќ 

ва хайр кинаву бадї надошта бошад ва онњоро 

бишиносад  ва њаќќи эшонро бидонад ва дар фарќ  

гузоштан байни ривояткунандагон ва ташхиси дуруст 

аз нодуруст мањорат дошта бошад,  амонатдор ва 

содиќ ва аз пайи  њаќ бошад. 
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ФАСЛИ АВВАЛ 

 

 Таърихро чї гуна бояд омўхт? 

 

 Бояд таърихро ба мисли њадисњои  набавї тањќиќ 

кард ва фаро гирифт. Мо ваќте бихоњем, ки њадисњои 

Паёмбари Ислом (с)-ро  мутолиъа кунем,  бояд тањќиќ 

ва муайян созем, ки оё таъаллуќ доштани ин њадисњо 

ба Расули акрам (с) собитанд ё не? Ва мо то санад ва 

матнро баррасї накунем, наметавонем ба дурустї  ё 

нодурустии њадис пай бибарем ва ањли илм њадис ва 

ривояткунандагони онро мавриди баррасї ќарор 

додаанд ва њадисњои онњоро баррасї намуда ва 

дурустро аз нодуруст мушаххас кардаанд ва дар 

натиIа ин њадисњо аз њадисњои дурўѓ ва заъиф  пок 

карда  шудаанд. 

Аммо таърих аз  њадис фарќ мекунад. Гоње 

мебинем, ки бисёр аз ривоятњои таърих санад 

надоранд ва гоње мебинем, ки санадњо њастанд, вале 

шахсиятњое, ки дар санадњои ин ривоят њастанд, 

шахсиятњои ношинохтаанд ва дар њеI сарчашмае 

шарњи њолашон баён нашудаанд ва њеI кас аз ањли 

илм дар таъйид ё радди онњо чизе нагуфтааст. Пас 

дар чунин сурату вазъият њукм кардан дар бораи 

чунин ривоятњо барои мо душвор  мешавад, зеро мо 

тарIумаи њол ва шахсияти баъзе аз афроди ин 

санадњо овардаро намедонем. Пас мавзўъи таърих аз 

њадис душвортар аст, аммо ин ба маънии он нест, ки 

дар он сањлангорї кунем, балки бояд тањќиќ созем ва 

бидонем, ки таърихро чї гуна биомўзем ва фаро  

бигирем.  
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Даромади сухан 

 

Яке аз бузургтарин дурўѓњои таърихнигорон ин 

аст, ки баъзе гуфтаанд, ки асњоби (сањобагони) 

Паёмбари Ислом (с) нисбат ба якдигар дар 

дилњояшон душманї доштаанд ва ин як даъвои ботил 

аст ва аз он чи Худованд ба равшанї гуфтааст, бисёр 

дур мебошад.  Худованди мутаъол ба сањобагони 

Паёмбар (с) мегўяд:  

«Кунтум хайра умматин ухри,ат линноси 

таъмуруна билмаъруфи ва танњавна 

ъанилмункари ва туъминуна биллоњи ва лав 

омана ањлул-китоби лакона хайран лањум 

минњумул-мўъминуна ва аксаруњумул-фосиќуна». 

«Шумо бењтарин уммате будед, ки ба фоидаи 

инсонњо офарида шудаанд, (чунки) амр ба маъруф 

ва нањй аз мункар мекунед ва ба Худо имон доред 

ва агар ањли Китоб (ба чунин барнома ва ойини 

дурахшоне) имон оваранд, барои онњо бењтар аст! 

(Вале танњо) иддаи каме аз онњо боимон њастанд 

ва бештари онњо фосиќанд (ва берун аз итоъати 

Парвардигор)».  

(Сураи Оли Имрон, ояти 110) 

 

Ва Расули акрам (с) дар ин бора  фармудаанд: 

«Бењтарини мардумон касоне њастанд, ки дар 

асри ман мебошанд»

4

. 

Баъд аз се асри аввал, ки Паёмбари Ислом (с) ба 

бартарии он шањодат додааст, нависандагоне пайдо 

шуданд, ки таърихи Исломро тањриф ва сиёњ 

намуданд ва бо њаќ мухолифат карда ва бо он 

душманї варзиданд ва даъво кардаанд,  ки 

сањобагони (асњоби) Паёмбари акрам (с) бо њамдигар 

дўсту бародар ва бо якдигар мењрубон набудаанд, 

                                                 

4

 . Бухорї. Китобу- ш-шањодот, боби «Ло яшњаду ъало шањодати 

.аврин изо ушњида», њадиси 2509. 
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Ва куллуно ё ахий хатоун зу залалин.  

Валъузру яќбалуњу зулфазли вашшиям

3

. 

 

Бародару хоњарони гиромї, њамаи мо хато 

мекунем ва дучори лаѓзиш мешавем ва касе, ки дорои 

каромату  бузургворї бошад, ин узри бандаи њаќирро 

мепазирад.  

 

 

 

 

 

Доктор  Усмон ибни  Муњаммад ал-Хамис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3

 . Ба наќл аз «Мавориду-з-замъон», 1/7. 
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Шояд дар ин мавридњо касе бигўяд, ки бо ин тарзи 

бархўрд ва баррасї  бисёре аз порањои муњими 

таърихро аз даст хоњем дод. Дар посух мегўем, ки  

бисёре аз таърихро аз даст нахоњем дод, зеро, ки 

бисёре аз ривоятњои таърих, ки мо ба он ниёз дорем, 

бахусус дар ин бањс,  бо санад зикр шудаанд ва ин 

санадњо дар худи китобњои таърих, монанди 

«Таърихи Табарї»  зикр шудаанд ва ё ин ки дар 

китобњои њадис, ба мисли «Сањењ»-и Бухорї, 

«Муснад»-и  Ањмад, «Љомеъ»-и  Тирмизї ва 

«Мусаннаф»-и Ибни Абушайба оварда шудаанд, 

инчунин дар осори тафсирие, ки баъзе аз ривоятњои 

таърихиро ба санад зикр мекунанд, монанди 

«Тафсир»-и  Ибни Љарири Табарї ва «Тафсир»-и 

Ибни Касир баён шудаанд. Гоње дар китобњои махсус, 

ки бо замонњои хоссе аз таърих пардохтаанд, баён 

шудаанд, монанди китоби «Њурубу-р-риддат»-и 

Каллоъї ва ё «Таърихи Халифа»-и Ибни Хайёт. 

Манзур ин аст, ки мо аз он, ки санаде барои ривояте  

биёбем, дар намемонем ва агар санаде наёбем, аз 

асли куллї пайравї мекунем ва он ин аст, ки 

Худованди мутаъол ва Паёмбари Ислом (с) 

сањобагонро ситоиш кардаанд, чунонки дар ин асари 

оварда зикр мегардад,  пас асл ин аст, ки онњо одил 

ва дурусткор будаанд ва њар ривояте, ки эшон айб 

мегиранд, бояд ба санади он нигоњ кард, агар санади 

он сањењ бошад, бояд ба таъвил ва шарњи он ривоят 

нигоњ кард ва агар заъиф бошад ё аслан санаде  

надошта бошад, мо аз асл ва ќоидаи куллї пайравї 

мекунем ва он ин аст, ки сањобагони Расули акрам (с) 

одил ва дурусткор будаанд.  

Пас ба њангоми хондани таърих, бахусус таърихи 

сањобагони њазрати Муњаммад (с)-ро бояд бодиќќат ва 

нуктасанRона ба ташхиси дуруст аз нодуруст онро 

мавриди омўзиш ва баррасї ќарор дод. 
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Китобњои чї касонеро бихонем? 

 

 Боиси таассуф аст, ки  дар замони мо бисёрињо 

шефтаву шайдои хондани китобњои наве гардидаанд, 

ки дар мавзўъи таърихи Ислом таълиф шудаанд. 

Китобњое, ки фаќат ба зебо @илва  додан ё бад нишон 

додани достон ањамият медињанд ё зиштї ва зебоиро 

њамроњ пешкаши хонанда мегардонанд ва ба 

дурустию нодурустии он тава@@ўњ намекунанд,  

монанди китобњои  Аббоси Иќод

5

 ва  китобњои Холид 

Муњаммад Холид

6

 ё китобњои Тоњо Њусайн

7

 ва 

китобњои Љур@ї Зайдон

8

-и насронї ва ё дигар 

нависандањои навбаромад ва онњо ваќте аз таърих 

сухан мегўянд, фаќат ба зебо @илва додани достон ва 

иборањои @аззоб ањамият медињанд ва тава@@ўњ 

намекунанд, ки оё ин достонњо њаќиќат доранд ва ё 

надоранд. Ва њатто баъзе нависандагон бад @илва 

додани достонро мадди назар ќарор медињанд ва 

хулоса он чї барояшон муњим аст ин аст, ки достони 

зебо ва @олиберо ба шумо пешкаш намоянд. 

 

Пас китобњои чї касонеро бихонем? 

 

Љавоб  ин аст, ки агар шумо метавонед, санадњоро 

баррасї кунед ва хубро аз нохуб @удо намоед, пас 

китоби «Таърих»-и Имом Муњаммад Љарири  

Табариро мутолиъа кунед, зеро, ки ў дар  садри 

таърихнависони исломї  ќарор дорад. Агар шумо 

ќодир ба  ташхиси санадњо  нестед, «Таърих»-и Ибни 

Касир - «Ал-бидоя ван – нињоя»-ро бихонед ва 

                                                 

5

 . Китобе ба номи «Абќариёт» дорад. 

6

 . Китобе дорад ба номи «Хулафоу- р- Расул». 

7

 . Китобњои «Мавќиъатул-6амал, Алї (р) ван-нубувват вал 

фитнатул-кубро»-ро  навиштааст. 

8

 . Китобе дорад ба номи «Таърихи тамаддуни исломї». 
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«Ва аммо биниъмати раббика фањаддис». 

«Неъмати Парвардигоратро баён кун».  

 

(Сураи Зуњо, ояти 11) 

 

баён карда, аз даргоњи Худованди бузург чашми 

ниёз  дорем, ки ки амали холисонаи бандаи њаќирро 

барои ризои худаш бигардонад ва бипазирад, зеро Ў 

таъоло, тавоно, бахшоянда ва мењрубон аст. 

Ва охиру даъвоно анил -њамду лиллоњи 

раббилъоламин. 

 

Биллоњи ё ќориан кутубий ва сомиъуњо,  

Асбил ъалайњо ридоал-њукми валкарам. 

 

Эй хонанда ва шунавандаи китобњоям, туро ба 

Худо савганд медињам, ки  бо бузургворї ва матонат 

бо онњо бархўрд кунї. 

 

Вастур билутфика мо талќањо мин хатаин,  

Ав аслињнању тусиб ин  кунта зо фањамин. 

 

Ва агар хатое дар он мебинї, лутф кун ва онро 

бипўшон ва ё ин ки агар фањму дарк дорї, онро ислоњ 

кун, ки ба ту, иншоаллоњ,  подоше мерасад. 

 

Факам 8аводин кабо вассабќу ъодатуњу,  

Ва кам њусомин набо ав ъадо зу саламин. 

 

Ва чї басо бузургвор ва саховатмандоне 

будаанд, ки аќиб мондаанд ва њол он, ки пешравї 

одаташон будааст ва чї басо шамшерњои  буррое 

будаанд, ки кунд шудаанд ё занг зада, аз њам 

рехтаанд. 

 

 

 



 32 

Абумихнаф нест, балки ў маъруфтарини ровиён аст 

ва ѓайр аз вайшахсе монанди Алвоќидї

13

, ки муттањам 

ба дурўѓгўї аст ва ривоятњояш ќобили ќабул нест, низ  

дар ин маврид ривоятњое дорад. Шакку шубњае нест, 

ки Воќидї  муаррихи бузург ва огоњ ба таърих аст, 

аммо шахсияташ мавриди эътимод нест.  

Саввумї,  Сайф ибни Умари Тамимї

14

 аст, ки ў 

низ таърихнигори маъруфест, аммо ривоятњои ў 

ќобили ќабул нест ва ба дурўгўї муттањам аст  ва 

фарди  боваринок нест.  

Њамчунин Калбї,

15

 ки як дурўѓгўйи маъруф  аст.  

Пас бинобар ин, бояд инсон дар ривоятњои ин афрод 

ва мисли инњо, тањќиќ кунад. 

 Ба Абумихнаф бозмегардем. Ибни Муъин дар 

бораи ў мегўяд:  

- «Боваринок ва ќобили эътимод нест». 

 Абуњотим мегўяд:  

 - «Њадиси ў ќобили ќабул нест».  

Ва боре Абуњотимро дар бораи Абумихнаф 

пурсиданд, дастњояшро ба њамдигар зад ва гуфт:  

- «Ниёзе ба пурсидан надорад».   

Дорулќутнї мегўяд:  

- «Заъиф аст».  

Зањабї мегўяд:   

- «Наќлкунандаи бад ва фосид аст, ки ќобили 

эътимод нест

16

». 

Бинобар ин, шумо ваќте «Таърихи Табарї»-ро 

боз кардед ва ривояте дар он дидед, ки сањобагони 

Паёмбари акрам (с) дар он айб>ўйї шудаанд ва 

ривояткунанда Абумихнаф мебошад, бояд он 

                                                 

13

 . Муњаммад ибни Умар ибни Воќид. Шарњи њоли вай дар 

«Тањзибут-тањзиб», 9/363 ва «Мизонул-эътидол»,  3/662 . 

14

 . Шарњи њоли ў дар «Тањзибут-тањзиб» ,  4/295 ва «Мизонул-

иътидол»,  2/255. 

15

 .  Муњаммад ибни Соиби Калбї, «Мизонул- эътидол»,  3/556. 

16

 . «Мизонул-эътидол»,  3/419, «АлGурњу ват-таъдил», 7/182, 

«Алсону-л-мизон», 4/492. 
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«Таъриху-л-Ислом»-и Зањабиро бихонед. Ба назари 

ин /ониб бењтарин китоб «Алъавосим минал-

ќавосим»-и Ибни Арабї аст, ки дар мавриди ин 

ќисмат аз таърихи Ислом сухан гуфтааст. 

 

Он чи, ки бояд аз он дурї 0ўем 

 

Ваќте китобњои таърихро мехонем, бояд аз 

њаракат бо назар ва дидгоњи муаллиф парњез кунем, 

балки бояд ба асли ривоят нигоњ кунем, на ба раъй  ва 

назари муаллиф ва низ  бояд ба њангоми хондан 

инсофро мадди назар дошта бошем. Ваќте таърихи 

асњоби Паёмбари Худо (с)-ро мехонем, бояд ба ду чиз 

мўътаќид бошем: 

Аввал, ин ки мўътаќид бошем, ки сањобагони 

Паёмбар (с) баъд аз Паёмбарони Худо (а) бењтарин 

инсонњо њастанд, зеро ки Худованди таборак  ва 

таъоло  онњоро ба некї васф кардааст ва дар чандин 

њадис баён шуда, ки сањобагон баъд аз паёмбарони 

Худо бењтарин инсонњо ва дар миёни умматњо 

бењтарин уммат њастанд. 

Дуввум, ин ки бидонем сањобагони Паёмбарони 

Худо (а) маъсум (бегуноњ) нестанд. Бале, мо 

мўътаќидем, ки агар њамаи онњо бар чизе и/моъ 

кунанд, ба хато намераванд ва и/моъи онњо маъсум 

аст, зеро Паёмбари Ислом (с) ба мо хабар дода, ки ин 

уммат бар гумроњї иттифоќ нахоњад кард. Пас асњоб 

(р) аз и/моъ кардан бар хато маъсум њастанд

9

, аммо 

афроди онњо маъсум нестанд ва фаќат паёмбарони 

Худо (а) ва фариштагон маъсуманд. Ба ѓайр аз 

                                                 

9

 . Ањмад дар «Муснад»-и худ аз тариќи Абубасри Ѓиффорї 6/396 

њадиси 26682, ин њадисро ривоят кардааст ва Ибни МоDа дар 

китоби «Алфитан», боби «Саводу-л-аъзам», 2/367, њадиси 3998 аз 

тариќи Анас ибни Молик ривоят кардааст ва Ибни Осим  дар 

«Сунан», боби «Мо зукира мин амрин-Набийи (с) билузумил-

Dамоъати» сањ, 39, њадиси 80 онро ривоят кардааст. 
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паёмбарони Худо ва фариштагон аз дидгоњи мо касе 

маъсум нест. Бинобар ин, мо бояд мўътаќид бошем, 

ки сањобагон бењтарин инсонњо њастанд ва низ 

эътиќод дошта бошем, ки  бошем, ки онњо маъсум, 

яъне бегуноњ  нестанд. Пас агар ба ривояте бархўрд 

кардед, ки дар он як сањоба мавриди айбBўї ќарор 

гирифта бошад,  пеш аз пазируфтан ё ќабул 

накардани он,  ба санадаш нигоњ кунед.  Агар санад 

сањењ бошад, пас бидонед, ки онњо маъсум нестанд ва 

монанди дигар инсонњо хато мекунанд  ва агар санад 

заъиф бошад, аз асл ва ќоидаи куллї пайравї кунед 

ва он ин аст, ки онњо баъд аз паёмбарони Худо 

бењтарин инсонњо њастанд ва Худованд  асњоби 

Паёмбари Ислом (с)-ро дар каломи поки хеш ситоиш 

мекунад ва мефармояд:  

 

«Муњаммадур-расулуллоњи валлазина маъању 

ашиддоу ъалал-куффори руњамоу байнањум, 

тароњум руккаъан су99адан ябтаѓуна фазлан 

миналлоњи ва ризвонан, симоњум фи ву9уњињим  

мин асарис-су9уд. Золика масалуњум фит-тавроти 

ва масалуњум фил-ин9или, казаръин ахра9а 

шатъању фаозарању фастаѓлаза фаставо ъало 

суќињи юъ9ибуз-зурроъа лияѓиза бињимул-

куффора, ваъадаллоњул-лазина оману ва 

ъамилус-солињоти минњум маѓфиратан ва а9ран 

ъазиман». 

 

«Муњаммад (с) фиристодаи Худо аст ва касоне, 

ки бо Ў њастанд дар баробари кофирон сарсахту 

шадид ва дар миёни худ мењрубонанд. Пайваста 

онњоро дар њоли рукўъ ва су9уд мебинї дар њоле 

ки њамеша фазли Худо (с) ва ризои Ўро 

металабанд (то онњоро ба бињишт ворид намояд). 

Нишонаи (итоъати) онњо (аз Худованд) дар 

чењраашон аз асари са9да (ва ибодат) намоён аст. 

(Мурод ин аст, ки асари ибодат, салот ва ихлос 
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Бештари муњаддисон низ чунин кардаанд ва шумо 

агар ба ѓайр аз Сањењайн, ки Бухорї ва Муслим фаќат 

ба зикри њадисњои сањењ  мутаъањњид шудаанд, ба 

китоби дигаре аз китобњои њадис, монанди Тирмизї, 

«Сунан»-и Абудовуд,  Дорулќутнї, Дорамї ё 

«Муснад»-и Ањмад ва ѓайра муроGиъат кунед, 

мебинед, ки онњо санади њадисро бароятон баён 

мекунанд ва худро фаќат ба зикри њадисњои сањењ 

мулзам накардаанд ва балки санадро бароятон баён 

намудаанд ва шумо бояд ба санадњо нигаред ва диќат 

дињед.  Пас агар санади њадис сањењ бошад, онро 

ќабул кунед ва агар сањењ набошад,  онро  напазиред. 

Њамчунин Имом Табарї худашро мулзам накарда, ки 

фаќат ахбори сањењро оварад, балки ў мутаъањњид  

шуда, ки номи наќлкунандаи хабар ва  ривоятро низ 

зикр кунад. Бинобар  ин,  Имом Табарї дар ин маврид 

масъулияте ба дўш  надорад. 

Имом Табарї дар китоби таърихаш ривоятњои 

зиёде аз шахсе ба номи Лут ибни Яњё, ки  кунияташ 

Абумихнаф аст, зикр кардааст ва аз ин шахс панGсаду 

њаштоду њафт (587) ривоят наќл намудааст ва ин 

ривоятњо аз вафоти Паёмбари Ислом (с) оѓоз 

мешаванд ва поёнбахши онњо ривоятњое њастанд,  ки 

дар бораи хилофати Язид ибни Муъовия  ва ин бахше 

аз таърихи Ислом ќисмате аст, ки дар ин китоб мо аз 

он сухан меронем ва воќеъаи Саќифаи бани Саъида, 

њикояти Шўро ва дигар корњое, ки ба хотири онњо 

исёнгарон бар зидди Усмон (р) шўриш бардоштанд  ва 

сипас ўро ба шањодат расониданд ва хилофати Алї 

(р), Gангњои хунин ва фоGеъаомези Љамалу Сиффин, 

ќазияи тањким, Gанги Нањравон, хилофати Муъовия, 

кушта шудани Њусайн ибни Алї (р). Њамаи ин 

рўйдодњо ва њодисањо дар ин ќисмати таърих иттифоќ 

афтодаанд ва дар њамаи ин мавридњо Абумихнаф 

ривоятњое дорад, ки ањли бидъат аз он истинод 

мекунанд ва мавриди писандашон мебошад. Танњо 
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Имом Табариро дар китоби таърихаш бидонем ва 

дарк кунем. 

 

Равиши Имом Табарї дар таърихнигорї 

 

Имом Табарї (р) дар ин маврид бо муќаддимае, 

ки дар аввали китобаш навиштааст, кори моро осон 

кардааст ва эй кош, касоне, ки ин таърихро 

меомўзанд,  аввал ин муќаддимаро мехонданд.

11

 

Ў дар муќаддимаи асараш мегўяд: 

«Хонандаи китоби мо бояд бидонад, ки дар ин 

китоб ахбор ва ривоятњоеро 3амъ намудаам ва 

санаду ровиёни онњоро баён кардаам, пас агар дар ин 

китобам чизе дар мавриди гузаштагон баён 

намудаам, ки чун дуруст несту њаќиќат  надорад, 

хонанда онро намеписандад, бояд донист, ки чунин 

хабареро мо аз пеши худ наовардаем ва балки касоне 

онро овардаанд ва  бароямон наќл кардаанд ва мо ба 

њамон сурат, ки онњо гуфтаанд, наќл кардаем»

12

. 

Фикр мекунам Имом Табарї бо муќаддимае, ки барои 

китобаш навиштааст, масъулиятро ба гардани 

хонанда гузоштааст ва ба шумо мегўяд: 

 «Агар дар ин китобам хабар ё ривояте дидед, 

ки бароятон бад менамояд ва ќобили ќабулатон 

нест, нигоњ кунед, ки аз чї касе онро ривоят 

кардаем ва масъулият ба гардани касест, ки мо аз 

ў ривоят кардаем ва ман фаќат бояд касеро, ки 

онро бароям ривоят кардааст, ном бибарам, агар 

боваринок ва мавриди эътимод бошад, 

ривояташро ќабул кунед ва агар боваринок ва 

мавриди эътимод набошад, ривояташро 

напазиред». 

                                                 

11

 . Балки њар кас, ки китоберо мехонад, бояд муќаддимаи онро 

бихонад, то равиши муаллифро бидонад. 

12

 . Табарї. Таърих, Муќаддима,  сањ.. 5. 
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барои Худованди мутаъол бар чењраи мўъмин ошкор 

мешавад.) Ин тавсифи онњо дар Таврот ва тавсифи 

онњо дар Ин.ил аст, монанди зироъате, ки 

навдањои худро бароварда, сипас ба таќвияти 

онњо пардохта, то мањкам шуда ва бар пояи худ 

истодааст ва ба ќадре рушд карда, ки дењќононро 

ба таъа..уб вомедорад. Ин барои он аст, ки 

кофиронро ба хашм оварад, (яъне Худованди 

мутаъол мусалмононро бисёр нерўманд мегардонад, 

то мояи хашм ва ѓазаби кофирон гарданд, вале) 

касоне аз онњоро, ки имон оварда ва корњои 

шоиста ан.ом додаанд, Худованд ваъдаи омурзиш 

ва а.ри бузурге (ки бињишт аст), додааст».                       

                                    (Сураи Фатњ, ояти 29) 

 

 (Албатта, ин масал шомили сањобаи Расулуллоњ 

(с) ва њама касоне аз гурўњњои бо имон ва лашкариёни 

Ислом дар тамоми асрњо ва наслњо мешавад, ки 

наќши ќадамашонро бар роњ ва равиши онњо рањрав 

ва пайрав карда бошанд).  

Дар ин оят Худованди таборак ва таъоло њамаи 

сањобагони (асњоби) Паёмбар (с)-ро васф намудааст, 

пас асл ва ќоидаи куллї дар мавриди онњо ин аст, ки 

эшон бояд тавсиф ва мавриди эњтироми умум ќарор 

гиранд.  

Аз Паёмбари Ислом (с) ривоят шудааст, ки 

фармудаанд:  

- «Асњоби (сањобагони)  маро носазо нагўед, 

агар аз шумо касе ба андозаи кўњи Уњуд дар роњи 

Худо нафаќа кунад, ба андозаи як мушт ё ними 

онњо намерасад»

10

. 

Пас Паёмбари Ислом (с) сањобагон ва ёронашро 

тавсиф ва тамJид кардааст.  

                                                 

10

 . Бухорї.  Фазоилу-с-сањоба, боби «Лав кунуту муттахизан 

халилан», 3673. Муслим. Фазоилс-сањоба 254. 
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Дар фасли саввуми ин китоб дар бораи адолати 

сањобагон (р) ба тафсил бањс хоњад шуд.  

Ва Абубабдуллоњи Кањтонї мегўяд: 

 

Ло таќбаланна миннат-таворихи кулла мо, 

Љамаъа рувоту ва хатта кулла банон, 

Ирвил-њадисал-мунтаќия ъан ањлињ, 

Сиямо завил-ањломи вал-аснон. 

Ка ибнил-Мусайяби вал-Алои ва Моликин. 

Вал-Лайси ваз-Зуњрийи ав Суфён. 

 

ТарAума: 

Аз таърих њама он чиро, ки ровиён гирд оварда 

ва њар кас  навиштааст, ќабул накун. 

Њадиси баргузидаву дурустро аз ањли он, бахусус 

бузургон ва моњирони фан ривоят кун. 

Аз афроде монанди Ибни Мусайяб ва Ало ва      

Молик ва Лайс ва Зўњрї ё Суфён ривоят кун. 

 

Яъне ваќте китобњои таърихии сањењ ва дурустеро 

дастрас кардї, ки таърихнигоронашон аз афроди 

боваринок ва мавриди эътимоде ривоят мекунанд, пас 

монанди касоне мабош, ки таърихи асњоби Паёмбар 

(с)-ро мавриди айбAўї ќарор медињанд ва мегўянд, ки  

таърихи мо таърихи сиёње аст. Аммо дар асл чунин 

нест, балки таърихи мо таърихи дурахшон ва зебое 

аст, ки инсон аз хондани он лаззати маънавї 

мебарад, на чун таърихњои дурўѓину бесанаде, ки 

фикри хонандаи мусалмонро мушавваш ва бадбин ба 

гузаштаи дурахшони садри Ислом карда ва шахси 

ѓайримусалмон ва пажўњишгарро ба Ислом дилгарму 

Aалб нанамуда, балки гурезон месозад. Пас таъсири 

чунин ривоятњо ба нафъи кист? Барои бештар пайдо 

кардани маълумот дар мавриди Паёмбар (с) ва 

асњоби Киром (р) ба китобњои таърих, мисли 

«Таъриху-л-умами вал-мулук», маъруф ба 

«Таърихи Табарї», «Ал-бидоя ван-нињоя»-и Ибни 
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Касир ва «Таъриху-л-Ислом»-и Зањабї ва дигар 

китобњои мўътабари таърих муроAиъат кунед, аммо 

бояд донист, ки китоби «Таърихи Табарї» 

муњимтарин китоб дар таърихнигории исломї аст ва 

бештари маврид олимон ва донишмандон аз он наќл 

мекунанд. 

Ањли суннат ва Aамоъат аз «Таърихи Табарї» 

наќл мекунанд ва аз он санаду далел меоранд ва 

њамчунин ањли бидъат ба навиштањои ин китоби 

мўътабар такя мекунанд.  Бояд гуфт, ки «Таърихи 

Табарї» аз дигар китобњои таърихи Ислом аз чанд 

Aињат  бартарї дорад, ки баъзе аз ин умур иборатанд 

аз:  

1. Замони Имом Табарї ба замони он рўйдодњо 

наздик мебошад. 

2.   Имом Табарї бо санаду далели  мўътамад 

ривоят мекунад. 

3. Љойгоњи баланди илмии Имом Табарї (р). 

4. Бештари китобњои таърих аз ў наќл мекунанд. 

 

     Пас, ваќте мо мехоњем таърихи Исломро 

биомўзем ва дар бораи Паёмбари  Ислом (с) ва 

сањобагони киром (р)  маълумоти зарурї  бигирем,   

бояд бевосита ба суроѓи «Таърихи Табарї» биравем, 

вале чунонки гуфтам, њам ањли суннату Bамоъат аз ин 

китоб далелу санад меоранд ва њам ањли бидъат, пас 

чї гуна метавон арзиши аслї ва дурустиву ростии  

онњоро  мушаххас ва муайян кард. 

Бояд донист, чунонки гуфтем, яке аз хусусиятњои 

«Таърихи Табарї» ин аст, ки ривоятњоро бо санаду 

далел зикр мекунад ва ањли суннату Bамоъат аз 

ривоятњои сањењи Имом Табарї истифода мекунанд, 

дар сурате, ки ањли бидъат ривоятњои дуруст ва 

нодурустро наќл мекунанд ва муњим назди онњо ин 

аст, ки ривоятњояшон бо хостањо ва майлњояшон 

мувофиќу мутобиќ бошанд. Бинобар ин, бояд равиши 
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Дар фасли саввуми ин китоб дар бораи адолати 

сањобагон (р) ба тафсил бањс хоњад шуд.  

Ва Абубабдуллоњи Кањтонї мегўяд: 

 

Ло таќбаланна миннат-таворихи кулла мо, 

Љамаъа рувоту ва хатта кулла банон, 

Ирвил-њадисал-мунтаќия ъан ањлињ, 

Сиямо завил-ањломи вал-аснон. 

Ка ибнил-Мусайяби вал-Алои ва Моликин. 

Вал-Лайси ваз-Зуњрийи ав Суфён. 

 

ТарAума: 

Аз таърих њама он чиро, ки ровиён гирд оварда 

ва њар кас  навиштааст, ќабул накун. 

Њадиси баргузидаву дурустро аз ањли он, бахусус 

бузургон ва моњирони фан ривоят кун. 

Аз афроде монанди Ибни Мусайяб ва Ало ва      

Молик ва Лайс ва Зўњрї ё Суфён ривоят кун. 

 

Яъне ваќте китобњои таърихии сањењ ва дурустеро 

дастрас кардї, ки таърихнигоронашон аз афроди 

боваринок ва мавриди эътимоде ривоят мекунанд, пас 

монанди касоне мабош, ки таърихи асњоби Паёмбар 

(с)-ро мавриди айбAўї ќарор медињанд ва мегўянд, ки  

таърихи мо таърихи сиёње аст. Аммо дар асл чунин 

нест, балки таърихи мо таърихи дурахшон ва зебое 

аст, ки инсон аз хондани он лаззати маънавї 

мебарад, на чун таърихњои дурўѓину бесанаде, ки 

фикри хонандаи мусалмонро мушавваш ва бадбин ба 

гузаштаи дурахшони садри Ислом карда ва шахси 

ѓайримусалмон ва пажўњишгарро ба Ислом дилгарму 

Aалб нанамуда, балки гурезон месозад. Пас таъсири 

чунин ривоятњо ба нафъи кист? Барои бештар пайдо 

кардани маълумот дар мавриди Паёмбар (с) ва 

асњоби Киром (р) ба китобњои таърих, мисли 

«Таъриху-л-умами вал-мулук», маъруф ба 

«Таърихи Табарї», «Ал-бидоя ван-нињоя»-и Ибни 
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Касир ва «Таъриху-л-Ислом»-и Зањабї ва дигар 

китобњои мўътабари таърих муроAиъат кунед, аммо 

бояд донист, ки китоби «Таърихи Табарї» 

муњимтарин китоб дар таърихнигории исломї аст ва 

бештари маврид олимон ва донишмандон аз он наќл 

мекунанд. 

Ањли суннат ва Aамоъат аз «Таърихи Табарї» 

наќл мекунанд ва аз он санаду далел меоранд ва 

њамчунин ањли бидъат ба навиштањои ин китоби 

мўътабар такя мекунанд.  Бояд гуфт, ки «Таърихи 

Табарї» аз дигар китобњои таърихи Ислом аз чанд 

Aињат  бартарї дорад, ки баъзе аз ин умур иборатанд 

аз:  

1. Замони Имом Табарї ба замони он рўйдодњо 

наздик мебошад. 

2.   Имом Табарї бо санаду далели  мўътамад 

ривоят мекунад. 

3. Љойгоњи баланди илмии Имом Табарї (р). 

4. Бештари китобњои таърих аз ў наќл мекунанд. 

 

     Пас, ваќте мо мехоњем таърихи Исломро 

биомўзем ва дар бораи Паёмбари  Ислом (с) ва 

сањобагони киром (р)  маълумоти зарурї  бигирем,   

бояд бевосита ба суроѓи «Таърихи Табарї» биравем, 

вале чунонки гуфтам, њам ањли суннату Bамоъат аз ин 

китоб далелу санад меоранд ва њам ањли бидъат, пас 

чї гуна метавон арзиши аслї ва дурустиву ростии  

онњоро  мушаххас ва муайян кард. 

Бояд донист, чунонки гуфтем, яке аз хусусиятњои 

«Таърихи Табарї» ин аст, ки ривоятњоро бо санаду 

далел зикр мекунад ва ањли суннату Bамоъат аз 

ривоятњои сањењи Имом Табарї истифода мекунанд, 

дар сурате, ки ањли бидъат ривоятњои дуруст ва 

нодурустро наќл мекунанд ва муњим назди онњо ин 

аст, ки ривоятњояшон бо хостањо ва майлњояшон 

мувофиќу мутобиќ бошанд. Бинобар ин, бояд равиши 
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Имом Табариро дар китоби таърихаш бидонем ва 

дарк кунем. 

 

Равиши Имом Табарї дар таърихнигорї 

 

Имом Табарї (р) дар ин маврид бо муќаддимае, 

ки дар аввали китобаш навиштааст, кори моро осон 

кардааст ва эй кош, касоне, ки ин таърихро 

меомўзанд,  аввал ин муќаддимаро мехонданд.

11

 

Ў дар муќаддимаи асараш мегўяд: 

«Хонандаи китоби мо бояд бидонад, ки дар ин 

китоб ахбор ва ривоятњоеро 3амъ намудаам ва 

санаду ровиёни онњоро баён кардаам, пас агар дар ин 

китобам чизе дар мавриди гузаштагон баён 

намудаам, ки чун дуруст несту њаќиќат  надорад, 

хонанда онро намеписандад, бояд донист, ки чунин 

хабареро мо аз пеши худ наовардаем ва балки касоне 

онро овардаанд ва  бароямон наќл кардаанд ва мо ба 

њамон сурат, ки онњо гуфтаанд, наќл кардаем»

12

. 

Фикр мекунам Имом Табарї бо муќаддимае, ки барои 

китобаш навиштааст, масъулиятро ба гардани 

хонанда гузоштааст ва ба шумо мегўяд: 

 «Агар дар ин китобам хабар ё ривояте дидед, 

ки бароятон бад менамояд ва ќобили ќабулатон 

нест, нигоњ кунед, ки аз чї касе онро ривоят 

кардаем ва масъулият ба гардани касест, ки мо аз 

ў ривоят кардаем ва ман фаќат бояд касеро, ки 

онро бароям ривоят кардааст, ном бибарам, агар 

боваринок ва мавриди эътимод бошад, 

ривояташро ќабул кунед ва агар боваринок ва 

мавриди эътимод набошад, ривояташро 

напазиред». 

                                                 

11

 . Балки њар кас, ки китоберо мехонад, бояд муќаддимаи онро 

бихонад, то равиши муаллифро бидонад. 

12

 . Табарї. Таърих, Муќаддима,  сањ.. 5. 
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барои Худованди мутаъол бар чењраи мўъмин ошкор 

мешавад.) Ин тавсифи онњо дар Таврот ва тавсифи 

онњо дар Ин.ил аст, монанди зироъате, ки 

навдањои худро бароварда, сипас ба таќвияти 

онњо пардохта, то мањкам шуда ва бар пояи худ 

истодааст ва ба ќадре рушд карда, ки дењќононро 

ба таъа..уб вомедорад. Ин барои он аст, ки 

кофиронро ба хашм оварад, (яъне Худованди 

мутаъол мусалмононро бисёр нерўманд мегардонад, 

то мояи хашм ва ѓазаби кофирон гарданд, вале) 

касоне аз онњоро, ки имон оварда ва корњои 

шоиста ан.ом додаанд, Худованд ваъдаи омурзиш 

ва а.ри бузурге (ки бињишт аст), додааст».                       

                                    (Сураи Фатњ, ояти 29) 

 

 (Албатта, ин масал шомили сањобаи Расулуллоњ 

(с) ва њама касоне аз гурўњњои бо имон ва лашкариёни 

Ислом дар тамоми асрњо ва наслњо мешавад, ки 

наќши ќадамашонро бар роњ ва равиши онњо рањрав 

ва пайрав карда бошанд).  

Дар ин оят Худованди таборак ва таъоло њамаи 

сањобагони (асњоби) Паёмбар (с)-ро васф намудааст, 

пас асл ва ќоидаи куллї дар мавриди онњо ин аст, ки 

эшон бояд тавсиф ва мавриди эњтироми умум ќарор 

гиранд.  

Аз Паёмбари Ислом (с) ривоят шудааст, ки 

фармудаанд:  

- «Асњоби (сањобагони)  маро носазо нагўед, 

агар аз шумо касе ба андозаи кўњи Уњуд дар роњи 

Худо нафаќа кунад, ба андозаи як мушт ё ними 

онњо намерасад»

10

. 

Пас Паёмбари Ислом (с) сањобагон ва ёронашро 

тавсиф ва тамJид кардааст.  

                                                 

10

 . Бухорї.  Фазоилу-с-сањоба, боби «Лав кунуту муттахизан 

халилан», 3673. Муслим. Фазоилс-сањоба 254. 
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паёмбарони Худо ва фариштагон аз дидгоњи мо касе 

маъсум нест. Бинобар ин, мо бояд мўътаќид бошем, 

ки сањобагон бењтарин инсонњо њастанд ва низ 

эътиќод дошта бошем, ки  бошем, ки онњо маъсум, 

яъне бегуноњ  нестанд. Пас агар ба ривояте бархўрд 

кардед, ки дар он як сањоба мавриди айбBўї ќарор 

гирифта бошад,  пеш аз пазируфтан ё ќабул 

накардани он,  ба санадаш нигоњ кунед.  Агар санад 

сањењ бошад, пас бидонед, ки онњо маъсум нестанд ва 

монанди дигар инсонњо хато мекунанд  ва агар санад 

заъиф бошад, аз асл ва ќоидаи куллї пайравї кунед 

ва он ин аст, ки онњо баъд аз паёмбарони Худо 

бењтарин инсонњо њастанд ва Худованд  асњоби 

Паёмбари Ислом (с)-ро дар каломи поки хеш ситоиш 

мекунад ва мефармояд:  

 

«Муњаммадур-расулуллоњи валлазина маъању 

ашиддоу ъалал-куффори руњамоу байнањум, 

тароњум руккаъан су99адан ябтаѓуна фазлан 

миналлоњи ва ризвонан, симоњум фи ву9уњињим  

мин асарис-су9уд. Золика масалуњум фит-тавроти 

ва масалуњум фил-ин9или, казаръин ахра9а 

шатъању фаозарању фастаѓлаза фаставо ъало 

суќињи юъ9ибуз-зурроъа лияѓиза бињимул-

куффора, ваъадаллоњул-лазина оману ва 

ъамилус-солињоти минњум маѓфиратан ва а9ран 

ъазиман». 

 

«Муњаммад (с) фиристодаи Худо аст ва касоне, 

ки бо Ў њастанд дар баробари кофирон сарсахту 

шадид ва дар миёни худ мењрубонанд. Пайваста 

онњоро дар њоли рукўъ ва су9уд мебинї дар њоле 

ки њамеша фазли Худо (с) ва ризои Ўро 

металабанд (то онњоро ба бињишт ворид намояд). 

Нишонаи (итоъати) онњо (аз Худованд) дар 

чењраашон аз асари са9да (ва ибодат) намоён аст. 

(Мурод ин аст, ки асари ибодат, салот ва ихлос 
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Бештари муњаддисон низ чунин кардаанд ва шумо 

агар ба ѓайр аз Сањењайн, ки Бухорї ва Муслим фаќат 

ба зикри њадисњои сањењ  мутаъањњид шудаанд, ба 

китоби дигаре аз китобњои њадис, монанди Тирмизї, 

«Сунан»-и Абудовуд,  Дорулќутнї, Дорамї ё 

«Муснад»-и Ањмад ва ѓайра муроGиъат кунед, 

мебинед, ки онњо санади њадисро бароятон баён 

мекунанд ва худро фаќат ба зикри њадисњои сањењ 

мулзам накардаанд ва балки санадро бароятон баён 

намудаанд ва шумо бояд ба санадњо нигаред ва диќат 

дињед.  Пас агар санади њадис сањењ бошад, онро 

ќабул кунед ва агар сањењ набошад,  онро  напазиред. 

Њамчунин Имом Табарї худашро мулзам накарда, ки 

фаќат ахбори сањењро оварад, балки ў мутаъањњид  

шуда, ки номи наќлкунандаи хабар ва  ривоятро низ 

зикр кунад. Бинобар  ин,  Имом Табарї дар ин маврид 

масъулияте ба дўш  надорад. 

Имом Табарї дар китоби таърихаш ривоятњои 

зиёде аз шахсе ба номи Лут ибни Яњё, ки  кунияташ 

Абумихнаф аст, зикр кардааст ва аз ин шахс панGсаду 

њаштоду њафт (587) ривоят наќл намудааст ва ин 

ривоятњо аз вафоти Паёмбари Ислом (с) оѓоз 

мешаванд ва поёнбахши онњо ривоятњое њастанд,  ки 

дар бораи хилофати Язид ибни Муъовия  ва ин бахше 

аз таърихи Ислом ќисмате аст, ки дар ин китоб мо аз 

он сухан меронем ва воќеъаи Саќифаи бани Саъида, 

њикояти Шўро ва дигар корњое, ки ба хотири онњо 

исёнгарон бар зидди Усмон (р) шўриш бардоштанд  ва 

сипас ўро ба шањодат расониданд ва хилофати Алї 

(р), Gангњои хунин ва фоGеъаомези Љамалу Сиффин, 

ќазияи тањким, Gанги Нањравон, хилофати Муъовия, 

кушта шудани Њусайн ибни Алї (р). Њамаи ин 

рўйдодњо ва њодисањо дар ин ќисмати таърих иттифоќ 

афтодаанд ва дар њамаи ин мавридњо Абумихнаф 

ривоятњое дорад, ки ањли бидъат аз он истинод 

мекунанд ва мавриди писандашон мебошад. Танњо 
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Абумихнаф нест, балки ў маъруфтарини ровиён аст 

ва ѓайр аз вайшахсе монанди Алвоќидї

13

, ки муттањам 

ба дурўѓгўї аст ва ривоятњояш ќобили ќабул нест, низ  

дар ин маврид ривоятњое дорад. Шакку шубњае нест, 

ки Воќидї  муаррихи бузург ва огоњ ба таърих аст, 

аммо шахсияташ мавриди эътимод нест.  

Саввумї,  Сайф ибни Умари Тамимї

14

 аст, ки ў 

низ таърихнигори маъруфест, аммо ривоятњои ў 

ќобили ќабул нест ва ба дурўгўї муттањам аст  ва 

фарди  боваринок нест.  

Њамчунин Калбї,

15

 ки як дурўѓгўйи маъруф  аст.  

Пас бинобар ин, бояд инсон дар ривоятњои ин афрод 

ва мисли инњо, тањќиќ кунад. 

 Ба Абумихнаф бозмегардем. Ибни Муъин дар 

бораи ў мегўяд:  

- «Боваринок ва ќобили эътимод нест». 

 Абуњотим мегўяд:  

 - «Њадиси ў ќобили ќабул нест».  

Ва боре Абуњотимро дар бораи Абумихнаф 

пурсиданд, дастњояшро ба њамдигар зад ва гуфт:  

- «Ниёзе ба пурсидан надорад».   

Дорулќутнї мегўяд:  

- «Заъиф аст».  

Зањабї мегўяд:   

- «Наќлкунандаи бад ва фосид аст, ки ќобили 

эътимод нест

16

». 

Бинобар ин, шумо ваќте «Таърихи Табарї»-ро 

боз кардед ва ривояте дар он дидед, ки сањобагони 

Паёмбари акрам (с) дар он айб>ўйї шудаанд ва 

ривояткунанда Абумихнаф мебошад, бояд он 

                                                 

13

 . Муњаммад ибни Умар ибни Воќид. Шарњи њоли вай дар 

«Тањзибут-тањзиб», 9/363 ва «Мизонул-эътидол»,  3/662 . 

14

 . Шарњи њоли ў дар «Тањзибут-тањзиб» ,  4/295 ва «Мизонул-

иътидол»,  2/255. 

15

 .  Муњаммад ибни Соиби Калбї, «Мизонул- эътидол»,  3/556. 

16

 . «Мизонул-эътидол»,  3/419, «АлGурњу ват-таъдил», 7/182, 

«Алсону-л-мизон», 4/492. 

 25 

«Таъриху-л-Ислом»-и Зањабиро бихонед. Ба назари 

ин /ониб бењтарин китоб «Алъавосим минал-

ќавосим»-и Ибни Арабї аст, ки дар мавриди ин 

ќисмат аз таърихи Ислом сухан гуфтааст. 

 

Он чи, ки бояд аз он дурї 0ўем 

 

Ваќте китобњои таърихро мехонем, бояд аз 

њаракат бо назар ва дидгоњи муаллиф парњез кунем, 

балки бояд ба асли ривоят нигоњ кунем, на ба раъй  ва 

назари муаллиф ва низ  бояд ба њангоми хондан 

инсофро мадди назар дошта бошем. Ваќте таърихи 

асњоби Паёмбари Худо (с)-ро мехонем, бояд ба ду чиз 

мўътаќид бошем: 

Аввал, ин ки мўътаќид бошем, ки сањобагони 

Паёмбар (с) баъд аз Паёмбарони Худо (а) бењтарин 

инсонњо њастанд, зеро ки Худованди таборак  ва 

таъоло  онњоро ба некї васф кардааст ва дар чандин 

њадис баён шуда, ки сањобагон баъд аз паёмбарони 

Худо бењтарин инсонњо ва дар миёни умматњо 

бењтарин уммат њастанд. 

Дуввум, ин ки бидонем сањобагони Паёмбарони 

Худо (а) маъсум (бегуноњ) нестанд. Бале, мо 

мўътаќидем, ки агар њамаи онњо бар чизе и/моъ 

кунанд, ба хато намераванд ва и/моъи онњо маъсум 

аст, зеро Паёмбари Ислом (с) ба мо хабар дода, ки ин 

уммат бар гумроњї иттифоќ нахоњад кард. Пас асњоб 

(р) аз и/моъ кардан бар хато маъсум њастанд

9

, аммо 

афроди онњо маъсум нестанд ва фаќат паёмбарони 

Худо (а) ва фариштагон маъсуманд. Ба ѓайр аз 

                                                 

9

 . Ањмад дар «Муснад»-и худ аз тариќи Абубасри Ѓиффорї 6/396 

њадиси 26682, ин њадисро ривоят кардааст ва Ибни МоDа дар 

китоби «Алфитан», боби «Саводу-л-аъзам», 2/367, њадиси 3998 аз 

тариќи Анас ибни Молик ривоят кардааст ва Ибни Осим  дар 

«Сунан», боби «Мо зукира мин амрин-Набийи (с) билузумил-

Dамоъати» сањ, 39, њадиси 80 онро ривоят кардааст. 
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дигар вањй аз осмон намеояд» ва ин суханон онњоро 

ба гиря андохт ва Абубакр (р) ва Умар (р) гиря 

карданд

29

. Ва Ин гуна ин рўњи пок ба сўйи 

Парвардигораш парвоз кард, вале дини Худо - Исломи 

поку муназзањ дар замин барои башарият  боќї монд.    

 

 

Хилофати Абубакри Сиддиќ (р) 

(аз соли  11-њи+рї то  соли 13-њи+рї) 

 

Ваќте Паёмбар (с) вафот кард, Абубакр (р) дар 

њоли омадан аз ободињои атрофи Мадина буд. Ў омад 

ва чодарро аз рўйи Паёмбар (с) дур кард ва бар 

пешониаш бўса зад ва гуфт:  

- «Падару  модарам фидоят бод! Хуш зистї ва 

хуш вафот кардї!»  

Сипас чењраи Паёмбар (с)-ро пўшонид ва болои  

минбар рафт ва гуфт: 

-«Њар касе аз шумо, ки Муњаммад (с)-ро 

мепарастида бошад, огоњ бошад, ки Муњаммад (с) 

вафот кардааст ва њар касе аз шумо, ки Худоро 

мепарастад, пас донад Худованди мутаъол зинда аст 

ва њаргиз намемирад». Худованди мутаъол дар 

Ќуръони маMид  мефармояд:  

 

«Ва мо Муњаммадун илло расулун ќад халат 

мин ќаблињир-русул, афаин-мота ав ќутила-

инќалабтум ъало аъќобикум ва манн янќалиб 

ъало ъаќибайњи фалан язурраллоња шайьан ва 

саяCзиллоњуш-шокирина».  

«Муњаммад фаќат фиристодаи Худост ва пеш 

аз ў  фиристодагони дигаре низ буданд. Оё агар ў 

бимирад ва ё кушта шавад, шумо ба аќиб 

бармегардед? (Ва Исломро рањо карда ба даврони 

                                                 

29

 . Муслим, китоби «Фазоилу-с-сањоба», њадиси 2454. 
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ривоятро дур биандозед, зеро Абумихнаф онро 

ривоят кардааст ва ў њам бидъатгузор ва њам дурўѓгў 

аст, ки ривоятњои зиёде гуфтааст. 

 

Ноќилони ахбор чї гуна таърихро 

тањриф мекунанд? 

 

Василањое, ки наќлкунандагони ахбор ба василаи 

он симои таърихро лаккадор ва доѓдор мекунанд, 

иборатанд аз: 

1. Дурўѓгўйї ва аз худ бофта баровардан. 

Достонеро аз пеши худ мебофанд, чунонки ба дурўѓ 

достоне сохтаанд, ки гўё ваќте хабари марги Алї 

(р) ба Оиша (р) расидааст, ў саEдаи шукр ба Eо 

оварда бошад ва њол он ки ин худ дурўѓи мањз  аст

17

. 

2. Зиёд кардан ба воќеъа ё кам кардан аз он ба 

њадафи тањрифи воќеъият. Ба ин сурат, ки асли 

воќеъа дуруст аст, монанди воќеъаи Саќифа, ки 

достони Саќифа дуруст аст ва дар он Eо Абубакр (р) 

ва Умар (р) ва Абуубайда аз як сў ва аз тарафи дигар 

Хабоб ибни Мунзар  ва Саъд ибни Убода ва касони 

дигаре аз Ансор (р) Eамъ шудаанд. Аммо касоне, ки 

хостаанд ин њаќиќатро тањриф кунанд, чизњое ба он 

зиёд кардаанд, ки баён хоњад шуд. 

3. Таъвил ва тавEењи нодурусти воќеъањо. Ба  ин 

сурат, ки наќлкунандаи ахбор мекўшад то воќеъаро 

тавEењ ва тафсири нодурусте кунад, ки бо майлњо 

ва њавои нафси ў ва бо аќида ва бидъаташ 

мутобиќат намояд. 

4. Бузург Eилва додани хатоњо ва костињо. Шояд 

достон дар он воќеъї бошад, аммо наќлкунандаи 

ахбор он хатоњоро бузург Eилва медињад ва хубињоро 

мепўшонад. 

                                                 

17

 . Ти$онї дар китобаш «Фасъалу ањла-з-зикри», сањ.  97 онро 

зикр карда ва гўяндаашро баён накардааст. 
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5. Сурудани шеърњое барои таъйиди њодисањои 

таърихї. Шеър месароянд ва сипас онро ба 

Амирулмўъминин Алї (р) ё ба Уммулмўъминин Оиша 

(р)  ё ба Зубайр (р) ва ё ба Талња (р) нисбат 

медињанд, ки дар ин шеър яке аз сањобагон (р) 

мавриди айбHўї ќарор гирифтааст. Чунончи 

шеъреро ба Ибни Аббос (р) нисбат додаанд, ки гўё ў 

дар њаќќи Уммулмўъминин  Оиша (р) гуфта бошад: 

 

Табаѓѓалти та(аммалти,  

Ва лав шиъти тафайялти. 

 

Хачирсавор шудию шутурсавор шудї,  

Гар мехостї

18

 савори фил њам  мешудї.               

 

6. Навиштани номањои дурўѓин. Чуноне дар 

достони шањодати  Усмон (р) баён хоњад шуд, ки 

номањои бардурўѓеро ба ў нисбат доданд ва 

навиштаеро ба дурўѓ ба Оиша (р) нисбат доданд ва 

ба дурўѓ навиштањоеро ба Алї (р) ва Талња (р) ва 

Зубайр (р) нисбат доданд. Илова бар ин китобњое 

таълиф шуда ва ба дурўѓ ба Алї (р) нисбат дода 

шудааст, монанди китоби «Нањ$у-л-балоѓа», ки ба 

дурўѓ онро ба Алї (р) нисбат додаанд ва китоби «Ал-

Имомат вас-сиёсат», ки онро ба дурўѓ ба Ибни 

Ќутайба нисбат додаанд

19

. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

18

 . Барои 'анг ва фитнаангезї.  

19

 . Ибни Ќутайба. Таъвилу мушкил ил-Ќуръон,  тањќиќи Саид 

Ањмади Саќар, сањ 32. 
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Бо вафоти Расули акрам (с) дунё торик шуд ва 

чаро чунин набошад дар њоле, ки худи сарвари коинот 

- њазрати Муњаммад (с) мефармояд:  

«Њар гоњ касе аз шумо ба мусибате гирифтор 

омад, мусибати аз даст додани маро ба ёд оварад, 

бешубња он бузургтарин мусибат аст»

26

. 

 Бинобар ин, аз замоне, ки Худованд инсонро 

офаридааст, то кунун Cањон мусибате бузургтар аз 

вафоти Паёмбари Ислом (с) ба худ надидааст. Ваќте 

њазрати Муњаммад (с) вафот кард, духтараш Фотима 

(р) мегуфт: 

- «Эй падар;он! Нидои Парвардигоратро 

лаббайк гуфтї ва бињишти Фирдавс ;ойгоњи ту 

аст, мусибати аз даст додани туро ба Љабраил (а) 

мерасонам

27

». 

Анас ибни Молик (р) мегўяд:  

-«Рўзе, ки Паёмбар (с) вориди Мадина шуд, 

тамоми ин шањр равшан шуд ва рўзе, ки вафот кард, 

њама =о торик шуд ва низ гуфтааст, ки боварамон 

намешуд, ки ў вафот кардааст». 

Абубакр (р) баъд аз вафоти Паёмбар (с) ба Умар 

(р) гуфт: 

 -«Биё, барои дидори Умми Айман биравем» ва 

ваќте пеши вай рафтанд, Умми Айман гиря кард, онњо 

ба ў гуфтанд:  

- «Чаро гиря мекунї

28

? Он чї назди Худост, барои 

Паёмбар (с) бењтар аст. 

 Ў гуфт:  

- «Савганд ба Худо, барои ин гиря намекунам, 

ки намедонам ;ойи Паёмбари Ислом (с) пеши Худо 

бењтар аз дунёст, балки барои ин гиря мекунам, ки  

                                                 

26

 . Ат-табаќотул-кубро, 2/275 ва Албонї онро сањењ дониста ва 

дар силсилаи њадисњои сањењ зикр кардааст 1106. 

27

 . «Сањењ»-и Бухорї китоби «Ал-Маѓозї» боби «Маразун-Набий» 

(с) ва вафотуњу», њадиси 4193, 4/1619. 

28

.  Ибни МоNа, китоби «Ал-Љаноиз», боби  «Вафотун-Набий (с)», 

њадиси 1163. 
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маскан гузиданд, њар мусалмонеро, ки ба сўяшон 

њи5рат кунад, дўст доранд ва дар дили худ ниёзе 

ба он чї ба муњо5ирон дода шуда эњсос  

намекунанд ва онњоро бар худ муќаддам 

медоранд, њарчанд худашон бисёр ниёзманд 

бошанд ва касоне, ки аз бухл ва њарисии нафси 

худ боздошта шудаанд, растагор њастанд». 

(Сураи Њашр,  ояти 9) 

 

Паёмбар (с) даъватро ба берун аз Мадинаи 

мунаввара густариш дод то ин ки тамоми Љазирату-л-

арабро фаро гирифт ва то он ки рўзи бузурге, ки 

Худованди мутаъол дар он рўз Маккаро барои 

Паёмбараш (с) фатњ кард, фаро расид ва ањли Маккаи 

мукаррама мусалмон шуданд ва баъд аз он њамаи 

сарзамини Араб зери фармони Паёмбар (с) ќарор 

гирифт. 

Баъд аз бисту се соли даъват ва Hињод, аHали аз 

пеш муќаддар шуда фаро расид ва он Њазрат (с) ба 

лиќои Худо шитофт, чунонки Худованди мутъол 

мефармояд:  

«Ва мо Муњаммадун илло расулун ќад  халат 

мин ќаблињир-русулу. афаин-мота ав ќутила 

инќалабтум ъало аъќобикум ва ман янќалиб ъало 

ъаќибайњи фалан язурраллоња шайьан ва 

сая5зиллоњуш-шокирина.» 

«Муњаммад (с) фаќат фиристодаи  Худо аст ва 

пеш аз ў фиристодагони дигаре низ буданд. Оё 

агар ў (с) бимирад ва ё кушта шавад, шумо ба аќиб 

бармегардед? (Ва оё Исломро рањо карда ба  

даврони 2оњилият ва куфр бозгашт хоњед намуд?) 

Ва њар кас, ки ба аќиб бозгардад, њаргиз ба Худо 

зараре намерасонад ва Худованд ба зудї 

шукркунадагон (ва пойдорон)-ро подош хоњад дод.» 

(Сураи Оли Имрон. ояти 144)  
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Ањли суннат  барои касби итминон аз чї 

замоне оѓоз карданд? 

 

Ваќте фитна падидор шуд, ањли суннату 3амоъат 

барои касби итминон аз дурустии ривоятњо тањќиќро 

оѓоз карданд, чунонки Имом Муњаммад ибни Сирини 

тобеъии гаронќадр (р) мегўяд:  

«Ањли суннат аз санадњо намепурсиданд, аммо 

он гоњ, ки фитна падидор шуд, ба наќлкунандагон 

ва ровиён гуфтанд, ки афродеро, ки шумо аз онњо 

ривоят мекунед, барои мо ном бибаред ва ваќте 

ном мебурданд, њадисњои ањли суннат пазируфта 

мешуд ва ањодиси ањли бидъат пазируфта 

намешуд

20

».  

Чун ќоидаи куллї дар мавриди ашхос ин аст, ки 

онњо боваринок ва мавриди эътимод њастанд ва Ибни 

Сирин аз бузургони тобеъин аст ва даврони 

сањобагони Расули акрам (с) -ро дарёфта ва бо њамаи 

тобеъин зиндагї кардааст ва манзур аз фитна дар ин 

3о пайдоиши ањли бидъат, монанди шиъаён

21

,  

хавори3

22

 ва ќадария

23

 аст.  

 

 

 

 

 

                                                 

20

 . Муслим. Сањењ. Муќаддима.  боби «Ал-асноду минад-дини». 

21

 . Шиъа касоне њастанд, ки даъво доранд,  ки пайравони Алї (р) 

ва фарзандонаш мебошанд ва  имомат хоси Алї (р) ва 

фарзандонаш аст ва бисёре сањобагонро кофир мехонанд. Ниг: 

«Усулу мазњабуш-шиъа» ва китоби «Аш-шиъа ват-ташайюъ» 

(МутарHим). 

22

 . ХавориH касоне буданд, ки баъд аз Hанги Сиффин бар зидди 

Алї (р) шўриш карданд ва  ў бо онњо  дар мавзеъи  Нањравон 

Hангид. 

23

 . Ќадария касоне њастанд, ки мункири таќдир ва сарнавишт 

мебошанд ва мегўянд: «Њарчиз нав аст ва падид хоњад шуд». 
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ФАСЛИ ДУВВУМ 

 

Биъсати  Расулуллоњ (с) 

 

Дар рўзи душанбе дувоздањуми

24

 моњи рабиъу-л-

аввал Худованди мутаъол барои башарият миннат 

нињод ва сарвари инсоният

25

 ва њодии он њазрати 

Муњаммад ибни Абдуллоњ ибни Абдулмутталиби 

Њошимии Ќурайшї (с) дида ба @ањон кушод.  Ў њанўз 

дар батни модар буд, ки падараш аз @ањон чашм 

пўшид ва дар синни шашсолагї низ модарашро аз 

даст дод ва бобояш Абдулмутталиб сарпарастии 

вайро ба ўњда гирифт. Аммо баъд аз ду сол 

Абдулмутталиб вафот кард ва амакаш Абутолиб 

сарпарастии ўро ба дўш гирифт. 

Ваќте њазрати Муњаммад (с) ба синни чињилсолагї 

расид, Худованд ўро мабъус кард, то мардумро мужда 

дињад ва онњоро аз азоби илоњї битарсонад. Ў ба 

бењтарин шакл ва васила рисолати худро ан@ом дод 

ва фармони илоњиро ба мардум расонид, то мардумро 

аз гумроњињо ба сўйи нур берун биёварад. Бинобар 

ин, бузургони ќавмаш бо  вай душманї варзиданд ва 

пайравонашро мавриди озор ва шикан@а ќарор 

доданд. Афроде аз ў пайравї карданд, ки дунёро 

фурўхта ва охиратро харида буданд ва онњо бо @ону 

                                                 

24

 . Дар таъйини рўзи таваллуди Паёмбар (с) ихтилоф аст. 

25

 .  Паёмбар (с) фармудааст: «Ман  сарвар ва сайиди  инсонњо 

дар рўзи ќиёмат њастам ва ин ифтихор нест». «Муснад»-и 

Ањмад, 3/2, њадиси 11000. 
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моли худ дар роњи Худо ,ињод карданд ва Худо ва  

Паёмбараш (с)-ро ёрї доданд. Худованди мутаъол 

дар Ќуръони ма,ид мефармояд: 

«Лилфуќароил-муњо-иринал-лазина ухри-у 

мин диёрињим ва амволињим ябтаѓуна фазлан 

миналлоњи ва ризвонан ва янсуруналлоња ва 

расулању улоика њумус-содиќуна.» 

«Ин амвол барои фаќирони муњо-ире аст, ки аз 

хонаву манзил ва амволи худ берун ронда 

шуданд, онњо фазли Худованд ва ризои Ўро 

металабанд ва Худо ва Расулашро ёрї мекунанд. 

онњо ростгўён њастанд.»  

(Сураи Њашр, ояти 8)  

 

Паёмбар (с) сенздањ сол дар Макка ба даъвати 

худ идома дод, то ин ки Худованд ба ў (с) фармон 

дод, то ба Мадина њи,рат кунад. Дар ин ваќт асњоб ва 

ёронаш низ бо ў њи,рат карданд ва амвол ва 

фарзандон ва хонањояшонро дар роњи Худо тарк 

намуданд.  Ваќте Паёмбар (с) ба Мадина расид, 

мардуми ин шањр, яъне  ансориён ўро ,ой доданд ва  

ёрї карданд ва бо њамаи мардум ба хотири Паёмбар 

(с)  душманї варзиданд ва бо муњо,ирон њамдардї 

намуда ва амвол ва хонањояшонро дар ихтиёри онњо 

гузоштанд ва њатто фарде аз ансор, ки дуто зан дошт 

ба муњо,ир мегуфт, ки њар кадомро, ки мехоњї 

интихоб кун, ман ўро талоќ медињам ва он гоњ ту бо ў 

издиво, кун. 

Худованд мефармояд:  

«Валлазина табаввауд-дора вал-имона мин 

ќаблињим юњиббуна ман њо-ара илайњим ва ло 

я-идуна фи судурињим њо-атан мимо уту ва 

юъсируна ъало анфусињим ва лав кона бињим 

хасосату ва ман юќа шуњња нафсињи фаулоика 

њумул-муфлињуна.» 

 «Ва барои касоне аст, ки дар ин сарсарзамини 

Мадина  (ва дар сарои имон пеш аз муњо-ирон 
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ФАСЛИ ДУВВУМ 

 

Биъсати  Расулуллоњ (с) 

 

Дар рўзи душанбе дувоздањуми
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24

 . Дар таъйини рўзи таваллуди Паёмбар (с) ихтилоф аст. 

25

 .  Паёмбар (с) фармудааст: «Ман  сарвар ва сайиди  инсонњо 

дар рўзи ќиёмат њастам ва ин ифтихор нест». «Муснад»-и 

Ањмад, 3/2, њадиси 11000. 
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мин диёрињим ва амволињим ябтаѓуна фазлан 

миналлоњи ва ризвонан ва янсуруналлоња ва 

расулању улоика њумус-содиќуна.» 

«Ин амвол барои фаќирони муњо-ире аст, ки аз 

хонаву манзил ва амволи худ берун ронда 

шуданд, онњо фазли Худованд ва ризои Ўро 

металабанд ва Худо ва Расулашро ёрї мекунанд. 

онњо ростгўён њастанд.»  

(Сураи Њашр, ояти 8)  

 

Паёмбар (с) сенздањ сол дар Макка ба даъвати 

худ идома дод, то ин ки Худованд ба ў (с) фармон 

дод, то ба Мадина њи,рат кунад. Дар ин ваќт асњоб ва 

ёронаш низ бо ў њи,рат карданд ва амвол ва 

фарзандон ва хонањояшонро дар роњи Худо тарк 

намуданд.  Ваќте Паёмбар (с) ба Мадина расид, 

мардуми ин шањр, яъне  ансориён ўро ,ой доданд ва  

ёрї карданд ва бо њамаи мардум ба хотири Паёмбар 

(с)  душманї варзиданд ва бо муњо,ирон њамдардї 

намуда ва амвол ва хонањояшонро дар ихтиёри онњо 

гузоштанд ва њатто фарде аз ансор, ки дуто зан дошт 

ба муњо,ир мегуфт, ки њар кадомро, ки мехоњї 

интихоб кун, ман ўро талоќ медињам ва он гоњ ту бо ў 

издиво, кун. 

Худованд мефармояд:  

«Валлазина табаввауд-дора вал-имона мин 

ќаблињим юњиббуна ман њо-ара илайњим ва ло 

я-идуна фи судурињим њо-атан мимо уту ва 

юъсируна ъало анфусињим ва лав кона бињим 

хасосату ва ман юќа шуњња нафсињи фаулоика 

њумул-муфлињуна.» 

 «Ва барои касоне аст, ки дар ин сарсарзамини 

Мадина  (ва дар сарои имон пеш аз муњо-ирон 
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маскан гузиданд, њар мусалмонеро, ки ба сўяшон 

њи5рат кунад, дўст доранд ва дар дили худ ниёзе 

ба он чї ба муњо5ирон дода шуда эњсос  

намекунанд ва онњоро бар худ муќаддам 

медоранд, њарчанд худашон бисёр ниёзманд 

бошанд ва касоне, ки аз бухл ва њарисии нафси 

худ боздошта шудаанд, растагор њастанд». 

(Сураи Њашр,  ояти 9) 

 

Паёмбар (с) даъватро ба берун аз Мадинаи 

мунаввара густариш дод то ин ки тамоми Љазирату-л-

арабро фаро гирифт ва то он ки рўзи бузурге, ки 

Худованди мутаъол дар он рўз Маккаро барои 

Паёмбараш (с) фатњ кард, фаро расид ва ањли Маккаи 

мукаррама мусалмон шуданд ва баъд аз он њамаи 

сарзамини Араб зери фармони Паёмбар (с) ќарор 

гирифт. 

Баъд аз бисту се соли даъват ва Hињод, аHали аз 

пеш муќаддар шуда фаро расид ва он Њазрат (с) ба 

лиќои Худо шитофт, чунонки Худованди мутъол 

мефармояд:  

«Ва мо Муњаммадун илло расулун ќад  халат 

мин ќаблињир-русулу. афаин-мота ав ќутила 

инќалабтум ъало аъќобикум ва ман янќалиб ъало 

ъаќибайњи фалан язурраллоња шайьан ва 

сая5зиллоњуш-шокирина.» 

«Муњаммад (с) фаќат фиристодаи  Худо аст ва 

пеш аз ў фиристодагони дигаре низ буданд. Оё 

агар ў (с) бимирад ва ё кушта шавад, шумо ба аќиб 

бармегардед? (Ва оё Исломро рањо карда ба  

даврони 2оњилият ва куфр бозгашт хоњед намуд?) 

Ва њар кас, ки ба аќиб бозгардад, њаргиз ба Худо 

зараре намерасонад ва Худованд ба зудї 

шукркунадагон (ва пойдорон)-ро подош хоњад дод.» 

(Сураи Оли Имрон. ояти 144)  
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Ањли суннат  барои касби итминон аз чї 

замоне оѓоз карданд? 

 

Ваќте фитна падидор шуд, ањли суннату 3амоъат 

барои касби итминон аз дурустии ривоятњо тањќиќро 

оѓоз карданд, чунонки Имом Муњаммад ибни Сирини 

тобеъии гаронќадр (р) мегўяд:  

«Ањли суннат аз санадњо намепурсиданд, аммо 

он гоњ, ки фитна падидор шуд, ба наќлкунандагон 

ва ровиён гуфтанд, ки афродеро, ки шумо аз онњо 

ривоят мекунед, барои мо ном бибаред ва ваќте 

ном мебурданд, њадисњои ањли суннат пазируфта 

мешуд ва ањодиси ањли бидъат пазируфта 

намешуд

20

».  

Чун ќоидаи куллї дар мавриди ашхос ин аст, ки 

онњо боваринок ва мавриди эътимод њастанд ва Ибни 

Сирин аз бузургони тобеъин аст ва даврони 

сањобагони Расули акрам (с) -ро дарёфта ва бо њамаи 

тобеъин зиндагї кардааст ва манзур аз фитна дар ин 

3о пайдоиши ањли бидъат, монанди шиъаён

21

,  

хавори3

22

 ва ќадария

23

 аст.  

 

 

 

 

 

                                                 

20

 . Муслим. Сањењ. Муќаддима.  боби «Ал-асноду минад-дини». 

21

 . Шиъа касоне њастанд, ки даъво доранд,  ки пайравони Алї (р) 

ва фарзандонаш мебошанд ва  имомат хоси Алї (р) ва 

фарзандонаш аст ва бисёре сањобагонро кофир мехонанд. Ниг: 

«Усулу мазњабуш-шиъа» ва китоби «Аш-шиъа ват-ташайюъ» 

(МутарHим). 

22

 . ХавориH касоне буданд, ки баъд аз Hанги Сиффин бар зидди 

Алї (р) шўриш карданд ва  ў бо онњо  дар мавзеъи  Нањравон 

Hангид. 

23

 . Ќадария касоне њастанд, ки мункири таќдир ва сарнавишт 

мебошанд ва мегўянд: «Њарчиз нав аст ва падид хоњад шуд». 
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5. Сурудани шеърњое барои таъйиди њодисањои 

таърихї. Шеър месароянд ва сипас онро ба 

Амирулмўъминин Алї (р) ё ба Уммулмўъминин Оиша 

(р)  ё ба Зубайр (р) ва ё ба Талња (р) нисбат 

медињанд, ки дар ин шеър яке аз сањобагон (р) 

мавриди айбHўї ќарор гирифтааст. Чунончи 

шеъреро ба Ибни Аббос (р) нисбат додаанд, ки гўё ў 

дар њаќќи Уммулмўъминин  Оиша (р) гуфта бошад: 

 

Табаѓѓалти та(аммалти,  

Ва лав шиъти тафайялти. 

 

Хачирсавор шудию шутурсавор шудї,  

Гар мехостї

18

 савори фил њам  мешудї.               

 

6. Навиштани номањои дурўѓин. Чуноне дар 

достони шањодати  Усмон (р) баён хоњад шуд, ки 

номањои бардурўѓеро ба ў нисбат доданд ва 

навиштаеро ба дурўѓ ба Оиша (р) нисбат доданд ва 

ба дурўѓ навиштањоеро ба Алї (р) ва Талња (р) ва 

Зубайр (р) нисбат доданд. Илова бар ин китобњое 

таълиф шуда ва ба дурўѓ ба Алї (р) нисбат дода 

шудааст, монанди китоби «Нањ$у-л-балоѓа», ки ба 

дурўѓ онро ба Алї (р) нисбат додаанд ва китоби «Ал-

Имомат вас-сиёсат», ки онро ба дурўѓ ба Ибни 

Ќутайба нисбат додаанд

19

. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

18

 . Барои 'анг ва фитнаангезї.  

19

 . Ибни Ќутайба. Таъвилу мушкил ил-Ќуръон,  тањќиќи Саид 

Ањмади Саќар, сањ 32. 

 39 

Бо вафоти Расули акрам (с) дунё торик шуд ва 

чаро чунин набошад дар њоле, ки худи сарвари коинот 

- њазрати Муњаммад (с) мефармояд:  

«Њар гоњ касе аз шумо ба мусибате гирифтор 

омад, мусибати аз даст додани маро ба ёд оварад, 

бешубња он бузургтарин мусибат аст»

26

. 

 Бинобар ин, аз замоне, ки Худованд инсонро 

офаридааст, то кунун Cањон мусибате бузургтар аз 

вафоти Паёмбари Ислом (с) ба худ надидааст. Ваќте 

њазрати Муњаммад (с) вафот кард, духтараш Фотима 

(р) мегуфт: 

- «Эй падар;он! Нидои Парвардигоратро 

лаббайк гуфтї ва бињишти Фирдавс ;ойгоњи ту 

аст, мусибати аз даст додани туро ба Љабраил (а) 

мерасонам

27

». 

Анас ибни Молик (р) мегўяд:  

-«Рўзе, ки Паёмбар (с) вориди Мадина шуд, 

тамоми ин шањр равшан шуд ва рўзе, ки вафот кард, 

њама =о торик шуд ва низ гуфтааст, ки боварамон 

намешуд, ки ў вафот кардааст». 

Абубакр (р) баъд аз вафоти Паёмбар (с) ба Умар 

(р) гуфт: 

 -«Биё, барои дидори Умми Айман биравем» ва 

ваќте пеши вай рафтанд, Умми Айман гиря кард, онњо 

ба ў гуфтанд:  

- «Чаро гиря мекунї

28

? Он чї назди Худост, барои 

Паёмбар (с) бењтар аст. 

 Ў гуфт:  

- «Савганд ба Худо, барои ин гиря намекунам, 

ки намедонам ;ойи Паёмбари Ислом (с) пеши Худо 

бењтар аз дунёст, балки барои ин гиря мекунам, ки  

                                                 

26

 . Ат-табаќотул-кубро, 2/275 ва Албонї онро сањењ дониста ва 

дар силсилаи њадисњои сањењ зикр кардааст 1106. 

27

 . «Сањењ»-и Бухорї китоби «Ал-Маѓозї» боби «Маразун-Набий» 

(с) ва вафотуњу», њадиси 4193, 4/1619. 

28

.  Ибни МоNа, китоби «Ал-Љаноиз», боби  «Вафотун-Набий (с)», 

њадиси 1163. 
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дигар вањй аз осмон намеояд» ва ин суханон онњоро 

ба гиря андохт ва Абубакр (р) ва Умар (р) гиря 

карданд

29

. Ва Ин гуна ин рўњи пок ба сўйи 

Парвардигораш парвоз кард, вале дини Худо - Исломи 

поку муназзањ дар замин барои башарият  боќї монд.    

 

 

Хилофати Абубакри Сиддиќ (р) 

(аз соли  11-њи+рї то  соли 13-њи+рї) 

 

Ваќте Паёмбар (с) вафот кард, Абубакр (р) дар 

њоли омадан аз ободињои атрофи Мадина буд. Ў омад 

ва чодарро аз рўйи Паёмбар (с) дур кард ва бар 

пешониаш бўса зад ва гуфт:  

- «Падару  модарам фидоят бод! Хуш зистї ва 

хуш вафот кардї!»  

Сипас чењраи Паёмбар (с)-ро пўшонид ва болои  

минбар рафт ва гуфт: 

-«Њар касе аз шумо, ки Муњаммад (с)-ро 

мепарастида бошад, огоњ бошад, ки Муњаммад (с) 

вафот кардааст ва њар касе аз шумо, ки Худоро 

мепарастад, пас донад Худованди мутаъол зинда аст 

ва њаргиз намемирад». Худованди мутаъол дар 

Ќуръони маMид  мефармояд:  

 

«Ва мо Муњаммадун илло расулун ќад халат 

мин ќаблињир-русул, афаин-мота ав ќутила-

инќалабтум ъало аъќобикум ва манн янќалиб 

ъало ъаќибайњи фалан язурраллоња шайьан ва 

саяCзиллоњуш-шокирина».  

«Муњаммад фаќат фиристодаи Худост ва пеш 

аз ў  фиристодагони дигаре низ буданд. Оё агар ў 

бимирад ва ё кушта шавад, шумо ба аќиб 

бармегардед? (Ва Исломро рањо карда ба даврони 

                                                 

29

 . Муслим, китоби «Фазоилу-с-сањоба», њадиси 2454. 
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ривоятро дур биандозед, зеро Абумихнаф онро 

ривоят кардааст ва ў њам бидъатгузор ва њам дурўѓгў 

аст, ки ривоятњои зиёде гуфтааст. 

 

Ноќилони ахбор чї гуна таърихро 

тањриф мекунанд? 

 

Василањое, ки наќлкунандагони ахбор ба василаи 

он симои таърихро лаккадор ва доѓдор мекунанд, 

иборатанд аз: 

1. Дурўѓгўйї ва аз худ бофта баровардан. 

Достонеро аз пеши худ мебофанд, чунонки ба дурўѓ 

достоне сохтаанд, ки гўё ваќте хабари марги Алї 

(р) ба Оиша (р) расидааст, ў саEдаи шукр ба Eо 

оварда бошад ва њол он ки ин худ дурўѓи мањз  аст

17

. 

2. Зиёд кардан ба воќеъа ё кам кардан аз он ба 

њадафи тањрифи воќеъият. Ба ин сурат, ки асли 

воќеъа дуруст аст, монанди воќеъаи Саќифа, ки 

достони Саќифа дуруст аст ва дар он Eо Абубакр (р) 

ва Умар (р) ва Абуубайда аз як сў ва аз тарафи дигар 

Хабоб ибни Мунзар  ва Саъд ибни Убода ва касони 

дигаре аз Ансор (р) Eамъ шудаанд. Аммо касоне, ки 

хостаанд ин њаќиќатро тањриф кунанд, чизњое ба он 

зиёд кардаанд, ки баён хоњад шуд. 

3. Таъвил ва тавEењи нодурусти воќеъањо. Ба  ин 

сурат, ки наќлкунандаи ахбор мекўшад то воќеъаро 

тавEењ ва тафсири нодурусте кунад, ки бо майлњо 

ва њавои нафси ў ва бо аќида ва бидъаташ 

мутобиќат намояд. 

4. Бузург Eилва додани хатоњо ва костињо. Шояд 

достон дар он воќеъї бошад, аммо наќлкунандаи 

ахбор он хатоњоро бузург Eилва медињад ва хубињоро 

мепўшонад. 

                                                 

17

 . Ти$онї дар китобаш «Фасъалу ањла-з-зикри», сањ.  97 онро 

зикр карда ва гўяндаашро баён накардааст. 
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- «Рост мегўяд ва бо 0ону молаш маро ёрї кард 

ва бо ман њамдардї намуд, пас оё дўстамро бароям 

мегузоред ё не?» (ва ду бор чунин гуфт)» ва пас аз ин  

Абубакр (р)-ро касе озор намедод

38

». 

Ва Аммор ибни Ёсир мегўяд:  

- «Паёмбар (с)-ро дар њоле дидам, ки касе бо ў 

набуд, магар пан0 нафар, се ѓулом ва ду зан ва 

Абубакр (р)

39

». 

 

Њи"рат 

 

Аз Абубакр (р) ривоят аст, ки гуфт:  

- «Њамроњи Паёмбари акрам (с) дар ѓор будам, 

сарамро баланд кардам, пойњои таъќибкунандагонро 

дидам, гуфтам:  

- «Эй Паёмбари Худо (с), агар яке аз онњо 

сарашро пойин кунад, моро хоњад дид».  

Фармуд:  

- «Ором бош, эй Абубакр, ду нафаре њастем, ки 

Худо саввумини мост»

40

. 

 

Фазилатњои Абубакр (р) 

 

Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт:  

- «Аз Паёмбар (с) шунидам, ки мегуфт:  

- «Њар кас як @уфт аз њар чизе, ки бошад, дар роњи 

Худо нафаќа кунад, аз дарњои бињишт садо бармеояд:  

- «Эй  бандаи Худо, аз ин дар ворид шав, ин 

бењтар аст!».  

                                                 

38

 . Бухорї . Фазоилус-сањоба, боби «Ќавлун-Набий (с)», «Лав 

кунту муттахизан халилан», њадиси 3661. 

39

 . Манбаъи гузашта, њадиси 3660, ѓуломњо: Билол, Зайд ибни  

Њорис ва Омир ибни Фуњайра мавлои Абубакр (р)  буданд. 

(МутарNим). 

40

. Бухорї . Маноќибу-л-ансор, боби «ЊиNратун-Набий (с) ва 

асњобуњу иллал-Мадина», њадиси 3922 ва Муслим 3666.  
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 оњилият ва куфр бозгашт хоњед намуд?) Ва њар кас 

ба аќиб бозгардад, њаргиз ба Худо зараре 

намерасонад ва Худованд ба зудї шукркунандагон 

(ва пойдорон)-ро подош хоњад дод». 

(Сураи Оли Имрон. ояти 144) 

 

Он гоњ мардум бо садои баланд гиря карданд ва 

сањобагони Паёмбари акрам (с) дар кўча ва хиёбон ин 

оятро такрор мекарданд. Анас (р) мегўяд: 

- «Гўё мо ин оятро њамон ваќт шунида 

будем

30

». 

 Бо ин ки Ќуръони ма,ид дар он замони Паёмбар 

(с) ва пеш аз вафоташ комил шуда буд, аммо аз он ,о, 

ки хабари вафоти Паёмбар (с) зарбаи бисёр сахте 

барои сањобагон (р) буд, гўё ин оятро нав мешуниданд 

ва пеш аз он нашунида буданд.  

Аббос ибни Абдулмутталиб (р) ва Алї ибни 

Абутолиб (р) ва Фазл ибни Аббос (р) Паёмбар (с)-ро 

ѓусл дода, кафан карданд, то бар Ў (с) намоз хонда 

шавад ва дафн гардад. Аз он ,о, ки Аббос (р) амаки 

Паёмбар (с) ва Алї (р) ва Фазл (р) писарони амакаш 

буданд, бинобар ин, онњо барои ѓусл ва кафан 

кардани Паёмбари Ислом (с) аз дигарон сазовортар 

буданд. 

 

Саќифаи бани Соъида 

 

Дар ин муддат, ки Алї (р) ва Аббос (р) ва Фазл (р) 

ба та,њиз ва такфини Паёмбар (с) машѓул буданд, 

баъзе аз ансориён дар Саќифаи Бани Соъида гирди 

њам омаданд. Аввал ин ривоятро он гуна, ки Имом 

Табарї аз Абумихнафи дурўѓгў наќл кардааст, баён 

мекунем ва сипас он гуна, ки Имом Бухорї ривоят 

карда, онро бозгў месозем ва он гоњ њар ду ривоятро 

                                                 

30

 Исмоили Бухорї. Сањењ. Фасли «Фазоилу-с-сањоба», боби «Лав 

кунту муттахизан халилан», њадиси 3467. 
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бо якдигар муќоиса менамоем, то зиёдагўињоеро, ки 

Абумихнаф ба асли воќеъа зиёд кардааст, бидонем. 

Зиёдкардањоеро, ки бисёре  онро ќабул кардаанд ва 

дар воќеъаи Шўро низ ба њамин сурат баён хоњад 

шуд. 

Имом Табарї (р) мегўяд:  

- «Њишом ибни Муњаммад барои мо аз Абмихнаф 

ривоят кард, ки гуфтааст:  

- «Абдуллоњ ибни Абдуррањмон ибни Абуамр  

ибни Абуамраи Ансорї ба ман гуфт: - Ваќте Паёмбар 

(с) вафот кард,  ањли ансор дар Саќифаи бани Соъида 

Mамъ шуданд ва гуфтанд: 

 - «Баъд аз Муњаммад (с) рањбарии мусалмононро 

ба Саъд ибни Убода месупоранд» ва яке аз онњо 

бархост ва гуфт:  

- «Арабњо ба василаи шамшерњои шумо сари 

таслим фуруд оварданд ва Паёмбари Худо (с) дар 

њоле аз Mањон чашм фурў баст, ки аз шумо розї ва 

хушнуд буд, пас худатон зимоми умурро ба даст 

бигиред».  

Он гоњ њама дар посухи ў гуфтанд, ки назари ту 

дуруст аст ва яке гуфт: - Агар муњоMирони Ќурайш 

ќабул накунанд, мегўем, ки як амир аз шумо бошад ва 

як амир аз мо бошад. Он гоњ Саъд ибни Убода гуфт: - 

«Ин оѓози сустї аст». 

Сипас Умар ибни Хаттоб (р) хабар ёфт, ки баъзе 

аз ансор дар Саќифаи бани Соъида Mамъ шудаанд ва 

мегўянд як амир аз шумо интихоб шавад ва як амир аз 

мо интихоб шавад

31

. Он гоњ Умар (р) пеши Абубакр (р) 

рафт ва ўро аз воќеъа бохабар кард ва гуфт:  

- «Бародарони ансории мо Mамъ шудаанд ва ин 

тавр мегўянд, Биё, то пеши онњо биравем». Абубакр 

(р) ва Умар (р) бар роњ афтоданд ва дар роњ 

Абуубайдаро диданд ва ба ў гуфтанд:  - «Бо мо биё» 
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 . Яке аз ансор ба ў хабар  дод.  
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- «Худованд номи Сиддиќро барои Абубакр (р) 

аз осмон нозил фармудааст

37

». 

 

Мусалмон шудани  Абубакр (р) 

 

Аз Абудардоъ (р)  ривоят аст, ки гуфт:  

- «Назди Паёмбар (с) нишаста будам, ки ногањон 

Абубакр (р) дар њоле омад, ки гўшае аз либосашро 

бардошта буд ва зонуњояш намоён буданд, Паёмбар 

(с) фармуд:  

- «Барои дўстатон моCарое пеш омадааст». 

 Абубакр (р) салом кард ва гуфт:  

-«Миёни ман ва Умар (р) њамдигарнофањмие  шуд 

ва ман ўро нороњат кардам ва сипас пушаймон шудам 

ва аз ў хостам, ки маро бибахшад, аммо ў ќабул 

накард, бинобар ин пеши Шумо омадам». Паёмбар (с) 

фармуд:  

-«Худованд туро мебахшад, эй Абубакр (р)» (ва то 

се бор чунин фармуд). 

Сипас Умар (р) пушаймон шуд ва ба хонаи 

Абубакр (р) омад ва пурсид:  

- «Оё Абубакр (р) ин Cост?  

Гуфтанд:  

- «Не!»  

Он гоњ Умар (р) пеши Паёмбар (с) омад ва ранги 

чењраи Паёмбар (с) дар њоли таѓйир кардан буд, то он 

ки Абубакр (р) дилаш сўхт ва нороњат шуд, сипас  ба 

зону зад ва гуфт:  

- «Эй Расулуллоњ (с), савганд ба Худо, ки ман 

болои ў ситам кардам» (ва ду бор чунин гуфт). 

Ва Паёмбар (с) фармуд:  

-«Худованд маро ба сўйи шумо фиристод, шумо 

гуфтед, ки дурўѓ мегўї» ва Абубакр (р) гуфт:  
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накашидааст, аммо нигоњ кунед, ки чї гуна онро 

тўлонї ва бузург кардаанд.  

Аммо дар мавриди Саъд ибни Убода, Ањмад дар 

«Муснад»-и худ аз Њамид ибни Абдуррањмон ривоят 

кардааст, ки гуфт:  

- «Абубакр (р) сухан гуфт ва њама чизњое, ки дар 

фазилати ансор нозил шуда ва он чиро, ки Паёмбар 

(с) дар фазилати онњо гуфта буд, њамаро баён кард ва 

гуфт:  

- «Шумо медонед, ки Паёмбар (с) фармуд:  

- «Агар мардум дар дарае бираванд ва ансор ба 

дараи дигаре бираванд, ман ба роњи ансор хоњам 

рафт ва ту эй Саъд, медонї, ки дар њузури ту 

Паёмбар (с) фармуданд:  

- «Ќурайш фармонравоён њастанд».  

Дар ин њангом Саъд гуфт:  

- «Рост мегўї, мо вазир њастем ва шумо амир 

њастед

35

».  

Ин ривоятро Ањмад дар «Муснад»-и худ бо санади 

сањењ аз Њамид ибни Абдуррањмон ибни Авф (р) 

ривоят кардааст ва ин ривоят гарчї мурсал аст, аммо 

аз ривояти Абумихнафи дурўѓгў хеле ќавитар ва 

сањењтар аст. 

 

Абубакри Сиддиќ (р) 

 

Ў Абдуллоњ ибни Усмон ибни Омир ибни Амр ибни 

Каъб ибни Саъд ибни Тайим ибни Мура ибни Каъб 

ибни Луай ибни Ѓолиб ибни Фињр аст ва Фињр њамон 

Ќурайш аст

36

.  

Њазрати Алї ибни Абутолиб (р) мегўяд:  
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 .Ањмад. Муснад, 1/18, тањќиќи Ањмад Шокир. 
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. Абунаъим. Маърифату-с-сањоба,  1/150.  
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ва њар се нафар пеши ансориён рафтанд. Умар (р) 

мегўяд:  

- «Дар дилам суханеро омода карда будам ва 

ваќте хостам сухан бигўям, Абубакр (р) ба ман ишора 

кард, ки хомўш бошам ва Абубакр (р) оѓоз ба сухан 

намуд ва баъд аз њамду ситоиши Худованд гуфт:  

- «Худованд Муњаммад (с)-ро мабъус кард… ва 

Умар (р) хутбаи тўлоние аз Абубакрро наќл кард ва 

гуфт, ки хулоса, Абубакр (р) ба ансор фањмонида 

гуфт:  

-«Муњо%ирон аз дигарон ба хилофат авло ва 

сазовортар њастанд». 

Он гоњ Хабоб ибни Мунзар гуфт:  

- «Эй гурўњи ансор, коратонро худатон ба ўњда 

бигиред, мардум дар сояи шумо ќарор доранд ва њеM 

кас Mуръати мухолифат бо шуморо надорад ва 

мардум тибќи раъйи шумо амал хоњанд кард, шумо 

соњиби ќудрат ва сарват њастед ва афроди зиёде 

доред, агар онњо хостаи шуморо ќабул накарданд, 

онњоро аз ин сарзамин берун кунед ва зимоми умурро 

ба ўњда бигиред. Савганд ба Худо, ки шумо аз онњо ба 

ин кор сазовортар њастед ва ба василаи шамшерњои 

шумо мардум ба ин дин гаравидаанд ва ман аз 

дигарон ба он сазовортар њастам». 

Он гоњ Умар (р) ва Абуубайда (р) ба Абубакр (р)  

гуфтанд: 

-  «Дастатро дароз кун мо бо ту байъат мекунем» 

ва ваќте Умар (р) ва Абуубайда (р) рафтанд, то бо ў 

байъат кунанд, Башир ибни Саъд аз онњо пешќадам 

шуд ва бо Абубакр (р) байъат кард ва бархосту гуфт: 

-  «Савганд ба Худо, агар як бор ХазраMро 

фармонравои худ ќарор дињед, њамеша ин бартариро 

бар шумо хоњанд дошт

32

». 

Он гоњ  Саъд гуфт:  
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. Яъне Усайд ибни Њузайр нисбат ба Саъд ибни Убода њасад 

бурд.  
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- «Агар тавоноии бархостан медоштам дар кўчањо 

ва атрофи Мадина ѓуррише мешунидї, ки туро ва 

ёронатро захмї мекард, савганд ба Худо, туро ба 

ќавме пайванд мекунам, ки дар миёни онњо 

фармонбардор будаї, на фармонраво, маро ба дўш 

бигиред ва аз ин Cо бибаред». 

 Он гоњ ўро ба дўш гирифтанд ва ба хонааш 

бурданд. Чанд рўз баъд ў гуфт:  

- «То ваќте  њастам тирњои дар тиркаш доштаамро 

ба сўйи шумо партоб мекунам ва теѓаи найзаамро бо 

хунатон рангин мекунам ва шуморо бо шамшерам 

мезанам ва бо хонавода ва касоне аз ќавмам, ки аз 

ман пайравї мекунанд, бо шумо меCангам ва ќавли 

шуморо ќабул нахоњам кард».   

Аз он ба баъд Башир ибни  Саъд бо онњо намоз 

намехонд ва дар Cумъаи эшон ширкат намекард ва ба 

њаC мерафт ва аз Арафот њамроњи онњо бознамегашт 

ва Cудо меомад ва ў чунин буд, то он ки Абубакр (р) 

вафот кард

33

. 

Ин ривояти Абумихнаф буд, ки ин гуна достони 

Саќифаро наќл мекунад ва инак, мо ин достонро 

чунонки Исмоили Бухорї ривоят намуда, зикр мекунем 

ва њар ду ривоятро бо њам муќоиса мекунем.   

Имом Бухорї мегўяд:  

- «Исмоил ибни Абдуллоњ аз Сулаймон ибни 

Билол аз Њишом ибни Урва аз Урва ибни Зубайр аз 

Оиша (р) њамсари Паёмбар (с) ривоят мекунад, ки 

гуфтаст:  

- «Ваќте Паёмбар (с) вафот кард, ансориён дар 

Саќифаи бани Соъида пеши Саъд ибни Убода Cамъ 

шуданд ва гуфтанд:  

- «Як амир аз мо бошад ва як амир аз шумо 

бошад».  
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Он гоњ Абубакр (р) ва Умар (р) ва Абуубайда (р) 

пеши онњо рафтанд. Умар (р) хост сухан бигўяд, 

Абубакр (р) ўро ором кард ва Умар (р) гуфтааст:  

- «Савганд ба Худо, фаќат ба хотири он хостам 

сухан бигўям, ки сухан ва гуфтори хубе омода карда 

будам, ки метарсидам Абубакр (р) онро нагўяд. Сипас 

Абубакр (р) бисёр расо ва зебо сухан кард ва дар охир 

гуфт: 

-  «Мо амир њастем ва шумо вазир њастед».  

Он гоњ Хабоб ибни Мунзар гуфт:  

- «Не, савганд ба Худо, чунин намекунем, як амир 

аз шумо бошад ва як амир аз мо».  

Сипас Абубакр (р) гуфт: 

-  «Не, балки мо амир мешавем ва шумо вазир 

бошед, онњо Ќурайш аз њамаи арабњо наCибтар ва 

шарифтар њастанд, бинобар ин, бо Умар (р) ё 

Абуубайда (р) байъат кунед». 

 Умар (р) гуфт:  

- «Не, балки мо бо ту байъат мекунем, ту сарвари 

мо ва бењтарини мо њастї ва Паёмбари Худо (с) туро 

аз њама бештар дўст медошт».  

Он гоњ Умар (р) бо Абубакр (р) байъат кард ва 

мардум низ бо Абубакр (р) байъат карданд»

34

. 

Ин ривояти Имом Бухорї буд. Чунон, ки мебинем 

як ривояти кўтоњ ва мухтасар аст ва њаќиќати воќеъаи 

Саќифа њамин аст. Аммо он чї Абумихнаф зиёд 

карда, ки Саъд ибни Убода гуфтааст:  

- «Бо шумо меCангам» ва бо онњо намоз намехонд 

ва дар Cумъаи онњо ширкат намекард ва дар 

маросими њаC аз Арафот њамроњ бо онњо бознамегашт 

ва ин ки Хабоб ибни Мунзар бо Абубакр (р) 

мухолифат кард ва зиёдагўињои дигаре, ки овардааст, 

њама пуч ва ботил њастанд ва њаќиќат надоранд. 

Чунонки маълум аст, достони Саќифа ним соат тўл 
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- «Агар тавоноии бархостан медоштам дар кўчањо 

ва атрофи Мадина ѓуррише мешунидї, ки туро ва 

ёронатро захмї мекард, савганд ба Худо, туро ба 

ќавме пайванд мекунам, ки дар миёни онњо 

фармонбардор будаї, на фармонраво, маро ба дўш 

бигиред ва аз ин Cо бибаред». 

 Он гоњ ўро ба дўш гирифтанд ва ба хонааш 

бурданд. Чанд рўз баъд ў гуфт:  

- «То ваќте  њастам тирњои дар тиркаш доштаамро 

ба сўйи шумо партоб мекунам ва теѓаи найзаамро бо 

хунатон рангин мекунам ва шуморо бо шамшерам 

мезанам ва бо хонавода ва касоне аз ќавмам, ки аз 

ман пайравї мекунанд, бо шумо меCангам ва ќавли 

шуморо ќабул нахоњам кард».   

Аз он ба баъд Башир ибни  Саъд бо онњо намоз 

намехонд ва дар Cумъаи эшон ширкат намекард ва ба 

њаC мерафт ва аз Арафот њамроњи онњо бознамегашт 

ва Cудо меомад ва ў чунин буд, то он ки Абубакр (р) 

вафот кард

33

. 

Ин ривояти Абумихнаф буд, ки ин гуна достони 

Саќифаро наќл мекунад ва инак, мо ин достонро 

чунонки Исмоили Бухорї ривоят намуда, зикр мекунем 

ва њар ду ривоятро бо њам муќоиса мекунем.   

Имом Бухорї мегўяд:  

- «Исмоил ибни Абдуллоњ аз Сулаймон ибни 

Билол аз Њишом ибни Урва аз Урва ибни Зубайр аз 

Оиша (р) њамсари Паёмбар (с) ривоят мекунад, ки 

гуфтаст:  

- «Ваќте Паёмбар (с) вафот кард, ансориён дар 

Саќифаи бани Соъида пеши Саъд ибни Убода Cамъ 

шуданд ва гуфтанд:  

- «Як амир аз мо бошад ва як амир аз шумо 

бошад».  
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Он гоњ Абубакр (р) ва Умар (р) ва Абуубайда (р) 

пеши онњо рафтанд. Умар (р) хост сухан бигўяд, 

Абубакр (р) ўро ором кард ва Умар (р) гуфтааст:  

- «Савганд ба Худо, фаќат ба хотири он хостам 

сухан бигўям, ки сухан ва гуфтори хубе омода карда 

будам, ки метарсидам Абубакр (р) онро нагўяд. Сипас 

Абубакр (р) бисёр расо ва зебо сухан кард ва дар охир 

гуфт: 

-  «Мо амир њастем ва шумо вазир њастед».  

Он гоњ Хабоб ибни Мунзар гуфт:  

- «Не, савганд ба Худо, чунин намекунем, як амир 

аз шумо бошад ва як амир аз мо».  

Сипас Абубакр (р) гуфт: 

-  «Не, балки мо амир мешавем ва шумо вазир 

бошед, онњо Ќурайш аз њамаи арабњо наCибтар ва 

шарифтар њастанд, бинобар ин, бо Умар (р) ё 

Абуубайда (р) байъат кунед». 

 Умар (р) гуфт:  

- «Не, балки мо бо ту байъат мекунем, ту сарвари 

мо ва бењтарини мо њастї ва Паёмбари Худо (с) туро 

аз њама бештар дўст медошт».  

Он гоњ Умар (р) бо Абубакр (р) байъат кард ва 

мардум низ бо Абубакр (р) байъат карданд»

34

. 

Ин ривояти Имом Бухорї буд. Чунон, ки мебинем 

як ривояти кўтоњ ва мухтасар аст ва њаќиќати воќеъаи 

Саќифа њамин аст. Аммо он чї Абумихнаф зиёд 

карда, ки Саъд ибни Убода гуфтааст:  

- «Бо шумо меCангам» ва бо онњо намоз намехонд 

ва дар Cумъаи онњо ширкат намекард ва дар 

маросими њаC аз Арафот њамроњ бо онњо бознамегашт 

ва ин ки Хабоб ибни Мунзар бо Абубакр (р) 

мухолифат кард ва зиёдагўињои дигаре, ки овардааст, 

њама пуч ва ботил њастанд ва њаќиќат надоранд. 

Чунонки маълум аст, достони Саќифа ним соат тўл 

                                                 

34

 . Исмоли Бухорї. Фазоилус-сањоба, боби «Лав кунту 

муттахизан халилан», њадиси 3467. 
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накашидааст, аммо нигоњ кунед, ки чї гуна онро 

тўлонї ва бузург кардаанд.  

Аммо дар мавриди Саъд ибни Убода, Ањмад дар 

«Муснад»-и худ аз Њамид ибни Абдуррањмон ривоят 

кардааст, ки гуфт:  

- «Абубакр (р) сухан гуфт ва њама чизњое, ки дар 

фазилати ансор нозил шуда ва он чиро, ки Паёмбар 

(с) дар фазилати онњо гуфта буд, њамаро баён кард ва 

гуфт:  

- «Шумо медонед, ки Паёмбар (с) фармуд:  

- «Агар мардум дар дарае бираванд ва ансор ба 

дараи дигаре бираванд, ман ба роњи ансор хоњам 

рафт ва ту эй Саъд, медонї, ки дар њузури ту 

Паёмбар (с) фармуданд:  

- «Ќурайш фармонравоён њастанд».  

Дар ин њангом Саъд гуфт:  

- «Рост мегўї, мо вазир њастем ва шумо амир 

њастед

35

».  

Ин ривоятро Ањмад дар «Муснад»-и худ бо санади 

сањењ аз Њамид ибни Абдуррањмон ибни Авф (р) 

ривоят кардааст ва ин ривоят гарчї мурсал аст, аммо 

аз ривояти Абумихнафи дурўѓгў хеле ќавитар ва 

сањењтар аст. 

 

Абубакри Сиддиќ (р) 

 

Ў Абдуллоњ ибни Усмон ибни Омир ибни Амр ибни 

Каъб ибни Саъд ибни Тайим ибни Мура ибни Каъб 

ибни Луай ибни Ѓолиб ибни Фињр аст ва Фињр њамон 

Ќурайш аст

36

.  

Њазрати Алї ибни Абутолиб (р) мегўяд:  

                                                 

35

 .Ањмад. Муснад, 1/18, тањќиќи Ањмад Шокир. 

36

. Абунаъим. Маърифату-с-сањоба,  1/150.  
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ва њар се нафар пеши ансориён рафтанд. Умар (р) 

мегўяд:  

- «Дар дилам суханеро омода карда будам ва 

ваќте хостам сухан бигўям, Абубакр (р) ба ман ишора 

кард, ки хомўш бошам ва Абубакр (р) оѓоз ба сухан 

намуд ва баъд аз њамду ситоиши Худованд гуфт:  

- «Худованд Муњаммад (с)-ро мабъус кард… ва 

Умар (р) хутбаи тўлоние аз Абубакрро наќл кард ва 

гуфт, ки хулоса, Абубакр (р) ба ансор фањмонида 

гуфт:  

-«Муњо%ирон аз дигарон ба хилофат авло ва 

сазовортар њастанд». 

Он гоњ Хабоб ибни Мунзар гуфт:  

- «Эй гурўњи ансор, коратонро худатон ба ўњда 

бигиред, мардум дар сояи шумо ќарор доранд ва њеM 

кас Mуръати мухолифат бо шуморо надорад ва 

мардум тибќи раъйи шумо амал хоњанд кард, шумо 

соњиби ќудрат ва сарват њастед ва афроди зиёде 

доред, агар онњо хостаи шуморо ќабул накарданд, 

онњоро аз ин сарзамин берун кунед ва зимоми умурро 

ба ўњда бигиред. Савганд ба Худо, ки шумо аз онњо ба 

ин кор сазовортар њастед ва ба василаи шамшерњои 

шумо мардум ба ин дин гаравидаанд ва ман аз 

дигарон ба он сазовортар њастам». 

Он гоњ Умар (р) ва Абуубайда (р) ба Абубакр (р)  

гуфтанд: 

-  «Дастатро дароз кун мо бо ту байъат мекунем» 

ва ваќте Умар (р) ва Абуубайда (р) рафтанд, то бо ў 

байъат кунанд, Башир ибни Саъд аз онњо пешќадам 

шуд ва бо Абубакр (р) байъат кард ва бархосту гуфт: 

-  «Савганд ба Худо, агар як бор ХазраMро 

фармонравои худ ќарор дињед, њамеша ин бартариро 

бар шумо хоњанд дошт

32

». 

Он гоњ  Саъд гуфт:  

                                                 

32

. Яъне Усайд ибни Њузайр нисбат ба Саъд ибни Убода њасад 

бурд.  
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бо якдигар муќоиса менамоем, то зиёдагўињоеро, ки 

Абумихнаф ба асли воќеъа зиёд кардааст, бидонем. 

Зиёдкардањоеро, ки бисёре  онро ќабул кардаанд ва 

дар воќеъаи Шўро низ ба њамин сурат баён хоњад 

шуд. 

Имом Табарї (р) мегўяд:  

- «Њишом ибни Муњаммад барои мо аз Абмихнаф 

ривоят кард, ки гуфтааст:  

- «Абдуллоњ ибни Абдуррањмон ибни Абуамр  

ибни Абуамраи Ансорї ба ман гуфт: - Ваќте Паёмбар 

(с) вафот кард,  ањли ансор дар Саќифаи бани Соъида 

Mамъ шуданд ва гуфтанд: 

 - «Баъд аз Муњаммад (с) рањбарии мусалмононро 

ба Саъд ибни Убода месупоранд» ва яке аз онњо 

бархост ва гуфт:  

- «Арабњо ба василаи шамшерњои шумо сари 

таслим фуруд оварданд ва Паёмбари Худо (с) дар 

њоле аз Mањон чашм фурў баст, ки аз шумо розї ва 

хушнуд буд, пас худатон зимоми умурро ба даст 

бигиред».  

Он гоњ њама дар посухи ў гуфтанд, ки назари ту 

дуруст аст ва яке гуфт: - Агар муњоMирони Ќурайш 

ќабул накунанд, мегўем, ки як амир аз шумо бошад ва 

як амир аз мо бошад. Он гоњ Саъд ибни Убода гуфт: - 

«Ин оѓози сустї аст». 

Сипас Умар ибни Хаттоб (р) хабар ёфт, ки баъзе 

аз ансор дар Саќифаи бани Соъида Mамъ шудаанд ва 

мегўянд як амир аз шумо интихоб шавад ва як амир аз 

мо интихоб шавад

31

. Он гоњ Умар (р) пеши Абубакр (р) 

рафт ва ўро аз воќеъа бохабар кард ва гуфт:  

- «Бародарони ансории мо Mамъ шудаанд ва ин 

тавр мегўянд, Биё, то пеши онњо биравем». Абубакр 

(р) ва Умар (р) бар роњ афтоданд ва дар роњ 

Абуубайдаро диданд ва ба ў гуфтанд:  - «Бо мо биё» 

                                                 

31

 . Яке аз ансор ба ў хабар  дод.  
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- «Худованд номи Сиддиќро барои Абубакр (р) 

аз осмон нозил фармудааст

37

». 

 

Мусалмон шудани  Абубакр (р) 

 

Аз Абудардоъ (р)  ривоят аст, ки гуфт:  

- «Назди Паёмбар (с) нишаста будам, ки ногањон 

Абубакр (р) дар њоле омад, ки гўшае аз либосашро 

бардошта буд ва зонуњояш намоён буданд, Паёмбар 

(с) фармуд:  

- «Барои дўстатон моCарое пеш омадааст». 

 Абубакр (р) салом кард ва гуфт:  

-«Миёни ман ва Умар (р) њамдигарнофањмие  шуд 

ва ман ўро нороњат кардам ва сипас пушаймон шудам 

ва аз ў хостам, ки маро бибахшад, аммо ў ќабул 

накард, бинобар ин пеши Шумо омадам». Паёмбар (с) 

фармуд:  

-«Худованд туро мебахшад, эй Абубакр (р)» (ва то 

се бор чунин фармуд). 

Сипас Умар (р) пушаймон шуд ва ба хонаи 

Абубакр (р) омад ва пурсид:  

- «Оё Абубакр (р) ин Cост?  

Гуфтанд:  

- «Не!»  

Он гоњ Умар (р) пеши Паёмбар (с) омад ва ранги 

чењраи Паёмбар (с) дар њоли таѓйир кардан буд, то он 

ки Абубакр (р) дилаш сўхт ва нороњат шуд, сипас  ба 

зону зад ва гуфт:  

- «Эй Расулуллоњ (с), савганд ба Худо, ки ман 

болои ў ситам кардам» (ва ду бор чунин гуфт). 

Ва Паёмбар (с) фармуд:  

-«Худованд маро ба сўйи шумо фиристод, шумо 

гуфтед, ки дурўѓ мегўї» ва Абубакр (р) гуфт:  

                                                 

37

 . Табронї,  1/55 ва Њофиз ибни Ња2ар дар «Алфатњ«, 7/11 онро 

зикр карда ва ровиёни он боваринок  њастанд. 
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- «Рост мегўяд ва бо 0ону молаш маро ёрї кард 

ва бо ман њамдардї намуд, пас оё дўстамро бароям 

мегузоред ё не?» (ва ду бор чунин гуфт)» ва пас аз ин  

Абубакр (р)-ро касе озор намедод

38

». 

Ва Аммор ибни Ёсир мегўяд:  

- «Паёмбар (с)-ро дар њоле дидам, ки касе бо ў 

набуд, магар пан0 нафар, се ѓулом ва ду зан ва 

Абубакр (р)

39

». 

 

Њи"рат 

 

Аз Абубакр (р) ривоят аст, ки гуфт:  

- «Њамроњи Паёмбари акрам (с) дар ѓор будам, 

сарамро баланд кардам, пойњои таъќибкунандагонро 

дидам, гуфтам:  

- «Эй Паёмбари Худо (с), агар яке аз онњо 

сарашро пойин кунад, моро хоњад дид».  

Фармуд:  

- «Ором бош, эй Абубакр, ду нафаре њастем, ки 

Худо саввумини мост»

40

. 

 

Фазилатњои Абубакр (р) 

 

Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт:  

- «Аз Паёмбар (с) шунидам, ки мегуфт:  

- «Њар кас як @уфт аз њар чизе, ки бошад, дар роњи 

Худо нафаќа кунад, аз дарњои бињишт садо бармеояд:  

- «Эй  бандаи Худо, аз ин дар ворид шав, ин 

бењтар аст!».  

                                                 

38

 . Бухорї . Фазоилус-сањоба, боби «Ќавлун-Набий (с)», «Лав 

кунту муттахизан халилан», њадиси 3661. 

39

 . Манбаъи гузашта, њадиси 3660, ѓуломњо: Билол, Зайд ибни  

Њорис ва Омир ибни Фуњайра мавлои Абубакр (р)  буданд. 

(МутарNим). 

40

. Бухорї . Маноќибу-л-ансор, боби «ЊиNратун-Набий (с) ва 

асњобуњу иллал-Мадина», њадиси 3922 ва Муслим 3666.  
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 оњилият ва куфр бозгашт хоњед намуд?) Ва њар кас 

ба аќиб бозгардад, њаргиз ба Худо зараре 

намерасонад ва Худованд ба зудї шукркунандагон 

(ва пойдорон)-ро подош хоњад дод». 

(Сураи Оли Имрон. ояти 144) 

 

Он гоњ мардум бо садои баланд гиря карданд ва 

сањобагони Паёмбари акрам (с) дар кўча ва хиёбон ин 

оятро такрор мекарданд. Анас (р) мегўяд: 

- «Гўё мо ин оятро њамон ваќт шунида 

будем

30

». 

 Бо ин ки Ќуръони ма,ид дар он замони Паёмбар 

(с) ва пеш аз вафоташ комил шуда буд, аммо аз он ,о, 

ки хабари вафоти Паёмбар (с) зарбаи бисёр сахте 

барои сањобагон (р) буд, гўё ин оятро нав мешуниданд 

ва пеш аз он нашунида буданд.  

Аббос ибни Абдулмутталиб (р) ва Алї ибни 

Абутолиб (р) ва Фазл ибни Аббос (р) Паёмбар (с)-ро 

ѓусл дода, кафан карданд, то бар Ў (с) намоз хонда 

шавад ва дафн гардад. Аз он ,о, ки Аббос (р) амаки 

Паёмбар (с) ва Алї (р) ва Фазл (р) писарони амакаш 

буданд, бинобар ин, онњо барои ѓусл ва кафан 

кардани Паёмбари Ислом (с) аз дигарон сазовортар 

буданд. 

 

Саќифаи бани Соъида 

 

Дар ин муддат, ки Алї (р) ва Аббос (р) ва Фазл (р) 

ба та,њиз ва такфини Паёмбар (с) машѓул буданд, 

баъзе аз ансориён дар Саќифаи Бани Соъида гирди 

њам омаданд. Аввал ин ривоятро он гуна, ки Имом 

Табарї аз Абумихнафи дурўѓгў наќл кардааст, баён 

мекунем ва сипас он гуна, ки Имом Бухорї ривоят 

карда, онро бозгў месозем ва он гоњ њар ду ривоятро 

                                                 

30

 Исмоили Бухорї. Сањењ. Фасли «Фазоилу-с-сањоба», боби «Лав 

кунту муттахизан халилан», њадиси 3467. 
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 «Иннака майитун ва иннањум майитун».  

 «Њароина ту мемирї ва онњо низ 

мирандандаанд.»                                                      

                                      (Сураи Зумар, ояти 30)    

    

Ва низ мефармояд: 

 «Ва мо 7аъално ли башарин мин ќабликал-

хулда, а фаин-митта фањумул-холидуна».  

«Ва пеш аз ту ње7 инсоне  зиндагии 7овидона 

надодаем, оё агар ту бимирї, онњо 7овидон хоњанд 

буд?» 

 (Сураи Анбиё, ояти 34) 

 

Ва дар =ойи дигар ба мўъминон фармуд: 

 «Ва мо Муњаммадун илло расулун ќад халат 

мин ќаблињир-русулу, а фаин-мота ав ќутила 

инќалабтум ъало аъќобикум ва ман янќалиб ъало 

ъаќибайњи фалан язурраллоња шайьан ва 

сая7зиллоњуш-шокирина».  

«Муњаммад фаќат фиристодаи Худост ва пеш 

аз ў фиристодагони дигаре  низ буданд. Оё агар ў 

бимирад ва ё кушта шавад, шумо ба аќиб 

бармегардед? (Ва Исломро рањо карда  ба даврони 

1оњилият  ва куфр бозгашт хоњед намуд?) Ва њар 

кас ба аќиб  бозгардад, њаргиз ба Худо зараре 

намерасонад ва Худованд ба зудї шукргузоронро 

подош хоњад дод.» 

 

                         (Сураи Оли Имрон, ояти 144)  

 

Пас њар кас Муњаммад (с)-ро мепарастад, 

бидонад, ки  Муњаммад (с) мурда аст ва њар кас 

Худоро парастиш мекунад,  Худованд зиндааст ва 

њаргиз намемирад ва хобу бехобї барои Аллоњ (=) 

роње надорад ва Худованд корашро њифозат 

менамояд ва аз душмани худ интиќом мегирад  ва ман 

шуморо ба таќвои илоњї тавсия мекунам ва шуморо 
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Пас њар кас ањли намоз бошад аз дари намоз 

фаро хонда мешавад ва њар кас аз ањли 4ињод бошад 

аз дари 4ињод садо зада мешавад ва њар кас ањли 

садаќа бошад аз  дари садаќа фаро хонда мешавад 

ва њар кас ањли рўза бошад аз Бобур-раён даъват 

карда мешавад».  

 Абубакр (р) гуфт:  

- «Касе, ки аз њама дарњо фаро хонда мешавад, чї 

бояд бикунад ва гуфт:  

-« Оё касе њаст, ки аз њама дарњо фаро хонда 

шавад?»  

Паёмбар (с) фармуд:  

-« Бале,  умед дорам, ки ту аз онњо бошї, эй 

Абубакр (р)

41

».  

Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт:  

- «Паёмбар (с) бо њамроњии Абубакр (р), Умар (р) 

ва Усмон (р) болои кўњи Уњуд рафт, кўњ  4унбид. 

Њазрати Муњаммад  (с) фармуд:  

- «Устувор бош, эй Уњуд! Зеро болои ту як 

Паёмбар (с), як Сиддиќ ва ду шањид њастанд»

42

. 

Аз Амр ибни Ос (р) ривоят аст, ки гуфт:  

- «Паёмбар (с) маро фармондењи лашкари 

Зотуссалосил кард ва ман пеши эшон  омадам ва 

гуфтам:  

- Чї касеро бештар аз њама дўст дорї?  

Фармуд:  

- Оиша (р)-ро.  

Гуфтам:  

- Аз мардон чї касеро?  

Гуфт:  

-Падарашро.  

Гуфтам:  

- Баъд аз ў чї касеро?  

                                                 

41

 .Бухорї.  Фазоилу-с-сањоба, боби «Ќавлун-Набий (с)», «Лав 

кунту муттахизан халилан», њадиси 3666. 

42

 . Сањењи Бухорї, њадиси 3675. 
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Фармуд:  

- Умар ибни Хаттоб (р)-ро

43

». 

 

Илм ва дониши Абубакр (р) 

 

Аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт:  

- Паёмбар (с) барои мардум суханронї кард ва 

гуфт:  

- «Худованд бандаеро ихтиёр дода, то аз дунё 

ва он чї пеши Худо њаст, якеро интихоб кунад ва 

он банда он чї пеши Худо њастро интихоб кард».  

Мегўяд:  

- «Он гоњ Абубакр (р) гиря кард ва мо аз гиря 

кардани ў таъаFFуб кардем, аммо дар њаќиќат, 

бандае, ки ихтиёр дода шуда буд, худи Паёмбар (с) 

буд ва Абубакр (р) аз њамаи мо донотар буд.  

Раслуи акрам (с) фармуд:  

- «Абубакр (р) дар њамроњї бо ман  миннат 

гузоридааст ва агар касе 7уз Парвардигорамро ба 

дўстї мегирифтам, Абубакр (р)-ро  ба унвони дўст 

интихоб мекардам, вале ў бародари динии ман аст 

ва ўро дўст медорам. Ње7 даре аз дарњое, ки ба 

мас7ид боз мешавад, боќї намонад, магар, ки баста 

шавад, 7уз дари Абубакр

44

». 

 

Њамроњї бо Паёмбари Худо (с) 

  

Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) пурсиданд, ки 

сахттарин коре, ки мушрикон бо Расулуллоњ (с) 

карданд, чї буд?  

Гуфт: - «Уќба ибни Абумуайтро дидам, ки пеши 

Паёмбар (с) омад, дар  њоле ки Паёмбар (с) машѓули 

                                                 

43

 . Бухорї. Фазоилус-сањоба, њадиси 3662 ва  Муслим, њадиси 

2348. 

44

 . Бухорї. Фазоилус-сањоба, боби «Ќавлун-Набий (с)». Саддул-

абвоба, њадиси 3654. 
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ибни Њазрамиро бо њамроњи лашкаре ба сўйи Бањрайн 

фиристод

50

. Ва Њузайфа ибни Мўњсини Ѓитфониро ба 

унвони амири лашкар таъйин намуд ва ўро фармон 

дод то бо ањли Дабо ва Арфа?а ва Њарсама би?ангад 

ва Турфа ибни Њо?ибро ба ?анги бани Сулайм ва 

тарафдоронашон аз ќабилаи Њавозин ва Сувай ибни 

Муќринро ба минтаќаи Тањомаи Яман фиристод.  

Абубакри Сиддиќ (р) ба Мадина боз гашт ва барои 

њар кадом як номае навишт, ки аз ин ќарор аст:  

- «Бисмиллоњир-рањмонир-рањим. 

Аз Абубакр халифаи Паёмбари Худо (с) ба њамаи 

касоне, ки нома ба онњо мерасад, омма ва хосса. 

Онон,  ки мусалмон шудаанд ва инак аз Ислом 

бозгаштаанд. Салом бар касе, ки аз њидоят пайравї 

кард ва баъд аз њидоят ба гумроњї ва њавопарастї 

бознагаштааст. Худовандеро, ки ње? маъбуди 

барњаќќе ?уз Ў нест ва Ў (?) шарике надорад  ва 

гувоњї медињам, ки Муњаммад (с) банда ва Паёмбари 

Худост ва мо ба он чї ў овардааст,  иќрор мекунем  ва 

њар кас таълимњои эшонро инкор кунад, мо ўро кофир 

мешуморем ва бо ў ?ињод мекунем.  Аммо баъд: 

Худованд Паёмбареро, ки муждадињанда  ва 

бимдињанда буд ва мардумро ба сўи Худо фаро 

мехонд фиристод, то њар касро, ки зинда буд, 

битарсонад  ва бар кофирон њу??ат тамом шавад, он 

гоњ Худованд касонеро, ки даъвати эшонро лаббайк 

гуфтанд, ба сўйи њаќ њидоят кард  ва касоне, ки аз 

Паёмбар (с)  рўй гардонданд,   вай онњоро кушт, то ин, 

ки мардум ба дилхоњи худ ё ба ночор Исломро ќабул 

карданд. Паёмбар (с) дастури Худоро и?ро кард ва 

уммати хешро андарз ва насињат гуфт ва вазифаашро 

ан?ом дод ва ба диёри боќї шитофт ва Худованд инро 

баён карда буд. Худованд инро дар китобе, ки барои 

мусалмонон нозил кардааст, баён кардааст, чунонки 

мефармояд:  

                                                 

50

 . Албидоя ван- нињоя,  6/320-321. 
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Бисёре аз арабњо бо вафоти Паёмбар (с) аз дини 

Ислом баргаштанд. Ќабилаи Асад ва Ѓитфон бо 

роњбарии Тулайњаи Асадї муртад шуданд. 

Ќабилаи Кинда ва атрофиёни он бо роњбарии 

Ашъас ибни Ќайси Киндї муртад шуданд ва ќабилаи 

МузњиE ва атрофиёни он бо роњбарии Асвади Алъансї 

низ аз дини Ислом баргаштанд. 

Бани Њанифа бо роњбарии Мусайламаи каззоб низ 

муртад шуданд. 

Ќабилаи Сулайм њам муртад шуданд ва ФиEоъа 

онњоро роњбарї мекард ва бани Тамим њамроњ бо 

СиEоњи Таѓлабия низ њамин роњи нодуруст ва куфрро 

пеш гирифтанд.  

 Илова бар инњо нафарони дигаре низ буданд. ки 

муртад нашуданд, вале аз додани зокот саркашї 

карданд, чунонки шоирашон месарояд: 

 

Атаъно Расулаллоњи мо кона васатуно,  

Фа ё ли ъибодиллоњи мо болу Абибакрин. 

 

 Яъне, то замоне ки Паёмбари Худо (с) дар миёни  

мо буд, аз ў пайравї кардем, пас эй бандагони Худо, 

инак  Абубакр (р) аз мо чї мехоњад? 

 

А юрисуњо Бакран изо мота баъдуњу, 

Ва тилка лаъамруллоњи ќосиматуз- зањри. 

 

Яъне, оё баъд аз марги Ў (с) Абубакр (р) 

Eонишини  Ў (с) мешавад, савганд ба Худо, ки чунин 

чизе камари маро мешиканад. 

Абубакр (р) лашкареро бо фармондењии Холид 

ибни Валид ба сўйи Тулайња ибни Хувайлиди Асадї 

фиристод ва сипас Шурањбил ибни Њуснаро аз паси 

вай фиристод ва Холид ибни Саъид ибни Осро ба 

сўйи ќабилањои Ќузоъа ва Вадиъа ва Њорис ва Алъало 

 51 

намоз буд ва Уќба чодаре ба гардани  Паёмбар (с) 

печонид ва ўро ба шиддат гулўяшро фишурд. Он гоњ 

Абубакр (р) омад ва ўро аз Паёмбар (с) дур кард ва 

гуфт:  

- «Оё мардеро, ки мегўяд, ки  «Парвардигори 

ман Аллоњ аст», мекушед ва њол он, ки оятњое аз 

сўйи Парвардигоратон бароятон овардааст

45

». 

 

Ишорањои Паёмбар (с) ба хилофати 

Абубакр (р) 

 

1.  Аз Оиша (р) ривоят аст, ки  Паёмбар (с) дар 

бемориаш гуфт:  

         -«Абубакр (р)-ро бигўед, ки имоми намози 

мардум шавад

46

». 

2.     Аз Љубайр ибни Мутъим ривоят аст, ки гуфт:  

- «Зане назди Паёмбар (с) омад ва Паёмбар (с) ба 

ў гуфт, ки боз бори дигар  њам биёяд.  

Зан гуфт:  

- «Агар ман омадам ва шуморо наёфтам», - гўё 

манзураш марг буд.  

Паёмбар (с) фармуд:  

- «Агар маро наёфтї, пеши Абубакр (р) биё

47

». 

3. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт:  

- Паёмбар (с) дар бемориаш ба ман гуфт:   

-«Абубакр (р) ва бародаратро пеши ман фаро 

бихон, то навиштае бинависам, зеро ман метарсам, 

ки касе орзу кунад ва бигўяд:  

-Ман сазовортарам ва њол он, ки Худо ва 

мўъминон касе Gуз Абубакр (р)-ро намепазиранд»

48

. 

                                                 

45

.  Бухорї, њадиси 3678.  

46

 . Бухорї, Китобул-азон, боби «Ањлул-илми валфазли ањаќќу бил-

имомати», њадиси 646.  

47

 . Бухорї, њадиси 3659 ва Муслим, њадиси 2386. 

48

 . Муслим. Фазоилус-сањоба, њадиси 2387 ва Бухорї,  5666. 
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Дучори шубња шуданд, бахусус ваќте хабар 

ёфтанд, ки бисёре аз арабњо аз дини Ислом 

баргаштанд, аммо Абубакри Сиддиќ (р) барои 

фиристодани лашкар пойфишорї мекард ва мегуфт:  

 - «Савганд ба Худо, гирењеро, ки Паёмбари Худо 

(с) бастааст, боз намекунам, агаргарчи паррандагон 

ва даррандагони атрофи Мадина моро бирабоянд ва 

њатто агар сагњо пойњои њамсарони Расули акрам 

(с)-ро бикашанд њам ман лашкари Усомаро равона 

хоњам кард». 

 Ў лашкарро равона кард ва нафаронеро гузошт, 

то дар  атрофи Мадинаро посдорї кунанд. Њаракати 

лашкар дар ин ваќт яке аз  бузургтарин маслињатњо 

буд, чун онњо аз канори њар мавзеъе аз мањаллањои 

араб мегузаштанд, ањолии он Jо аз онњо метарсиданд 

ва мегуфтанд:  

- «Чунин лашкаре аз миёни ќавме омада, ки 

ќудратманданд ва ба шиддат муњофизат 

мешаванд».  

Лашкариёни Усома чињил рўз ё њафтод рўз 

монданд ва сипас солим ва бо њамроњи ѓанимат ба 

Мадинаи мунаввара баргаштанд. 

 

Љанг бо муртадон ва мункирони закот 

   

Абубакр (р) тасмим гирифт, ки бо аз дин 

баргаштагон ва касоне, ки аз додани закоти амволи 

худ саркашї карда буданд, би:ангад. Сањобагон (р) 

дар ин бора бо Абубакр (р) сухан гуфтанд ва аз ў 

хостанд, ки бо муртадон на:ангад, зеро Мадинаи 

мунаввара ва ањли он дар хатар ќарор доранд. Аммо 

Абубакр (р)  ќабул накард ва сањобагон бо Абубакр (р) 

сўњбат карда ва маслињат дода гуфтанд, ки бо онњо, ки 

закот намедињанд на:ангад ва дили онњоро ба даст 

биёварад, то имон дар дилњояшон реша давонад, 

баъд аз он закот хоњанд дод, аммо ў ин пешнињодро 

 53 

ќабул накард. Њамаи муњаддисон ба :уз Ибни Мо:а 

дар китобњояшон аз Абуњурайра (р) ривоят кардаанд, 

ки Умар ибни Хаттоб (р) ба Абубакр (р) гуфт:  

- «Барои чї бо мардум ме:ангї ва њол он, ки 

Паёмбар (с) фармудааст:  

- «Фармон дода шудаам бо мардум би-ангам, 

то он ки гувоњї дињанд, ки ње- маъбуди барњаќќе 

-уз Худо нест ва Муњаммад (с) фиристодаи Худо 

аст ва ваќте инро гуфтанд, -он ва молашон дар 

амон хоњад буд, магар ба њаќќи он». 

Абубакр (р) гуфт:  

- «Савганд ба Худо, барои зонубанди шутуре, ки 

дар замони Паёмбар (с) медоданд ва њоло 

намедињанд, бо онњо хоњам :ангид. Закот њаќќи мол 

аст, савганд ба Худо бо касе, ки миёни закот ва намоз 

фарќ мегузорад, хоњам :ангид».  

Умар (р) мегўяд:  

- «Ваќте дидам, ки Абубакр (р) барои 4ангидан бо 

онњо азм кардааст, донистам, ки њаќ аст»

49

. 

Ман мегўям:  

       -  Ва Худованди мутаъол мефармояд:  

 «Фаизан-салахал-ашњурул-њуруму фаќтулул-

мушрикина њайсу ва-адтмуњум ва хзуњум 

вањсруњум ваќъуду лањум кулла марсадин. Фаин 

тобу ва аќомус-салота ва отавуз-закота фахаллу 

сабилањум. Иннал-лоња ѓафурур-рањим». 

«Њангоме ки моњњои њаром  ба поён расид, дар 

њама -о барои онњо дар камин биншинед, агар 

тавба карданд ва намоз хонданд ва закот доданд, 

роњро барои онњо бигузоред. Бешак, Худованд  

дорои маѓфирати  фаровон ва рањмати  густарда 

аст».                                                                                          

                                      (Сураи Тавба, ояти 5) 

 

                                                 

49

 . Бухорї.  Китобул - эътисом, боби «Ал-иќтидоу бисунани 

Расулиллоњи», њадиси 7284. 
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Дучори шубња шуданд, бахусус ваќте хабар 

ёфтанд, ки бисёре аз арабњо аз дини Ислом 

баргаштанд, аммо Абубакри Сиддиќ (р) барои 

фиристодани лашкар пойфишорї мекард ва мегуфт:  

 - «Савганд ба Худо, гирењеро, ки Паёмбари Худо 

(с) бастааст, боз намекунам, агаргарчи паррандагон 

ва даррандагони атрофи Мадина моро бирабоянд ва 

њатто агар сагњо пойњои њамсарони Расули акрам 

(с)-ро бикашанд њам ман лашкари Усомаро равона 

хоњам кард». 

 Ў лашкарро равона кард ва нафаронеро гузошт, 

то дар  атрофи Мадинаро посдорї кунанд. Њаракати 

лашкар дар ин ваќт яке аз  бузургтарин маслињатњо 

буд, чун онњо аз канори њар мавзеъе аз мањаллањои 

араб мегузаштанд, ањолии он Jо аз онњо метарсиданд 

ва мегуфтанд:  

- «Чунин лашкаре аз миёни ќавме омада, ки 

ќудратманданд ва ба шиддат муњофизат 

мешаванд».  

Лашкариёни Усома чињил рўз ё њафтод рўз 

монданд ва сипас солим ва бо њамроњи ѓанимат ба 

Мадинаи мунаввара баргаштанд. 

 

Љанг бо муртадон ва мункирони закот 

   

Абубакр (р) тасмим гирифт, ки бо аз дин 

баргаштагон ва касоне, ки аз додани закоти амволи 

худ саркашї карда буданд, би:ангад. Сањобагон (р) 

дар ин бора бо Абубакр (р) сухан гуфтанд ва аз ў 

хостанд, ки бо муртадон на:ангад, зеро Мадинаи 

мунаввара ва ањли он дар хатар ќарор доранд. Аммо 

Абубакр (р)  ќабул накард ва сањобагон бо Абубакр (р) 

сўњбат карда ва маслињат дода гуфтанд, ки бо онњо, ки 

закот намедињанд на:ангад ва дили онњоро ба даст 

биёварад, то имон дар дилњояшон реша давонад, 

баъд аз он закот хоњанд дод, аммо ў ин пешнињодро 
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ќабул накард. Њамаи муњаддисон ба :уз Ибни Мо:а 

дар китобњояшон аз Абуњурайра (р) ривоят кардаанд, 

ки Умар ибни Хаттоб (р) ба Абубакр (р) гуфт:  

- «Барои чї бо мардум ме:ангї ва њол он, ки 

Паёмбар (с) фармудааст:  

- «Фармон дода шудаам бо мардум би-ангам, 

то он ки гувоњї дињанд, ки ње- маъбуди барњаќќе 

-уз Худо нест ва Муњаммад (с) фиристодаи Худо 

аст ва ваќте инро гуфтанд, -он ва молашон дар 

амон хоњад буд, магар ба њаќќи он». 

Абубакр (р) гуфт:  

- «Савганд ба Худо, барои зонубанди шутуре, ки 

дар замони Паёмбар (с) медоданд ва њоло 

намедињанд, бо онњо хоњам :ангид. Закот њаќќи мол 

аст, савганд ба Худо бо касе, ки миёни закот ва намоз 

фарќ мегузорад, хоњам :ангид».  

Умар (р) мегўяд:  

- «Ваќте дидам, ки Абубакр (р) барои 4ангидан бо 

онњо азм кардааст, донистам, ки њаќ аст»

49

. 

Ман мегўям:  

       -  Ва Худованди мутаъол мефармояд:  

 «Фаизан-салахал-ашњурул-њуруму фаќтулул-

мушрикина њайсу ва-адтмуњум ва хзуњум 

вањсруњум ваќъуду лањум кулла марсадин. Фаин 

тобу ва аќомус-салота ва отавуз-закота фахаллу 

сабилањум. Иннал-лоња ѓафурур-рањим». 

«Њангоме ки моњњои њаром  ба поён расид, дар 

њама -о барои онњо дар камин биншинед, агар 

тавба карданд ва намоз хонданд ва закот доданд, 

роњро барои онњо бигузоред. Бешак, Худованд  

дорои маѓфирати  фаровон ва рањмати  густарда 

аст».                                                                                          

                                      (Сураи Тавба, ояти 5) 

 

                                                 

49

 . Бухорї.  Китобул - эътисом, боби «Ал-иќтидоу бисунани 

Расулиллоњи», њадиси 7284. 
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Бисёре аз арабњо бо вафоти Паёмбар (с) аз дини 

Ислом баргаштанд. Ќабилаи Асад ва Ѓитфон бо 

роњбарии Тулайњаи Асадї муртад шуданд. 

Ќабилаи Кинда ва атрофиёни он бо роњбарии 

Ашъас ибни Ќайси Киндї муртад шуданд ва ќабилаи 

МузњиE ва атрофиёни он бо роњбарии Асвади Алъансї 

низ аз дини Ислом баргаштанд. 

Бани Њанифа бо роњбарии Мусайламаи каззоб низ 

муртад шуданд. 

Ќабилаи Сулайм њам муртад шуданд ва ФиEоъа 

онњоро роњбарї мекард ва бани Тамим њамроњ бо 

СиEоњи Таѓлабия низ њамин роњи нодуруст ва куфрро 

пеш гирифтанд.  

 Илова бар инњо нафарони дигаре низ буданд. ки 

муртад нашуданд, вале аз додани зокот саркашї 

карданд, чунонки шоирашон месарояд: 

 

Атаъно Расулаллоњи мо кона васатуно,  

Фа ё ли ъибодиллоњи мо болу Абибакрин. 

 

 Яъне, то замоне ки Паёмбари Худо (с) дар миёни  

мо буд, аз ў пайравї кардем, пас эй бандагони Худо, 

инак  Абубакр (р) аз мо чї мехоњад? 

 

А юрисуњо Бакран изо мота баъдуњу, 

Ва тилка лаъамруллоњи ќосиматуз- зањри. 

 

Яъне, оё баъд аз марги Ў (с) Абубакр (р) 

Eонишини  Ў (с) мешавад, савганд ба Худо, ки чунин 

чизе камари маро мешиканад. 

Абубакр (р) лашкареро бо фармондењии Холид 

ибни Валид ба сўйи Тулайња ибни Хувайлиди Асадї 

фиристод ва сипас Шурањбил ибни Њуснаро аз паси 

вай фиристод ва Холид ибни Саъид ибни Осро ба 

сўйи ќабилањои Ќузоъа ва Вадиъа ва Њорис ва Алъало 
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намоз буд ва Уќба чодаре ба гардани  Паёмбар (с) 

печонид ва ўро ба шиддат гулўяшро фишурд. Он гоњ 

Абубакр (р) омад ва ўро аз Паёмбар (с) дур кард ва 

гуфт:  

- «Оё мардеро, ки мегўяд, ки  «Парвардигори 

ман Аллоњ аст», мекушед ва њол он, ки оятњое аз 

сўйи Парвардигоратон бароятон овардааст

45

». 

 

Ишорањои Паёмбар (с) ба хилофати 

Абубакр (р) 

 

1.  Аз Оиша (р) ривоят аст, ки  Паёмбар (с) дар 

бемориаш гуфт:  

         -«Абубакр (р)-ро бигўед, ки имоми намози 

мардум шавад

46

». 

2.     Аз Љубайр ибни Мутъим ривоят аст, ки гуфт:  

- «Зане назди Паёмбар (с) омад ва Паёмбар (с) ба 

ў гуфт, ки боз бори дигар  њам биёяд.  

Зан гуфт:  

- «Агар ман омадам ва шуморо наёфтам», - гўё 

манзураш марг буд.  

Паёмбар (с) фармуд:  

- «Агар маро наёфтї, пеши Абубакр (р) биё

47

». 

3. Аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт:  

- Паёмбар (с) дар бемориаш ба ман гуфт:   

-«Абубакр (р) ва бародаратро пеши ман фаро 

бихон, то навиштае бинависам, зеро ман метарсам, 

ки касе орзу кунад ва бигўяд:  

-Ман сазовортарам ва њол он, ки Худо ва 

мўъминон касе Gуз Абубакр (р)-ро намепазиранд»

48

. 

                                                 

45

.  Бухорї, њадиси 3678.  

46

 . Бухорї, Китобул-азон, боби «Ањлул-илми валфазли ањаќќу бил-

имомати», њадиси 646.  

47

 . Бухорї, њадиси 3659 ва Муслим, њадиси 2386. 

48

 . Муслим. Фазоилус-сањоба, њадиси 2387 ва Бухорї,  5666. 
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Фармуд:  

- Умар ибни Хаттоб (р)-ро

43

». 

 

Илм ва дониши Абубакр (р) 

 

Аз Абусаъиди Худрї (р) ривоят аст, ки гуфт:  

- Паёмбар (с) барои мардум суханронї кард ва 

гуфт:  

- «Худованд бандаеро ихтиёр дода, то аз дунё 

ва он чї пеши Худо њаст, якеро интихоб кунад ва 

он банда он чї пеши Худо њастро интихоб кард».  

Мегўяд:  

- «Он гоњ Абубакр (р) гиря кард ва мо аз гиря 

кардани ў таъаFFуб кардем, аммо дар њаќиќат, 

бандае, ки ихтиёр дода шуда буд, худи Паёмбар (с) 

буд ва Абубакр (р) аз њамаи мо донотар буд.  

Раслуи акрам (с) фармуд:  

- «Абубакр (р) дар њамроњї бо ман  миннат 

гузоридааст ва агар касе 7уз Парвардигорамро ба 

дўстї мегирифтам, Абубакр (р)-ро  ба унвони дўст 

интихоб мекардам, вале ў бародари динии ман аст 

ва ўро дўст медорам. Ње7 даре аз дарњое, ки ба 

мас7ид боз мешавад, боќї намонад, магар, ки баста 

шавад, 7уз дари Абубакр

44

». 

 

Њамроњї бо Паёмбари Худо (с) 

  

Аз Абдуллоњ ибни Умар (р) пурсиданд, ки 

сахттарин коре, ки мушрикон бо Расулуллоњ (с) 

карданд, чї буд?  

Гуфт: - «Уќба ибни Абумуайтро дидам, ки пеши 

Паёмбар (с) омад, дар  њоле ки Паёмбар (с) машѓули 

                                                 

43

 . Бухорї. Фазоилус-сањоба, њадиси 3662 ва  Муслим, њадиси 

2348. 

44

 . Бухорї. Фазоилус-сањоба, боби «Ќавлун-Набий (с)». Саддул-

абвоба, њадиси 3654. 
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ибни Њазрамиро бо њамроњи лашкаре ба сўйи Бањрайн 

фиристод

50

. Ва Њузайфа ибни Мўњсини Ѓитфониро ба 

унвони амири лашкар таъйин намуд ва ўро фармон 

дод то бо ањли Дабо ва Арфа?а ва Њарсама би?ангад 

ва Турфа ибни Њо?ибро ба ?анги бани Сулайм ва 

тарафдоронашон аз ќабилаи Њавозин ва Сувай ибни 

Муќринро ба минтаќаи Тањомаи Яман фиристод.  

Абубакри Сиддиќ (р) ба Мадина боз гашт ва барои 

њар кадом як номае навишт, ки аз ин ќарор аст:  

- «Бисмиллоњир-рањмонир-рањим. 

Аз Абубакр халифаи Паёмбари Худо (с) ба њамаи 

касоне, ки нома ба онњо мерасад, омма ва хосса. 

Онон,  ки мусалмон шудаанд ва инак аз Ислом 

бозгаштаанд. Салом бар касе, ки аз њидоят пайравї 

кард ва баъд аз њидоят ба гумроњї ва њавопарастї 

бознагаштааст. Худовандеро, ки ње? маъбуди 

барњаќќе ?уз Ў нест ва Ў (?) шарике надорад  ва 

гувоњї медињам, ки Муњаммад (с) банда ва Паёмбари 

Худост ва мо ба он чї ў овардааст,  иќрор мекунем  ва 

њар кас таълимњои эшонро инкор кунад, мо ўро кофир 

мешуморем ва бо ў ?ињод мекунем.  Аммо баъд: 

Худованд Паёмбареро, ки муждадињанда  ва 

бимдињанда буд ва мардумро ба сўи Худо фаро 

мехонд фиристод, то њар касро, ки зинда буд, 

битарсонад  ва бар кофирон њу??ат тамом шавад, он 

гоњ Худованд касонеро, ки даъвати эшонро лаббайк 

гуфтанд, ба сўйи њаќ њидоят кард  ва касоне, ки аз 

Паёмбар (с)  рўй гардонданд,   вай онњоро кушт, то ин, 

ки мардум ба дилхоњи худ ё ба ночор Исломро ќабул 

карданд. Паёмбар (с) дастури Худоро и?ро кард ва 

уммати хешро андарз ва насињат гуфт ва вазифаашро 

ан?ом дод ва ба диёри боќї шитофт ва Худованд инро 

баён карда буд. Худованд инро дар китобе, ки барои 

мусалмонон нозил кардааст, баён кардааст, чунонки 

мефармояд:  

                                                 

50

 . Албидоя ван- нињоя,  6/320-321. 
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 «Иннака майитун ва иннањум майитун».  

 «Њароина ту мемирї ва онњо низ 

мирандандаанд.»                                                      

                                      (Сураи Зумар, ояти 30)    

    

Ва низ мефармояд: 

 «Ва мо 7аъално ли башарин мин ќабликал-

хулда, а фаин-митта фањумул-холидуна».  

«Ва пеш аз ту ње7 инсоне  зиндагии 7овидона 

надодаем, оё агар ту бимирї, онњо 7овидон хоњанд 

буд?» 

 (Сураи Анбиё, ояти 34) 

 

Ва дар =ойи дигар ба мўъминон фармуд: 

 «Ва мо Муњаммадун илло расулун ќад халат 

мин ќаблињир-русулу, а фаин-мота ав ќутила 

инќалабтум ъало аъќобикум ва ман янќалиб ъало 

ъаќибайњи фалан язурраллоња шайьан ва 

сая7зиллоњуш-шокирина».  

«Муњаммад фаќат фиристодаи Худост ва пеш 

аз ў фиристодагони дигаре  низ буданд. Оё агар ў 

бимирад ва ё кушта шавад, шумо ба аќиб 

бармегардед? (Ва Исломро рањо карда  ба даврони 

1оњилият  ва куфр бозгашт хоњед намуд?) Ва њар 

кас ба аќиб  бозгардад, њаргиз ба Худо зараре 

намерасонад ва Худованд ба зудї шукргузоронро 

подош хоњад дод.» 

 

                         (Сураи Оли Имрон, ояти 144)  

 

Пас њар кас Муњаммад (с)-ро мепарастад, 

бидонад, ки  Муњаммад (с) мурда аст ва њар кас 

Худоро парастиш мекунад,  Худованд зиндааст ва 

њаргиз намемирад ва хобу бехобї барои Аллоњ (=) 

роње надорад ва Худованд корашро њифозат 

менамояд ва аз душмани худ интиќом мегирад  ва ман 

шуморо ба таќвои илоњї тавсия мекунам ва шуморо 
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Пас њар кас ањли намоз бошад аз дари намоз 

фаро хонда мешавад ва њар кас аз ањли 4ињод бошад 

аз дари 4ињод садо зада мешавад ва њар кас ањли 

садаќа бошад аз  дари садаќа фаро хонда мешавад 

ва њар кас ањли рўза бошад аз Бобур-раён даъват 

карда мешавад».  

 Абубакр (р) гуфт:  

- «Касе, ки аз њама дарњо фаро хонда мешавад, чї 

бояд бикунад ва гуфт:  

-« Оё касе њаст, ки аз њама дарњо фаро хонда 

шавад?»  

Паёмбар (с) фармуд:  

-« Бале,  умед дорам, ки ту аз онњо бошї, эй 

Абубакр (р)

41

».  

Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт:  

- «Паёмбар (с) бо њамроњии Абубакр (р), Умар (р) 

ва Усмон (р) болои кўњи Уњуд рафт, кўњ  4унбид. 

Њазрати Муњаммад  (с) фармуд:  

- «Устувор бош, эй Уњуд! Зеро болои ту як 

Паёмбар (с), як Сиддиќ ва ду шањид њастанд»

42

. 

Аз Амр ибни Ос (р) ривоят аст, ки гуфт:  

- «Паёмбар (с) маро фармондењи лашкари 

Зотуссалосил кард ва ман пеши эшон  омадам ва 

гуфтам:  

- Чї касеро бештар аз њама дўст дорї?  

Фармуд:  

- Оиша (р)-ро.  

Гуфтам:  

- Аз мардон чї касеро?  

Гуфт:  

-Падарашро.  

Гуфтам:  

- Баъд аз ў чї касеро?  

                                                 

41

 .Бухорї.  Фазоилу-с-сањоба, боби «Ќавлун-Набий (с)», «Лав 

кунту муттахизан халилан», њадиси 3666. 

42

 . Сањењи Бухорї, њадиси 3675. 
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Бани Њанифа дарњои ин боѓро ба рўйи худ 

бастанд ва сањобагон онњоро муњосира карданд ва 

Бароъ ибни Молик гуфт:  

- Эй мусалмонон, маро рўйи онњо дар боѓ партоб 

кунед. 

Мусалмонон аз болои девор ўро дар даруни боѓ 

андохтанд. Ў бо онњо Cангид, то ин ки  дари боѓро боз 

кард ва мусалмонон аз дару девор вориди боѓ шуданд 

ва муртадони Ямомаро куштанд, то ин ки ба 

Мусайлама расиданд. Он гоњ  Вањшї  ибни Њарб, 

кушандаи амир Њамза – амаки њазрати Муњаммад (с) 

баъдтар мусалмон шуда буд,   ба сўйи Мусайлама  

рафт ва найзаашро

56

 ба Cониби ў партофт.  Найза ба 

тани Мусайлама расид ва ўро аз пой афтонид. Дар ин 

Cанг таќрибан дањ њазор нафар аз муртадон кушта 

шуданд  ва шашсад нафар аз мусалмонон  ба 

шањодат расид. 

Боќимондаи муртадон ба ќалъа паноњ бурданд, он 

гоњ Холид ибни Валид бо эшон сулњ кард ва онњоро ба 

Ислом  фаро хонд, пас њама мусалмон шуданд. 

Афроде аз онњо пеш аз расидан ба ќалъа асир шуда 

буданд, ки аз он Cамъ зане буд, ки Алї ибни Абутолиб 

(р) ба унвони каниз бо ў њамбистар шуд ва  аз ў 

соњиби фарзанде ба номи Муњаммад шуд, ки дар 

таърих бо номи Муњаммад ибни Њанафия маъруф аст. 

 

Муртад шудани ањли Бањрайн 

 

Ањли Бањрайн муртад шуданд ва Мунзар ибни 

Нўъмонро ба унвони подшоњи худ таъйин карданд ва 

мегуфтанд:  

- «Агар Муњаммад (с) паёмбар мебуд, намемурд».  

                                                 

56

 .Ин њамон найзае аст, ки Вањшї бо он шери Худо - Њамза ибни 

Абдулмуталлиб амаки Паёмбар (с)- ро  кушт ва њоло сарсахтарин 

душмани Худо Мусайлама бо он кушта шуд. 
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супориш мекунам, ки аз рањнамуди Паёмбари худ 

пайравї кунед ва ба ресмони дини Худо чанг бизанед. 

Бидонед, ки њар касро, ки Худо њидоят накунад, гумроњ 

аст ва њар касро, ки Худо ёрї накунад маѓлуб ва 

шикастхўрда аст ва њар кас, ки роњнамои ў ѓайр аз 

Худо касе бошад, гумроњ аст ва Худованди мутаъол  

мефармояд:  

 

     «Ва тараш-шамса изо талаъат-тазовару ъан  

кањфињим зотал-ямини ва изо ѓарабат таќризуњум  

зоташ-шимоли  ва њум фи фа9ватим-минњу, золика 

мин оётиллоњи ман яњдиллоњу фањувал-муњтади 

ва ман юзлил фалан та9ида лању валийян 

муршидан». 

«Ва (агар дар он (о будї) офтобро медидї, ки 

ба њангоми тулўъ ба самти рости ѓорашон 

мутамоил мегардад ва ба њангоми ѓуруб ба самти 

чап ва онњо дар мањалли васеъе  аз он (ѓор) ќарор 

доштанд.  Ин аз оёти Худо аст! Њар касро Худо 

њидоят кунад, њидоятёфтаи воќеъї ўст ва њар 

касро гумроњ намояд, њаргиз валї ва роњнамое 

барои ў нахоњї ёфт.»  

(Сураи Кањф, ояти 17) 

 

Ва њаргиз дар дунё амале аз ў ќабул нахоњад шуд, 

магар он, ки Худованд ба он иќрор намояд ва дар 

охират њеM чизе аз ў пазируфта намешавад.  

Ба ман хабар расидааст, ки баъзе аз шумо баъд 

аз он, ки ба Ислом иќрор карда ва ба он амал 

мекарданд, фиреб хўрда ва аз рўйи Mоњилият даъвати 

шайтонро пазируфта ва аз дини худ баргаштаанд.  

«Ва из ќулно лилмалоикатис-9уду ли-Одама 

фаса9аду илло иблиса кона минал-9инни 

фафасаќа ъан амри раббињи, а-фа-тат-тахизунању 

ва зуррийятању авлиёа мин дунї ва њум лакум 

ъадуввун, биъса лиззолимина бадалан». 
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«Ба ёд оред замонеро, ки ба фариштагон  

гуфтем, ки барои Одам са7да кунед ва онњо њамагї 

са7да карданд,  7уз иблис, ки аз 7ин буд ва аз 

фармони Парвардигораш берун шуд. Оё (ба ин њол) 

ў ва фарзандонашро ба 7ои Ман авлиёи худ 

интихоб мекунед, дар њоле ки онњо душмани шумо 

њастанд?! (Фармонбардорї аз шайтон  ва 

фарзандонаш ба 5ои итоъати Худо). Чї 7ойгузинии 

баде аст барои ситамкорон!». 

 (Сураи Кањф, ояти 50)  

 

Ситамгорон чї ивази баде доранд! Худованди 

мутаъол  мефармояд:  

«Иннаш-шайтона лакум ъадуввун фаттахизуњу 

ъадувван. Иннамо ядъу њизбању  лиякуну  мин 

асњобис-саъири». 

«Албатта, шайтон душмани шумост, пас ўро 

душман бидонед. Ў фаќат  њизбашро ба ин даъват 

мекунад, ки ањли оташи сўзони (5ањаннам) 

бошанд.»  

         (Сураи Фотир, ояти 6) 

 

Ман лашкаре аз муњоFирон ва ансор ба сўйи шумо 

фиристодам ва ба он лашкар фармон додаам, ки аз 

њеF кас Fуз имон чизе ќабул накунанд ва њеF касро то 

ваќте ки ба сўйи Худо даъват накардаанд, ба ќатл 

нарасонанд, агар даъватро ќабул кард  ва иќрор 

намуд ва амали солењ анFом дод, аз ў пазируфта 

шавад  ва агар даъватро напазируфт бо ў биFанганд, 

то фармони илоњиро ќабул намояд ва фармон 

додаам, то онњоро ќатли ом кунанд ва занон ва 

фарзандонашонро ба асирї бигиранд ва аз касе чизе 

Fуз Ислом пазируфта намешавад. Пас њар кас аз 

Ислом пайравї кард, бењтар аст ва њар  кас Исломро 

тарк гуфт, бидонад, ки Худоро дармонда ва нотавон  

намекунад.  Фиристодаамро фармон додаам,  то 

номаамро дар њама Fамъомадњои шумо бихонад ва 
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Икрима ибни Абу+ањл ва Шурањбил ибни Њуснаро 

фиристода буд. Адади сарбозони лашкари бани 

Њанифа 40-њазор нафар буд. Ваќте Холид ба он +о 

расид, дар пеш Шурањбил ибни Њусна ва дар самти 

рост Зайд ибни Хаттоб ва дар самти чап 

Абуњузайфаро ќарор дод. 

Мусалмонон пеш рафтанд, то ин ки ба теппае 

боло баромада, ба Ямома расиданд, он +о лашкари 

Холид урду зад ва парчами муњо+ирон бо Солим - 

мавлои Абуњузайфа буд ва парчами ансор бо Собит 

ибни Ќайс буд. Љанг шиддат гирифт, то ин ки Собит 

ибни Ќайс +уќурие канд ва поњояшро то ними соќ дар 

он ќарор дод ва ў кафан пўшида буд ва дар +ояш 

+ангид, то он ки кушта шуд. Баъзе аз муњо+ирон ба 

Солим мавлои Абуњузайфа гуфтанд:  

- Оё метарсї, ки аз сўйи ту душман  ба мо њамла  

кунад? 

 Гуфт:  

- Агар  аз самти ман душман биёяд, пас ман 

њофиз ва њимоятгари хуби Ќуръони ма+ид набудаам.  

Пас Холид ибни Валид  аз њама пештар рафт ва 

дар миёни ду саф истод  ва мубориз талабид ва њар 

кас барои мубориза ба сўйи ў меомад, дарњол Холид 

ўро мекушт ва ваќте +анг шиддат гирифт, Холид 

муњо+иронро аз ансор +удо намуд ва арабњои 

бодиянишинро +удо кард ва њар ќабилаеро зери 

парчаме ќарор дод, то мардум бидонанд,  ки аз кадом 

сўй ба эшон њамла мешавад ва мусалмонон дар ин 

+анг чунон сабру муќовимат карданд, ки  камтар 

монанди онро  метавон ёфт. Њамчунон ба +ониби 

душман  пешравї мекарданд, ки онњоро Худованд 

пирўз кард  ва кофирон пой ба гурез гузоштанд ва 

мусалмонон ба пеш рафтанд, то ин, ки вориди маконе 

ба номи Њадиќату-л-мавт шуданд.  
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мехост ба )анги ањли Мадина биравад ва чун аз 

сарзамини бани Тамим гузар кард, онњоро ба )ониби 

худ даъват кард ва он гоњ бештари мардуми бани 

Тамим даъвати ўро ќабул карданд ва ў бо эшон сулњ 

кард, ки )анге миёни ў ва онњо сурат нагирад. Пас 

Молик ибни Нувайра вайро аз )ангидан бо ањли 

Мадина мунсариф кард ва ўро тарѓиб кард, то ба бани 

Ярбуъ ва дигар мардум  би)ангад ва )анг бо 

Мадинаро барои баъд  бигузорад. Он гоњ Си)оњ ба 

њамроњи лашкариёнаш ба сўи Ямома рафт, то онро аз 

дасти Мусайламаи каззоб озод кунад. Ваќте 

Мусайлама хабар ёфт, ки Си)оњ дар њоли омадан ба 

сўйи ў аст тарсид, зеро вай машѓули )анг бо 

мусалмонон буд  ва дуруст замоне буд, ки пеш аз 

маъракаи Ямома бо мусалмонон даргирињое дошт, 

бинобар ин ў ба Си)оњ паём фиристод ва аз ў хост, ки 

бо вай сулњ кунад ва Си)оњ бо ин шарт ќабул кард,  ки 

нисфи сарзамини  Ямомаро ба ў бидињад. Сипас 

Мусайлама ба Си)оњ паём фиристод ва аз ў хостгорї  

кард ва гуфт:  

- Оё њозир њастї бо ман издиво) кунї, то бо 

кўмаки ќавми худ ва ќавми ту тамоми арабњоро зери 

фармони худ дароварем? 

Ў гуфт:  

- Бале! 

Вале ваќте Си)оњ аз омадани Холид ибни Валид 

бохабар шуд, тарсид ва ба сарзамини худаш баргашт 

ва дар миёни мардуми бани Таѓлаб иќомат кард ва 

гуфтаанд, ки ў дубора мусалмон шуд

55

. 

 

Љанги Ямома 

 

Абубакр (р) Холид ибни Валидро ба Ямома 

фиристод, то бо бани Њанифа  би)ангад  ва ќаблан 
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агар мусалмонон азон гуфтанд  ба онњо њамла 

накунед ва агар азон нагуфтанд, эшонро аз он чї бар 

он њастанд, бипурсед, агар ќабул накарданд ба онњо 

мўњлат надињед ва агар иќрор карданд  ба он гуна, ки 

сазовор  аст, бо онњо муъомила карда шавад»

51

. 

 

Асвади Алъансї  

(Абњала ибни Каъб) 

 

Асвади Алъансї дар замони Расули Худо (с) 

даъвои паёмбарї дошт ва бо як лашкари  

њафтсаднафарї ба сўи Санъо њаракат намуд ва бар 

ин шањ ѓалаба кард ва тамоми сарзамини Яман зери 

фармони ў ќарор гирифт ва оњиста-оњиста ќаламрави 

ў густариш меёфт ва бисёре аз ањли Яман ба сабаби ў 

аз дини мубини ислом баргаштанд.  Ў дар њамин вазъ 

буд, ки Паёмбари акрам (с) вафот кард ва дар замони 

Абубакр (р)  сипањсолори далер Фирўзи Дайламї ўро 

кушт.  

Асвад, ки бисёр маст шуда ва ба хоб фурў рафта 

буд, ин њангом Фирўзи Дайламї бо шамшер ўро зад ва 

Асвад фарёди баланде  кашид. Посбонон дарњол ба 

сўяш шитофтанд ва гуфтанд, ки ин садои кї буд? 

Њамсари Асвад, ки як зани солињае буд, гуфт, ки ба 

«паёмбар» (Асвад ва ё Абњала ибни Каъб дар назар 

дошт, зеро муртадон ўро паёмбар медонистанд) 

вањй омадан дорад.  

Пас посбонон бозгаштанд. Он гоњ мусалмонон  ва 

кофироне, ки аз Асвад пайравї намекарданд, дар 

атрофи ќалъа Rамъ шуданд ва мунодии мусалмонон 

фарёд баровард, ки ман гувоњї медињам, ки 

Муњаммад (с) Паёмбари Худост ва Абњала дурўѓгў аст 

ва сари Асвадро ба сўйи онњо андохт. Ин Rо буд, ки 

ёрони Асвад  шикаст хўрданд ва пой ба гурез  
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нињоданд ва  мардум ба пайгарди онњо пардохтанд ва 

ин 1ову он 1о онњоро дастгир мекарданд

52

.  

 

Тулайњаи Асадї 

 

Тулайњаи Асадї дар замони зинда будани њазрати 

Муњаммад (с) муртад шуда буд ва ваќте ки Паёмбар 

(с) вафот кард, Уяйна ибни Њисн аз Ислом баргашт ва 

аз Талиња њимоят кард ва ба ќавмаш гуфт:  

- «Савганд ба Худо паёмбаре, ки аз бани Асад 

бошад, бароям писандидатар аз паёмбаре аст, ки аз 

бани Њошим бошад ва Муњаммад  (с) даргузаштааст 

ва инак, шумо аз Талња пайравї кунед».  

Аз ин рў,  ќавмаш бани Фузора ба ў мувофиќат 

карданд. Пас аз он, ки сипањсолори далери Ислом - 

Холид ибни Валид онњоро шикаст дод, Талиња 

њамроњи занаш ба Шом  гурехт ва баъдан дубора 

мусалмон шуд ва дар замони Абубакри Сиддиќ (р) 

барои адои ња11и умра ба Маккаи мукаррама рафт. Ў 

дар тамоми умраш аз рў ба рў шудан бо Абубакри 

Сиддиќ (р) хи1олат мекашид. Вай баъд аз бозгашти 

дубора ба Ислом дар 1анги Ярмук ва дигар 1ангњо 

зери фармондењии Холид ибни Валид дар канори 

мусалмонон ме1ангид ва Абубакр Сиддиќ (р) ба 

Холид навишт, ки дар 1анг бо Тулайња машварат кун, 

аммо фармондењиро ба ў вогузор макун

53

. 
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 . Аз он 4о, ки Абубакр (р) дурандеш буд, дастур дод, ки 

фармондењии 4анг ба Талња вогузор нашавад ва фаќат аз мањорат 

ва огоњии ў дар бораи умури  4анг истифода шавад. 
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Асад ва Ѓитфон 

 

Ваќте њайате аз ќабилаи Асад ва Ѓитфон назди 

Абубакр (р) омаданд ва аз ў дархости сулњ карданд, 

Абубакр (р) ба онњо гуфт:  

- Ё Aангро ќабул кунед ё бо хориву зиллат таслим 

шавед. Гуфтанд: Чї гуна? Гуфт:  

- Либоси Aангї ва силоњ аз шумо гирифта 

мешавад  ва шумо фаќат ќавме хоњед буд, ки аз паси 

шутурон бошед, то он, ки халифаи Паёмбар (с) ва 

мўъминон дар мавридаш фикре бикунанд ва хунбањои  

касонеро аз афроди мо, ки ба дасти шумо кушта 

шудаанд,  пардохт кунед ва мо хунбањои 

кушташудагони тарафи шуморо пардохт намекунем  

ва гувоњї бидињед, ки кушташудагони мо  дар бињишт 

њастанд ва кушташудагони шумо  дар Aањаннам 

мебошанд

54

.  

Умар (р) гуфт:  

-  Ин, ки ту мегўї, ки хунбањои кушташудагони 

моро бидињанд, кушта шудагони мо дар роњи Худо 

кушта шудаанд ва хунбањое надоранд. 

 

Си"оњ ва бани Тамим 

 

Афроди бани Тамим пас аз вафоти њазрати 

Муњаммад (с) назарњои мухталифе доштанд. Баъзе 

муртад шуданд ва баъзе аз додани закот саркашї 

карданд ва баъзе дар Ислом боќї монданд ва баъзе 

дудила ва саргардон буданд. 

Дар њоле, ки онњо дар чунин вазъияте ќарор 

доштанд, СиAоњ- духтари Њориси Таѓлабия назди 

эшон омад. СиAоњ аз насорои араб буд ва даъвои 

паёмбарї кард ва лашкариёни ќавмаш ва касоне, ки 

ба онњо пайваста буданд, бо вай њамроњ буданд. Ў 
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нињоданд ва  мардум ба пайгарди онњо пардохтанд ва 

ин 1ову он 1о онњоро дастгир мекарданд

52

.  

 

Тулайњаи Асадї 

 

Тулайњаи Асадї дар замони зинда будани њазрати 

Муњаммад (с) муртад шуда буд ва ваќте ки Паёмбар 

(с) вафот кард, Уяйна ибни Њисн аз Ислом баргашт ва 

аз Талиња њимоят кард ва ба ќавмаш гуфт:  

- «Савганд ба Худо паёмбаре, ки аз бани Асад 

бошад, бароям писандидатар аз паёмбаре аст, ки аз 

бани Њошим бошад ва Муњаммад  (с) даргузаштааст 

ва инак, шумо аз Талња пайравї кунед».  

Аз ин рў,  ќавмаш бани Фузора ба ў мувофиќат 

карданд. Пас аз он, ки сипањсолори далери Ислом - 

Холид ибни Валид онњоро шикаст дод, Талиња 

њамроњи занаш ба Шом  гурехт ва баъдан дубора 

мусалмон шуд ва дар замони Абубакри Сиддиќ (р) 

барои адои ња11и умра ба Маккаи мукаррама рафт. Ў 

дар тамоми умраш аз рў ба рў шудан бо Абубакри 

Сиддиќ (р) хи1олат мекашид. Вай баъд аз бозгашти 

дубора ба Ислом дар 1анги Ярмук ва дигар 1ангњо 

зери фармондењии Холид ибни Валид дар канори 

мусалмонон ме1ангид ва Абубакр Сиддиќ (р) ба 

Холид навишт, ки дар 1анг бо Тулайња машварат кун, 

аммо фармондењиро ба ў вогузор макун

53

. 
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 . Аз он 4о, ки Абубакр (р) дурандеш буд, дастур дод, ки 

фармондењии 4анг ба Талња вогузор нашавад ва фаќат аз мањорат 

ва огоњии ў дар бораи умури  4анг истифода шавад. 
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Асад ва Ѓитфон 

 

Ваќте њайате аз ќабилаи Асад ва Ѓитфон назди 

Абубакр (р) омаданд ва аз ў дархости сулњ карданд, 

Абубакр (р) ба онњо гуфт:  

- Ё Aангро ќабул кунед ё бо хориву зиллат таслим 

шавед. Гуфтанд: Чї гуна? Гуфт:  

- Либоси Aангї ва силоњ аз шумо гирифта 

мешавад  ва шумо фаќат ќавме хоњед буд, ки аз паси 

шутурон бошед, то он, ки халифаи Паёмбар (с) ва 

мўъминон дар мавридаш фикре бикунанд ва хунбањои  

касонеро аз афроди мо, ки ба дасти шумо кушта 

шудаанд,  пардохт кунед ва мо хунбањои 

кушташудагони тарафи шуморо пардохт намекунем  

ва гувоњї бидињед, ки кушташудагони мо  дар бињишт 

њастанд ва кушташудагони шумо  дар Aањаннам 

мебошанд

54

.  

Умар (р) гуфт:  

-  Ин, ки ту мегўї, ки хунбањои кушташудагони 

моро бидињанд, кушта шудагони мо дар роњи Худо 

кушта шудаанд ва хунбањое надоранд. 

 

Си"оњ ва бани Тамим 

 

Афроди бани Тамим пас аз вафоти њазрати 

Муњаммад (с) назарњои мухталифе доштанд. Баъзе 

муртад шуданд ва баъзе аз додани закот саркашї 

карданд ва баъзе дар Ислом боќї монданд ва баъзе 

дудила ва саргардон буданд. 

Дар њоле, ки онњо дар чунин вазъияте ќарор 

доштанд, СиAоњ- духтари Њориси Таѓлабия назди 

эшон омад. СиAоњ аз насорои араб буд ва даъвои 

паёмбарї кард ва лашкариёни ќавмаш ва касоне, ки 

ба онњо пайваста буданд, бо вай њамроњ буданд. Ў 
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мехост ба )анги ањли Мадина биравад ва чун аз 

сарзамини бани Тамим гузар кард, онњоро ба )ониби 

худ даъват кард ва он гоњ бештари мардуми бани 

Тамим даъвати ўро ќабул карданд ва ў бо эшон сулњ 

кард, ки )анге миёни ў ва онњо сурат нагирад. Пас 

Молик ибни Нувайра вайро аз )ангидан бо ањли 

Мадина мунсариф кард ва ўро тарѓиб кард, то ба бани 

Ярбуъ ва дигар мардум  би)ангад ва )анг бо 

Мадинаро барои баъд  бигузорад. Он гоњ Си)оњ ба 

њамроњи лашкариёнаш ба сўи Ямома рафт, то онро аз 

дасти Мусайламаи каззоб озод кунад. Ваќте 

Мусайлама хабар ёфт, ки Си)оњ дар њоли омадан ба 

сўйи ў аст тарсид, зеро вай машѓули )анг бо 

мусалмонон буд  ва дуруст замоне буд, ки пеш аз 

маъракаи Ямома бо мусалмонон даргирињое дошт, 

бинобар ин ў ба Си)оњ паём фиристод ва аз ў хост, ки 

бо вай сулњ кунад ва Си)оњ бо ин шарт ќабул кард,  ки 

нисфи сарзамини  Ямомаро ба ў бидињад. Сипас 

Мусайлама ба Си)оњ паём фиристод ва аз ў хостгорї  

кард ва гуфт:  

- Оё њозир њастї бо ман издиво) кунї, то бо 

кўмаки ќавми худ ва ќавми ту тамоми арабњоро зери 

фармони худ дароварем? 

Ў гуфт:  

- Бале! 

Вале ваќте Си)оњ аз омадани Холид ибни Валид 

бохабар шуд, тарсид ва ба сарзамини худаш баргашт 

ва дар миёни мардуми бани Таѓлаб иќомат кард ва 

гуфтаанд, ки ў дубора мусалмон шуд

55

. 

 

Љанги Ямома 

 

Абубакр (р) Холид ибни Валидро ба Ямома 

фиристод, то бо бани Њанифа  би)ангад  ва ќаблан 
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агар мусалмонон азон гуфтанд  ба онњо њамла 

накунед ва агар азон нагуфтанд, эшонро аз он чї бар 

он њастанд, бипурсед, агар ќабул накарданд ба онњо 

мўњлат надињед ва агар иќрор карданд  ба он гуна, ки 

сазовор  аст, бо онњо муъомила карда шавад»

51

. 

 

Асвади Алъансї  

(Абњала ибни Каъб) 

 

Асвади Алъансї дар замони Расули Худо (с) 

даъвои паёмбарї дошт ва бо як лашкари  

њафтсаднафарї ба сўи Санъо њаракат намуд ва бар 

ин шањ ѓалаба кард ва тамоми сарзамини Яман зери 

фармони ў ќарор гирифт ва оњиста-оњиста ќаламрави 

ў густариш меёфт ва бисёре аз ањли Яман ба сабаби ў 

аз дини мубини ислом баргаштанд.  Ў дар њамин вазъ 

буд, ки Паёмбари акрам (с) вафот кард ва дар замони 

Абубакр (р)  сипањсолори далер Фирўзи Дайламї ўро 

кушт.  

Асвад, ки бисёр маст шуда ва ба хоб фурў рафта 

буд, ин њангом Фирўзи Дайламї бо шамшер ўро зад ва 

Асвад фарёди баланде  кашид. Посбонон дарњол ба 

сўяш шитофтанд ва гуфтанд, ки ин садои кї буд? 

Њамсари Асвад, ки як зани солињае буд, гуфт, ки ба 

«паёмбар» (Асвад ва ё Абњала ибни Каъб дар назар 

дошт, зеро муртадон ўро паёмбар медонистанд) 

вањй омадан дорад.  

Пас посбонон бозгаштанд. Он гоњ мусалмонон  ва 

кофироне, ки аз Асвад пайравї намекарданд, дар 

атрофи ќалъа Rамъ шуданд ва мунодии мусалмонон 

фарёд баровард, ки ман гувоњї медињам, ки 

Муњаммад (с) Паёмбари Худост ва Абњала дурўѓгў аст 

ва сари Асвадро ба сўйи онњо андохт. Ин Rо буд, ки 

ёрони Асвад  шикаст хўрданд ва пой ба гурез  
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«Ба ёд оред замонеро, ки ба фариштагон  

гуфтем, ки барои Одам са7да кунед ва онњо њамагї 

са7да карданд,  7уз иблис, ки аз 7ин буд ва аз 

фармони Парвардигораш берун шуд. Оё (ба ин њол) 

ў ва фарзандонашро ба ,ои Ман авлиёи худ 

интихоб мекунед, дар њоле ки онњо душмани шумо 

њастанд?! (Фармонбардорї аз шайтон  ва 

фарзандонаш ба 1ои итоъати Худо). Чї ,ойгузинии 

баде аст барои ситамкорон!». 

 (Сураи Кањф, ояти 50)  

 

Ситамгорон чї ивази баде доранд! Худованди 

мутаъол  мефармояд:  

«Иннаш-шайтона лакум ъадуввун фаттахизуњу 

ъадувван. Иннамо ядъу њизбању  лиякуну  мин 

асњобис-саъири». 

«Албатта, шайтон душмани шумост, пас ўро 

душман бидонед. Ў фаќат  њизбашро ба ин даъват 

мекунад, ки ањли оташи сўзони (1ањаннам) 

бошанд.»  

         (Сураи Фотир, ояти 6) 

 

Ман лашкаре аз муњоFирон ва ансор ба сўйи шумо 

фиристодам ва ба он лашкар фармон додаам, ки аз 

њеF кас Fуз имон чизе ќабул накунанд ва њеF касро то 

ваќте ки ба сўйи Худо даъват накардаанд, ба ќатл 

нарасонанд, агар даъватро ќабул кард  ва иќрор 

намуд ва амали солењ анFом дод, аз ў пазируфта 

шавад  ва агар даъватро напазируфт бо ў биFанганд, 

то фармони илоњиро ќабул намояд ва фармон 

додаам, то онњоро ќатли ом кунанд ва занон ва 

фарзандонашонро ба асирї бигиранд ва аз касе чизе 

Fуз Ислом пазируфта намешавад. Пас њар кас аз 

Ислом пайравї кард, бењтар аст ва њар  кас Исломро 

тарк гуфт, бидонад, ки Худоро дармонда ва нотавон  

намекунад.  Фиристодаамро фармон додаам,  то 

номаамро дар њама Fамъомадњои шумо бихонад ва 

 63 

Икрима ибни Абу+ањл ва Шурањбил ибни Њуснаро 

фиристода буд. Адади сарбозони лашкари бани 

Њанифа 40-њазор нафар буд. Ваќте Холид ба он +о 

расид, дар пеш Шурањбил ибни Њусна ва дар самти 

рост Зайд ибни Хаттоб ва дар самти чап 

Абуњузайфаро ќарор дод. 

Мусалмонон пеш рафтанд, то ин ки ба теппае 

боло баромада, ба Ямома расиданд, он +о лашкари 

Холид урду зад ва парчами муњо+ирон бо Солим - 

мавлои Абуњузайфа буд ва парчами ансор бо Собит 

ибни Ќайс буд. Љанг шиддат гирифт, то ин ки Собит 

ибни Ќайс +уќурие канд ва поњояшро то ними соќ дар 

он ќарор дод ва ў кафан пўшида буд ва дар +ояш 

+ангид, то он ки кушта шуд. Баъзе аз муњо+ирон ба 

Солим мавлои Абуњузайфа гуфтанд:  

- Оё метарсї, ки аз сўйи ту душман  ба мо њамла  

кунад? 

 Гуфт:  

- Агар  аз самти ман душман биёяд, пас ман 

њофиз ва њимоятгари хуби Ќуръони ма+ид набудаам.  

Пас Холид ибни Валид  аз њама пештар рафт ва 

дар миёни ду саф истод  ва мубориз талабид ва њар 

кас барои мубориза ба сўйи ў меомад, дарњол Холид 

ўро мекушт ва ваќте +анг шиддат гирифт, Холид 

муњо+иронро аз ансор +удо намуд ва арабњои 

бодиянишинро +удо кард ва њар ќабилаеро зери 

парчаме ќарор дод, то мардум бидонанд,  ки аз кадом 

сўй ба эшон њамла мешавад ва мусалмонон дар ин 

+анг чунон сабру муќовимат карданд, ки  камтар 

монанди онро  метавон ёфт. Њамчунон ба +ониби 

душман  пешравї мекарданд, ки онњоро Худованд 

пирўз кард  ва кофирон пой ба гурез гузоштанд ва 

мусалмонон ба пеш рафтанд, то ин, ки вориди маконе 

ба номи Њадиќату-л-мавт шуданд.  



 64 

Бани Њанифа дарњои ин боѓро ба рўйи худ 

бастанд ва сањобагон онњоро муњосира карданд ва 

Бароъ ибни Молик гуфт:  

- Эй мусалмонон, маро рўйи онњо дар боѓ партоб 

кунед. 

Мусалмонон аз болои девор ўро дар даруни боѓ 

андохтанд. Ў бо онњо Cангид, то ин ки  дари боѓро боз 

кард ва мусалмонон аз дару девор вориди боѓ шуданд 

ва муртадони Ямомаро куштанд, то ин ки ба 

Мусайлама расиданд. Он гоњ  Вањшї  ибни Њарб, 

кушандаи амир Њамза – амаки њазрати Муњаммад (с) 

баъдтар мусалмон шуда буд,   ба сўйи Мусайлама  

рафт ва найзаашро

56

 ба Cониби ў партофт.  Найза ба 

тани Мусайлама расид ва ўро аз пой афтонид. Дар ин 

Cанг таќрибан дањ њазор нафар аз муртадон кушта 

шуданд  ва шашсад нафар аз мусалмонон  ба 

шањодат расид. 

Боќимондаи муртадон ба ќалъа паноњ бурданд, он 

гоњ Холид ибни Валид бо эшон сулњ кард ва онњоро ба 

Ислом  фаро хонд, пас њама мусалмон шуданд. 

Афроде аз онњо пеш аз расидан ба ќалъа асир шуда 

буданд, ки аз он Cамъ зане буд, ки Алї ибни Абутолиб 

(р) ба унвони каниз бо ў њамбистар шуд ва  аз ў 

соњиби фарзанде ба номи Муњаммад шуд, ки дар 

таърих бо номи Муњаммад ибни Њанафия маъруф аст. 

 

Муртад шудани ањли Бањрайн 

 

Ањли Бањрайн муртад шуданд ва Мунзар ибни 

Нўъмонро ба унвони подшоњи худ таъйин карданд ва 

мегуфтанд:  

- «Агар Муњаммад (с) паёмбар мебуд, намемурд».  
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супориш мекунам, ки аз рањнамуди Паёмбари худ 

пайравї кунед ва ба ресмони дини Худо чанг бизанед. 

Бидонед, ки њар касро, ки Худо њидоят накунад, гумроњ 

аст ва њар касро, ки Худо ёрї накунад маѓлуб ва 

шикастхўрда аст ва њар кас, ки роњнамои ў ѓайр аз 

Худо касе бошад, гумроњ аст ва Худованди мутаъол  

мефармояд:  

 

     «Ва тараш-шамса изо талаъат-тазовару ъан  

кањфињим зотал-ямини ва изо ѓарабат таќризуњум  

зоташ-шимоли  ва њум фи фа9ватим-минњу, золика 

мин оётиллоњи ман яњдиллоњу фањувал-муњтади 

ва ман юзлил фалан та9ида лању валийян 

муршидан». 

«Ва (агар дар он (о будї) офтобро медидї, ки 

ба њангоми тулўъ ба самти рости ѓорашон 

мутамоил мегардад ва ба њангоми ѓуруб ба самти 

чап ва онњо дар мањалли васеъе  аз он (ѓор) ќарор 

доштанд.  Ин аз оёти Худо аст! Њар касро Худо 

њидоят кунад, њидоятёфтаи воќеъї ўст ва њар 

касро гумроњ намояд, њаргиз валї ва роњнамое 

барои ў нахоњї ёфт.»  

(Сураи Кањф, ояти 17) 

 

Ва њаргиз дар дунё амале аз ў ќабул нахоњад шуд, 

магар он, ки Худованд ба он иќрор намояд ва дар 

охират њеM чизе аз ў пазируфта намешавад.  

Ба ман хабар расидааст, ки баъзе аз шумо баъд 

аз он, ки ба Ислом иќрор карда ва ба он амал 

мекарданд, фиреб хўрда ва аз рўйи Mоњилият даъвати 

шайтонро пазируфта ва аз дини худ баргаштаанд.  

«Ва из ќулно лилмалоикатис-9уду ли-Одама 

фаса9аду илло иблиса кона минал-9инни 

фафасаќа ъан амри раббињи, а-фа-тат-тахизунању 

ва зуррийятању авлиёа мин дунї ва њум лакум 

ъадуввун, биъса лиззолимина бадалан». 
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- Ман он чї мехоњам ан,ом медињам  (манзураш 

ин буд, ки табиб Худо аст ва њар чї хоњад њамон 

мешавад).  

Он гоњ Абубакр (р) ,он ба Љонофарин таслим кард 

ва чунонки Паёмбар (с) ўро мужда дода буд, ин 

дунёро ба сўи бињиште, ки пањнои он ба андозаи 

осмонњо ва заминњост, тарк гуфт ва ба рањмати 

Худованди мутаъол пайваст. Абубакр (р) дар пањлўйи 

Паёмбар (с) ба хок супурда шуд. 

 

Хилофати Умар ибни Хаттоб (р) 

 (аз соли 13 то 23 њи-рї) 

  

Хилофати Абубакр (р) ду солу се моњ идома ёфт. 

Сипас ў вафот кард ва хилофатро  баъд аз худаш ба 

Умар (р) гузошт ва мардум бо ў байъат карданд. 

Абубакр (р) Умар (р)-ро шоистатарин фард барои 

ба ўњда гирифтани хилофат медид, аз ин рў, ўро ба 

унвони Dонишини худ  таъйин кард ва Умар ибни 

Хаттоб (р) хилофатро ба ўњда гирифт. Ў муддати дањ 

сол хилофат кард ва даврони хилофати ў  зеботарин  

солњои умри Ислом баъд аз давраи Паёмбар (с) ва 

Абубакр (р) мањсуб мешавад. 

Дар замоне, ки мусалмонон машѓули Dанг бо 

лашкари  хавфнок ва пурќудрати Рум буданд, Умар (р) 

хилофатро ба ўњда гирифт. Мусалмонњо дар ин Dанг  

пирўз шуданд ва Димишќ ва Њимс ва Ќинсирин ва 

АDнодайнро фатњ карданд ва баъд аз он пирўзии 

бузургро, ки фатњи Байтулмуќаддас буд,  ба даст 

овардаанд. 

Мусалмонон бо фароѓат ва хушњолї дар 

сарзамини Рум сайру гашт мекарданд.  Сипас Амр 

ибни Ос ба сўйи Миср рафт ва онро фатњ кард ва 

Саъд ибни Ваќќос бо лашкари худ ба тарафи машриќ,  

ба сўйи сарзамини Форс рањсипор шуд  ва вориди 

Эронсарзамин шуд. Баъд аз Dанги  бузурги Ќодисия ба 
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Ба #уз дењае, ки номаш Љавосо аст, њама аз дини 

мубини Ислом баргаштанд ва ин ягона дењае буд, ки 

дар миёни муртадон намози #умъаро барпо 

медоштанд ва муртадон сокинони ин дењаро муњосира 

карда ва онњоро дар тангно ќарор доданд, то ин ки ба 

шиддат гурусна монданд, он гоњ яке аз эшон ин 

шеърро суруд: 

  

           Ало аблаѓа Абобакрин расулан,  

           Ва фитёнал-Мадинати а5маъино. 

           Фањал лакум ило ќавми киромин,  

           Ќуъудун фи Љавосо муњсирино. 

           Ка-анна димоуњум фи кулли фа55ин, 

           Шуъоаш-шамси яѓшан-нозирино. 

           Таваккално ъалар-Рањмони инно, 

           Ва5аднас-сабра лилмутаваккилино. 

 

Оё кист, ки паёми моро ба Абубакр расонад, 

Њам 3авонони Мадинаро аз њоли мо бифањмонад. 

Оё барои на3оти ќавми гаронќадри мањсур, 

Намеоянд, то созанд аз ањли Љавосо шарро дур?! 

Дар њар роње хунашон мисли шуъои офтоб, 

Бинандаро кўркунандаву гардонанда нотоб. 

Мо бар Худои мењрабон таваккал дорем, 

Сабру бурдбориро шиъори худ медонем. 

 

Марде бо номи Љоруд ибни Муъалло дар миёни 

онњо истод ва суханронї кард ва гуфт: 

- «Эй гурўњи Абулќайс! Ман шуморо аз чизе 

мепурсам,  агар онро медонед, ба ман бигўед ва агар 

онро намедонед ба ман посух надињед.  

Гуфтанд: - «Бипурс».  

Гуфт: -«Оё медонед, ки  пеш аз Муњаммад (с) низ 

Худованд паёмбароне доштааст?»  

Гуфтаанд: -«Бале!»  

Гуфт: -«Хабар доред ё онњоро дидаед?» 

 Гуфтанд: -«Хабар дорем». 
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Гуфт: - «Он паёмбарон чї шуданд?»  

Гуфтанд: - «Мурданд».  

Гуфт: - «Пас Муњаммад (с) мурдааст, њамон тавр, 

ки эшон мурдаанд ва ман гувоњї медињам, ки њеE 

маъбуди барњаќќе Eуз Аллоњ нест ва гувоњї медињам, 

ки  Муњаммад (с) Паёмбари Худост.  

Гуфтанд: -«Ва мо њам гувоњї медињем, ки њеE 

маъбуди барњаќќе Eуз Аллоњ таъоло нест ва 

Муњаммад (с) Паёмбари Худост ва ту бењтарин ва 

сарвари мо њастї». Он гоњ дар дини мубини Ислом 

боќї монданд ва муртад нашуданд.  

Абубакр (р) Алоъ ибни Њазрамиро ба Бањрайн  

фиристод ва Самома ибни Асолро бо ў њамроњ кард. 

Ваќте ў ба лашкари муртадон   наздик шуд, фаромад 

ва онњо њам фаромаданд. Шаб буд, ки ногањон  Алоъ 

садоњои  баландеро  дар миёни лашкари муртадон 

шунид. Алоъ гуфт:  

- «Чї касе меравад ва хабари онњоро барои мо 

меорад?» Марде бархост ва вориди лашкари онњо 

шуд ва дид, ки онњо шароб хўрдаанд, маст њастанд ва 

чизе намефањманд. Ў ба сўи Алоъ баргашт ва ўро 

бохабар кард. Он гоњ Алоъ дарњол бо њамроњи  

лашкараш ба сўйи онњо рафт  ва эшонро куштанд  ва 

фаќат адади  каме аз онњо муваффаќ ба гурехтан 

шуданд. 

 

Фиристодаи Холид ба Ироќ  

(Љанги  Зотуссалосил)

57

 

 

Абубакр (р) ба Холид ибни Валид нома навишт, ки 

ба сўйи Ироќ биравад ва Холид ба сўи Ироќ њаракат 

кард ва он ;о Њурмуз лашкариёни зиёде барои ;анг бо 

                                                 

57

 . Ба хотири ин, ки бисёре аз аспсаворон ва размандагони  Форс 

ба зан7ир кашида шуданд, 7анги Зотуссалосил номида шудааст. 

Ал- бидоя ваннињоя,  6/349 ва  ин 7анг   он  ѓазваи  Зотуссалосил 

нест, ки дар замони Паёмбар  (с) рух дод буд.. 
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Мусалмонон калисои Юњанноро гирифтанд ва онро ба 

ду ќисмат таќсим карданд ва нисфи онро мас5ид 

карда ва нисфи дигари онро ба сурати калисо боќї 

гузоштанд ва ин мас5ид имрўз Љомеъи Димишќ 

номида мешавад. 

 

Вафоти Абубакр (р) 

 

Дар моњи 5имодиюлохири соли сездањуми њи5рї 

Абубакр (р) бемор шуд ва беморие, ки ба марги ў 

ан5омид. Ваќте дар остонаи марг ќарор гирифта буд, 

духтараш Умулмўъминин Оиша (р), ки дар канори ў 

буд, гуфт: 

 

Лаъамрука мо юѓнис- сароу ъанил-фато,  

Из њашра7ат явман ва зоќа бињас-садру. 

 

 Ба 5онат савганд, ки сарвату молу боигарї,  

 Нафъат набахшад, гар њаст охирин лањзаи 

зиндагї.  

 

Абубакр (р) чашмонашро боз кард ва бо нигоње ба 

ў гуфт:  

-Чаро нагуфтї: 

  

«Ва $оат сакратул-мавти билњаќќи. Золика мо 

кунта  минњу тањид»  

« Ва саран$ом сакароти марг ба њаќ фаро 

расид  (ва ба инсон гуфта мешавад:) Ин њамон чизе 

њаст, ки ту аз он мегурехтї».                                                             

                                         (Сураи Ќоф, ояти19) 

 

Ба Абубакр (р) гуфта шуд, ки оё бароят табибе 

наёварем? Гуфт: 

-   Табиб маро дида ва ба ман гуфт:  
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соли оянда ба њамин андоза дубора барои шумо  

мефиристам».  

Холид гуфт:  

- «Он чї ту гуфтї моро ба ин 0о наовардааст, 

балки мо ќавми хунхоре њастем ва ба мо хабар 

расида, ки ње0 хуне аз хуни румињо  хубтар ва 

гуворотар нест».  

Он гоњ он ду аз њам :удо шуданд ва ќањрамонон 

вориди майдон шуданд ва :анг оѓоз шуд. 

Румињо салибњои худро бардоштанд ва садоњое 

аз онњо бармехост, ки мисли ѓурриши раъду барќ буд 

ва усќуфњо ва уламои онњо, эшонро ба :ангидан 

ташвиќ мекарданд ва румињо чунон зиёд ва чунон 

мусаллањ буданд, ки њаргиз лашкаре ба ин сурат дида 

нашуда буд. Аммо мусалмонњо њама як:оя, якдаст ва 

яксадо бар румињо њамла карданд ва румињо шикаст 

хўрданд  ва рўй ба гурез нињоданд ва ин :анг бо 

пирўзии мусалмонон ба поён расид. 

 

Корзор ва  ќањрамонињо 

 

Икрима ибни Абу:ањл  дар :анги Ярмук истод ва 

гуфт:  

- «Ман дар чанд )ой бо њамроњи Паёмбар (с) 

)ангидаам ва имрўз аз пеши шумо мегурезам?»   

Сипас садо зад, ки чї касе барои мубориза то 

мурдан бо ман ањд  мебандад?   Амакаш Њорис ибни 

Њишом ва Зирор ибни Азвар бо ў байъат карданд. 

Онњо чањорсад нафар аз аспсаворони мусалмононро 

ба њамроњ доштанд ва :анги бисёр сахте ба намоиш 

гузоштанд, то ин ки бисёре аз онњо кушта шуданд. 

Таърихнигорон навиштаанд, ки онњо ваќте захмї шуда 

ва ба замин афтода буданду об хостанд ва барояшон 

об оварданд, аммо њар як бародари диниашро бар худ 

бартарї медод ва мегуфт обро ба ў бидињед, то ин ки 

њама шањид шуданд ва ње: як аз эшон об нанўшиданд. 

 67 

мусалмонон  омода карда буд. Холид ва њамроњонаш 

дар 2ое ба номи  Козима

58

 рў ба рўйи Форс (Эрон) 

ќарор гирифтанд. Он гоњ Холид фаромад ва ба сўйи 

Њурмуз рафт. Баъд аз он, ки ду зарбаи шамшер байни 

ў ба Холид радду бадал шуд, Холид ўро дастгир кард. 

Он гоњ зане, ки њомии Њурмуз буд, пеш омад, то Холид 

ўро накушад. Ќаъќоъ ибни Амр бар ањли Форс њамла 

кард  ва форсњо шикаст хўрданд  ва мусалмонон 

амвол ва аслињањои онњоро ба ѓанимат гирифтанд. 

 

Љанги Шом 

 

Абубакр (р) ба Амр ибни Ос навишт: «Дўст дорам 

туро ба чизе машѓул кунам, ки барои зиндагї ва 

охирати ту  бењтар аст, магар он, ки он чї  дар он 

њастї бароят писандидатар бошад». 

 Амр ибни Ос дар 4авоб навишт:  «Ман тире аз 

тирњои Худо њастам ва ту тирандоз њастї, пас њар 

Aо, ки хатар бештар аст, маро ба њамон сўй партоб 

кун». 

Дар ин њангом Абубакр (р) гурўњњоро ташкил дод 

ва фармондењонро ба тарзи зерин муќаррар кард:  

- Язид ибни Абусуфёнро, ки бештари мардум бо ў 

буданд, ба Димишќ  фиристод. 

 - Абуубайда ибни Љарроњ фармондењи лашкаре 

муќаррар шуд, ки ба Њимс мерафт. 

- Амр ибни Осро барои Фаластин  ќарор дод. 

Сипас Шурањбили Њусна ва Икрима ибни Абу4ањлро 

ба кўмаки Язид ибни Абусуфён фиристод. 

Бузургони сањобагон (р), ки дар 4анги Ярмук 

ширкат кардаанд инњо буданд: Абуубайда ибни 

Љарроњ, Зубайр ибни Аввом, Абдуллоњ ибни Масъуд, 

Абудардоъ, Абуњурайра, Шурањбил ибни Њусна, Амр 

                                                 

58

 . Љое аст дар Кувайти њозира. 
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ибни Ос, Абусуфён ибни Њарб,  Язид ибни Абусуфён 

ва Икрима ибни Абу5ањл. 

 

Љанги Ярмук 

 

Теъдоди лашкари мусалмонон  дар ин 5анг бисту 

њафт њазор нафар ва шумораи лашкари насоро яксаду 

бист њазор  нафар буд. Фармондењон ба Абубакр (р) 

паём фиристоданд ва аз ў кўмак хостанд. Абубакр (р) 

ба онњо навишт, ки њама 5амъ шавед ва як лашкар 

ташкил дињед, шумо ёварони Худо њастед ва њар кас 

Худоро ёрї кунад, Худо ўро ёрї мекунад ва њар кас ба 

Худо кофир шавад, Худованд ўро шикаст медињад ва 

лашкаре дар теъдоди шумо њаргиз аз камии афрод 

шикаст намехўрад, балки шикаст аз роњи гуноњон ба 

шумо  ворид мешавад, бинобар ин аз гуноњ парњез 

кунед. 

Сипас Абубакр (р) гуфт:   

- «Савганд ба Худо, ки бо фиристодани Холид 

ибни Валид насрониёнро аз васвасањое, ки дар дил 

доранд, фаромўш мегардонам. Он гоњ ба Холид, ки 

дар Ироќ буд, паём фиристод, ки ба Шом биравад ва 

ваќте ба Шом расид, пас ў фармондењи њама лашкари 

мусалмонон аст. Ў Холид ибни Масно ибни Њорисаро 

5онишини худ ќарор дод ва ў бо њамроњи нўњ њазору 

пан5сад сарбоз ба сўйи Шом рањсипор шуд. Барои он, 

ки роњ кўтоњтар шавад, аз роње рафт, ки ње5 кас пеш 

аз вай аз он роњ нарафта буд, бинобар ин ў сањроњо 

ва биёбонњоро тай кард ва дар ин роњ Нофиъ ибни 

Умайраи Тойи рањбалади ў буд. Аз он 5о, ки 

сарзамини шўразор ва беобе буд, ваќте оби онњо 

тамом шуд, шутуронро куштанд ва оберо, ки дар 

шиками уштурњояшон буд, ба аспњо медоданд ва баъд 

аз пан5 рўз Холид ба Шом расид. Пеш аз он, ки Холид 

њаракат кунад, яке аз бодиянишинон ба ў гуфт:  
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- Агар дар фалон рўз  ба фалон дарахт расидї, ту 

ва њамроњонат на5от ёфтаед ва агар ба он дарахт 

нарасидї, ту ва њамроњонат  њалок хоњед шуд ва онњо 

дар њамон рўз ба њамон дарахт расиданд, он гоњ 

Холид гуфт: «Ба њангоми субњ ќавм роњпаймоии 

шабонаро меситоянд». Ин сухани ў зарбулмасале 

шуд. 

Марде аз насрониёни араб берун рафта буд, то аз 

вазъияти сањобагон (р) хабар биёварад. Ваќте омад, 

гуфт:  

«Ќавмеро дидам, ки шабњоро ба ибодат 

мегузаронанд ва рўзњо  савори майдони 5анг њастанд, 

савганд ба Худо агар писари подшоњашон дуздї 

кунад, дасташро мебуранд ва агар зино кунад, 

сангсораш хоњанд кард».  

Он гоњ фармондењи лашкари Рум ба ў гуфт:  

- «Савганд ба Худо, агар ту рост мегўї, пас зери 

замин аз болои замин бењтар аст». 

Ваќте Холид аз Ироќ ба сўи Шом меомад, яке аз 

насрониёни араб ба ў мулоќот кард ва ба ў гуфт:  

- «Румињо чї ќадар зиёданд  ва мусалмонњо чї 

ќадар кам њастанд». Холид гуфт:  

- «Вой бар ту, оё маро аз Рум метарсонї? 

Лашкаре, ки пирўз шавад зиёд аст ва лашкаре, ки 

шикаст бихўрад кам аст. Савганд ба Худо дўст дорам, 

ки Ашќар (номи аспи Холид) бењбудї меёфт ва онњо 

чанд баробар мешуданд (зеро аспи Холид дар 

мусофират аз Ироќ бемор гашта буд)». 

Моњон, фармондењи румињо, Холидро ба 

мубориза хост ва Холид ба сўйи ў рафт. Он гоњ Моњон 

гуфт: 

- «Мо медонем, ки он чї шуморо аз сарзаминатон 

ба ин 5о кашонида фаќр ва гуруснагї  аст, пас пеши 

ман  биёед, ба њар як аз шумо дањ динор, либос ва 

хўрок медињам ва ба сарзамини худ баргардед ва 
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ибни Ос, Абусуфён ибни Њарб,  Язид ибни Абусуфён 

ва Икрима ибни Абу5ањл. 

 

Љанги Ярмук 

 

Теъдоди лашкари мусалмонон  дар ин 5анг бисту 

њафт њазор нафар ва шумораи лашкари насоро яксаду 

бист њазор  нафар буд. Фармондењон ба Абубакр (р) 

паём фиристоданд ва аз ў кўмак хостанд. Абубакр (р) 

ба онњо навишт, ки њама 5амъ шавед ва як лашкар 

ташкил дињед, шумо ёварони Худо њастед ва њар кас 

Худоро ёрї кунад, Худо ўро ёрї мекунад ва њар кас ба 

Худо кофир шавад, Худованд ўро шикаст медињад ва 

лашкаре дар теъдоди шумо њаргиз аз камии афрод 

шикаст намехўрад, балки шикаст аз роњи гуноњон ба 

шумо  ворид мешавад, бинобар ин аз гуноњ парњез 

кунед. 

Сипас Абубакр (р) гуфт:   

- «Савганд ба Худо, ки бо фиристодани Холид 

ибни Валид насрониёнро аз васвасањое, ки дар дил 

доранд, фаромўш мегардонам. Он гоњ ба Холид, ки 

дар Ироќ буд, паём фиристод, ки ба Шом биравад ва 

ваќте ба Шом расид, пас ў фармондењи њама лашкари 

мусалмонон аст. Ў Холид ибни Масно ибни Њорисаро 

5онишини худ ќарор дод ва ў бо њамроњи нўњ њазору 

пан5сад сарбоз ба сўйи Шом рањсипор шуд. Барои он, 

ки роњ кўтоњтар шавад, аз роње рафт, ки ње5 кас пеш 

аз вай аз он роњ нарафта буд, бинобар ин ў сањроњо 

ва биёбонњоро тай кард ва дар ин роњ Нофиъ ибни 

Умайраи Тойи рањбалади ў буд. Аз он 5о, ки 

сарзамини шўразор ва беобе буд, ваќте оби онњо 

тамом шуд, шутуронро куштанд ва оберо, ки дар 

шиками уштурњояшон буд, ба аспњо медоданд ва баъд 

аз пан5 рўз Холид ба Шом расид. Пеш аз он, ки Холид 

њаракат кунад, яке аз бодиянишинон ба ў гуфт:  
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- Агар дар фалон рўз  ба фалон дарахт расидї, ту 

ва њамроњонат на5от ёфтаед ва агар ба он дарахт 

нарасидї, ту ва њамроњонат  њалок хоњед шуд ва онњо 

дар њамон рўз ба њамон дарахт расиданд, он гоњ 

Холид гуфт: «Ба њангоми субњ ќавм роњпаймоии 

шабонаро меситоянд». Ин сухани ў зарбулмасале 

шуд. 

Марде аз насрониёни араб берун рафта буд, то аз 

вазъияти сањобагон (р) хабар биёварад. Ваќте омад, 

гуфт:  

«Ќавмеро дидам, ки шабњоро ба ибодат 

мегузаронанд ва рўзњо  савори майдони 5анг њастанд, 

савганд ба Худо агар писари подшоњашон дуздї 

кунад, дасташро мебуранд ва агар зино кунад, 

сангсораш хоњанд кард».  

Он гоњ фармондењи лашкари Рум ба ў гуфт:  

- «Савганд ба Худо, агар ту рост мегўї, пас зери 

замин аз болои замин бењтар аст». 

Ваќте Холид аз Ироќ ба сўи Шом меомад, яке аз 

насрониёни араб ба ў мулоќот кард ва ба ў гуфт:  

- «Румињо чї ќадар зиёданд  ва мусалмонњо чї 

ќадар кам њастанд». Холид гуфт:  

- «Вой бар ту, оё маро аз Рум метарсонї? 

Лашкаре, ки пирўз шавад зиёд аст ва лашкаре, ки 

шикаст бихўрад кам аст. Савганд ба Худо дўст дорам, 

ки Ашќар (номи аспи Холид) бењбудї меёфт ва онњо 

чанд баробар мешуданд (зеро аспи Холид дар 

мусофират аз Ироќ бемор гашта буд)». 

Моњон, фармондењи румињо, Холидро ба 

мубориза хост ва Холид ба сўйи ў рафт. Он гоњ Моњон 

гуфт: 

- «Мо медонем, ки он чї шуморо аз сарзаминатон 

ба ин 5о кашонида фаќр ва гуруснагї  аст, пас пеши 

ман  биёед, ба њар як аз шумо дањ динор, либос ва 

хўрок медињам ва ба сарзамини худ баргардед ва 
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соли оянда ба њамин андоза дубора барои шумо  

мефиристам».  

Холид гуфт:  

- «Он чї ту гуфтї моро ба ин 0о наовардааст, 

балки мо ќавми хунхоре њастем ва ба мо хабар 

расида, ки ње0 хуне аз хуни румињо  хубтар ва 

гуворотар нест».  

Он гоњ он ду аз њам :удо шуданд ва ќањрамонон 

вориди майдон шуданд ва :анг оѓоз шуд. 

Румињо салибњои худро бардоштанд ва садоњое 

аз онњо бармехост, ки мисли ѓурриши раъду барќ буд 

ва усќуфњо ва уламои онњо, эшонро ба :ангидан 

ташвиќ мекарданд ва румињо чунон зиёд ва чунон 

мусаллањ буданд, ки њаргиз лашкаре ба ин сурат дида 

нашуда буд. Аммо мусалмонњо њама як:оя, якдаст ва 

яксадо бар румињо њамла карданд ва румињо шикаст 

хўрданд  ва рўй ба гурез нињоданд ва ин :анг бо 

пирўзии мусалмонон ба поён расид. 

 

Корзор ва  ќањрамонињо 

 

Икрима ибни Абу:ањл  дар :анги Ярмук истод ва 

гуфт:  

- «Ман дар чанд )ой бо њамроњи Паёмбар (с) 

)ангидаам ва имрўз аз пеши шумо мегурезам?»   

Сипас садо зад, ки чї касе барои мубориза то 

мурдан бо ман ањд  мебандад?   Амакаш Њорис ибни 

Њишом ва Зирор ибни Азвар бо ў байъат карданд. 

Онњо чањорсад нафар аз аспсаворони мусалмононро 

ба њамроњ доштанд ва :анги бисёр сахте ба намоиш 

гузоштанд, то ин ки бисёре аз онњо кушта шуданд. 

Таърихнигорон навиштаанд, ки онњо ваќте захмї шуда 

ва ба замин афтода буданду об хостанд ва барояшон 

об оварданд, аммо њар як бародари диниашро бар худ 

бартарї медод ва мегуфт обро ба ў бидињед, то ин ки 

њама шањид шуданд ва ње: як аз эшон об нанўшиданд. 
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мусалмонон  омода карда буд. Холид ва њамроњонаш 

дар 2ое ба номи  Козима

58

 рў ба рўйи Форс (Эрон) 

ќарор гирифтанд. Он гоњ Холид фаромад ва ба сўйи 

Њурмуз рафт. Баъд аз он, ки ду зарбаи шамшер байни 

ў ба Холид радду бадал шуд, Холид ўро дастгир кард. 

Он гоњ зане, ки њомии Њурмуз буд, пеш омад, то Холид 

ўро накушад. Ќаъќоъ ибни Амр бар ањли Форс њамла 

кард  ва форсњо шикаст хўрданд  ва мусалмонон 

амвол ва аслињањои онњоро ба ѓанимат гирифтанд. 

 

Љанги Шом 

 

Абубакр (р) ба Амр ибни Ос навишт: «Дўст дорам 

туро ба чизе машѓул кунам, ки барои зиндагї ва 

охирати ту  бењтар аст, магар он, ки он чї  дар он 

њастї бароят писандидатар бошад». 

 Амр ибни Ос дар 4авоб навишт:  «Ман тире аз 

тирњои Худо њастам ва ту тирандоз њастї, пас њар 

Aо, ки хатар бештар аст, маро ба њамон сўй партоб 

кун». 

Дар ин њангом Абубакр (р) гурўњњоро ташкил дод 

ва фармондењонро ба тарзи зерин муќаррар кард:  

- Язид ибни Абусуфёнро, ки бештари мардум бо ў 

буданд, ба Димишќ  фиристод. 

 - Абуубайда ибни Љарроњ фармондењи лашкаре 

муќаррар шуд, ки ба Њимс мерафт. 

- Амр ибни Осро барои Фаластин  ќарор дод. 

Сипас Шурањбили Њусна ва Икрима ибни Абу4ањлро 

ба кўмаки Язид ибни Абусуфён фиристод. 

Бузургони сањобагон (р), ки дар 4анги Ярмук 

ширкат кардаанд инњо буданд: Абуубайда ибни 

Љарроњ, Зубайр ибни Аввом, Абдуллоњ ибни Масъуд, 

Абудардоъ, Абуњурайра, Шурањбил ибни Њусна, Амр 
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 . Љое аст дар Кувайти њозира. 
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Гуфт: - «Он паёмбарон чї шуданд?»  

Гуфтанд: - «Мурданд».  

Гуфт: - «Пас Муњаммад (с) мурдааст, њамон тавр, 

ки эшон мурдаанд ва ман гувоњї медињам, ки њеE 

маъбуди барњаќќе Eуз Аллоњ нест ва гувоњї медињам, 

ки  Муњаммад (с) Паёмбари Худост.  

Гуфтанд: -«Ва мо њам гувоњї медињем, ки њеE 

маъбуди барњаќќе Eуз Аллоњ таъоло нест ва 

Муњаммад (с) Паёмбари Худост ва ту бењтарин ва 

сарвари мо њастї». Он гоњ дар дини мубини Ислом 

боќї монданд ва муртад нашуданд.  

Абубакр (р) Алоъ ибни Њазрамиро ба Бањрайн  

фиристод ва Самома ибни Асолро бо ў њамроњ кард. 

Ваќте ў ба лашкари муртадон   наздик шуд, фаромад 

ва онњо њам фаромаданд. Шаб буд, ки ногањон  Алоъ 

садоњои  баландеро  дар миёни лашкари муртадон 

шунид. Алоъ гуфт:  

- «Чї касе меравад ва хабари онњоро барои мо 

меорад?» Марде бархост ва вориди лашкари онњо 

шуд ва дид, ки онњо шароб хўрдаанд, маст њастанд ва 

чизе намефањманд. Ў ба сўи Алоъ баргашт ва ўро 

бохабар кард. Он гоњ Алоъ дарњол бо њамроњи  

лашкараш ба сўйи онњо рафт  ва эшонро куштанд  ва 

фаќат адади  каме аз онњо муваффаќ ба гурехтан 

шуданд. 

 

Фиристодаи Холид ба Ироќ  

(Љанги  Зотуссалосил)

57

 

 

Абубакр (р) ба Холид ибни Валид нома навишт, ки 

ба сўйи Ироќ биравад ва Холид ба сўи Ироќ њаракат 

кард ва он ;о Њурмуз лашкариёни зиёде барои ;анг бо 
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 . Ба хотири ин, ки бисёре аз аспсаворон ва размандагони  Форс 

ба зан7ир кашида шуданд, 7анги Зотуссалосил номида шудааст. 

Ал- бидоя ваннињоя,  6/349 ва  ин 7анг   он  ѓазваи  Зотуссалосил 

нест, ки дар замони Паёмбар  (с) рух дод буд.. 
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Мусалмонон калисои Юњанноро гирифтанд ва онро ба 

ду ќисмат таќсим карданд ва нисфи онро мас5ид 

карда ва нисфи дигари онро ба сурати калисо боќї 

гузоштанд ва ин мас5ид имрўз Љомеъи Димишќ 

номида мешавад. 

 

Вафоти Абубакр (р) 

 

Дар моњи 5имодиюлохири соли сездањуми њи5рї 

Абубакр (р) бемор шуд ва беморие, ки ба марги ў 

ан5омид. Ваќте дар остонаи марг ќарор гирифта буд, 

духтараш Умулмўъминин Оиша (р), ки дар канори ў 

буд, гуфт: 

 

Лаъамрука мо юѓнис- сароу ъанил-фато,  

Из њашра7ат явман ва зоќа бињас-садру. 

 

 Ба 5онат савганд, ки сарвату молу боигарї,  

 Нафъат набахшад, гар њаст охирин лањзаи 

зиндагї.  

 

Абубакр (р) чашмонашро боз кард ва бо нигоње ба 

ў гуфт:  

-Чаро нагуфтї: 

  

«Ва $оат сакратул-мавти билњаќќи. Золика мо 

кунта  минњу тањид»  

« Ва саран$ом сакароти марг ба њаќ фаро 

расид  (ва ба инсон гуфта мешавад:) Ин њамон чизе 

њаст, ки ту аз он мегурехтї».                                                             

                                         (Сураи Ќоф, ояти19) 

 

Ба Абубакр (р) гуфта шуд, ки оё бароят табибе 

наёварем? Гуфт: 

-   Табиб маро дида ва ба ман гуфт:  
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- Ман он чї мехоњам ан,ом медињам  (манзураш 

ин буд, ки табиб Худо аст ва њар чї хоњад њамон 

мешавад).  

Он гоњ Абубакр (р) ,он ба Љонофарин таслим кард 

ва чунонки Паёмбар (с) ўро мужда дода буд, ин 

дунёро ба сўи бињиште, ки пањнои он ба андозаи 

осмонњо ва заминњост, тарк гуфт ва ба рањмати 

Худованди мутаъол пайваст. Абубакр (р) дар пањлўйи 

Паёмбар (с) ба хок супурда шуд. 

 

Хилофати Умар ибни Хаттоб (р) 

 (аз соли 13 то 23 њи-рї) 

  

Хилофати Абубакр (р) ду солу се моњ идома ёфт. 

Сипас ў вафот кард ва хилофатро  баъд аз худаш ба 

Умар (р) гузошт ва мардум бо ў байъат карданд. 

Абубакр (р) Умар (р)-ро шоистатарин фард барои 

ба ўњда гирифтани хилофат медид, аз ин рў, ўро ба 

унвони Dонишини худ  таъйин кард ва Умар ибни 

Хаттоб (р) хилофатро ба ўњда гирифт. Ў муддати дањ 

сол хилофат кард ва даврони хилофати ў  зеботарин  

солњои умри Ислом баъд аз давраи Паёмбар (с) ва 

Абубакр (р) мањсуб мешавад. 

Дар замоне, ки мусалмонон машѓули Dанг бо 

лашкари  хавфнок ва пурќудрати Рум буданд, Умар (р) 

хилофатро ба ўњда гирифт. Мусалмонњо дар ин Dанг  

пирўз шуданд ва Димишќ ва Њимс ва Ќинсирин ва 

АDнодайнро фатњ карданд ва баъд аз он пирўзии 

бузургро, ки фатњи Байтулмуќаддас буд,  ба даст 

овардаанд. 

Мусалмонон бо фароѓат ва хушњолї дар 

сарзамини Рум сайру гашт мекарданд.  Сипас Амр 

ибни Ос ба сўйи Миср рафт ва онро фатњ кард ва 

Саъд ибни Ваќќос бо лашкари худ ба тарафи машриќ,  

ба сўйи сарзамини Форс рањсипор шуд  ва вориди 

Эронсарзамин шуд. Баъд аз Dанги  бузурги Ќодисия ба 
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Ба #уз дењае, ки номаш Љавосо аст, њама аз дини 

мубини Ислом баргаштанд ва ин ягона дењае буд, ки 

дар миёни муртадон намози #умъаро барпо 

медоштанд ва муртадон сокинони ин дењаро муњосира 

карда ва онњоро дар тангно ќарор доданд, то ин ки ба 

шиддат гурусна монданд, он гоњ яке аз эшон ин 

шеърро суруд: 

  

           Ало аблаѓа Абобакрин расулан,  

           Ва фитёнал-Мадинати а5маъино. 

           Фањал лакум ило ќавми киромин,  

           Ќуъудун фи Љавосо муњсирино. 

           Ка-анна димоуњум фи кулли фа55ин, 

           Шуъоаш-шамси яѓшан-нозирино. 

           Таваккално ъалар-Рањмони инно, 

           Ва5аднас-сабра лилмутаваккилино. 

 

Оё кист, ки паёми моро ба Абубакр расонад, 

Њам 3авонони Мадинаро аз њоли мо бифањмонад. 

Оё барои на3оти ќавми гаронќадри мањсур, 

Намеоянд, то созанд аз ањли Љавосо шарро дур?! 

Дар њар роње хунашон мисли шуъои офтоб, 

Бинандаро кўркунандаву гардонанда нотоб. 

Мо бар Худои мењрабон таваккал дорем, 

Сабру бурдбориро шиъори худ медонем. 

 

Марде бо номи Љоруд ибни Муъалло дар миёни 

онњо истод ва суханронї кард ва гуфт: 

- «Эй гурўњи Абулќайс! Ман шуморо аз чизе 

мепурсам,  агар онро медонед, ба ман бигўед ва агар 

онро намедонед ба ман посух надињед.  

Гуфтанд: - «Бипурс».  

Гуфт: -«Оё медонед, ки  пеш аз Муњаммад (с) низ 

Худованд паёмбароне доштааст?»  

Гуфтаанд: -«Бале!»  

Гуфт: -«Хабар доред ё онњоро дидаед?» 

 Гуфтанд: -«Хабар дорем». 
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афтода  ва ба лашкар нигоњ мекард  ва онро њидоят 

менамуд ва кори 4ангро ба Холид ибни Арфата 

супурда буд

69

». 

Љанг оѓоз шуд ва фармондењон сарбозонро барои 

6ангидан ташвиќ мекарданд ва њарду гурўњ ба шиддат 

бо њам 6ангиданд ва гурўње аз далерони Ислом 

шу6оъати басо зебо аз худ ба намоиш гузоштанд, 

афроде монанди Амр ибни Маъдикарб, Ќаъќоъ ибни 

Амр, Љарир ибни Абдуллоњи Ба6алї, Холид ибни 

Арфата, Зирор ибни Хаттоб, Тулайњаи Асадї. 

Љанг се шабонарўз идома ёфт ва мусалмонон  

фил ва филсаворонро нобуд карданд ва боди сахте 

вазидан гирифт ва хаймаи форсњоро аз 6ой канд ва 

мусалмонњо пирўз шуданд. Дар ин њангом сипањсолор 

Рустам шитобон савор бар асп шуд, то бигурезад, 

аммо мусалмонњо ўро дастгир карданд ва куштанд. 

 

Љанги А'нодайн 

 

А6нодайн яке аз 6ангњои сарнавиштсоз бо румињо 

буд. Амр ибни Ос њамроњи лашкараш ба сўи А6нодайн 

њаракат кард ва аз он сўй румињо ва фармондењашон 

Артабон берун омаданд. Ваќте хабар ба Умар ибни 

Хаттоб (р) расид гуфт:  Артабони Румро дар муќобили 

Артабони Араб ќарор додаем, бубинед, ки чї 

мешавад? Амр дар мавзеъи А6нодайн истод дар њоле, 

ки наметавонист ба нуќтаи заъфи Артабон пай 

бибарад ва њамчунин фиристодањо наметавонистанд 

хабарњое барои ў биёваранд, ки ўро ќонеъ кунад, 

бинобар ин тасмим гирифт худаш биравад. 

Амр барои хабар ёфтан аз вазъияти Артабон ба 

унвони фиристодаи Амр ибни Ос пеши ў рафт ва 

суханони ўро шунид ва он чї хост ба ў гуфт. Амр ибни 

Ос эњсос кард, ки ў аз ин масъала бохабар шуда ва ин 
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 . Албидоя ван-нињоя,  7/44. 
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фармондењии Саъд ибни Ваќќос даргирифт, ки яке аз 

набардњояш сарнавиштсоз буд. Сипас Хуросон фатњ 

шуд  ва дар даврони Умар (р) мусалмонон футуњоти 

зиёде карданд. 

Умар (р) ба шиддат муроќиби фармондењон ва 

волињо (амирон) буд. Ў ваъияти амиронро пурсуCў 

мекард ва хабари онњоро аз мардум мегирифт  ва 

Муњаммад ибни Муслима фиристодаи Умар (р) буд, ки 

барои хабардор шудан ба вазъият ба назди  амирон 

мерафт. 

Умар (р) шабњо бедор буд ва ба шиддат муроќиби 

амнияти Мадина буд. Ў ба бузургони асњоб (р)  иCоза 

намедод, ки аз Мадина берун бираванд ва аз онњо 

мехост то дар Мадина боќї бимонанд ва ўро дар 

мавриди корњояш  машварат дињанд

59

. Умар (р) чунон 

адолатро ба Cо меовард, ки ваќте фиристодаи 

шоњаншоњи Эрон  - Кисро ўро дид, ки Амирулмўъмин 

зери дарахте хоб аст, гуфт:   

- «Одилона њукумат намудаї, бинобар ин, дар 

амон њастї ва роњат хобидаї!».  

Аз Њузайфа ибни Ямон ривоят аст, ки гуфт:  

- Пеши Умар (р) нишаста будем, ў гуфт:  

- «Кадом як аз шумо фармудаи Паёмбар (с)-ро 

дар мавриди фитнае, ки мисли мавCњои дарё мавC 

меоварад, ба ёд дорад?  Њузайфа гуфт:  

- «Он фитна  бо ту коре надорад ва миёни ту ва ў 

даре њаст, ки баста аст». 

Умар (р) гуфт:  

-«Оё дар шикаста мешавад ё боз мешавад?»  

Њузайфа гуфт:  

- « Не, балки шикаста хоњад шуд». 

Умар (р) гуфт:  

- «Пас њаргиз баста нахоњад шуд». 

Хузайфа гуфт:  

- «Бале, њаргиз баста нахоњад шуд». 
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  Ат- таърихул-исломи,  3/21 ва баъд аз он. 
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Ба Њузайфа гуфта шуд:  

-« Оё Умар (р) дарро медонист?»  

Гуфт:  

- «Бале, ман ба ў њадисе гуфтам, ки хато нест». 

 Ба Њузайфа гуфта  шуд:  

- «Он дар кист? 

 Гуфт:  

- «Умар (р) аст

60

».  

Пас ин дар худи Умар (р) буд ва шикаста шудани 

он кушта шудани ў буд, ки Абулўълўъи маJусї - Худо 

ўро зишт кунад ва Jояшро дўзах гардонад, -  вайро ба 

таври ногањонї   ба шањодат  расонид. 

 

Насаби Умар (р) 

 

Ў Умар ибни Хаттоб ибни Нуфайл ибни Абдулъузо 

ибни Риёњ ибни Абдуллоњ ибни Ќурт ибни Разоњ ибни 

Адї ибни Каъб ибни Луай ибни Ѓолиб ибни Фињр

61

 аст 

ва Фињр њамон Ќурайш аст. 

 

Ислом пазируфтани  Умар (р) 

 

Ибни Масъуд (р) гуфтааст:  

- «Аз ваќте Умар (р) мусалмон шуд, њамеша мо  

ќудратманд будаем

62

». 

 

 

 

 

 

                                                 

60

 Бухорї.  Ал- фитан, боби «Алфитнатул-лати таму44у камав4ил-

бањри, њадиси 7096 ва  Муслим. Китобу-л-имон , 231. 

61

 Маърифатус-сањоба. Абунаъим 1/190. 

62

 . Умар (р) дар соли 6-уми  биъсат,  баъд аз он, ки чињил мард ва  

дањ  зан мусалмон шуда буданд, пайрави Ислом  шуд. (Мутар4им). 
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кушта шаванд, ваъдаи бињишт додаст  ва ба онњое, ки 

дар 2анг бо кофирон кушта нашаванд, ваъдаи пирўзї 

додаст».  

Рустам гуфт: - «Суханатонро шунидам, оё фурсат 

медињед, то мо фикр кунем ва шумо њам фикр кунед? 

Гуфт: -«Бале, чанд рўз дўст доред ба шумо фурсат 

бидињем?» Як рўз ва ё ду рўз? Рустам гуфт: -Не, 

балки бештар фурсат дињед,  то мо бо раисон  ва 

соњибони раъйи худ  машварат кунем. Гуфт: -

Паёмбари  мо (с) одаташ бар ин набуд, ки ба њангоми 

рўёрўйї бо душман онњоро беш аз се рўз фурсат 

дињад, пас дар мавриди худ ва ќавмат фикр кун ва 

баъд аз се рўз яке аз се чизро интихоб кун. Рустам 

гуфт: -«Оё фармондењ ва рањбари онњо ту њастї?» 

Гуфт: -Не, аммо мусалмонон монанди як 2исм њастанд 

ва њар гоњ  поёнтарини онњо ба касе паноњ дињад, 

болотарини онњо ба амали ў  эњтиром мегузорад.  

Он гоњ Рустам ва бузургони ќавмаш гирдињам 

омаданд, Сипањсолор гуфт: -«Оё то кунун сухани 

ќавитар ва бењтаре аз сухани ин мард дидаед? 

Гуфтанд: -«Паноњ ба Худо аз ин ки ба ин мард гароиш 

пайдо кунї ва дини худро ба хотири ин саг рањо кунї,  

оё либосњои кўњнаашро надидї?»  

Рустам гуфт:  

- «Вой бар шумо! Ба сурат не, балки ба сират 

бингаред.  Зеро, ки арабњо ба либос ва хўрок ањамият 

намедињанд ва фаќат аз шарофат ва насаб дифоъ  

мекунанд». 

Ибни Касир мегўяд:  

- «Љанги Ќодисия рўйдоди бисёр бузург буд, ки 

дар Ироќ воќеъаи шигифтангезтаре аз он рўй надода 

буд ва ваќте ки  њар ду гурўњ рў ба рўйи њамдигар 

ќарор гирифтанд, Саъд ибни Ваќќос бемор ба касалии  

«ирќуннасо» (дарди «scitique»  аз камар то зону 

мерасад) буд ва баданаш варам карда буд. Ў 

наметавонист савори асп шавад, балки ў бар синааш 
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њазорнафарї ё бештар њаракат кард ва ў сию се фили 

6ангї ба њамроњ дошт. Саъд  Рибъї ибни Омирро 

барои гуфтугў бо сипањсолор Рустам пеши ў 

фиристод.  Рибъї ворид шуд ва форсњо ма6лиси 

Рустамро бо фаршњои фохир ва гаронбањо ва заррин 

ва болиштњои абрешимї ороста буданд ва марвориду 

садафњои гаронќиматро ба намоиш гузошта буданд. 

Рустам дар њоле, ки то6 ба сараш буд, бар тахти 

тиллої  такя зада буд ва Рибъї бо либосњои кўњна ва 

шамшер ва сипари маъмулї ва аспи кўтоњќомате 

ворид шуд.  Ў аз аспаш нафаромад, то он, ки ба гўшаи  

фаршњо расид, он гоњ аз асп фаромад ва аспашро ба 

яке аз ин болиштњо баст ва дар њоле ки силоњ ва 

либоси 6ангї ба тан дошт ва кулоњи оњанин бар сараш 

буд, рўй дар рўйи онњо ќарор гирифт. Форсњо ба ў 

гуфтанд, ки аслињаатро ба замин бигузор. Ў гуфт: -

Ман худам пеши шумо  наомадаам, балки шумо маро 

даъват кардаед, агар ба њамин сурат дўст доред, 

пеши шумо мемонам, вагарна бармегардам. Рустам 

гуфт: - Ба ў и6оза бидињед. Ў дар њоле ки найзаашро 

монанди асое ба дасти худ гирифта буд, пеш омад ва 

сари найза бештари фаршњои  гаронбањоро пора кард. 

Онњо ба ў гуфтанд: -Чаро ба ин 6о омадаед? Рибъї 

гуфт: -Худованд моро фиристодааст, то њар касро, ки 

бихоњад  аз бандагии бандагон берун оварда ва ба 

сўйи бандагии Худо рањнамої дињем ва аз тангнои 

дунё ўро ба пањнои он њидоят кунем ва аз ситами 

динњо ўро берун карда ва ба сўи адолати Ислом 

биёварем. Бинобар ин, Худованд моро њамроњ бо 

дини худ ба сўйи мардум фиристода аст то онњоро ба 

сўйи Худо фаро бихонем ва њар кас инро аз мо ќабул 

кунад, мо аз ў ќабул мекунем ва коре ба вай надорем 

ва њар кас ќабул накунад, њамеша бо ў хоњем 6ангид, 

то ба он чи Худо ваъда додааст, бирасем.  

Гуфтанд: - «Худо ба чї ваъда додаст?»   Гуфт: - 

«Худо ба касоне, ки бо мункирони Ў  би6анганд ва 
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Њамсафар бо Паёмбари Ислом (с) 

 

Аз ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт:  

- «Умар (р)-ро

63

 рўйи тахт гузоштанд ва мардум 

ўро ба оѓўш мегирифтанд ва барояш дуъо мекарданд. 

Пеш аз он, ки ў баланд шавад ва ман низ дар 

миёнашон будам, ногањон сухани марде таваFFўњи 

маро ба худ Fалб кард, ки мегуфт:  

- «Дўст дорам бо амале мисли амали ту ба 

мулоќоти Худо биравам, савганд ба Худо гумони ман 

ин аст, ки Худованд туро бо дуто ёр ва дўстат њамроњ 

гардонад ва зиёд аз Паёмбар (с) мешунидам, ки 

мефармуд:  

- «Ман ва Абубакр (р)  ва Умар (р) рафтем. Ман 

ва Абубакр (р) ва Умар (р)  ворид шудем. Ман ва 

Абубакр (р) ва Умар (р) берун омадем»

64

.  

Ва он  мард Алї ибни Абутолиб (р) буд». 

 

Фазилатњои Умар (с)  

 

- Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 

Худо (с) фармуд: «Дар умматњои пеш аз шумо 

мардумоне будаанд, ки ба онњо илњом мешуда ва 

чизњое ба онњо гуфта мешудааст, агар дар уммати 

ман чунин касе бошад, ў Умар (р) аст»

65

. 

  Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: «Пеши 

Паёмбар (с) нишаста будем, ки фармуд: «Дар хоб 

дидам, ки дар бињишт њастам ва зане дар канори 

кохе вузў мегирифт, гуфтам: - Ин  кох аз чї касест? 

Ба ман гуфта шуд, ки ин кох аз Умар (р) аст. Он гоњ 

ба ёди ѓайрати (рашки) Умар (р) афтодам, бинобар 

ин ба аќиб баргаштам». Сипас Умар (р) гиря кард ва 

                                                 

63

 . Бухорї, боби «Маноќиби Умар (р)»,  3684.  

64

 . Баъд аз он буд, ки Абулўълўи Ма@усї Умар (р)-ро кушта буд. 

65

 . Бухорї. Фазоилус-сањоба, боби «Маноќиби Умар (р)»,  3689. 

Муслим, китоби «Фазоилу- с-сањоба», њадиси 2398. 
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гуфт: -«Оё ѓайратам дар баробари шумо ба 1уш 

меояд?

66

».  

Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: 

Паёмбар (с) болои кўњи Уњуд рафт ва Абубакр ва 

Умару Усмон бо Паёмбар (с) њамроњ буданд. Он гоњ 

кўњ @унбид, Паёмбар (с) бо пояш бар он зад ва гуфт: 

«Эй Уњуд! Устувор бош, ки болои ту касе нест, 

магар як Паёмбар (с) ва як сиддиќ  ва ду шањид»

67

. 

 Аз Саъд ибни Ваќќос (р) ривоят аст, ки гуфт: -

Паёмбар (с) ба Умар (р) гуфт: «Эй писари Хаттоб (р)! 

Савганд ба касе, ки Cонам дар дасти Ўст, шайтон 

туро дар њеC роње намебинад, магар он, ки роњи 

дигареро дар пеш мегирад»

68

. 
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 . Бухорї. Фазоилус-сањоба, боби «Маноќиби Умар (р)»,  њадиси 

3689. Муслим. Фазоилу- с-сањоба», њадиси 2398. 

 

67

 . Бухорї. Манбаъи гузашта, њадиси  3679 ва Муслим  манбаъи 

гузашта, њадиси 2394. 

68

 . Бухорї.  Фазоилу- с-сањоба, боби «Маноќиби  Умар (р)»,  

њадиси 3683. 
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МУЊИМТАРИН КОРЊОИ 

АНЉОМДОДАИ  УМАР (Р) 

 

Фатњи  Ќодисия  

(дар муњаррами соли 14-њи/рї)  

 

Умар (р) ќасд кард, ки худаш дар 0анги Ироќ 

ширкат кунад, бинобар ин, Алї ибни Абутолиб (р)-ро 

дар Мадина ба унвони 0онишини худ интихоб кард. 

Абдуррањмон ибни Авф ба ў гуфт: -Метарсам агар 

кушта шавї, мусалмонон дар њама 0ой заъиф шаванд 

ва назари ман ин аст, ки ту ба Мадина бозгардї ва 

фарди дигареро бифиристї.  

Он гоњ Умар (р) ва дигар сањобагон назари 

Абдуррањмон ибни Авфро ќабул карданд ва Умар (р) 

гуфт: - Ба назари шумо чї касеро бифиристем? 

Абдуррањмон ибни Авф гуфт: -Шери ќирон Саъд ибни  

Ваќќосро.  

 Умар (р) ќабул кард ва дар нати0а Саъд њамроњи 

лашкари чањор њазор нафарї ё шаш њазор нафарї ба 

сўйи Ироќ рањсипор шуд. Умар (р) гуфт: - Савганд ба 

Худо, ки подшоњони арабро дар муќобили подшоњони 

А0ам ќарор медињам ва ба Саъд дастур дод, ки аз 

раисони ќабилањои араб бихоњад, ки дар 0анги 

Ќодисия ширкат кунанд. 

Дар ин 0анг 313-нафар ё бештар аз сањобагон 

ширкат доштанд. Аз фарзандони онњо  70-нафар дар 

ин 0анг ширкат карданд. Форсњо њама иттифоќ 

карданд, ки Рустамро ба унвони фармондењи худ 

интихоб кунанд. Рустам бо як лашкари њаштод 
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гуфт: -«Оё ѓайратам дар баробари шумо ба 1уш 

меояд?

66

».  

Аз Анас ибни Молик (р) ривоят аст, ки гуфт: 

Паёмбар (с) болои кўњи Уњуд рафт ва Абубакр ва 

Умару Усмон бо Паёмбар (с) њамроњ буданд. Он гоњ 

кўњ @унбид, Паёмбар (с) бо пояш бар он зад ва гуфт: 

«Эй Уњуд! Устувор бош, ки болои ту касе нест, 

магар як Паёмбар (с) ва як сиддиќ  ва ду шањид»

67

. 

 Аз Саъд ибни Ваќќос (р) ривоят аст, ки гуфт: -

Паёмбар (с) ба Умар (р) гуфт: «Эй писари Хаттоб (р)! 

Савганд ба касе, ки Cонам дар дасти Ўст, шайтон 

туро дар њеC роње намебинад, магар он, ки роњи 

дигареро дар пеш мегирад»

68

. 
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МУЊИМТАРИН КОРЊОИ 

АНЉОМДОДАИ  УМАР (Р) 

 

Фатњи  Ќодисия  

(дар муњаррами соли 14-њи/рї)  

 

Умар (р) ќасд кард, ки худаш дар 0анги Ироќ 

ширкат кунад, бинобар ин, Алї ибни Абутолиб (р)-ро 

дар Мадина ба унвони 0онишини худ интихоб кард. 

Абдуррањмон ибни Авф ба ў гуфт: -Метарсам агар 

кушта шавї, мусалмонон дар њама 0ой заъиф шаванд 

ва назари ман ин аст, ки ту ба Мадина бозгардї ва 

фарди дигареро бифиристї.  

Он гоњ Умар (р) ва дигар сањобагон назари 

Абдуррањмон ибни Авфро ќабул карданд ва Умар (р) 

гуфт: - Ба назари шумо чї касеро бифиристем? 

Абдуррањмон ибни Авф гуфт: -Шери ќирон Саъд ибни  

Ваќќосро.  

 Умар (р) ќабул кард ва дар нати0а Саъд њамроњи 

лашкари чањор њазор нафарї ё шаш њазор нафарї ба 

сўйи Ироќ рањсипор шуд. Умар (р) гуфт: - Савганд ба 

Худо, ки подшоњони арабро дар муќобили подшоњони 

А0ам ќарор медињам ва ба Саъд дастур дод, ки аз 

раисони ќабилањои араб бихоњад, ки дар 0анги 

Ќодисия ширкат кунанд. 

Дар ин 0анг 313-нафар ё бештар аз сањобагон 

ширкат доштанд. Аз фарзандони онњо  70-нафар дар 

ин 0анг ширкат карданд. Форсњо њама иттифоќ 

карданд, ки Рустамро ба унвони фармондењи худ 

интихоб кунанд. Рустам бо як лашкари њаштод 
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њазорнафарї ё бештар њаракат кард ва ў сию се фили 

6ангї ба њамроњ дошт. Саъд  Рибъї ибни Омирро 

барои гуфтугў бо сипањсолор Рустам пеши ў 

фиристод.  Рибъї ворид шуд ва форсњо ма6лиси 

Рустамро бо фаршњои фохир ва гаронбањо ва заррин 

ва болиштњои абрешимї ороста буданд ва марвориду 

садафњои гаронќиматро ба намоиш гузошта буданд. 

Рустам дар њоле, ки то6 ба сараш буд, бар тахти 

тиллої  такя зада буд ва Рибъї бо либосњои кўњна ва 

шамшер ва сипари маъмулї ва аспи кўтоњќомате 

ворид шуд.  Ў аз аспаш нафаромад, то он, ки ба гўшаи  

фаршњо расид, он гоњ аз асп фаромад ва аспашро ба 

яке аз ин болиштњо баст ва дар њоле ки силоњ ва 

либоси 6ангї ба тан дошт ва кулоњи оњанин бар сараш 

буд, рўй дар рўйи онњо ќарор гирифт. Форсњо ба ў 

гуфтанд, ки аслињаатро ба замин бигузор. Ў гуфт: -

Ман худам пеши шумо  наомадаам, балки шумо маро 

даъват кардаед, агар ба њамин сурат дўст доред, 

пеши шумо мемонам, вагарна бармегардам. Рустам 

гуфт: - Ба ў и6оза бидињед. Ў дар њоле ки найзаашро 

монанди асое ба дасти худ гирифта буд, пеш омад ва 

сари найза бештари фаршњои  гаронбањоро пора кард. 

Онњо ба ў гуфтанд: -Чаро ба ин 6о омадаед? Рибъї 

гуфт: -Худованд моро фиристодааст, то њар касро, ки 

бихоњад  аз бандагии бандагон берун оварда ва ба 

сўйи бандагии Худо рањнамої дињем ва аз тангнои 

дунё ўро ба пањнои он њидоят кунем ва аз ситами 

динњо ўро берун карда ва ба сўи адолати Ислом 

биёварем. Бинобар ин, Худованд моро њамроњ бо 

дини худ ба сўйи мардум фиристода аст то онњоро ба 

сўйи Худо фаро бихонем ва њар кас инро аз мо ќабул 

кунад, мо аз ў ќабул мекунем ва коре ба вай надорем 

ва њар кас ќабул накунад, њамеша бо ў хоњем 6ангид, 

то ба он чи Худо ваъда додааст, бирасем.  

Гуфтанд: - «Худо ба чї ваъда додаст?»   Гуфт: - 

«Худо ба касоне, ки бо мункирони Ў  би6анганд ва 
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Њамсафар бо Паёмбари Ислом (с) 

 

Аз ибни Аббос (р) ривоят аст, ки гуфт:  

- «Умар (р)-ро

63

 рўйи тахт гузоштанд ва мардум 

ўро ба оѓўш мегирифтанд ва барояш дуъо мекарданд. 

Пеш аз он, ки ў баланд шавад ва ман низ дар 

миёнашон будам, ногањон сухани марде таваFFўњи 

маро ба худ Fалб кард, ки мегуфт:  

- «Дўст дорам бо амале мисли амали ту ба 

мулоќоти Худо биравам, савганд ба Худо гумони ман 

ин аст, ки Худованд туро бо дуто ёр ва дўстат њамроњ 

гардонад ва зиёд аз Паёмбар (с) мешунидам, ки 

мефармуд:  

- «Ман ва Абубакр (р)  ва Умар (р) рафтем. Ман 

ва Абубакр (р) ва Умар (р)  ворид шудем. Ман ва 

Абубакр (р) ва Умар (р) берун омадем»

64

.  

Ва он  мард Алї ибни Абутолиб (р) буд». 

 

Фазилатњои Умар (с)  

 

- Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: Паёмбари 

Худо (с) фармуд: «Дар умматњои пеш аз шумо 

мардумоне будаанд, ки ба онњо илњом мешуда ва 

чизњое ба онњо гуфта мешудааст, агар дар уммати 

ман чунин касе бошад, ў Умар (р) аст»

65

. 

  Аз Абуњурайра (р) ривоят аст, ки гуфт: «Пеши 

Паёмбар (с) нишаста будем, ки фармуд: «Дар хоб 

дидам, ки дар бињишт њастам ва зане дар канори 

кохе вузў мегирифт, гуфтам: - Ин  кох аз чї касест? 

Ба ман гуфта шуд, ки ин кох аз Умар (р) аст. Он гоњ 

ба ёди ѓайрати (рашки) Умар (р) афтодам, бинобар 

ин ба аќиб баргаштам». Сипас Умар (р) гиря кард ва 
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 . Бухорї, боби «Маноќиби Умар (р)»,  3684.  
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 . Баъд аз он буд, ки Абулўълўи Ма@усї Умар (р)-ро кушта буд. 
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 . Бухорї. Фазоилус-сањоба, боби «Маноќиби Умар (р)»,  3689. 

Муслим, китоби «Фазоилу- с-сањоба», њадиси 2398. 
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Ба Њузайфа гуфта шуд:  

-« Оё Умар (р) дарро медонист?»  

Гуфт:  

- «Бале, ман ба ў њадисе гуфтам, ки хато нест». 

 Ба Њузайфа гуфта  шуд:  

- «Он дар кист? 

 Гуфт:  

- «Умар (р) аст

60

».  

Пас ин дар худи Умар (р) буд ва шикаста шудани 

он кушта шудани ў буд, ки Абулўълўъи маJусї - Худо 

ўро зишт кунад ва Jояшро дўзах гардонад, -  вайро ба 

таври ногањонї   ба шањодат  расонид. 

 

Насаби Умар (р) 

 

Ў Умар ибни Хаттоб ибни Нуфайл ибни Абдулъузо 

ибни Риёњ ибни Абдуллоњ ибни Ќурт ибни Разоњ ибни 

Адї ибни Каъб ибни Луай ибни Ѓолиб ибни Фињр

61

 аст 

ва Фињр њамон Ќурайш аст. 

 

Ислом пазируфтани  Умар (р) 

 

Ибни Масъуд (р) гуфтааст:  

- «Аз ваќте Умар (р) мусалмон шуд, њамеша мо  

ќудратманд будаем

62

». 
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 Бухорї.  Ал- фитан, боби «Алфитнатул-лати таму44у камав4ил-

бањри, њадиси 7096 ва  Муслим. Китобу-л-имон , 231. 
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 Маърифатус-сањоба. Абунаъим 1/190. 
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 . Умар (р) дар соли 6-уми  биъсат,  баъд аз он, ки чињил мард ва  

дањ  зан мусалмон шуда буданд, пайрави Ислом  шуд. (Мутар4им). 
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кушта шаванд, ваъдаи бињишт додаст  ва ба онњое, ки 

дар 2анг бо кофирон кушта нашаванд, ваъдаи пирўзї 

додаст».  

Рустам гуфт: - «Суханатонро шунидам, оё фурсат 

медињед, то мо фикр кунем ва шумо њам фикр кунед? 

Гуфт: -«Бале, чанд рўз дўст доред ба шумо фурсат 

бидињем?» Як рўз ва ё ду рўз? Рустам гуфт: -Не, 

балки бештар фурсат дињед,  то мо бо раисон  ва 

соњибони раъйи худ  машварат кунем. Гуфт: -

Паёмбари  мо (с) одаташ бар ин набуд, ки ба њангоми 

рўёрўйї бо душман онњоро беш аз се рўз фурсат 

дињад, пас дар мавриди худ ва ќавмат фикр кун ва 

баъд аз се рўз яке аз се чизро интихоб кун. Рустам 

гуфт: -«Оё фармондењ ва рањбари онњо ту њастї?» 

Гуфт: -Не, аммо мусалмонон монанди як 2исм њастанд 

ва њар гоњ  поёнтарини онњо ба касе паноњ дињад, 

болотарини онњо ба амали ў  эњтиром мегузорад.  

Он гоњ Рустам ва бузургони ќавмаш гирдињам 

омаданд, Сипањсолор гуфт: -«Оё то кунун сухани 

ќавитар ва бењтаре аз сухани ин мард дидаед? 

Гуфтанд: -«Паноњ ба Худо аз ин ки ба ин мард гароиш 

пайдо кунї ва дини худро ба хотири ин саг рањо кунї,  

оё либосњои кўњнаашро надидї?»  

Рустам гуфт:  

- «Вой бар шумо! Ба сурат не, балки ба сират 

бингаред.  Зеро, ки арабњо ба либос ва хўрок ањамият 

намедињанд ва фаќат аз шарофат ва насаб дифоъ  

мекунанд». 

Ибни Касир мегўяд:  

- «Љанги Ќодисия рўйдоди бисёр бузург буд, ки 

дар Ироќ воќеъаи шигифтангезтаре аз он рўй надода 

буд ва ваќте ки  њар ду гурўњ рў ба рўйи њамдигар 

ќарор гирифтанд, Саъд ибни Ваќќос бемор ба касалии  

«ирќуннасо» (дарди «scitique»  аз камар то зону 

мерасад) буд ва баданаш варам карда буд. Ў 

наметавонист савори асп шавад, балки ў бар синааш 
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афтода  ва ба лашкар нигоњ мекард  ва онро њидоят 

менамуд ва кори 4ангро ба Холид ибни Арфата 

супурда буд

69

». 

Љанг оѓоз шуд ва фармондењон сарбозонро барои 

6ангидан ташвиќ мекарданд ва њарду гурўњ ба шиддат 

бо њам 6ангиданд ва гурўње аз далерони Ислом 

шу6оъати басо зебо аз худ ба намоиш гузоштанд, 

афроде монанди Амр ибни Маъдикарб, Ќаъќоъ ибни 

Амр, Љарир ибни Абдуллоњи Ба6алї, Холид ибни 

Арфата, Зирор ибни Хаттоб, Тулайњаи Асадї. 

Љанг се шабонарўз идома ёфт ва мусалмонон  

фил ва филсаворонро нобуд карданд ва боди сахте 

вазидан гирифт ва хаймаи форсњоро аз 6ой канд ва 

мусалмонњо пирўз шуданд. Дар ин њангом сипањсолор 

Рустам шитобон савор бар асп шуд, то бигурезад, 

аммо мусалмонњо ўро дастгир карданд ва куштанд. 

 

Љанги А'нодайн 

 

А6нодайн яке аз 6ангњои сарнавиштсоз бо румињо 

буд. Амр ибни Ос њамроњи лашкараш ба сўи А6нодайн 

њаракат кард ва аз он сўй румињо ва фармондењашон 

Артабон берун омаданд. Ваќте хабар ба Умар ибни 

Хаттоб (р) расид гуфт:  Артабони Румро дар муќобили 

Артабони Араб ќарор додаем, бубинед, ки чї 

мешавад? Амр дар мавзеъи А6нодайн истод дар њоле, 

ки наметавонист ба нуќтаи заъфи Артабон пай 

бибарад ва њамчунин фиристодањо наметавонистанд 

хабарњое барои ў биёваранд, ки ўро ќонеъ кунад, 

бинобар ин тасмим гирифт худаш биравад. 

Амр барои хабар ёфтан аз вазъияти Артабон ба 

унвони фиристодаи Амр ибни Ос пеши ў рафт ва 

суханони ўро шунид ва он чї хост ба ў гуфт. Амр ибни 

Ос эњсос кард, ки ў аз ин масъала бохабар шуда ва ин 

                                                 

69

 . Албидоя ван-нињоя,  7/44. 
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фармондењии Саъд ибни Ваќќос даргирифт, ки яке аз 

набардњояш сарнавиштсоз буд. Сипас Хуросон фатњ 

шуд  ва дар даврони Умар (р) мусалмонон футуњоти 

зиёде карданд. 

Умар (р) ба шиддат муроќиби фармондењон ва 

волињо (амирон) буд. Ў ваъияти амиронро пурсуCў 

мекард ва хабари онњоро аз мардум мегирифт  ва 

Муњаммад ибни Муслима фиристодаи Умар (р) буд, ки 

барои хабардор шудан ба вазъият ба назди  амирон 

мерафт. 

Умар (р) шабњо бедор буд ва ба шиддат муроќиби 

амнияти Мадина буд. Ў ба бузургони асњоб (р)  иCоза 

намедод, ки аз Мадина берун бираванд ва аз онњо 

мехост то дар Мадина боќї бимонанд ва ўро дар 

мавриди корњояш  машварат дињанд

59

. Умар (р) чунон 

адолатро ба Cо меовард, ки ваќте фиристодаи 

шоњаншоњи Эрон  - Кисро ўро дид, ки Амирулмўъмин 

зери дарахте хоб аст, гуфт:   

- «Одилона њукумат намудаї, бинобар ин, дар 

амон њастї ва роњат хобидаї!».  

Аз Њузайфа ибни Ямон ривоят аст, ки гуфт:  

- Пеши Умар (р) нишаста будем, ў гуфт:  

- «Кадом як аз шумо фармудаи Паёмбар (с)-ро 

дар мавриди фитнае, ки мисли мавCњои дарё мавC 

меоварад, ба ёд дорад?  Њузайфа гуфт:  

- «Он фитна  бо ту коре надорад ва миёни ту ва ў 

даре њаст, ки баста аст». 

Умар (р) гуфт:  

-«Оё дар шикаста мешавад ё боз мешавад?»  

Њузайфа гуфт:  

- « Не, балки шикаста хоњад шуд». 

Умар (р) гуфт:  

- «Пас њаргиз баста нахоњад шуд». 

Хузайфа гуфт:  

- «Бале, њаргиз баста нахоњад шуд». 
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Онњо ин гурўњи худро пайгирї карданд, то он ки ба 

лашкар расиданд. Нўъмон ибни Муќрин омода буд. 

Мардум хостанд бо онњо би=анганд, аммо Нўъмон ба 

онњо дастур дод, то сабр кунанд, ки баъд аз 

нишастани офтоб, ки  бод вазидан мегирад ва пирўзї 

нозил мешавад, он гоњ би=анганд, чунонки Паёмбар 

(с) чунин мекард. Ногуфта намонад, ки душманон 

ваќте аз ќалъањо берун омаданд, субњи =умъа буд. 

Мардум пофишорї мекарданд, ки Нўъмон фармони 

њамла бидињад, аммо ў чунин накард ва ў марди 

устуворе буд. Баъд аз заволи офтоб намозро бо 

мусалмонон адо кард ва сипас бар аспи сурхи моил 

ба сиёњаш савор шуд ва канори њар байраќ ва гурўње 

меистод ва онњоро ба сабр ва пойдорї бармеангехт 

ва ба мусалмонон гуфт, ки ваќте аввалин такбирро 

гуфтам, омода шавед ва чун такбири дуввумро 

гуфтам, комилан омода шавед ва њангоме, ки такбири 

саввумро гуфтам, бо тамоми ќудрат њамла кунед. 

 Сипас Нўъмон ба =ояш баргашт. Форсњо низ сахт 

омодагї дида буданд ва дар сафњои зиёд ва ба њам 

часпидае барои =анг истода буданд. Онњо чунон 

ададашон зиёд ва дорои аслиња ва лавозимоти =ангї 

буданд, ки ње= гоњ дида нашуда буд. Онњо пушти сари 

худ оњанњои хордор андохтанд, то натавонанд 

бигурезанд ва аќибнишинї кунанд. Он гоњ Нўъмон 

аввалин такбирро гуфт ва байраќро алвон= дод ва 

мардум барои њамла кардан омода шуданд. Сипас 

такбири дуввумро гуфт ва байраќро алвон= дод ва 

мардум комилан омода шуданд. Сипас такбири 

саввумро гуфт ва њамла кард ва мардум низ бар 

мушрикон њамла карданд. Нўъмон ва сипоњаш 

барќосо њамла карданд ва чунон =анге ба намоиш 

гузоштанд, ки монанди он дар таърих дида нашуда 

буд ва дар нињоят Худованди мутаъол мусалмононро 

пирўз гардонид. 
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ки фармони куштани ўро додааст. Бинобар ин, ба 

Артабон гуфт:  

-«Эй амир! Шумо суханони маро шунидед ва ман 

суханони шуморо шунидам. Ман яке аз дањ нафаре 

њастам, ки Умар ибни Хаттоб (р) моро фиристода, 

то бо Амр ибни Ос њамроњ шавем ва шоњиди корњояш 

бошем ва ман дўст дорам, ки онњоро пеши ту 

биёварам, то онњо суханони туро бишунаванд ва ту 

суханони онњоро бишунавї».  

Артабон гуфт: -«Бале, бирав онњоро пеши ман 

биёвар». Сипас посбонеро садо зад ва оњиста чизе 

дар гўшаш гуфт ва Амр аз он =о ба саломат баромад 

ва баъд Артабон фањмид, ки касе ки пеши ў омадааст, 

худи Амр ибни Ос будааст ва гуфт:  

-«Ин мард маро фиреб дод, савганд ба Худо, ин 

мард аз њамаи арабњо хатарноктар аст». Баъд аз он  

=анги А=нодайн оѓоз шуд ва Худованд мусалмононро 

пирўз гардонид ва Артабон ба Илиё (Байтулмуќаддас) 

гурехт ва он =о пинњон шуд. 

 

Фатњи Байтулмуќаддас 

 

Абуубайда ба њамроњи лашкари Ислом ба сўйи 

Байтулмуќаддас рањсипор шуд ва ваќте, ки ба он =о 

расид, он шањрро муњосира кард ва чунон сокинони 

дар тангно ќарор дод, ки сулњро ќабул карданд ва бо  

ин шарт, ки Амирулмўъминин Умар ибни Хаттоб (р) 

пеши онњо шахсан  ташриф биёрад.

70

. 

Ваќте Умар ба Шом расид, Абуубайда 

фармондењони бузург,  монанди Холид ибни Валид ва 

Язид ибни Абусуфён ба истиќболи ў рафтанд, 

Абуубайда фаромад ва Умар (р) њам фаромад. 

Абуубайда хост, ки дастњои Умар (р)-ро бибўсад ва 

аммо Умар (р) хост, ки пойњои Абуубайдаро бибўсад. 
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Он гоњ Абуубайда бозистод ва Умар низ бозистод. 

Сипас Умар (р) њаракат кард, то он ки бо насрониёни 

Байтулмуќаддас сулњ намуд, ба шарти ин ки то се рўз 

румиёнро аз Байтулмуќаддас берун кунанд ва Умар аз 

њамон даре ба масBид даромад, ки Паёмбари Худо (с) 

дар шаби МеъроB даромада буд. Гуфтаанд, ки ў ба 

њангоми даромадан ба Байтулмуќаддас лаббайк гуфт 

ва ду ракъат намоз дар мењроби Довуд (а) хонд ва 

намози бомдоди фардоро дар он Bо бо мусалмонњо 

адо намуд ва дар ракъати аввал сураи Содро хонд ва 

саBда кард ва мусалмонон низ саBда карданд ва дар 

ракъати дувваум сураи бани Исроилро хонд. Пас бо 

роњнамоии Каъби Ахбор ба мањалли санг омад. Каъб 

ба ў пешнињод кард, ки масBидро аз пушти сар ќарор 

дињад. Умар (р) гуфт: -Бо дини яњудият мушобињат 

кардаед? 

Сипас масBидро дар Bониби ќиблаи 

Байтулмуќаддас ќарор дод- Bое, ки онро имрўз 
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пањн намуд ва хокњои сангро аз  он дур мекард ва 

мусалмонон низ њамроњи ў њамин корро карданд ва 

баъд румињоро вазифадор кард, то боќии хокњоро дур 
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ва инак, ба дуъои амаки Паёмбари худ  ба Ту 

мутавассил мешавем

73

 

 

Љанги Нањованд 

 

Дар ин &анг мусалмонњо сї њазор нафар буданд 

ва Нўъмон ибни Муќрин фармондењи онњо буд. 

Форсњо дар ќалъа паноњ гирифта ва барои &анг бо 

мусалмонон берун наёмаданд. Тулайњаи Асадї гуфт: 
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онњоро тањрик кунанд ва ваќти онњо берун омаданд, ин 

гурўњ ба сўйи мо бигурезад ва онњо ваќте ин гурўњро 

дунбол кунанд, ваќте гурўњ ба мо расид, мо њам 

бигурезем. Он гоњ дар ин ки мо шикаст хўрдаем, шакке 

шубњае ба худ роњ намедињанд ва њамагї аз 

ќалъањояшон берун меоянд. Ваќте њама комилан 

берун омаданд ба сўйи онњо бармегардем ва бо онњо 

ме&ангем, то Худованд байни мо ва онњо файсала 
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 Мардум ин назарро ќабул карданд ва Нўъмон 

гурўњеро ба фармондењии Ќаъќоъ ибни Амр 

фиристод, то ба шањр бираванд ва душманро 

муњосира кунанд ва ваќте онњо барои &ангидан берун 
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гурехтани онњоро ѓанимат донистанд ва чунон, ки 

Тулайња фикр мекард, аз пайи онњо омаданд ва 

гуфтанд фурсати хубе аст ва њама берун омаданд ва 

дар шањр (ќалъа) касе ба ѓайр аз дарбонњо боќї 

намонданд.  

                                                 

73

 . Бухорї, китоби «Алистисќоъ», боби «Суолул-имома 

алистисќоъа», њадиси 1010. 
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Ва он гоњ Умар (р) рў ба Њурмузон кард ва ба ў 

гуфт:  

- «Савганд ба Худо маро фиреб додї ва акнун 

фиреб намехўрам, магар он, ки мусалмон шавї».  

Он гоњ Њурмузон мусалмон шуд. Ваќте ба 

Њурмузон гуфтанд:  

- «Чаро пеш аз ин мусалмон нашудї?» Гуфт:  

- «Тарсидам, ки бигўянд аз тарси шамшер 

мусалмон шуд». 

 

Омуррамода 

(соли 18-њи*рї) 

 

Ин сол барои он Омуррамода номида шуд, ки 

замин бар асари ќањтсолї ва камбуди борандагї 

рангаш мисли хокистар сиёњ шуда буд ва ин ќањтсолї 

то нўњ моњ идома ёфт ва Умар (р) ба Абумўсо дар 

Басра ва ба Амр ибни Ос навишт ва гуфт: -«Барои 

уммати Муњаммад (с) талаби борон кунед». Мардум 

барои  адои намози талаби борон берун рафтанд. 

Умар (р) Аббос амаки Паёмбар (с)-ро њамроњи худ 

бурд, то барои талаби борон дуъо кунад. Аббос (р) 

бархост ва хутбаи кўтоње баён карда ва намоз хонд ва 

сипас бар замин зону зад ва гуфт: -Бор Худоё! Фаќат 

Туро мепарастем ва танњо аз Ту кўмак мехоњем, 

бор Худоё! Моро биёмурз ва бар мо рањм бикун ва 

аз мо розї бош.  

Сипас баргаштанд ва ваќте ба хонањо расиданд, 

чунон борид, ки 0 њама Lо  пур аз об шуд. 

Анас ибни Молик (р) мегўяд: -Умар ва Аббос (р) 

берун омаданд, то барои боридани борон дуъо кунанд 

ва Умар (р) гуфт: 

 - Бор Худоё! Дар замини Паёмбар (с) ваќте 

дучори хушксолї мешудем, ба Паёмбар (с) 

мутавассил мешудем (ва ў (с) барои мо дуъо  мекард) 
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Фатњи Тустар ва Алсус ва асир 

шудани Њурмузон  

(соли 17-њи8рї) 

 

Сабаби аслии ин воќеъа он буд, ки Яздигурд, 

подшоњи Эрон форсњоро тањрик мекард, то бо арабњо 

би<анганд, то он ки паймонњоеро, ки баъд аз <анги 

Ќодисия ва дигар <ангњои хурд баста буданд, 

шикастанд ва бо њамдигар ањд бастанд, ки бо 

мусалмонон би<анганд. 

Ваќте, ки хабар ба Умар ибни Хаттоб (р) расид ба 

Саъд ибни Ваќкос дастур дод, ки лашкаре ба Ањвоз 

дар муќобили Њурмузон бифиристад. Саъд ибни 

Ваќќос, Нуъмон ибни Муќринро фиристод. Нуъмон 

ваќте ки ба Ромњурмуз расид, Њурмузон ба сўйи ў 

рафт ва бо ў <ангид ва дар нати<а Њурмузон шикаст 

хурд ва ба Тустар гурехт. Мусалмонон ўро пайгирї 

карданд, то он, ки ўро он <о  муњосира карда ва 

теъдоди зиёде аз њар ду гурўњ  кушта шуданд. Он гоњ 

мусалмонон ба Бароъ

71

  гуфтанд:  

-«Эй Бароъ! Савганд бихўр бар Парвардигорат, то 

душманро шикаст дињад.» Ў гуфт: -«Бор Худоё! 

Онњоро шикаст бидењ ва маро шањид кун!»  

Бароъ дар он рўз зиёда аз сад нафар аз 

<анговарони душманро кушта буд. Он гоњ Худованд 

Њурмузон ва ќавмашро шикаст дод ва ба танг омаданд 

ва марде аз форсњо аз Абумўсои Ашъарї талаби амон 

кард. Абумўсо ба ў  амон дод. Он мард мусалмононро 

ба <ое роњнамої кард, ки аз он <о метавонистанд 

вориди шањр шаванд ва он <о даромадгоњи об ба 

                                                 

71

 . Дуъоњои ў њамеша ќабул мешуданд. Анас ибни Молик (р) гўяд: 

-«Паёмбари Худо (с) фармуд: «Чї басо афроде, ки мўйњояшон 

жулида ва либосњояшон ѓуборолуд аст ва касе ба онњо 

таваCCуњ намекунад,  аммо агар савганд бихўрад, ки Худоё, 

чунин кунад, Худованд њамон корро мекунад ва Бароъ ибни 

Молик яке аз онњост». Тирмизї, 3854 бо санади њасан. 
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шањр буд. Фармондењон мардумро ба он .о фаро 

хонданд ва гурўње аз мардони далер ба њамроњи об  

шабона ба шањр даромаданд ва ба  сўйи дарбонон 

омаданд ва онњоро куштанд ва дарњоро кушоданд. 

Мусалмонон њам такбир гуфта ва ба шањр 

даромаданд ва ин наздики субњ буд. Љанг оѓоз шуд ва 

то барамадани офтоб идома ёфт ва мусалмонњо 

натавонистанд намози бомдодро бихонанд.  

Анас (р) мегўяд:  

-«Дар фатњи Тустар њузур доштам ба њангоми 

намози бомдод буд ва мардум машѓули фатњи шањр 

буданд ва намозро баъд аз баромадани офтоб 

хонданд ва он намоз бароям писандидатар аз 

шутурони сурхмўй аст

72

»  

Њурмузон ба сўйи ќалъа гурехт ва гурўње аз 

мардони далер аз пайи ў омаданд. Вай тирандозї 

мекард ва тире ба Бароъ ибни Молик (р) ва МаAза 

ибни Савр расид ва он ду аз пой афтоданд. Њурмузон 

ба онњо гуфт, ки сад тир дорам, њар кас ба сўйи ман 

биёяд, ўро бо тир хоњам зад, агар баъд аз кушта 

шудани сад нафари  шумо маро асир кунед, чї 

фоидае барои шумо дорад? 

Мусалмонњо гуфтанд:  

- «Пас чї мехоњї?»  

Гуфт:  

- «Ба ман амон бидињед, то худамро ба шумо 

таслим кунам, он гоњ маро пеши Умар ибни Хаттоб (р) 

бибаред, то ў њар чї дар мавриди ман бихоњад њукм 

кунад».  

Мусалмонњо ќабул карданд. Ваќте ўро пеши Умар 

(р) бурданд, ба хонаи Умар (р) рафтанд, аммо диданд, 

ки он Aо нест. Ањли хона гуфтанд, ки Умар (р) дар 

масAид хобида аст. Њурмузон гуфт: 

 - «Умар (р)  куAост?»  

                                                 

72

 . Бухорї. Алхавф, боби «Ассалоту ъинда муноњизотил-њусун». 
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Онњо ба сўйи Умар (р) ишора карданд ва оњиста 

сухан мегуфтанд то ўро бедор накунанд. Њурмузон 

гуфт:  

- «Нигањбонон ва дарбонони ў дар куAоянд?»  

Гуфтанд, ки вай нигањбон ва дарбон надорад.  

Умар (р) аз садои онњо бедор шуд ва нишаст. Ба ў 

гуфтанд, ки ин Њурмузон аст. Умар (р) гуфт:  

- «Ба чї далел чанд бор ањдшиканї кардї?»  

Њурмузон гуфт: 

- Метарсам, ки пеш аз он ки туро бохабар кунам, 

маро бикушї. Умар (р) гуфт:  

- «Аз ин Aињат матарс».  

Он гоњ Њурмузон об хост. Об оварданд ва ў дар 

њоле ки меларзид, ќадањи обро ба даст гирифт ва 

гуфт:  

- «Метарсам, ки дар њоле ки об менўшам, кушта 

шавам».  

 Умар (р) гуфт:  

- «То ваќте об нанўшидаї, касе коре ба корат 

надорад».  

Он гоњ Њурмузон ќадањи обро ба замин андохт ва 

об нанўшид. Умар (р) гуфт:  

- «Барояш об биёваред ва ўро ташна накушед».  

Њурмузон гуфт:  

- «Об намехўрам».  

Умар (р) ба ў гуфт:  

- «Ман туро мекушам».  

Њурмузон гуфт:  

- «Шумо маро то ваќте, ки об бинўшам, амон 

додаед ва њанўз об нанўшидаам».  

Анас ибни Молик (р) гуфт:  

- «Рост мегўяд, эй Амирулмўъминин». 

 Умар (р) гуфт:  

- «Вой бар ту эй Анас! Ман касеро амон медињам, 

ки МаAзаъа ва Бароъро куштааст?».  
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Ва он гоњ Умар (р) рў ба Њурмузон кард ва ба ў 

гуфт:  

- «Савганд ба Худо маро фиреб додї ва акнун 

фиреб намехўрам, магар он, ки мусалмон шавї».  

Он гоњ Њурмузон мусалмон шуд. Ваќте ба 

Њурмузон гуфтанд:  

- «Чаро пеш аз ин мусалмон нашудї?» Гуфт:  

- «Тарсидам, ки бигўянд аз тарси шамшер 

мусалмон шуд». 

 

Омуррамода 

(соли 18-њи*рї) 

 

Ин сол барои он Омуррамода номида шуд, ки 

замин бар асари ќањтсолї ва камбуди борандагї 

рангаш мисли хокистар сиёњ шуда буд ва ин ќањтсолї 

то нўњ моњ идома ёфт ва Умар (р) ба Абумўсо дар 

Басра ва ба Амр ибни Ос навишт ва гуфт: -«Барои 

уммати Муњаммад (с) талаби борон кунед». Мардум 

барои  адои намози талаби борон берун рафтанд. 

Умар (р) Аббос амаки Паёмбар (с)-ро њамроњи худ 

бурд, то барои талаби борон дуъо кунад. Аббос (р) 

бархост ва хутбаи кўтоње баён карда ва намоз хонд ва 

сипас бар замин зону зад ва гуфт: -Бор Худоё! Фаќат 

Туро мепарастем ва танњо аз Ту кўмак мехоњем, 

бор Худоё! Моро биёмурз ва бар мо рањм бикун ва 

аз мо розї бош.  

Сипас баргаштанд ва ваќте ба хонањо расиданд, 

чунон борид, ки 0 њама Lо  пур аз об шуд. 

Анас ибни Молик (р) мегўяд: -Умар ва Аббос (р) 

берун омаданд, то барои боридани борон дуъо кунанд 

ва Умар (р) гуфт: 

 - Бор Худоё! Дар замини Паёмбар (с) ваќте 

дучори хушксолї мешудем, ба Паёмбар (с) 

мутавассил мешудем (ва ў (с) барои мо дуъо  мекард) 
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Фатњи Тустар ва Алсус ва асир 

шудани Њурмузон  

(соли 17-њи8рї) 

 

Сабаби аслии ин воќеъа он буд, ки Яздигурд, 

подшоњи Эрон форсњоро тањрик мекард, то бо арабњо 

би<анганд, то он ки паймонњоеро, ки баъд аз <анги 

Ќодисия ва дигар <ангњои хурд баста буданд, 

шикастанд ва бо њамдигар ањд бастанд, ки бо 

мусалмонон би<анганд. 

Ваќте, ки хабар ба Умар ибни Хаттоб (р) расид ба 

Саъд ибни Ваќкос дастур дод, ки лашкаре ба Ањвоз 

дар муќобили Њурмузон бифиристад. Саъд ибни 

Ваќќос, Нуъмон ибни Муќринро фиристод. Нуъмон 

ваќте ки ба Ромњурмуз расид, Њурмузон ба сўйи ў 

рафт ва бо ў <ангид ва дар нати<а Њурмузон шикаст 

хурд ва ба Тустар гурехт. Мусалмонон ўро пайгирї 

карданд, то он, ки ўро он <о  муњосира карда ва 

теъдоди зиёде аз њар ду гурўњ  кушта шуданд. Он гоњ 

мусалмонон ба Бароъ

71

  гуфтанд:  

-«Эй Бароъ! Савганд бихўр бар Парвардигорат, то 

душманро шикаст дињад.» Ў гуфт: -«Бор Худоё! 

Онњоро шикаст бидењ ва маро шањид кун!»  

Бароъ дар он рўз зиёда аз сад нафар аз 

<анговарони душманро кушта буд. Он гоњ Худованд 

Њурмузон ва ќавмашро шикаст дод ва ба танг омаданд 

ва марде аз форсњо аз Абумўсои Ашъарї талаби амон 

кард. Абумўсо ба ў  амон дод. Он мард мусалмононро 

ба <ое роњнамої кард, ки аз он <о метавонистанд 

вориди шањр шаванд ва он <о даромадгоњи об ба 

                                                 

71

 . Дуъоњои ў њамеша ќабул мешуданд. Анас ибни Молик (р) гўяд: 

-«Паёмбари Худо (с) фармуд: «Чї басо афроде, ки мўйњояшон 

жулида ва либосњояшон ѓуборолуд аст ва касе ба онњо 

таваCCуњ намекунад,  аммо агар савганд бихўрад, ки Худоё, 

чунин кунад, Худованд њамон корро мекунад ва Бароъ ибни 

Молик яке аз онњост». Тирмизї, 3854 бо санади њасан. 
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Он гоњ Абуубайда бозистод ва Умар низ бозистод. 

Сипас Умар (р) њаракат кард, то он ки бо насрониёни 

Байтулмуќаддас сулњ намуд, ба шарти ин ки то се рўз 

румиёнро аз Байтулмуќаддас берун кунанд ва Умар аз 

њамон даре ба масBид даромад, ки Паёмбари Худо (с) 

дар шаби МеъроB даромада буд. Гуфтаанд, ки ў ба 

њангоми даромадан ба Байтулмуќаддас лаббайк гуфт 

ва ду ракъат намоз дар мењроби Довуд (а) хонд ва 

намози бомдоди фардоро дар он Bо бо мусалмонњо 

адо намуд ва дар ракъати аввал сураи Содро хонд ва 

саBда кард ва мусалмонон низ саBда карданд ва дар 

ракъати дувваум сураи бани Исроилро хонд. Пас бо 

роњнамоии Каъби Ахбор ба мањалли санг омад. Каъб 

ба ў пешнињод кард, ки масBидро аз пушти сар ќарор 

дињад. Умар (р) гуфт: -Бо дини яњудият мушобињат 

кардаед? 

Сипас масBидро дар Bониби ќиблаи 

Байтулмуќаддас ќарор дод- Bое, ки онро имрўз 

МасBиди Умар мегўянд.  Сипас Умар (р) чодарашро 

пањн намуд ва хокњои сангро аз  он дур мекард ва 

мусалмонон низ њамроњи ў њамин корро карданд ва 

баъд румињоро вазифадор кард, то боќии хокњоро дур 

кунанд, зеро румињо сангро ошѓолдоне карда буданд, 

чунки ќиблаи яњудиён буд ва занњои онњо латтае 

олуда ба хуни одати моњонагии худро рўйи санги 

Байтулмуќаддас меандохтанд. Онњо мехостанд бо ин 

кор аз яњудиён интиќом бигиранд, зеро яњудиён ќабри 

касеро, ки ба Bои Исо (а) ба дор овехтанд, ба унвони 

ошѓолдон ќарор дода буданд ва ба ин хотир мањали 

ба дор овехтани он фард «ќумома» (ошѓолдон) 

номида мешавад ва ин ном ба  калисое, ки насрониён 

он Bо бино карда буданд, гуфта мешуд. 
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ва инак, ба дуъои амаки Паёмбари худ  ба Ту 

мутавассил мешавем

73

 

 

Љанги Нањованд 

 

Дар ин &анг мусалмонњо сї њазор нафар буданд 

ва Нўъмон ибни Муќрин фармондењи онњо буд. 

Форсњо дар ќалъа паноњ гирифта ва барои &анг бо 

мусалмонон берун наёмаданд. Тулайњаи Асадї гуфт: 

 - Назари ман ин аст, ки гурўњеро бифиристем, то 

онњоро муњосира кунанд ва бо онњо даргир шаванд ва 

онњоро тањрик кунанд ва ваќти онњо берун омаданд, ин 

гурўњ ба сўйи мо бигурезад ва онњо ваќте ин гурўњро 

дунбол кунанд, ваќте гурўњ ба мо расид, мо њам 

бигурезем. Он гоњ дар ин ки мо шикаст хўрдаем, шакке 

шубњае ба худ роњ намедињанд ва њамагї аз 

ќалъањояшон берун меоянд. Ваќте њама комилан 

берун омаданд ба сўйи онњо бармегардем ва бо онњо 

ме&ангем, то Худованд байни мо ва онњо файсала 

намояд. 

 Мардум ин назарро ќабул карданд ва Нўъмон 

гурўњеро ба фармондењии Ќаъќоъ ибни Амр 

фиристод, то ба шањр бираванд ва душманро 

муњосира кунанд ва ваќте онњо барои &ангидан берун 

омаданд аз пеши онњо бигурезанд. Ќаъќоъ чунин кард 

ва ваќте форсњо аз ќалъањояшон берун омаданд, 

Ќаъќоъ ва њамроњонаш ба аќиб гурехтанд ва а&амињо 

гурехтани онњоро ѓанимат донистанд ва чунон, ки 

Тулайња фикр мекард, аз пайи онњо омаданд ва 

гуфтанд фурсати хубе аст ва њама берун омаданд ва 

дар шањр (ќалъа) касе ба ѓайр аз дарбонњо боќї 

намонданд.  
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 . Бухорї, китоби «Алистисќоъ», боби «Суолул-имома 

алистисќоъа», њадиси 1010. 
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Онњо ин гурўњи худро пайгирї карданд, то он ки ба 

лашкар расиданд. Нўъмон ибни Муќрин омода буд. 

Мардум хостанд бо онњо би=анганд, аммо Нўъмон ба 

онњо дастур дод, то сабр кунанд, ки баъд аз 

нишастани офтоб, ки  бод вазидан мегирад ва пирўзї 

нозил мешавад, он гоњ би=анганд, чунонки Паёмбар 

(с) чунин мекард. Ногуфта намонад, ки душманон 

ваќте аз ќалъањо берун омаданд, субњи =умъа буд. 

Мардум пофишорї мекарданд, ки Нўъмон фармони 

њамла бидињад, аммо ў чунин накард ва ў марди 

устуворе буд. Баъд аз заволи офтоб намозро бо 

мусалмонон адо кард ва сипас бар аспи сурхи моил 

ба сиёњаш савор шуд ва канори њар байраќ ва гурўње 

меистод ва онњоро ба сабр ва пойдорї бармеангехт 

ва ба мусалмонон гуфт, ки ваќте аввалин такбирро 

гуфтам, омода шавед ва чун такбири дуввумро 

гуфтам, комилан омода шавед ва њангоме, ки такбири 

саввумро гуфтам, бо тамоми ќудрат њамла кунед. 

 Сипас Нўъмон ба =ояш баргашт. Форсњо низ сахт 

омодагї дида буданд ва дар сафњои зиёд ва ба њам 

часпидае барои =анг истода буданд. Онњо чунон 

ададашон зиёд ва дорои аслиња ва лавозимоти =ангї 

буданд, ки ње= гоњ дида нашуда буд. Онњо пушти сари 

худ оњанњои хордор андохтанд, то натавонанд 

бигурезанд ва аќибнишинї кунанд. Он гоњ Нўъмон 

аввалин такбирро гуфт ва байраќро алвон= дод ва 

мардум барои њамла кардан омода шуданд. Сипас 

такбири дуввумро гуфт ва байраќро алвон= дод ва 

мардум комилан омода шуданд. Сипас такбири 

саввумро гуфт ва њамла кард ва мардум низ бар 

мушрикон њамла карданд. Нўъмон ва сипоњаш 

барќосо њамла карданд ва чунон =анге ба намоиш 

гузоштанд, ки монанди он дар таърих дида нашуда 

буд ва дар нињоят Худованди мутаъол мусалмононро 

пирўз гардонид. 
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ки фармони куштани ўро додааст. Бинобар ин, ба 

Артабон гуфт:  

-«Эй амир! Шумо суханони маро шунидед ва ман 

суханони шуморо шунидам. Ман яке аз дањ нафаре 

њастам, ки Умар ибни Хаттоб (р) моро фиристода, 

то бо Амр ибни Ос њамроњ шавем ва шоњиди корњояш 

бошем ва ман дўст дорам, ки онњоро пеши ту 

биёварам, то онњо суханони туро бишунаванд ва ту 

суханони онњоро бишунавї».  

Артабон гуфт: -«Бале, бирав онњоро пеши ман 

биёвар». Сипас посбонеро садо зад ва оњиста чизе 

дар гўшаш гуфт ва Амр аз он =о ба саломат баромад 

ва баъд Артабон фањмид, ки касе ки пеши ў омадааст, 

худи Амр ибни Ос будааст ва гуфт:  

-«Ин мард маро фиреб дод, савганд ба Худо, ин 

мард аз њамаи арабњо хатарноктар аст». Баъд аз он  

=анги А=нодайн оѓоз шуд ва Худованд мусалмононро 

пирўз гардонид ва Артабон ба Илиё (Байтулмуќаддас) 

гурехт ва он =о пинњон шуд. 

 

Фатњи Байтулмуќаддас 

 

Абуубайда ба њамроњи лашкари Ислом ба сўйи 

Байтулмуќаддас рањсипор шуд ва ваќте, ки ба он =о 

расид, он шањрро муњосира кард ва чунон сокинони 

дар тангно ќарор дод, ки сулњро ќабул карданд ва бо  

ин шарт, ки Амирулмўъминин Умар ибни Хаттоб (р) 

пеши онњо шахсан  ташриф биёрад.

70

. 

Ваќте Умар ба Шом расид, Абуубайда 

фармондењони бузург,  монанди Холид ибни Валид ва 

Язид ибни Абусуфён ба истиќболи ў рафтанд, 

Абуубайда фаромад ва Умар (р) њам фаромад. 

Абуубайда хост, ки дастњои Умар (р)-ро бибўсад ва 

аммо Умар (р) хост, ки пойњои Абуубайдаро бибўсад. 
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 . Албидоя ван-нињоя, 7/57. 
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- «Эй Аботалња! Худованд Исломро ба василаи 

шумо иззат ва ќудрат дод, пан<оњ нафар аз ансорро 

интихоб кун ва ин гурўњро водор кун, то якеро аз 

миёни худ интихоб намоянд. Ва ба Миќдод ибни 

Асвад гуфт:  

- «Ваќте маро дар  ќабр гузоштед, ин гурўњро <амъ 

кун, то мардеро аз миёни худ интихоб кунанд». 

Ва ба Суњайб гуфт:  

- «То се рўз имоми намози мардум бош ва Алї, 

Усмон, Зубайр, Саъд, Абдуррањмон ва Талњаро, агар 

омад, биёвар ва Абдуллоњ ибни Умарро дар ?амъи 

онњо њозир кун, аммо ў њаќќи ба ўњда гирифтани 

хилофатро надорад ва он гоњ болои сарашон биист, 

агар пан?то ба иттифоќ мардеро ба унвони амир 

ќабул карданд ва яке мухолифат кард, бо шамшер 

сари ўро аз танаш ?удо кун, агар чањорто иттифоќ 

карданд ва якеро интихоб намуданд ва ду нафари 

дигар ќабул накарданд, гардани он дуро бизан. Агар 

се нафар аз онњо мардеро амир карданд ва се нафари 

дигар каси дигареро интихоб карданд, он гоњ  

Абдуллоњ ибни Умарро довар ќарор дињед ва ў њар 

гурўњеро, ки  интихоб кард, њамон гурўњ аз миёни худ 

касеро ба унвони  амир интихоб кунанд. Агар онњо 

доварии Абдуллоњ ибни Умарро ќабул накарданд, бо 

касоне бошед, ки Абдуррањмон ибни Авф бо онњост 

ва дигаронро агар хостанд ба он чї мардум бар он 

иттифоќ  кардаанд, мухолифат намоянд, 

бикушед

77

». 

Манн, муаллифи ин сатрњо мегўям:  

- Субњоналлоњ! Чї гуна Умар (р) рехтани   хуни ин 

сањобагони бузург: Алї, Усмон, Талња, Зубайр, 

Абдуррањмон ва Саъдро њалол медонад ва њол он, ки 

ў мегўяд: «Инњо ќавме њастанд, ки Паёмбари Худо 

(с) вафот кард ва аз онњо розї буд», пас дурўѓ 

будани ривоят мушаххас аст, сипас чї касе метавонад 
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 .  Табарї. Таърих,  292/3. 
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Вафоти Холид ибни Валид 

 (соли 21-њи2рї) 

 

Холид дар њоле, ки дар бистари марг буд, гуфт:  

- Дар %ангњои зиёде ширкат кардаам ва дар 

бадани ман ње% %ое нест, магар он, ки  асаре аз 

захми шамшер ва найза бар он аст ва акнун монанди 

шутур ба марги табиъї рўйи бистари худам 

мемирам. 

 Њамчунин гуфт:  

- Агар шабе издиво% мекардам ё ба фарзанде 

мужда дода мешудам, чунон хушњол намешудам, ки аз 

мулоќот ва рўёрўйї бо душман як шаби сардро 

њамроњи %анговарони муњо%ир субњ кунам. 

 

Шањид шудани Умар (р) 

 

Амирулмўъминин Умар ибни Хаттоб (р) ба дасти 

Абулўълўъи ма9усї ба шоњад расид. Умар (р) 

машѓули намози бомдод буд, ки Абулўълўъ бо 

хан9ари зањролуде ду зарба ба ў зад ва ў ваќте 

ќотилашро шинохт, гуфт:  

- «Худоро сипос мегўям, ки ба дасти мусалмоне 

кушта нашудаам, ки рўзи ќиёмат ба Худо далеле 

биёварад ва бигўяд, ки бароят са%дае кардаам.»  
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Хилофати Усмон ибни Аффон (р) 

 (аз соли 23 то35 њи6рї) 

 

Шўро 

 

Умар (р) ваќте зарба хўрд, шаш нафарро барои 

хилофат номзад кард ва онњо: Усмон ибни Аффон (р), 

Алї ибни Абутолиб (р), Талња ибни Абдуллоњ (р), 

Зубайр ибни Аввом (р), Абдуррањмон ибни Авф (р) ва 

Саъд ибни Ваќќос (р) буданд. Имом Бухорї достони 

Шўроро дар китоби «Сањењ»-и  худ овардааст ва ў ду 

њодисаи муњимро, ки бањс ва муноќишањои зиёде 

перомуни он шудааст, барои мо баён кардааст. Пас 

ваќте мо мегўем, ки бояд тањќиќ кунем, 

алњамдулиллоњ, метавонем тањќиќ  кунем ва ба он чї 

дуруст ва њаќиќат аст, роњнамуд шавем  ва барои 

чунин њодисањое метавонем ривоятњои дурусту сањење 

биёбем.  

Имом Бухорї дар мавриди кушта шудани Умар (р) 

достони дарозе баён карда, то ин ки ба ин Qо мерасад, 

ки ба Умар (р) гуфта шуд:  

- Эй Амирулмўъминин! Васият кун ва Qонишине 

барои худ таъйин бинамо.  

Умар (р) гуфт:  

- Барои ин кор аз ин нафарон касеро сазовортар 

намебинам, афроде, ки Паёмбар (с) вафот намуд ва 

аз онњо розї буд. Сипас Алї, Усмон, Зубайр, Талња, 

Саъд ва Абдуррањмонро ном бурд ва гуфт: 

 - Абдуллоњ ибни Умар дар Qамъи шумо њозир 

мешавад, аммо ў дар хилофат њаќќе надорад, агар 
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Сипас гуфт: -«Даруни њу*раи Оиша (р) наравед, 

балки наздики он  бинишинед» ва он гоњ сарашро ба 

болин гузошт ва аз баданаш хун мерафт. 

Онњо ворид шуданд ва бо якдигар оњиста сухан 

мегуфтанд, сипас чун овозашон  баланд шуд, 

Абдуллоњ ибни Умар (р) гуфт: 

- Субњоналлоњ, Амирулмўъминин њанўз вафот 

накардааст.  

Аз садои Абдуррањмон Умар (р) ба худ омад ва 

гуфт:  

- «Биравед, ваќте ман мурдам, то се рўз бо њам 

машварт кунед ва дар ин се рўз Суњайб имоми 

намози мардум бошад ва рўзи чањорум њатман бояд 

амир ва халифае дошта бошед ва Абдуллоњ ибни 

Умар ба унвони мушовир дар *амъи шумо њузур ёбад, 

аммо њаќќи интихоб шуданро надорад ва Талња дар 

амри хилофат шарики шумост, агар дар ин се рўз 

омад, ўро дар *амъи худ њозир кунед ва агар ин се рўз 

гузашт ва њанўз вай наёмада буд, пас коратонро 

бикунед. Чї касе масъулияти ќонеъ кардани Талњаро 

ба ўхда мегирад?»  

Саъд ибни Ваќќос гуфт:  

- «Ман ва ў иншоаллоњ, мухолифат намекунем».  

Умар (р) гуфт:  

«Умед дорам мухолифат накунад, иншоаллоњ ва 

гумон намекунам ѓайр аз ин ду мард: Алї ва Усмон 

касе амри хилофатро ба ўњда бигирад. Агар Усмон 

халифа шавад, марди нармрафторе аст ва агар Алї 

халифа шавад, марди шод ва хуштаъбе аст ва 

бењтар мардумро ба сўи Њаќ рањнамої мекунад. Агар 

Саъдро амир ќарор дињед, ў шоистаи он аст ва агар 

ўро амир ќарор надодед, бояд, ки амир аз ў кумак 

бигирад, зеро ман ўро ба хотири заъф ё хиёнате аз 

вазифа барканор накардаам.  Абдуррањмон ибни Авф 

марди оќиле аст ва мадади худовандї  роњнамои ў 

аст, сухани ўро гуш кунед». 

Ва ба Абуталњаи Ансорї гуфт:  
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кошта буд ва мевањои тару тоза ва расидаро мечид 

ва бо худаш бармедошт, донистам, ки Худованд  

6они Умарро мегирад, пас намехоњам, ки дар њоли 

њаёт ва баъд аз марг њам масъулият ба ўњдаи ман 

бошад. Аз ин гурўње, ки Паёмбар (с) фармуд: -«Онњо 

аз ањли бињишт њастанд», якеро интихоб кунед. 

Саъид ибни Зайд ибни Амр ибни Нуфайл аз њамон 

гурўњ аст, аммо ўро дар амри хилофат дохил 

намекунам, вале шаш нафари дигар Алї ва Усмон, ки 

њар ду аз фарзандони Абдуманоф њастанд ва 

Абдуррањмон ва Саъд таѓоњои Паёмбар (с) мебошанд 

ва Зубайр ибни Аввом њаворї (ёри мухлиси) Паёмбар 

(с) ва писари аммааш аст ва Талња ибни Убайдуллоњ 

марди нек ва хубе мебошад. Аз инњо якеро интихоб 

кунед ва   ваќте, ки касеро ба унвони амир ва халифа 

ќабул кардед, ба хубї аз ў њимоят кунед ва вайро ёрї 

дињед ва  агар ба фарде аз шумо амонате супурд, 

амонатро ба ў бозгардонед». 

Он гоњ мардум берун рафтанд ва Аббос ба Алї 

гуфт: -Бо онњо њамроњ мабош. Алї гуфт: -Ихтилофро 

дўст надорам. Аббос гуфт: -Пас чизи нохушоянде хоњї 

дид.  

Субњи рўзи дигар Умар Усмону Алї ва Саъду 

Абдуррањмон ибни Авф ва Зубайр ибни Аввомро 

даъват кард ва гуфт:  

- «Фикр кардам ва дидам, ки шумо бузургон ва 

фармондењони мардум њастед ва бояд аз шумо касе 

хилофатро  ба ўњда бигирад ва Паёмбар (с) дар њоле 

вафот кард, ки аз шумо розї буд, агар шумо дуруст 

бошед ва пойдорї кунед, аз ин ки мардум бар зидди 

шумо бошанд, тарс надорам ва балки он чї аз он 

метарсам ин аст, ки бо њамдигар ихтилоф кунед ва 

он гоњ мардум дучори ихтилоф ва тафриќа 

мешаванд. Пас бархезед аз Оиша (р) и6оза бигиред 

ва вориди њу6раи вай шавед ва бо њамдигар 

машварат кунед ва якеро аз миёни худатон интихоб 

кунед». 
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хилофат ба Саъд расид, ў шоиста аст ва агар ба ў 

нарасид, аз вай кўмак бигиред ва бидонед, ки ман ўро 

ба хотири нотавонї ё хиёнате аз вазифа барканор 

накардаам.  

Дар ин ваќт он шаш нафар гирди њам омаданд ва 

Абдуррањмон ибни Авф гуфт, ки се нафарро аз байни 

худ интихоб кунед. Зубайр гуфт:  

- Ман ба нафъи Алї (р) канор меравам

74

.  

Талња гуфт:  

- Ман ба нафъи  Усмон (р) канор меравам ва Саъд 

гуфт:  

- Ман ба нафъи Абдуррањмон ибни Авф канор 

меравам. 

 Ба њамин тариќ се нафар: Талња, Зубайр ва Саъд 

номзадии худро бозпас гирифта ва се нафар ба 

унвони номзади хилофат боќї монданд, яъне Алї 

ибни Абутолиб ва Усмон ибни Афон  ва  Абдуррањмон 

ибни Авф. Абдуррањмон ба Алї ва Усмон гуфт:  

- Њар кадом аз шумо ду нафар аз ин масъулият 

канорагирї кунад, мо ихтиёрро ба ў вомегузорем, то 

аз ду нафари дигар онро, ки бењтар аст, интихоб 

кунад.  

Он гоњ Алї ва Усмон сукут карданд. Абдуррањмон 

ибни Авф гуфт: 

- Интихобро ба ман вомегузоред? Савганд ба 

Худо, ки бар ман лозим аст, то бењтарини шуморо 

интихоб кунам.  

Алї ва Усмон гуфтанд:  

- Бале, он гоњ Абдуррањмон дасти Алиро гирифт 

ва гуфт:  

- Ту хешованди Паёмбар (с)  њастї ва дар ќабул 

кардани Ислом пешќадам будаї, туро ба Худо савганд 

                                                 

74

 . Ин ривоят њаќиќати корро баён мекунад, ки Зубайр (р) бо Алї 

(р) душманї  надоштааст, зеро ў писари аммаи Алї  (р)- Сафия 

духтари Абдулматаллиб буд ва Алї (р)-ро барои хилофат номзад 

кард. 
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медињам, ки агар туро ба унвони амир интихоб 

кардам, адолат кунї ва агар Усмонро ба унвони амир 

ва халифа интихоб кардам, ба вай итоъат намої.  

Сипас пеши Усмон рафт ва  њамин суханњоро ба ў 

гуфт. Ваќте Абдуррањмон аз он ду ањд гирифт, гуфт:  

- Усмон дасти худро баланд кун ва бо ў байъат 

кард ва Алї низ бо Усмон байъат намуд ва ањли хона 

омаданд ва бо ў байъат карданд

75

. 

Ин буд ривояти байъат бо Усмон (р) чунон, ки дар 

«Сањењ»-и Бухорї омадааст. 

Ва  тафсилоти дигаре дорад, ки дар ривояти сањењ 

омадааст, ки Абдуррањмон ибни Авф се рўз нишаст  

ва аз муњоLирон ва ансор мепурсид ва гуфт:  

- Савганд ба Худо, њеL хонае аз хонањои ансор ва 

муњоLиронро нагузоштам, магар, ки аз онњо пурсидам 

ва дидам, ки њеL касеро бо Усмон (р) баробар ќарор 

намедињанд.

 76

 

Яъне билофосила  бо Усмон (р) байъат накард ва 

балки Абдуррањмон баъд аз ањд гирифтан аз Усмон ва 

Алї то се рўз сабр кард ва бо сањобагон машварат 

намуд ва баъд аз он Усмонро интихоб кард. 

Мутаассифона, китобњои наве, ки аз њаёт ва зиндагии 

сањобагон (р) сухан мегўянд, ба ривояти Имом  Бухорї 

таваLLўњ намекунанд ва ривояти дурўѓини 

Абумихнафро, ки дар таърихи Табарї омадааст, баён 

медоранд ва инак, матни ривояти мазкур: 

Ваќте Умар ибни Хаттоб зарба хўрд ба ў гуфтанд: 

-Касеро ба унвони Lонишини худ интихоб кун.  Гуфт:  

- Чї касеро Lонишии худ  кунам? Агар Абуубайда 

ибни Љарроњ зинда мебуд,  ўро Lонишини худ 

мекардам ва агар Парвардигорам аз ман мепурсид 

мегуфтам аз Паёмбарат (с) шунидам, ки мегуфт: -« 

Абуубайда амини ин уммат аст» ва агар Солим 

                                                 

75

 . Бухорї. Фазоилус-сањоба, боби «Ќиссатул-байъати», 3700. 

76

 . Бухорї. Китобул-ањком, боби «Кайфа юбойъул-имоман-носу», 

њадиси 7207. 
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мавлои Њузайфа зинда мебуд, ўро 3онишини худ 

мекардам, агар Парвардигорам аз ман мепурсид, 

мегуфтам аз Паёмбарат (с) шунидам, ки мегуфт: 

«Солим ба шиддат Худоро  дўст дорад». 

 Марде ба ў гуфт: -Абдуллоњ ибни Умарро 

3онишини худ кун. Гуфт: 

  - «Худованд туро бикушад ва нобудат кунад, 

савганд ба Худо, ки ин суханро ба хотири Худо 

нагуфтї, вой бар ту, чї гуна мардеро ба унвони 

9онишини худ интихоб кунам, ки натавонист 

занашро талоќ дињад. Мо сањмияе дар корњоятон 

надорем, алоќаманд нестем, ки аз хонаводаам касе 

ин корро ба ўњда бигирад, агар кори хуб ва хайре 

будааст, аз он бањраманд шудаем ва агар бадие 

буда, аз мо дур мешавад. Барои хонаводаи Умар ибни 

Хаттоб басанда аст, ки як нафар аз онњо бозхост 

шавад ва дар мавриди уммати Муњаммад (с) зери 

суол ќарор бигирад. Ман худамро ба зањмат 

андохтам ва хонаводаамро мањрум кардам ва агарна 

гуноње карда бошам ва на подоше ба ман бирасад, 

хушбахт њастам.  Нигоњ кунед, агар касеро 

9онишини худ ќарор дињам, касе барои худаш 

9онишин таъйин карда, ки аз ман бењтар будааст ва 

агар касеро ба унвони 9онишин таъйин накунам, касе 

барои худаш 9онишин таъйин накарда, ки аз ман 

бењтар будааст ва Худованд њаргиз дини худро 

нобуд намекунад». 

Он гоњ мардум берун рафтанд ва дубора омаданд 

ва гуфтанд: 

- «Чизе мегуфтї ва масъулиятро ба касе  

месупоридї, бењтар буд. Гуфт:  

- «Баъд аз он чї ба шумо гуфтам, тасмим 

гирифтам, ки фикр кунам ва амирии шуморо ба 

нафаре бисупорам, ки аз њамаатон шоистатар аст, 

ки шуморо ба сўйи Њаќ роњнамої кунад» ва ба сўйи 

Алї (р) ишора кард. Бењуш шудам ва дар хоб дидам, 

ки марде вориди боѓе шуд, ки худаш дарахтони онро 
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медињам, ки агар туро ба унвони амир интихоб 

кардам, адолат кунї ва агар Усмонро ба унвони амир 

ва халифа интихоб кардам, ба вай итоъат намої.  
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кошта буд ва мевањои тару тоза ва расидаро мечид 

ва бо худаш бармедошт, донистам, ки Худованд  

6они Умарро мегирад, пас намехоњам, ки дар њоли 

њаёт ва баъд аз марг њам масъулият ба ўњдаи ман 

бошад. Аз ин гурўње, ки Паёмбар (с) фармуд: -«Онњо 

аз ањли бињишт њастанд», якеро интихоб кунед. 

Саъид ибни Зайд ибни Амр ибни Нуфайл аз њамон 

гурўњ аст, аммо ўро дар амри хилофат дохил 

намекунам, вале шаш нафари дигар Алї ва Усмон, ки 

њар ду аз фарзандони Абдуманоф њастанд ва 

Абдуррањмон ва Саъд таѓоњои Паёмбар (с) мебошанд 

ва Зубайр ибни Аввом њаворї (ёри мухлиси) Паёмбар 

(с) ва писари аммааш аст ва Талња ибни Убайдуллоњ 

марди нек ва хубе мебошад. Аз инњо якеро интихоб 

кунед ва   ваќте, ки касеро ба унвони амир ва халифа 

ќабул кардед, ба хубї аз ў њимоят кунед ва вайро ёрї 

дињед ва  агар ба фарде аз шумо амонате супурд, 

амонатро ба ў бозгардонед». 

Он гоњ мардум берун рафтанд ва Аббос ба Алї 

гуфт: -Бо онњо њамроњ мабош. Алї гуфт: -Ихтилофро 

дўст надорам. Аббос гуфт: -Пас чизи нохушоянде хоњї 

дид.  

Субњи рўзи дигар Умар Усмону Алї ва Саъду 

Абдуррањмон ибни Авф ва Зубайр ибни Аввомро 

даъват кард ва гуфт:  

- «Фикр кардам ва дидам, ки шумо бузургон ва 

фармондењони мардум њастед ва бояд аз шумо касе 

хилофатро  ба ўњда бигирад ва Паёмбар (с) дар њоле 

вафот кард, ки аз шумо розї буд, агар шумо дуруст 

бошед ва пойдорї кунед, аз ин ки мардум бар зидди 

шумо бошанд, тарс надорам ва балки он чї аз он 

метарсам ин аст, ки бо њамдигар ихтилоф кунед ва 

он гоњ мардум дучори ихтилоф ва тафриќа 

мешаванд. Пас бархезед аз Оиша (р) и6оза бигиред 

ва вориди њу6раи вай шавед ва бо њамдигар 

машварат кунед ва якеро аз миёни худатон интихоб 

кунед». 
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хилофат ба Саъд расид, ў шоиста аст ва агар ба ў 

нарасид, аз вай кўмак бигиред ва бидонед, ки ман ўро 

ба хотири нотавонї ё хиёнате аз вазифа барканор 

накардаам.  

Дар ин ваќт он шаш нафар гирди њам омаданд ва 

Абдуррањмон ибни Авф гуфт, ки се нафарро аз байни 

худ интихоб кунед. Зубайр гуфт:  

- Ман ба нафъи Алї (р) канор меравам

74

.  

Талња гуфт:  

- Ман ба нафъи  Усмон (р) канор меравам ва Саъд 

гуфт:  

- Ман ба нафъи Абдуррањмон ибни Авф канор 

меравам. 

 Ба њамин тариќ се нафар: Талња, Зубайр ва Саъд 

номзадии худро бозпас гирифта ва се нафар ба 

унвони номзади хилофат боќї монданд, яъне Алї 

ибни Абутолиб ва Усмон ибни Афон  ва  Абдуррањмон 

ибни Авф. Абдуррањмон ба Алї ва Усмон гуфт:  

- Њар кадом аз шумо ду нафар аз ин масъулият 

канорагирї кунад, мо ихтиёрро ба ў вомегузорем, то 

аз ду нафари дигар онро, ки бењтар аст, интихоб 

кунад.  

Он гоњ Алї ва Усмон сукут карданд. Абдуррањмон 

ибни Авф гуфт: 

- Интихобро ба ман вомегузоред? Савганд ба 

Худо, ки бар ман лозим аст, то бењтарини шуморо 

интихоб кунам.  

Алї ва Усмон гуфтанд:  

- Бале, он гоњ Абдуррањмон дасти Алиро гирифт 

ва гуфт:  

- Ту хешованди Паёмбар (с)  њастї ва дар ќабул 

кардани Ислом пешќадам будаї, туро ба Худо савганд 

                                                 

74

 . Ин ривоят њаќиќати корро баён мекунад, ки Зубайр (р) бо Алї 

(р) душманї  надоштааст, зеро ў писари аммаи Алї  (р)- Сафия 

духтари Абдулматаллиб буд ва Алї (р)-ро барои хилофат номзад 

кард. 
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Хилофати Усмон ибни Аффон (р) 

 (аз соли 23 то35 њи6рї) 

 

Шўро 

 

Умар (р) ваќте зарба хўрд, шаш нафарро барои 

хилофат номзад кард ва онњо: Усмон ибни Аффон (р), 

Алї ибни Абутолиб (р), Талња ибни Абдуллоњ (р), 

Зубайр ибни Аввом (р), Абдуррањмон ибни Авф (р) ва 

Саъд ибни Ваќќос (р) буданд. Имом Бухорї достони 

Шўроро дар китоби «Сањењ»-и  худ овардааст ва ў ду 

њодисаи муњимро, ки бањс ва муноќишањои зиёде 

перомуни он шудааст, барои мо баён кардааст. Пас 

ваќте мо мегўем, ки бояд тањќиќ кунем, 

алњамдулиллоњ, метавонем тањќиќ  кунем ва ба он чї 

дуруст ва њаќиќат аст, роњнамуд шавем  ва барои 

чунин њодисањое метавонем ривоятњои дурусту сањење 

биёбем.  

Имом Бухорї дар мавриди кушта шудани Умар (р) 

достони дарозе баён карда, то ин ки ба ин Qо мерасад, 

ки ба Умар (р) гуфта шуд:  

- Эй Амирулмўъминин! Васият кун ва Qонишине 

барои худ таъйин бинамо.  

Умар (р) гуфт:  

- Барои ин кор аз ин нафарон касеро сазовортар 

намебинам, афроде, ки Паёмбар (с) вафот намуд ва 

аз онњо розї буд. Сипас Алї, Усмон, Зубайр, Талња, 

Саъд ва Абдуррањмонро ном бурд ва гуфт: 

 - Абдуллоњ ибни Умар дар Qамъи шумо њозир 

мешавад, аммо ў дар хилофат њаќќе надорад, агар 
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Сипас гуфт: -«Даруни њу*раи Оиша (р) наравед, 

балки наздики он  бинишинед» ва он гоњ сарашро ба 

болин гузошт ва аз баданаш хун мерафт. 

Онњо ворид шуданд ва бо якдигар оњиста сухан 

мегуфтанд, сипас чун овозашон  баланд шуд, 

Абдуллоњ ибни Умар (р) гуфт: 

- Субњоналлоњ, Амирулмўъминин њанўз вафот 

накардааст.  

Аз садои Абдуррањмон Умар (р) ба худ омад ва 

гуфт:  

- «Биравед, ваќте ман мурдам, то се рўз бо њам 

машварт кунед ва дар ин се рўз Суњайб имоми 

намози мардум бошад ва рўзи чањорум њатман бояд 

амир ва халифае дошта бошед ва Абдуллоњ ибни 

Умар ба унвони мушовир дар *амъи шумо њузур ёбад, 

аммо њаќќи интихоб шуданро надорад ва Талња дар 

амри хилофат шарики шумост, агар дар ин се рўз 

омад, ўро дар *амъи худ њозир кунед ва агар ин се рўз 

гузашт ва њанўз вай наёмада буд, пас коратонро 

бикунед. Чї касе масъулияти ќонеъ кардани Талњаро 

ба ўхда мегирад?»  

Саъд ибни Ваќќос гуфт:  

- «Ман ва ў иншоаллоњ, мухолифат намекунем».  

Умар (р) гуфт:  

«Умед дорам мухолифат накунад, иншоаллоњ ва 

гумон намекунам ѓайр аз ин ду мард: Алї ва Усмон 

касе амри хилофатро ба ўњда бигирад. Агар Усмон 

халифа шавад, марди нармрафторе аст ва агар Алї 

халифа шавад, марди шод ва хуштаъбе аст ва 

бењтар мардумро ба сўи Њаќ рањнамої мекунад. Агар 

Саъдро амир ќарор дињед, ў шоистаи он аст ва агар 

ўро амир ќарор надодед, бояд, ки амир аз ў кумак 

бигирад, зеро ман ўро ба хотири заъф ё хиёнате аз 

вазифа барканор накардаам.  Абдуррањмон ибни Авф 

марди оќиле аст ва мадади худовандї  роњнамои ў 

аст, сухани ўро гуш кунед». 

Ва ба Абуталњаи Ансорї гуфт:  
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- «Эй Аботалња! Худованд Исломро ба василаи 

шумо иззат ва ќудрат дод, пан<оњ нафар аз ансорро 

интихоб кун ва ин гурўњро водор кун, то якеро аз 

миёни худ интихоб намоянд. Ва ба Миќдод ибни 

Асвад гуфт:  

- «Ваќте маро дар  ќабр гузоштед, ин гурўњро <амъ 

кун, то мардеро аз миёни худ интихоб кунанд». 

Ва ба Суњайб гуфт:  

- «То се рўз имоми намози мардум бош ва Алї, 

Усмон, Зубайр, Саъд, Абдуррањмон ва Талњаро, агар 

омад, биёвар ва Абдуллоњ ибни Умарро дар ?амъи 

онњо њозир кун, аммо ў њаќќи ба ўњда гирифтани 

хилофатро надорад ва он гоњ болои сарашон биист, 

агар пан?то ба иттифоќ мардеро ба унвони амир 

ќабул карданд ва яке мухолифат кард, бо шамшер 

сари ўро аз танаш ?удо кун, агар чањорто иттифоќ 

карданд ва якеро интихоб намуданд ва ду нафари 

дигар ќабул накарданд, гардани он дуро бизан. Агар 

се нафар аз онњо мардеро амир карданд ва се нафари 

дигар каси дигареро интихоб карданд, он гоњ  

Абдуллоњ ибни Умарро довар ќарор дињед ва ў њар 

гурўњеро, ки  интихоб кард, њамон гурўњ аз миёни худ 

касеро ба унвони  амир интихоб кунанд. Агар онњо 

доварии Абдуллоњ ибни Умарро ќабул накарданд, бо 

касоне бошед, ки Абдуррањмон ибни Авф бо онњост 

ва дигаронро агар хостанд ба он чї мардум бар он 

иттифоќ  кардаанд, мухолифат намоянд, 

бикушед

77

». 

Манн, муаллифи ин сатрњо мегўям:  

- Субњоналлоњ! Чї гуна Умар (р) рехтани   хуни ин 

сањобагони бузург: Алї, Усмон, Талња, Зубайр, 

Абдуррањмон ва Саъдро њалол медонад ва њол он, ки 

ў мегўяд: «Инњо ќавме њастанд, ки Паёмбари Худо 

(с) вафот кард ва аз онњо розї буд», пас дурўѓ 

будани ривоят мушаххас аст, сипас чї касе метавонад 

                                                 

77

 .  Табарї. Таърих,  292/3. 
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Вафоти Холид ибни Валид 

 (соли 21-њи2рї) 

 

Холид дар њоле, ки дар бистари марг буд, гуфт:  

- Дар %ангњои зиёде ширкат кардаам ва дар 

бадани ман ње% %ое нест, магар он, ки  асаре аз 

захми шамшер ва найза бар он аст ва акнун монанди 

шутур ба марги табиъї рўйи бистари худам 

мемирам. 

 Њамчунин гуфт:  

- Агар шабе издиво% мекардам ё ба фарзанде 

мужда дода мешудам, чунон хушњол намешудам, ки аз 

мулоќот ва рўёрўйї бо душман як шаби сардро 

њамроњи %анговарони муњо%ир субњ кунам. 

 

Шањид шудани Умар (р) 

 

Амирулмўъминин Умар ибни Хаттоб (р) ба дасти 

Абулўълўъи ма9усї ба шоњад расид. Умар (р) 

машѓули намози бомдод буд, ки Абулўълўъ бо 

хан9ари зањролуде ду зарба ба ў зад ва ў ваќте 

ќотилашро шинохт, гуфт:  

- «Худоро сипос мегўям, ки ба дасти мусалмоне 

кушта нашудаам, ки рўзи ќиёмат ба Худо далеле 

биёварад ва бигўяд, ки бароят са%дае кардаам.»  
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онњоро дунбол карда мекуштанд ва асир мекарданд 

ва ѓаниматњо ва амволи зиёде ба даст оварданд ва 

нафарони зиёдеро ба асирї гирифтанд ва ин воќеъа 

дар шањре ба номи Сабитла, ки ба масофаи ду рўз аз 

Ќиравон дур аст, рух дод ва ин аввалин иттифоќе буд, 

ки Абдуллоњ ибни Зубайр (р)-ро маъруф кард. 

 

Муњимтарин корњои Усмон ибни 

Аффон (р) 

 

1- Тавсеъаи Мас)иди Набавї (с). 

2- Сохтани аввалин киштии )ангї. 

3-  Ќуръонро бори дигар )амъоварї кард, вале ин 

бор онро дар як мусњаф ќарор дод ва нусхањое аз он 

навишт ва ба шањрњои исломї фиристод ва як нусха 

аз онро пеши худ гузошт ва то ба имрўз мусњаф ба 

Усмон (р) нисбат дода мешавад ва мегўянд, ки  

Мусњафи Усмонї, зеро ифтихори )амъовариашро ў 

доштааст. 

 

Оѓози фитна 

 

     Фитна дар  соли 34-њи)рї, ваќте ки баъзе аз 

афроди )оњил ва оммї хостанд бар зидди Усмон ибни 

Аффон (р) шўриш кунанд, оѓоз шуд. Ў онњоро гирифт 

ва сарзаниш кард ва сипас рањо кард, аммо онњо боз 

наистоданд, балки бештар омодагї гирифта ва бори 

дуввум дар соли 35-њи)рї аз сарзамини худ њаракат 

карданд. Онњо чунин вонамуд мекарданд, ки гўё 

мехоњанд ба ња) бираванд. Омаданд ва вориди 

Мадина шуда ва Амирулмўъминин Усмон ибни Аффон 

(р)-ро дар хонааш муњосира карданд, то ин ки баъд аз 

чињил рўзи муњосира, ўро куштанд ва дар тайи рўзњое, 

ки вай дар муњосира буд, ўро аз њама чиз, њатто аз 

намоз хондан дар мас)ид боздоштанд. 
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ин дастурро и*ро кунад ва оё агар онњоро ба  ќатл 

бирасонад, ўро зинда мегузоранд? Шакку шубњае 

нест, ки чунин ривоят дурўѓ,  сохтаву бофта аст. 

 

Бозгашт ба ривояти сањењ 

  

Мардум ба иттифоќ бо Усмон (р) байъат карданд 

ва ў баъд аз Абубакр (р) ва Умар (р) аз њамаи 

сањобагон бартар ва афзал аст, зеро Ибни Умар (р) 

мегўяд:  

- «Мо баъд аз Паёмбари Худо (с) ње6 касеро бо 

Абубакр (р) баробар ќарор намедодем ва сипас Умар 

(р) ва сипас Усмон (р)-ро аз њама бартар 

медонистем ва баќияи асњоби Паёмбар (с)-ро аз 

якдигар бартар намешумурдем

78

». 

Ва дар ривояти Табаронї омадааст, ки ў гуфт:  

- «Паёмбар (с) (ин фазилат додани моро) 

мешунид, аммо эътироз намекард

79

.» 

Ва Абдуллоњ ибни Масъуд (р) дар мавриди байъат 

бо Усмон (р) мегўяд:  

- «Мо масъулияти амрро ба касе супурдаем, ки 

дорои бартарї аст

80

». 

Бинобар ин, Имом Аюб ибни Абутамим 

Ассихтиёнї ва Имом Ањмад ва Имом Дорулќутнї 

мегўянд: 

- «Њар кас Алї (р)-ро бар Усмон муќаддам дорад, 

муњо@ирин ва ансорро тањќир кардааст, зеро 

Абдуррањмон ибни Авф гуфт: -Ње@ хонае аз хонањои 

ансор ва муњо@иронро нагузоштаам, магар он ки 

вориди он шудаам ва ње@ касеро нидидаам, ки касеро 

                                                 

78

 . Бухорї. Фазоилус-сањоба,  боби «Маноќиби Усмон (р) », њадиси 

3697. 

79

 . Ал- Кабир. МўъCаму- т-Табаронї. 13132/12. Ас- суннату хилол, 

сањ 398 . Ибни Абуосим. Вас-суннату, 553 ва Албонї санади онро 

сањењ донистааст. 

80

 . Ассуннату хилол, сањ 320. 
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бо Усмон баробар ќарор дињад. Њама Усмонро бартар 

мешумурданд ва њама ба Усмон ибни Аффон (р) 

байъат карданд».  

Имом Ањмад ибни Њанбал мегўяд:  

- «Њама ба и(моъ бо Усмон (р) байъат карданд ва 

байъати ў аз байъати њама муњкамтар буд

81

». 

 

Ном ва насаби Усмон (р) 

 

Ў Усмон ибни Аффон ибни Абуос ибни Умайя 

ибни Абдушамс ибни Абдуманоф аст ва дар Ибни 

Маноф насабаш бо насаби Паёмбар (с) мепайвандад 

ва модараш Арво духтари Кариз духтари Рабиъа аст 

ва модаркалонаш Умми Њаким духтари 

Абдулмутталиб аммаки Паёмбар (с) аст

82

. 

Лаќаби Усмон Зиннурайн аст, зеро ки бо ду 

духтари Паёмбар (с) Руќия ва Умми Кулсум издивоM 

кард

83

. Кунияташ Абуабдуллоњ ва Абуумар аст. Ў дар 

садри Ислом ба дасти Абубакри Сиддиќ (р) мусалмон 

шуд

84

 ва ба Њабаша ва баъд ба Мадина њиMрат кард. 

Аќидаи ањли суннат ин аст, ки њар кас Алиро бар 

Абубакр ва Умар муќаддам бидорад, бидъатгузор ва 

гумроњ аст ва њар кас Алиро бар Усмон муќаддам 

намояд, хато кардааст ва ањли суннат чунин касеро 

гумроњ ва ањли бидъат намедонанд, гарчи баъзе аз 

уламо ба шиддат бар зидди касе, ки Алиро бар Усмон 

муќаддам бидонад, сухан гуфтаанд ва баён кардаанд, 

ки њар кас Алиро ба Усмон муќаддам бидонад, ў фикр 

мекунад, ки сањобагон ба амонат хиёнат кардаанд, 

чунки онњо Усмонро бар Алї бартарї дода, ба унвони 

халифа интихоб карданд.  

 

                                                 

81

 . Манбаъи гузашта. 

82

 . Маърифатус-сањоба, 235/1. 

83

 . Њамон манбаъ.  245/2. 

84

 . Ал-исобат,  455/2. 
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Абдуллоњ ибни Абисарњ чанд рўз дар Зотуссаворї 

иќомат кард ва сипас зафармандона  бозгашт. 

 

Њодисаи  Љир)ир ва барбарњо бо 

мусалмонон 

 

Ваќте мусалмонон бо як лашкари бист њазор 

нафарї бо фармондењии Абдуллоњ ибни Абисарњ ба 

сўйи Африќо рафтанд, Абдуллоњ ибни Умар ва 

Абдуллоњ ибни Зубайр низ дар лашкари Абдуллоњ 

ибни Абисарњ буданд. Подшоњи барбарњо ЉирDир бо 

як лашкари саду бист њазор нафарї ё дусад њазор 

нафарї барои муќобилаи мусалмонон ба сўйи онњо 

омад. Ваќте њар ду лашкар рў ба рў ќарор гирифтанд, 

ЉирDир ба лашкар фармон дод, то мусалмонњоро 

муњосира кунанд. Бинобар ин, мусалмонњо дар 

вазъияти бисёр сахт ва вањшатноке ќарор гирифтанд. 

Абдуллоњ ибни Зубайр мегўяд:  

- «Аз пушти сафњо ба подшоњ ЉарDир нигоњ 

кардам, ў ба аспе савор буд ва ду каниз бо парњои 

товус ўро соя карда буданд. Пеши Абдуллоњ ибни 

Абусарњ рафтам ва аз ў хостам, ки нафаронеро 

њамроњи ман бифиристад, ки маро аз пушт њимоят 

кунанд, то худамро ба подшоњ бирасонам.  

Ў гурўње аз мардони далерро бо ман њамроњ кард 

ва ба онњо дастур дод, то аз пушти сари ман 

муроќибат кунанд. Ман пеш рафтам, то ин ки сафњоро 

ба сўйи ў шикофтам ва онњо гумон мекарданд, ки 

мехоњам паёмеро ба подшоњ бирасонам ва ваќте ба ў 

наздик шудам, аз ман эњсоси хатар кард ва бар аспаш 

савор шуд ва пой ба гурез нињод. Ман ба ў расидам ва 

найзае ба ў задам ва ў захмї шуд, сипас бо 

шамшерам вайро аз пой афтондам ва сарашро 

гирифта ва нўги найза  кардам ва  такбир гуфтам. 

Ваќте барбарњо инро диданд, пароканда шуданд ва 

мисли гурба пой ба гурез гузоштанд. Мусалмонон 
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Ў бо дањ њазор нафар лашкар  ба сўйи Африќо 

њаракат кард ва њамаи он сарзаминро онро фатњ 

намуд ва ањолии Африќо мусалмон шуданд ва 

Абдуллоњ ибни Саъд як пан<уми хумси ѓаниматро 

гирифт ва пан< чањор ќисми  онро барои Усмон (р)  

фиристод, ки ў аз пан< чањор ќисмати он ѓаниматро 

дар миёни лашкар таќсим кард ва ба њар аспсавор се 

њазор динор расид, њазор динор ба худаш ва ду њазор 

динор сањмияи аспаш буд ва ба пиёда њазор динор 

расид. 

 

Љанги Зотуссавори 

 (соли 31-њи3рї) 

 

Константин Геракл  румињо ва барбарњоро барои 

<ангидан бо Абдуллоњ ибни Саъд ибни Абусарњ <амъ 

кард ва бо лашкари бисёр бузурге ба сўйи 

мусалмонон њаракат намуд.  Онњо пан<сад киштї 

доштанд ва ба сўйи маѓриб, <ое, ки Абдуллоњ ибни 

Абисарњ ва ёронаш буданд, рањсипор шуданд. 

Ваќте њар ду лашкар рў ба рўйи њам ќарор 

гирифтанд, насрониён салибро баланд мекарданд ва 

мусалмонон шабро бо намоз ва тиловати Ќуръони 

карим рўз карданд. Њангоми субњ Абдуллоњ ибни 

Абисарњ ёронашро гирифт, то дар киштињо саф 

бикашанд ва ба онњо фармон дод, то машѓули зикри 

Худо ва тиловати Ќуръон шаванд. 

Бод аз тарафи румињо ва барбарњо мевазид, ки 

пас бод ором шуд, мусалмонњо ба онњо гуфтанд, ки 

агар мехоњед аз дарё берун меоем ва дар хушкї бо 

њам ме<ангем, аммо онњо ќабул накарданд. Он гоњ 

мусалмонон ба онњо наздик шуданд ва киштињо ба 

њам хўрданд ва <анг оѓоз шуд. Сипас Худованди 

мутаъол мусалмононро пирўз кард ва Константин 

Геракл  ва лашкараш рў ба гурез гузоштанд ва 
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Фазилатњои Усмон (р) 

 

Дар даврони хилофати Усмон (р) футуњоти зиёде 

шуд ва даврони хилофати ў дувоздањ сол давом кард 

ва аз бењтарин солњо буданд ва дар тайи ин солњо 

ќаламрави Ислом густариш ёфт. Дар ин солњо 

Муъовия (р) ба Cанги Ќибрис рафт ва Умар (р) Cанг аз 

тариќи дарёро манъ карда буд ва Усмон (р) ба он 

иCоза дод ва ОзарбойCон, Арманистон, Кобул ва 

СиCистон ва дигар сарзаминњо дар замони хилофати ў 

фатњ шуданд ва Cанги бузурги Зотуссаворї дар 

замони ў рух дод. 

Усмон (р) МасCидуннабї ва МасCидул-њаромро 

тавсеъа дод ва бузургтарин тавсеъа дар замони 

хилофати рошидин ва дар даврони Усмон ибни 

Аффон (р) иборатанд аз: 

1. Абдуррањмон ибни Самура мегўяд: -Ваќте 

Паёмбар (с) лашкари Алъусраро омода мекард, Усмон 

(р) бо њазор динор омад ва ин динорњоро дар домани 

Паёмбар (с) рехт. Ў мегўяд: -Паёмбар (с) ин 

динорњоро зерурў мекард ва фармуд:  

 - «Писари Аффон баъд аз имрўз њар коре 

бикунад ба ў зиёне намерасонад» ва чанд бор ин 

Hумларо такрор кард

85

. 

2.  Абумўсои Ашъарї (р) мегўяд: -Усмон (р) 

дари Паёмбар (с)-ро зад. Паёмбар (с) фармуд: 

«Дарро боз кун ва ўро ба бињишт мужда бидењ,  ба 

хотири балое, ки пеш меояд»

86

. 

3. Анас мегўяд: -Паёмбар (с) ба њамроњи 

Абубакр ва Умар (р) ва Усмон (р) боли кўњи Уњуд 

                                                 

85

 . Имом Ањмад дар 63/5 онро ривоят кардааст ва яке аз ровиёни 

он Касир ибни Абукасир мавлои Абдуррањмон ибни Самура аст, ки 

худ фарди ношинохтае аст. Албонї ин њадисро њасан донистааст. 

Мишкотул-масобињ, 6064. 

86

 . Бухорї, боби «Маноќиби Усмон », њадиси 3695 ва Муслим 

китоби «Фазоилус-сањоба», њадиси 2403.  
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рафт, кўњ ларзид ва таккон хўрд, Паёмбар (с) фармуд: 

«Уњуд, ором бош! Болои ту нест, магар Паёмбар ва 

як Сиддиќ ва ду шањид»

87

. 

4. Ибни Умар (р) мегўяд: -Рўзе Паёмбар (с) 

ба сўйи мо омад ва фармуд: - «Акнун дидам гўё, ки 

калидњо ва тарозуњо ба ман дода шуданд, калидњо 

дар як паллаи тарозу гузошта шуданд ва уммати 

ман дар паллаи дигари он гузошта шуд ва уммати 

ман вазнинтар шуд. Сипас Абубакр (р)-ро 

гузоштанд аз онњо вазнинтар шуд ва сипас Умар 

(р)-ро оварданд ва гузоштанд ва ў вазнинтар шуд, 

сипас Усмон (р)-ро оварданд ва гузоштанд ва ў 

вазнинтар шуд». Марде аз Паёмбар (с) гуфт: -Пас мо 

ку?о њастем, гуфт: «Шумо Bое њастед, ки худатонро 

ќарор додаед»

88

 

Ва яке аз нишонањои садоќати нубуввати Паёмбар 

(с) ин аст, ки ба њодисањое, ки барои Усмон (р) рух 

хоњад дод, хабар  дод.  Аз Мурра ибни Каъб (р) ривоят 

аст, ки гуфт: -Аз Паёмбари Худо (с) шунидам, ки 

фитнањоро баён мекард. Ў (с) фармуд, ки фитнањо 

наздик њастанд ва дар ин њангом марде аз он ?о 

гузашт, ки бо либосе худро пўшонда буд, Паёмбар (с) 

фармуд: «Ин мард дар он рўз бар њидоят аст». 

Мурра ибни Каъб мегўяд: Ман ба сўйи он мард 

рафтам дидам, ки ў Усмон ибни Афон (р)  аст

89

. 

Ва аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт, ки Паёмбари 

Худо (с) фармуд: -«Эй Усмон, агар Худованд рўзе 

ин корро ба ту супурд ва мунофиќон хостанд, ки ту 

                                                 

87

 . Дар «Фазоили Умар (р) тахри1и он баён шуд.  

88

 . Ањмад дар «Муснад «, 76/2 онро ривоят кардааст ва яке аз 

ровиён он Убайдуллоњ ибни Марвон аст, ки худ фарди ма1њуле 

аст ва  Ањмади Шокир дар њадиси 5469 сањењ ќарор додааст. 

89

 . Тирмизї. Китоби «Маноќиб»,  боби «Маноќиби Усмон» ва 

санади он сањењ аст.  
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либосатро, ки Худо онро ба тани ту карда берун 

бикашї, онро берун наёвар»

90

. 

Усмон (р)  баъд аз Умар ибни Хаттоб (р) дувоздањ 

сол њукумат кард ва ваќте ў рањбарии њукуматро ба 

даст гирифт, њафтодсола буд ва дар њаштоду ду 

солагї кушта шуд ва фитна дар охири хилофати ў сар 

баланд кард. 

Бо он, ки дурўѓгўён, Cоњилон ва гумроњон кўшиш 

кардаанд воќеъиятњои даврони хилофати Усмон (р)-ро 

тањриф кунанд, аммо даврони хилофати Усмон (р) 

даврањои хубтарини хилофати рошидин ба шумор 

меояд ва дар даврони ў ќаламрави Ислом густариш 

ёфт ва Шимоли Африќо ва Искандария фатњ шуд ва 

аввалин киштии Cангии исломї дар даврони ў дуруст 

шуд ва Арманистону ОзарбойCон дар даврони 

хилофати ў фатњ шуд ва дар замони ў сарзамини 

Форс (Эрон) ба таври комил фатњ гардид ва амну 

осоиш фарогир шуд ва даромадњо зиёд шуданд. Ин 

осоиш ва футуњот дар муддати дувоздањ соли 

хилофати ў идома ёфт ва дар соли сивупанCи њиCрї 

њангоме, ки гурўње аз Cинояткорони ситамгар бар 

зидди ў шўриш карданд ва вайро дар хонааш, дар 

њоле, ки рўзадор ва машѓули хондани Ќуръон буд, ба 

шањодат  расонданд, фитнањо оѓоз шуданд. 

 

Љанги Африќо 

( соли 27-њи2рї

91

) 

 

Усмон (р) Абдуллоњ ибни Саъд ибни Абисарњро 

фармон дод, то ба 6анг бо ањолии сарзамини Африќо 

биравад ва агар онро фатњ кунад, як пан6уми хумси 

ѓаниматро ба ў хоњанд дод. 

                                                 

90

 . Ибни Мо(а, Ал-муќаддима боби «Фазоилу асњобун-Набй», 

њадиси 97.  

91

 . Албидоя ван-нињоя,  157/7. 
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рафт, кўњ ларзид ва таккон хўрд, Паёмбар (с) фармуд: 

«Уњуд, ором бош! Болои ту нест, магар Паёмбар ва 

як Сиддиќ ва ду шањид»

87

. 

4. Ибни Умар (р) мегўяд: -Рўзе Паёмбар (с) 

ба сўйи мо омад ва фармуд: - «Акнун дидам гўё, ки 

калидњо ва тарозуњо ба ман дода шуданд, калидњо 

дар як паллаи тарозу гузошта шуданд ва уммати 

ман дар паллаи дигари он гузошта шуд ва уммати 

ман вазнинтар шуд. Сипас Абубакр (р)-ро 

гузоштанд аз онњо вазнинтар шуд ва сипас Умар 

(р)-ро оварданд ва гузоштанд ва ў вазнинтар шуд, 

сипас Усмон (р)-ро оварданд ва гузоштанд ва ў 

вазнинтар шуд». Марде аз Паёмбар (с) гуфт: -Пас мо 

ку?о њастем, гуфт: «Шумо Bое њастед, ки худатонро 

ќарор додаед»

88

 

Ва яке аз нишонањои садоќати нубуввати Паёмбар 

(с) ин аст, ки ба њодисањое, ки барои Усмон (р) рух 

хоњад дод, хабар  дод.  Аз Мурра ибни Каъб (р) ривоят 

аст, ки гуфт: -Аз Паёмбари Худо (с) шунидам, ки 

фитнањоро баён мекард. Ў (с) фармуд, ки фитнањо 

наздик њастанд ва дар ин њангом марде аз он ?о 

гузашт, ки бо либосе худро пўшонда буд, Паёмбар (с) 

фармуд: «Ин мард дар он рўз бар њидоят аст». 

Мурра ибни Каъб мегўяд: Ман ба сўйи он мард 

рафтам дидам, ки ў Усмон ибни Афон (р)  аст

89

. 

Ва аз Оиша (р) ривоят аст, ки гуфт, ки Паёмбари 

Худо (с) фармуд: -«Эй Усмон, агар Худованд рўзе 

ин корро ба ту супурд ва мунофиќон хостанд, ки ту 

                                                 

87

 . Дар «Фазоили Умар (р) тахри1и он баён шуд.  

88

 . Ањмад дар «Муснад «, 76/2 онро ривоят кардааст ва яке аз 

ровиён он Убайдуллоњ ибни Марвон аст, ки худ фарди ма1њуле 

аст ва  Ањмади Шокир дар њадиси 5469 сањењ ќарор додааст. 

89

 . Тирмизї. Китоби «Маноќиб»,  боби «Маноќиби Усмон» ва 

санади он сањењ аст.  
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либосатро, ки Худо онро ба тани ту карда берун 

бикашї, онро берун наёвар»

90

. 

Усмон (р)  баъд аз Умар ибни Хаттоб (р) дувоздањ 

сол њукумат кард ва ваќте ў рањбарии њукуматро ба 

даст гирифт, њафтодсола буд ва дар њаштоду ду 

солагї кушта шуд ва фитна дар охири хилофати ў сар 

баланд кард. 

Бо он, ки дурўѓгўён, Cоњилон ва гумроњон кўшиш 

кардаанд воќеъиятњои даврони хилофати Усмон (р)-ро 

тањриф кунанд, аммо даврони хилофати Усмон (р) 

даврањои хубтарини хилофати рошидин ба шумор 

меояд ва дар даврони ў ќаламрави Ислом густариш 

ёфт ва Шимоли Африќо ва Искандария фатњ шуд ва 

аввалин киштии Cангии исломї дар даврони ў дуруст 

шуд ва Арманистону ОзарбойCон дар даврони 

хилофати ў фатњ шуд ва дар замони ў сарзамини 

Форс (Эрон) ба таври комил фатњ гардид ва амну 

осоиш фарогир шуд ва даромадњо зиёд шуданд. Ин 

осоиш ва футуњот дар муддати дувоздањ соли 

хилофати ў идома ёфт ва дар соли сивупанCи њиCрї 

њангоме, ки гурўње аз Cинояткорони ситамгар бар 

зидди ў шўриш карданд ва вайро дар хонааш, дар 

њоле, ки рўзадор ва машѓули хондани Ќуръон буд, ба 

шањодат  расонданд, фитнањо оѓоз шуданд. 

 

Љанги Африќо 

( соли 27-њи2рї

91

) 

 

Усмон (р) Абдуллоњ ибни Саъд ибни Абисарњро 

фармон дод, то ба 6анг бо ањолии сарзамини Африќо 

биравад ва агар онро фатњ кунад, як пан6уми хумси 

ѓаниматро ба ў хоњанд дод. 

                                                 

90

 . Ибни Мо(а, Ал-муќаддима боби «Фазоилу асњобун-Набй», 

њадиси 97.  

91

 . Албидоя ван-нињоя,  157/7. 
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Ў бо дањ њазор нафар лашкар  ба сўйи Африќо 

њаракат кард ва њамаи он сарзаминро онро фатњ 

намуд ва ањолии Африќо мусалмон шуданд ва 

Абдуллоњ ибни Саъд як пан<уми хумси ѓаниматро 

гирифт ва пан< чањор ќисми  онро барои Усмон (р)  

фиристод, ки ў аз пан< чањор ќисмати он ѓаниматро 

дар миёни лашкар таќсим кард ва ба њар аспсавор се 

њазор динор расид, њазор динор ба худаш ва ду њазор 

динор сањмияи аспаш буд ва ба пиёда њазор динор 

расид. 

 

Љанги Зотуссавори 

 (соли 31-њи3рї) 

 

Константин Геракл  румињо ва барбарњоро барои 

<ангидан бо Абдуллоњ ибни Саъд ибни Абусарњ <амъ 

кард ва бо лашкари бисёр бузурге ба сўйи 

мусалмонон њаракат намуд.  Онњо пан<сад киштї 

доштанд ва ба сўйи маѓриб, <ое, ки Абдуллоњ ибни 

Абисарњ ва ёронаш буданд, рањсипор шуданд. 

Ваќте њар ду лашкар рў ба рўйи њам ќарор 

гирифтанд, насрониён салибро баланд мекарданд ва 

мусалмонон шабро бо намоз ва тиловати Ќуръони 

карим рўз карданд. Њангоми субњ Абдуллоњ ибни 

Абисарњ ёронашро гирифт, то дар киштињо саф 

бикашанд ва ба онњо фармон дод, то машѓули зикри 

Худо ва тиловати Ќуръон шаванд. 

Бод аз тарафи румињо ва барбарњо мевазид, ки 

пас бод ором шуд, мусалмонњо ба онњо гуфтанд, ки 

агар мехоњед аз дарё берун меоем ва дар хушкї бо 

њам ме<ангем, аммо онњо ќабул накарданд. Он гоњ 

мусалмонон ба онњо наздик шуданд ва киштињо ба 

њам хўрданд ва <анг оѓоз шуд. Сипас Худованди 

мутаъол мусалмононро пирўз кард ва Константин 

Геракл  ва лашкараш рў ба гурез гузоштанд ва 
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Фазилатњои Усмон (р) 

 

Дар даврони хилофати Усмон (р) футуњоти зиёде 

шуд ва даврони хилофати ў дувоздањ сол давом кард 

ва аз бењтарин солњо буданд ва дар тайи ин солњо 

ќаламрави Ислом густариш ёфт. Дар ин солњо 

Муъовия (р) ба Cанги Ќибрис рафт ва Умар (р) Cанг аз 

тариќи дарёро манъ карда буд ва Усмон (р) ба он 

иCоза дод ва ОзарбойCон, Арманистон, Кобул ва 

СиCистон ва дигар сарзаминњо дар замони хилофати ў 

фатњ шуданд ва Cанги бузурги Зотуссаворї дар 

замони ў рух дод. 

Усмон (р) МасCидуннабї ва МасCидул-њаромро 

тавсеъа дод ва бузургтарин тавсеъа дар замони 

хилофати рошидин ва дар даврони Усмон ибни 

Аффон (р) иборатанд аз: 

1. Абдуррањмон ибни Самура мегўяд: -Ваќте 

Паёмбар (с) лашкари Алъусраро омода мекард, Усмон 

(р) бо њазор динор омад ва ин динорњоро дар домани 

Паёмбар (с) рехт. Ў мегўяд: -Паёмбар (с) ин 

динорњоро зерурў мекард ва фармуд:  

 - «Писари Аффон баъд аз имрўз њар коре 

бикунад ба ў зиёне намерасонад» ва чанд бор ин 

Hумларо такрор кард

85

. 

2.  Абумўсои Ашъарї (р) мегўяд: -Усмон (р) 

дари Паёмбар (с)-ро зад. Паёмбар (с) фармуд: 

«Дарро боз кун ва ўро ба бињишт мужда бидењ,  ба 

хотири балое, ки пеш меояд»

86

. 

3. Анас мегўяд: -Паёмбар (с) ба њамроњи 

Абубакр ва Умар (р) ва Усмон (р) боли кўњи Уњуд 

                                                 

85

 . Имом Ањмад дар 63/5 онро ривоят кардааст ва яке аз ровиёни 

он Касир ибни Абукасир мавлои Абдуррањмон ибни Самура аст, ки 

худ фарди ношинохтае аст. Албонї ин њадисро њасан донистааст. 

Мишкотул-масобињ, 6064. 

86

 . Бухорї, боби «Маноќиби Усмон », њадиси 3695 ва Муслим 

китоби «Фазоилус-сањоба», њадиси 2403.  
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бо Усмон баробар ќарор дињад. Њама Усмонро бартар 

мешумурданд ва њама ба Усмон ибни Аффон (р) 

байъат карданд».  

Имом Ањмад ибни Њанбал мегўяд:  

- «Њама ба и(моъ бо Усмон (р) байъат карданд ва 

байъати ў аз байъати њама муњкамтар буд

81

». 

 

Ном ва насаби Усмон (р) 

 

Ў Усмон ибни Аффон ибни Абуос ибни Умайя 

ибни Абдушамс ибни Абдуманоф аст ва дар Ибни 

Маноф насабаш бо насаби Паёмбар (с) мепайвандад 

ва модараш Арво духтари Кариз духтари Рабиъа аст 

ва модаркалонаш Умми Њаким духтари 

Абдулмутталиб аммаки Паёмбар (с) аст

82

. 

Лаќаби Усмон Зиннурайн аст, зеро ки бо ду 

духтари Паёмбар (с) Руќия ва Умми Кулсум издивоM 

кард

83

. Кунияташ Абуабдуллоњ ва Абуумар аст. Ў дар 

садри Ислом ба дасти Абубакри Сиддиќ (р) мусалмон 

шуд

84

 ва ба Њабаша ва баъд ба Мадина њиMрат кард. 

Аќидаи ањли суннат ин аст, ки њар кас Алиро бар 

Абубакр ва Умар муќаддам бидорад, бидъатгузор ва 

гумроњ аст ва њар кас Алиро бар Усмон муќаддам 

намояд, хато кардааст ва ањли суннат чунин касеро 

гумроњ ва ањли бидъат намедонанд, гарчи баъзе аз 

уламо ба шиддат бар зидди касе, ки Алиро бар Усмон 

муќаддам бидонад, сухан гуфтаанд ва баён кардаанд, 

ки њар кас Алиро ба Усмон муќаддам бидонад, ў фикр 

мекунад, ки сањобагон ба амонат хиёнат кардаанд, 

чунки онњо Усмонро бар Алї бартарї дода, ба унвони 

халифа интихоб карданд.  

 

                                                 

81

 . Манбаъи гузашта. 

82

 . Маърифатус-сањоба, 235/1. 

83

 . Њамон манбаъ.  245/2. 

84

 . Ал-исобат,  455/2. 
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Абдуллоњ ибни Абисарњ чанд рўз дар Зотуссаворї 

иќомат кард ва сипас зафармандона  бозгашт. 

 

Њодисаи  Љир)ир ва барбарњо бо 

мусалмонон 

 

Ваќте мусалмонон бо як лашкари бист њазор 

нафарї бо фармондењии Абдуллоњ ибни Абисарњ ба 

сўйи Африќо рафтанд, Абдуллоњ ибни Умар ва 

Абдуллоњ ибни Зубайр низ дар лашкари Абдуллоњ 

ибни Абисарњ буданд. Подшоњи барбарњо ЉирDир бо 

як лашкари саду бист њазор нафарї ё дусад њазор 

нафарї барои муќобилаи мусалмонон ба сўйи онњо 

омад. Ваќте њар ду лашкар рў ба рў ќарор гирифтанд, 

ЉирDир ба лашкар фармон дод, то мусалмонњоро 

муњосира кунанд. Бинобар ин, мусалмонњо дар 

вазъияти бисёр сахт ва вањшатноке ќарор гирифтанд. 

Абдуллоњ ибни Зубайр мегўяд:  

- «Аз пушти сафњо ба подшоњ ЉарDир нигоњ 

кардам, ў ба аспе савор буд ва ду каниз бо парњои 

товус ўро соя карда буданд. Пеши Абдуллоњ ибни 

Абусарњ рафтам ва аз ў хостам, ки нафаронеро 

њамроњи ман бифиристад, ки маро аз пушт њимоят 

кунанд, то худамро ба подшоњ бирасонам.  

Ў гурўње аз мардони далерро бо ман њамроњ кард 

ва ба онњо дастур дод, то аз пушти сари ман 

муроќибат кунанд. Ман пеш рафтам, то ин ки сафњоро 

ба сўйи ў шикофтам ва онњо гумон мекарданд, ки 

мехоњам паёмеро ба подшоњ бирасонам ва ваќте ба ў 

наздик шудам, аз ман эњсоси хатар кард ва бар аспаш 

савор шуд ва пой ба гурез нињод. Ман ба ў расидам ва 

найзае ба ў задам ва ў захмї шуд, сипас бо 

шамшерам вайро аз пой афтондам ва сарашро 

гирифта ва нўги найза  кардам ва  такбир гуфтам. 

Ваќте барбарњо инро диданд, пароканда шуданд ва 

мисли гурба пой ба гурез гузоштанд. Мусалмонон 
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онњоро дунбол карда мекуштанд ва асир мекарданд 

ва ѓаниматњо ва амволи зиёде ба даст оварданд ва 

нафарони зиёдеро ба асирї гирифтанд ва ин воќеъа 

дар шањре ба номи Сабитла, ки ба масофаи ду рўз аз 

Ќиравон дур аст, рух дод ва ин аввалин иттифоќе буд, 

ки Абдуллоњ ибни Зубайр (р)-ро маъруф кард. 

 

Муњимтарин корњои Усмон ибни 

Аффон (р) 

 

1- Тавсеъаи Мас)иди Набавї (с). 

2- Сохтани аввалин киштии )ангї. 

3-  Ќуръонро бори дигар )амъоварї кард, вале ин 

бор онро дар як мусњаф ќарор дод ва нусхањое аз он 

навишт ва ба шањрњои исломї фиристод ва як нусха 

аз онро пеши худ гузошт ва то ба имрўз мусњаф ба 

Усмон (р) нисбат дода мешавад ва мегўянд, ки  

Мусњафи Усмонї, зеро ифтихори )амъовариашро ў 

доштааст. 

 

Оѓози фитна 

 

     Фитна дар  соли 34-њи)рї, ваќте ки баъзе аз 

афроди )оњил ва оммї хостанд бар зидди Усмон ибни 

Аффон (р) шўриш кунанд, оѓоз шуд. Ў онњоро гирифт 

ва сарзаниш кард ва сипас рањо кард, аммо онњо боз 

наистоданд, балки бештар омодагї гирифта ва бори 

дуввум дар соли 35-њи)рї аз сарзамини худ њаракат 

карданд. Онњо чунин вонамуд мекарданд, ки гўё 

мехоњанд ба ња) бираванд. Омаданд ва вориди 

Мадина шуда ва Амирулмўъминин Усмон ибни Аффон 

(р)-ро дар хонааш муњосира карданд, то ин ки баъд аз 

чињил рўзи муњосира, ўро куштанд ва дар тайи рўзњое, 

ки вай дар муњосира буд, ўро аз њама чиз, њатто аз 

намоз хондан дар мас)ид боздоштанд. 
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ин дастурро и*ро кунад ва оё агар онњоро ба  ќатл 

бирасонад, ўро зинда мегузоранд? Шакку шубњае 

нест, ки чунин ривоят дурўѓ,  сохтаву бофта аст. 

 

Бозгашт ба ривояти сањењ 

  

Мардум ба иттифоќ бо Усмон (р) байъат карданд 

ва ў баъд аз Абубакр (р) ва Умар (р) аз њамаи 

сањобагон бартар ва афзал аст, зеро Ибни Умар (р) 

мегўяд:  

- «Мо баъд аз Паёмбари Худо (с) ње6 касеро бо 

Абубакр (р) баробар ќарор намедодем ва сипас Умар 

(р) ва сипас Усмон (р)-ро аз њама бартар 

медонистем ва баќияи асњоби Паёмбар (с)-ро аз 

якдигар бартар намешумурдем

78

». 

Ва дар ривояти Табаронї омадааст, ки ў гуфт:  

- «Паёмбар (с) (ин фазилат додани моро) 

мешунид, аммо эътироз намекард

79

.» 

Ва Абдуллоњ ибни Масъуд (р) дар мавриди байъат 

бо Усмон (р) мегўяд:  

- «Мо масъулияти амрро ба касе супурдаем, ки 

дорои бартарї аст

80

». 

Бинобар ин, Имом Аюб ибни Абутамим 

Ассихтиёнї ва Имом Ањмад ва Имом Дорулќутнї 

мегўянд: 

- «Њар кас Алї (р)-ро бар Усмон муќаддам дорад, 

муњо@ирин ва ансорро тањќир кардааст, зеро 

Абдуррањмон ибни Авф гуфт: -Ње@ хонае аз хонањои 

ансор ва муњо@иронро нагузоштаам, магар он ки 

вориди он шудаам ва ње@ касеро нидидаам, ки касеро 

                                                 

78

 . Бухорї. Фазоилус-сањоба,  боби «Маноќиби Усмон (р) », њадиси 

3697. 

79

 . Ал- Кабир. МўъCаму- т-Табаронї. 13132/12. Ас- суннату хилол, 

сањ 398 . Ибни Абуосим. Вас-суннату, 553 ва Албонї санади онро 

сањењ донистааст. 

80

 . Ассуннату хилол, сањ 320. 
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- Аввал: Ў хешовандонашро вазифа ва маќом дод. 

- Дуввум: Абузарро ба Рабаза бадарѓа кард

105

. 

- Саввум: Додани аз пан0 як ќисми  (хумси) 

ѓанимати 0ангї  дар Африќо ба Марвон ибни Њакам. 

- Чањорум: Сўхтани нусхањои мухталифи Ќуръон 

ва таъйини як нухса аз Ќуръони ма0ид барои тамоми 

мардум. 

- Пан0ум: Задани Ибни Масъуд то он, ки шикамаш 

дарид ва задани Аммор ибни Ёсир то 0ое, ки 

пањлўњояш шикаст. 

- Шашум: Густариш додани чарогоњи шутурони 

байтулмол. 

- Њафтум: Комил хондани намоз дар сафар. 

- Њаштум: Гурез аз 0анги Уњуд. 

- Нўњум: Њузур надоштанаш дар 0анги Бадр. 

- Дањум: Њузур надоштанаш дар Байъатур-ризвон. 

- Ёздањум: Накуштани Убайдуллоњ ибни Умар ба 

ќисоси куштани Њурмузон. 

- Дувоздањум: Зиёд кардани азони дуввум дар 

рўзи 0умъа, ки ин азон дар замони Паёмбар (с) ва 

Абубакру Умар набуд ва фаќат як азон гуфта мешуд. 

- Сездањум: Паёмбар (с) Њакам – падари 

Марвонро бадарѓа кард ва Усмон (р) ўро бозгардонд. 

Ва чизњои дигар њаст монанди ин, ки мегўянд 

Усмон (р) дар њамон зинаи  минбар менишаст, ки 

Паёмбар (с) дар он менишаст. Паёмбар (с) бар зинаи 

авали минбар меистод ва суханронї мекард, баъд аз 

ў (с) Абубакр (р) дар зинаи  дуввум ќарор мегирифт ва 

ваќте Усмон (р) омад, ба њамон зинаи аввал боло 

рафт ва баъд аз ў то ба имрўз чунин аст. Њамчунин 

гуфтаанд, ки Умар (р) бо дурра мезад ва Усмон (р) бо 

шаллоќ мезад. Ва гуфтаанд Усмон (р) Абудардоъро, 

ки яке аз асњоби Паёмбар (с) буд, озор дод ва дигар 

чизњо ва эътирозоте, ки бар Усмон (р) мешавад, ки 

                                                 

105

. Рабаза дар фосилаи аз  рўз аз Мадина ба  сўйи Макка  аст, 

Мўъ5ам-л-булдон, 24/2.  
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Сабабњои фитна 

 

Сабаби аввал: 

Сабаб ва омили аслии ин фитнањо марди яњудие 

бо номи Абдуллоњ ибни Сабаъ буд

92

. 

Мутаќаддимин бар ву8уди ин шахсият иттифоќи 

назар доштаанд ва фирќае аз ањли бидъатро ба 

Абдуллоњ ибни Сабаъ нисбат додаанд ва онро 

«сабаъия» ё «сабоия» номидаанд ва аќидањо ва 

боварињои хоссеро ба ин фирќа нисбат додаанд. 

Аммо ин аќидањо аз доираи ташаййюъ берун 

намеравад. Вале касе, ки саъй карда ин њодисаро 

инкор кунад ва дар садри инкори ву8уди ин шахсият 

ќарор дорад,    фарде аст ба номи Муртазо Аскарї, ки 

дар китобаш «Абдуллоњ ибни Сабаъ ва афсонањои 

дигар», онро инкор кардааст. Тоњо Њусайн дар 

китобаш «Алї ва бануњу» низ ву8уди ин шахсиятро 

инкор кардааст. Бояд гуфт, ки Тоњо Њусайн тибќи 

одаташ чизњои яќинї ва мусалламро инкор мекунад, 

чунонки дар китобаш «Аш- шиърул-арабий

93

» инро 

инкор карда, ки Иброњим (а) ва Исмоил (а) Каъбаро 

сохтаанд ва мегўяд: -Ќуръони карим инро барои мо 

мегўяд, вале лозим нест, ки бигўем ин иттифоќ 

афтодааст. Пас Тоњо Њусайн дар њама чиз роњи шак ва 

шубњаро  дар пеш гирифтааст. 

Аммо Аскарї кушиш намуда то мардумро фиреб 

дињад, зеро ў чунон мепиндорад, ки равиши ў илмї 

аст ва ањодис ва ривоятњоеро Lамъоварї карда, ки 

Ибни Сабаъро ном бурдаанд ва мегўяд, ки  њамаи ин 

ривоятњо аз тариќи Сайф ибни Умар омадаанд ва 

Сайф як фарди дурўѓгў аст, пас Ибни Сабаъ вуLуде 

надоштааст. 

                                                 

92

 . «Абдуллоњ ибни Сабаъ, њал њия њаќиќатун ам хаёл?» 

93

 . Нигоњ кунед ба сањ.  26 ин китоб. 
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Аммо сухани ў ба чанд далел ботил аст, ки 

иборатанд аз: 

- «Бисёре аз муаррихон ва муњаддисони шиъа дар 

китобњояшон гуфтаанд, ки ин шахсият вуAуд 

доштааст». 

Навбахтї дар китобаш «Фираќуш-шиъа» баъд аз 

баёни суханони Ибни Сабаъ мегўяд: Ва ин фирќа 

«сабаъия» номида мешавад, яъне ёрони Абдуллоњ 

ибни Сабаъ

94

 (ва Навбахтї дар ќарни саввуми њи2рї 

вафот кардааст). Ал- Кишї дар китобаш «Ри#олуш-

шиъа» аз Абу 2аъфар ривоят мекунад, ки Абдуллоњ 

ибни Сабаъ даъвои пайѓамбарї мекард ва ў иддаъо 

мекард, ки Амирулмўъминин Алї ибни Абутолиб  Худо 

аст

95

. Ва  як ривояти дигар аз Љаъфари Содиќ (р)   

ривоят карда, ки дар он аз Ибни Сабаъ ном бурда 

шудааст ва беш аз пан2 ривоят дар ин маврид баён 

кардааст. 

Њамчунин шахсони зерин аз уламои шиъа 

ривоятњое зикр кардаанд ва Ибни Сабаъро ном 

бурдаанд: 

- Шайх  Саддуќ дар китобаш «Ман ло яњзуруњул-

фаќињ

96

». 

-  Шайх Тўсї  дар «Шайхут-тоифа

97

». 

-  Ма2лисї -  алломаи маъруфи  шиъа

98

. 

-  Нурии Табарсї

99

. 

Ва бисёри дигаре, ки онњоро барои он, ки бањс 

дароз нашавад, ном намебарам

100

. 

                                                 

94

 . Фираќу-ш-шиъа, сањ 22. 

95

 . Кишї. Ри2ол, сањ 98.  

96

 . Ривояти  955. 

97

 . Тўсї. Ри2ол, сањ 1. 

98

 . Бињорул-анвор,  146/42 – 210/51. 

99

 . Мустадраку-л-васоил,  169/18. 

100

 . Аз ањли суннат њамаи онњое, ки таърихи ин ќисматро 

навиштаанд, Ибни Сабаъ ва таъсири ўро  дар ин ќисмат  ёдоварї  

кардаанд ва фаќат нависандагони ахири шиъа ву2уди Ибни 
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- «Савганд ва Худо, онњо ба хотири чизњое бар 

Усмон (р) эътироз карданд, ки агар Умар (р) онњоро 

ан>ом медод, ње> кас чизе намегуфт». 

Пас чаро бар Усмон (р) эътироз карда ва бо ў 

душманї варзиданд? Зеро Усмон (р) гузашткору 

њалим буд ва хатои онњоро мебахшид ва онњоро 

пурсуAўву бозAўї намекард. 

 

Сабаби чањорум: 

 

Баъзе аз ќабилањо аз раёсати Ќурайш хашмгин 

буданд. Ќабилањои арабе, ки ба Ислом гаравида 

буданд, бахусус онњое, ки баъзе аз афродашон аз дин 

баргаштанд ва сипас бо зўри  шамшер дубора 

Исломро ќабул карданд, баъзе њаќиќатан мусалмон 

шуданд ва баъзе ба ночор ба Ислом тан доданд ва 

баъзе дар њоле мусалмон шуданд, ки дар дилашон 

чизе буд. Бинобар ин нафарон дўст надоштанд, ки 

њамеша раёсат бо Ќурайш бошад ва аз ин нороњат 

буданд ва мегуфтанд чаро раёсат аз они Ќурайш аст? 

Бинобар ин, Ибни Халдун мегўяд: «Баъзе аз ќабилањо 

мехостанд бар Ќурайш раёсат кунанд, бинобар ин, 

ба волиён ва фармондорон таъна мезаданд

104

» ва 

нармрафтории Усмон (р) бењтарин фурсат барои онњо 

Aињати расидан ба њадафашон буд. 

Инњо муњимтарин омилњо ва сабабњои фитна буд 

ва сабабњои дигаре њам њаст, ки онро баён намекунам, 

то бањс ба дарозо накашад.  

 

Эътирозњое, ки бар Усмон (р) шудааст 

 

Айбгирињо ва эътирозњои бар њукумати Усмон (р) 

шударо ба таври хулоса баён мекунем, сипас онњоро 

муфассал шарњ медињем. 

                                                 

104

.  Тањќиќу мавоќифус-сањобати фил-фитнати, 365/1. 
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намедонистанд, зери таъсири ин чизњо ќарор 

мегирифтанд ва кинаи Усмон (р)-ро ба дил гирифтанд. 

 

Сабаби дуввум: 

 

Сабаби дуввуми пайдоиши фитна, осоиш ва 

рифоње буд, ки дар замони Усмон (р) уммати 

исломиро фаро гирифта буд. Чунонки Њасани Басрї 

мегўяд: -Камтар рўзе бар мардум мегузашт, магар 

он ки дар он рўз чизи хуберо таќсим намекарданд, 

садо зада мешуд: -Эй бандагони Худо,  биёед ва 

сањмияи асали худро бигиред, эй бандагони Худо, 

биёед ва сањмияи пули худро бигиред

103

. Ин рифоњ ва 

сериву пурї аз он 0ињат буд, ки 0ињод дар замони 

Усмон (р) дар ав0и худ ќарор дошт ва амволи 

фаровоне ба даст меомад ва мардум дар рифоњ 

ќарор гирифтанд ва маъмулан, рифоњ чунин чизњоеро 

дар пай дорад, яъне шикоят кардан, ќабул накардани 

чизњое њастанд, ки бар асари фаровонї ва осоиштагї 

ба ву0уд меоянд, зеро мардум маѓрур мешаванд ва 

сипас намегузоранд. 

 

Сабаби саввум: 

 

Тафовути табиъат ва хулќи Усмон (р) бо табиъат 

ва хулќи Умар (р). 

Умар (р) сахтгир буд ва Усмон (р) бурдбор ва 

мењрубон буд, аммо чунон ки бисёре даъво мекунанд, 

заъиф ва нотавон набуд, балки ў бурдбор ва 

гузашткунанда буд. Бинобар ин, ваќте ўро дар хонааш 

муњосира карданд, гуфт:  

- «Оё медонед, чї чизе ба шумо 3уръат дода, то 

бар зидди ман бархезед? Танњо чизе, ки ба шумо 

3уръати густохї дода, бурдбории ман аст». 

Ва Абдуллоњ ибни Умар (р) гуфт:  

                                                 

103

 . Тањќиќу мавоќифус-сањобати фил-фитнати, 360/1. 
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Абдуллоњ ибни Сабаъ аслан аз яњудиёни Яман 

буд, ки ба зоњир мусалмон шуд, сипас санги шиъаи 

Алї буданро ба сина зад ва фирќаи сабаъия, ки 

мегуфтанд, ки Алї (р) Худост. Онњо касоне буданд, ки 

пеши Алї ибни Абутолиб (р)  омаданд ва ба ў 

гуфтанд:  

- «Ту, Ў њастї».  

Алї гуфт:  

- «Ў кист?» 

 Гуфтанд:  

- «Ту Аллоњ њастї».  

Он гоњ Алї бо ѓуломаш  Ќанбар дастур дод то 

чуќурие биканад ва дар он оташ даргиронад ва гуфт:  

  

Ламмо раайтул-амра амран мункаран, 

А//и/ту норий ва даъавту Ќанбаран. 

 

Њангоме, ки корро бисёр мункар дидам,  

Оташамро равшан карда ва Ќанбарро садо задам 

(то онњоро дар оташ бисўзонад).  

Ва Алї (р) гуфт:  

- «Њар кас аз ин гуфта боз нагардад, ўро дар оташ 

месўзам». Бинобар ин, бисёр аз онњоро дар оташ 

сўзонд ва баъзе гурехтанд ва Абдуллоњ ибни Сабаъ 

низ гурехт ва гуфтаанд, ки ў кушта шуд. Валлоњу 

аълам! 

Ибни Сабаъ баъзе аз аќидањои яњудиятро матрањ 

мекард. Монанди раWъат (бозгашт) ва васї ва ин, ки 

имомат фаќат ба як хонавода таъаллуќ дорад. Ў 

барои нашри аќидањояш аз бодиянишинњо истифода 

мекард, бинобар ин, дурўѓњоеро миёни онњо пањн 

мекард ва даъво мекард, ки Усмон (р)  чунину чунон 

кардааст ва ў ва њамкоронаш номањое менавиштанд 

ва ба дурўѓ ба асњоби Паёмбар (с) нисбат медоданд. 

                                                                                                          

Сабаъро инкор кардаанд ва баъзе аз нависандагони  ањли суннат 

аз онњо пайравї намудаанд.  
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Ва номањое ба Зубайр ва Талња ва Оиша (р) ва дигар 

сањобагон  нисбат доданд ва ба дурўѓ мўњри онњоро 

дар номањо мезаданд. Њамаи ин корњоро барои ин 

мекарданд, ки мардум ба Усмон (р) эътироз кунанд ва 

аз сиёсати ў шикоят намоянд. Дар гузашта дастгоњњои 

иртиботї њамонанди имрўз (радио, оинаи нилгун…) 

вуGуд надошт ва касоне, ки ин ахбор ба онњо мерасид, 

бодиянишинон буданд ва онњо ин хабарњоро ќабул 

мекарданд ва таъйид менамуданд. Бинобар ин, 

шахсони бадбахти зиёде ба ў рўй оварданд ва ў ба 

афроди камсинну сол ва камтаGриба мегуфт:  

- «ТаъаGGуб аст аз касе, ки мегўяд Исо (а) 

бармегардад ва инро такзиб мекунад, ки Муњаммад (с) 

бармегардад ва њол он, ки Худованди мутаъол 

мефармояд: «Инналлазї фараза ъалайкал-Ќуръона 

лароддука ило маъодин. Ќул рабї аъламу ман 5оа 

билњудо ва ман њува фи залолин мубин.»  

«Он касе, ки бар ту Ќуръонро фарз кард, туро 

ба 5ойгоњат (зодгоњат Макка, фотењ ва зафарманд 

ва пирўз) бозмегардонад! Бигу: Парвардигори ман 

аз њама бењтар медонад чї касе (барномаи) њидоят 

оварда ва чї касе дар гумроњии ошкор аст».  

               

(Сураи Ќасас, ояти 85) 

 

Пас Муњаммад (с) ба бозгашт аз Исо (а) 

сазовортар аст». 

Ва мегуфт: - «Дар гузашта њазор пайѓамбар 

будааст ва њар пайѓамбар васї ва 5онишине 

доштааст ва Алї васии Муњаммад (с) аст». 

Мардумоне аз ќишрњои мухталиф даъвати ўро 

ќабул карданд ва ў баъзеро, ки њадафњои ўро 

фањмида буданд, даъватгар ќарор дод ва онњо ба 

аќидањои ў даъват мекарданд. 

Аз Gумла касоне, ки дар нашр ва густариши 

даъвати вай иштирок доштанд: Гофиќї ибни Њарб, 

Абдуррањмон ибни Удайси Балавї, Кинона ибни 
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Бишр, Савдон ибни Њимрон, Абдуллоњ ибни Зайд ибни 

Варќоъ, Амр ибни Њумќи Хазоъї, Њирќус ибни Зоњир, 

Њаким ибни Љубла, Ќутайраи Сукунї ва дигарон 

буданд

101

. 

Масруќ мегўяд: Оиша (р) гуфт:  

- «Усмон (р)  чун либоси тоза аз олудагї пок буд, 

сипас шумо ўро мисли гўсфанд сар буридед».  

Масруќ ба ў гуфт:  

- «Ин кори худат буд, ба мардум нома  навиштї 

ва онњоро фармон медодї то бар зидди Усмон шуриш 

кунанд». 

 Оиша (р)  гуфт:  

- «Савганд ба Худое, ки мўъминон ба Ў имон 

овардаанд ва кофирон ба Ў куфр варзидаанд, ман то 

кунун хурдтарин чизе барояшон нанавиштаам». 

Аъмаш мегўяд:  

- «Абдуллоњ ибни Сабаъ аз номи Оиша (р) нома 

навишта буд

102

 ва номањое ба дурўѓ навишта мешуд 

ва ба сањобагони  Паёмбари Худо (с) нисбат дода 

мешуд ва дар њамаи ин номањо Усмон (р) танќид 

мешуд». 

Абдуллоњ ибни Сабаъ дар шањрњои мухталиф 

пайравоне дошт ва онњо барои ў нома менавиштанд 

ва ў барои онњо нома менавишт ва барои њамдигар 

низ нома менавиштанд, ки валї ва њоким ба дастури 

Усмон бо мо чунин кард ва ѓайра  ба Мадина рафтем, 

Усмон бо мо чунон кард, Усмон бо асњоби Муњаммад 

(с) фалон кард, номае аз Зубайр ибни Аввом ба дасти 

мо расидааст, Алї ибни Абутолиб паёме барои мо 

фиристодааст,  Оиша (р) номае барои мо 

фиристодааст, аз фалон ба мо нома расидааст. 

Бинобар ин, бодиянишинњое, ки Lуз чизи каме аз дин 

                                                 

101

 . Мухтасари «Ат- тўњфатул-исно ъашарияти»,  318. 

102

 . Албидоя ван-нињоя, 204/7, Ибни Касир мегўяд санади ин 

ривоят сањењ аст. 
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Ва номањое ба Зубайр ва Талња ва Оиша (р) ва дигар 

сањобагон  нисбат доданд ва ба дурўѓ мўњри онњоро 

дар номањо мезаданд. Њамаи ин корњоро барои ин 

мекарданд, ки мардум ба Усмон (р) эътироз кунанд ва 

аз сиёсати ў шикоят намоянд. Дар гузашта дастгоњњои 

иртиботї њамонанди имрўз (радио, оинаи нилгун…) 

вуGуд надошт ва касоне, ки ин ахбор ба онњо мерасид, 

бодиянишинон буданд ва онњо ин хабарњоро ќабул 

мекарданд ва таъйид менамуданд. Бинобар ин, 

шахсони бадбахти зиёде ба ў рўй оварданд ва ў ба 

афроди камсинну сол ва камтаGриба мегуфт:  

- «ТаъаGGуб аст аз касе, ки мегўяд Исо (а) 

бармегардад ва инро такзиб мекунад, ки Муњаммад (с) 

бармегардад ва њол он, ки Худованди мутаъол 

мефармояд: «Инналлазї фараза ъалайкал-Ќуръона 

лароддука ило маъодин. Ќул рабї аъламу ман 5оа 

билњудо ва ман њува фи залолин мубин.»  

«Он касе, ки бар ту Ќуръонро фарз кард, туро 

ба 5ойгоњат (зодгоњат Макка, фотењ ва зафарманд 

ва пирўз) бозмегардонад! Бигу: Парвардигори ман 

аз њама бењтар медонад чї касе (барномаи) њидоят 

оварда ва чї касе дар гумроњии ошкор аст».  

               

(Сураи Ќасас, ояти 85) 

 

Пас Муњаммад (с) ба бозгашт аз Исо (а) 

сазовортар аст». 

Ва мегуфт: - «Дар гузашта њазор пайѓамбар 

будааст ва њар пайѓамбар васї ва 5онишине 

доштааст ва Алї васии Муњаммад (с) аст». 

Мардумоне аз ќишрњои мухталиф даъвати ўро 

ќабул карданд ва ў баъзеро, ки њадафњои ўро 

фањмида буданд, даъватгар ќарор дод ва онњо ба 

аќидањои ў даъват мекарданд. 

Аз Gумла касоне, ки дар нашр ва густариши 

даъвати вай иштирок доштанд: Гофиќї ибни Њарб, 

Абдуррањмон ибни Удайси Балавї, Кинона ибни 
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Бишр, Савдон ибни Њимрон, Абдуллоњ ибни Зайд ибни 

Варќоъ, Амр ибни Њумќи Хазоъї, Њирќус ибни Зоњир, 

Њаким ибни Љубла, Ќутайраи Сукунї ва дигарон 

буданд

101

. 

Масруќ мегўяд: Оиша (р) гуфт:  

- «Усмон (р)  чун либоси тоза аз олудагї пок буд, 

сипас шумо ўро мисли гўсфанд сар буридед».  

Масруќ ба ў гуфт:  

- «Ин кори худат буд, ба мардум нома  навиштї 

ва онњоро фармон медодї то бар зидди Усмон шуриш 

кунанд». 

 Оиша (р)  гуфт:  

- «Савганд ба Худое, ки мўъминон ба Ў имон 

овардаанд ва кофирон ба Ў куфр варзидаанд, ман то 

кунун хурдтарин чизе барояшон нанавиштаам». 

Аъмаш мегўяд:  

- «Абдуллоњ ибни Сабаъ аз номи Оиша (р) нома 

навишта буд

102

 ва номањое ба дурўѓ навишта мешуд 

ва ба сањобагони  Паёмбари Худо (с) нисбат дода 

мешуд ва дар њамаи ин номањо Усмон (р) танќид 

мешуд». 

Абдуллоњ ибни Сабаъ дар шањрњои мухталиф 

пайравоне дошт ва онњо барои ў нома менавиштанд 

ва ў барои онњо нома менавишт ва барои њамдигар 

низ нома менавиштанд, ки валї ва њоким ба дастури 

Усмон бо мо чунин кард ва ѓайра  ба Мадина рафтем, 

Усмон бо мо чунон кард, Усмон бо асњоби Муњаммад 

(с) фалон кард, номае аз Зубайр ибни Аввом ба дасти 

мо расидааст, Алї ибни Абутолиб паёме барои мо 

фиристодааст,  Оиша (р) номае барои мо 

фиристодааст, аз фалон ба мо нома расидааст. 

Бинобар ин, бодиянишинњое, ки Lуз чизи каме аз дин 

                                                 

101

 . Мухтасари «Ат- тўњфатул-исно ъашарияти»,  318. 

102

 . Албидоя ван-нињоя, 204/7, Ибни Касир мегўяд санади ин 

ривоят сањењ аст. 
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намедонистанд, зери таъсири ин чизњо ќарор 

мегирифтанд ва кинаи Усмон (р)-ро ба дил гирифтанд. 

 

Сабаби дуввум: 

 

Сабаби дуввуми пайдоиши фитна, осоиш ва 

рифоње буд, ки дар замони Усмон (р) уммати 

исломиро фаро гирифта буд. Чунонки Њасани Басрї 

мегўяд: -Камтар рўзе бар мардум мегузашт, магар 

он ки дар он рўз чизи хуберо таќсим намекарданд, 

садо зада мешуд: -Эй бандагони Худо,  биёед ва 

сањмияи асали худро бигиред, эй бандагони Худо, 

биёед ва сањмияи пули худро бигиред

103

. Ин рифоњ ва 

сериву пурї аз он 0ињат буд, ки 0ињод дар замони 

Усмон (р) дар ав0и худ ќарор дошт ва амволи 

фаровоне ба даст меомад ва мардум дар рифоњ 

ќарор гирифтанд ва маъмулан, рифоњ чунин чизњоеро 

дар пай дорад, яъне шикоят кардан, ќабул накардани 

чизњое њастанд, ки бар асари фаровонї ва осоиштагї 

ба ву0уд меоянд, зеро мардум маѓрур мешаванд ва 

сипас намегузоранд. 

 

Сабаби саввум: 

 

Тафовути табиъат ва хулќи Усмон (р) бо табиъат 

ва хулќи Умар (р). 

Умар (р) сахтгир буд ва Усмон (р) бурдбор ва 

мењрубон буд, аммо чунон ки бисёре даъво мекунанд, 

заъиф ва нотавон набуд, балки ў бурдбор ва 

гузашткунанда буд. Бинобар ин, ваќте ўро дар хонааш 

муњосира карданд, гуфт:  

- «Оё медонед, чї чизе ба шумо 3уръат дода, то 

бар зидди ман бархезед? Танњо чизе, ки ба шумо 

3уръати густохї дода, бурдбории ман аст». 

Ва Абдуллоњ ибни Умар (р) гуфт:  

                                                 

103

 . Тањќиќу мавоќифус-сањобати фил-фитнати, 360/1. 
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Абдуллоњ ибни Сабаъ аслан аз яњудиёни Яман 

буд, ки ба зоњир мусалмон шуд, сипас санги шиъаи 

Алї буданро ба сина зад ва фирќаи сабаъия, ки 

мегуфтанд, ки Алї (р) Худост. Онњо касоне буданд, ки 

пеши Алї ибни Абутолиб (р)  омаданд ва ба ў 

гуфтанд:  

- «Ту, Ў њастї».  

Алї гуфт:  

- «Ў кист?» 

 Гуфтанд:  

- «Ту Аллоњ њастї».  

Он гоњ Алї бо ѓуломаш  Ќанбар дастур дод то 

чуќурие биканад ва дар он оташ даргиронад ва гуфт:  

  

Ламмо раайтул-амра амран мункаран, 

А//и/ту норий ва даъавту Ќанбаран. 

 

Њангоме, ки корро бисёр мункар дидам,  

Оташамро равшан карда ва Ќанбарро садо задам 

(то онњоро дар оташ бисўзонад).  

Ва Алї (р) гуфт:  

- «Њар кас аз ин гуфта боз нагардад, ўро дар оташ 

месўзам». Бинобар ин, бисёр аз онњоро дар оташ 

сўзонд ва баъзе гурехтанд ва Абдуллоњ ибни Сабаъ 

низ гурехт ва гуфтаанд, ки ў кушта шуд. Валлоњу 

аълам! 

Ибни Сабаъ баъзе аз аќидањои яњудиятро матрањ 

мекард. Монанди раWъат (бозгашт) ва васї ва ин, ки 

имомат фаќат ба як хонавода таъаллуќ дорад. Ў 

барои нашри аќидањояш аз бодиянишинњо истифода 

мекард, бинобар ин, дурўѓњоеро миёни онњо пањн 

мекард ва даъво мекард, ки Усмон (р)  чунину чунон 

кардааст ва ў ва њамкоронаш номањое менавиштанд 

ва ба дурўѓ ба асњоби Паёмбар (с) нисбат медоданд. 

                                                                                                          

Сабаъро инкор кардаанд ва баъзе аз нависандагони  ањли суннат 

аз онњо пайравї намудаанд.  
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Аммо сухани ў ба чанд далел ботил аст, ки 

иборатанд аз: 

- «Бисёре аз муаррихон ва муњаддисони шиъа дар 

китобњояшон гуфтаанд, ки ин шахсият вуAуд 

доштааст». 

Навбахтї дар китобаш «Фираќуш-шиъа» баъд аз 

баёни суханони Ибни Сабаъ мегўяд: Ва ин фирќа 

«сабаъия» номида мешавад, яъне ёрони Абдуллоњ 

ибни Сабаъ

94

 (ва Навбахтї дар ќарни саввуми њи2рї 

вафот кардааст). Ал- Кишї дар китобаш «Ри#олуш-

шиъа» аз Абу 2аъфар ривоят мекунад, ки Абдуллоњ 

ибни Сабаъ даъвои пайѓамбарї мекард ва ў иддаъо 

мекард, ки Амирулмўъминин Алї ибни Абутолиб  Худо 

аст

95

. Ва  як ривояти дигар аз Љаъфари Содиќ (р)   

ривоят карда, ки дар он аз Ибни Сабаъ ном бурда 

шудааст ва беш аз пан2 ривоят дар ин маврид баён 

кардааст. 

Њамчунин шахсони зерин аз уламои шиъа 

ривоятњое зикр кардаанд ва Ибни Сабаъро ном 

бурдаанд: 

- Шайх  Саддуќ дар китобаш «Ман ло яњзуруњул-

фаќињ

96

». 

-  Шайх Тўсї  дар «Шайхут-тоифа

97

». 

-  Ма2лисї -  алломаи маъруфи  шиъа

98

. 

-  Нурии Табарсї

99

. 

Ва бисёри дигаре, ки онњоро барои он, ки бањс 

дароз нашавад, ном намебарам

100

. 

                                                 

94

 . Фираќу-ш-шиъа, сањ 22. 

95

 . Кишї. Ри2ол, сањ 98.  

96

 . Ривояти  955. 

97

 . Тўсї. Ри2ол, сањ 1. 

98

 . Бињорул-анвор,  146/42 – 210/51. 

99

 . Мустадраку-л-васоил,  169/18. 

100

 . Аз ањли суннат њамаи онњое, ки таърихи ин ќисматро 

навиштаанд, Ибни Сабаъ ва таъсири ўро  дар ин ќисмат  ёдоварї  

кардаанд ва фаќат нависандагони ахири шиъа ву2уди Ибни 

 111 

- «Савганд ва Худо, онњо ба хотири чизњое бар 

Усмон (р) эътироз карданд, ки агар Умар (р) онњоро 

ан>ом медод, ње> кас чизе намегуфт». 

Пас чаро бар Усмон (р) эътироз карда ва бо ў 

душманї варзиданд? Зеро Усмон (р) гузашткору 

њалим буд ва хатои онњоро мебахшид ва онњоро 

пурсуAўву бозAўї намекард. 

 

Сабаби чањорум: 

 

Баъзе аз ќабилањо аз раёсати Ќурайш хашмгин 

буданд. Ќабилањои арабе, ки ба Ислом гаравида 

буданд, бахусус онњое, ки баъзе аз афродашон аз дин 

баргаштанд ва сипас бо зўри  шамшер дубора 

Исломро ќабул карданд, баъзе њаќиќатан мусалмон 

шуданд ва баъзе ба ночор ба Ислом тан доданд ва 

баъзе дар њоле мусалмон шуданд, ки дар дилашон 

чизе буд. Бинобар ин нафарон дўст надоштанд, ки 

њамеша раёсат бо Ќурайш бошад ва аз ин нороњат 

буданд ва мегуфтанд чаро раёсат аз они Ќурайш аст? 

Бинобар ин, Ибни Халдун мегўяд: «Баъзе аз ќабилањо 

мехостанд бар Ќурайш раёсат кунанд, бинобар ин, 

ба волиён ва фармондорон таъна мезаданд

104

» ва 

нармрафтории Усмон (р) бењтарин фурсат барои онњо 

Aињати расидан ба њадафашон буд. 

Инњо муњимтарин омилњо ва сабабњои фитна буд 

ва сабабњои дигаре њам њаст, ки онро баён намекунам, 

то бањс ба дарозо накашад.  

 

Эътирозњое, ки бар Усмон (р) шудааст 

 

Айбгирињо ва эътирозњои бар њукумати Усмон (р) 

шударо ба таври хулоса баён мекунем, сипас онњоро 

муфассал шарњ медињем. 

                                                 

104

.  Тањќиќу мавоќифус-сањобати фил-фитнати, 365/1. 
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- Аввал: Ў хешовандонашро вазифа ва маќом дод. 

- Дуввум: Абузарро ба Рабаза бадарѓа кард

105

. 

- Саввум: Додани аз пан0 як ќисми  (хумси) 

ѓанимати 0ангї  дар Африќо ба Марвон ибни Њакам. 

- Чањорум: Сўхтани нусхањои мухталифи Ќуръон 

ва таъйини як нухса аз Ќуръони ма0ид барои тамоми 

мардум. 

- Пан0ум: Задани Ибни Масъуд то он, ки шикамаш 

дарид ва задани Аммор ибни Ёсир то 0ое, ки 

пањлўњояш шикаст. 

- Шашум: Густариш додани чарогоњи шутурони 

байтулмол. 

- Њафтум: Комил хондани намоз дар сафар. 

- Њаштум: Гурез аз 0анги Уњуд. 

- Нўњум: Њузур надоштанаш дар 0анги Бадр. 

- Дањум: Њузур надоштанаш дар Байъатур-ризвон. 

- Ёздањум: Накуштани Убайдуллоњ ибни Умар ба 

ќисоси куштани Њурмузон. 

- Дувоздањум: Зиёд кардани азони дуввум дар 

рўзи 0умъа, ки ин азон дар замони Паёмбар (с) ва 

Абубакру Умар набуд ва фаќат як азон гуфта мешуд. 

- Сездањум: Паёмбар (с) Њакам – падари 

Марвонро бадарѓа кард ва Усмон (р) ўро бозгардонд. 

Ва чизњои дигар њаст монанди ин, ки мегўянд 

Усмон (р) дар њамон зинаи  минбар менишаст, ки 

Паёмбар (с) дар он менишаст. Паёмбар (с) бар зинаи 

авали минбар меистод ва суханронї мекард, баъд аз 

ў (с) Абубакр (р) дар зинаи  дуввум ќарор мегирифт ва 

ваќте Усмон (р) омад, ба њамон зинаи аввал боло 

рафт ва баъд аз ў то ба имрўз чунин аст. Њамчунин 

гуфтаанд, ки Умар (р) бо дурра мезад ва Усмон (р) бо 

шаллоќ мезад. Ва гуфтаанд Усмон (р) Абудардоъро, 

ки яке аз асњоби Паёмбар (с) буд, озор дод ва дигар 

чизњо ва эътирозоте, ки бар Усмон (р) мешавад, ки 

                                                 

105

. Рабаза дар фосилаи аз  рўз аз Мадина ба  сўйи Макка  аст, 

Мўъ5ам-л-булдон, 24/2.  
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Сабабњои фитна 

 

Сабаби аввал: 

Сабаб ва омили аслии ин фитнањо марди яњудие 

бо номи Абдуллоњ ибни Сабаъ буд

92

. 

Мутаќаддимин бар ву8уди ин шахсият иттифоќи 

назар доштаанд ва фирќае аз ањли бидъатро ба 

Абдуллоњ ибни Сабаъ нисбат додаанд ва онро 

«сабаъия» ё «сабоия» номидаанд ва аќидањо ва 

боварињои хоссеро ба ин фирќа нисбат додаанд. 

Аммо ин аќидањо аз доираи ташаййюъ берун 

намеравад. Вале касе, ки саъй карда ин њодисаро 

инкор кунад ва дар садри инкори ву8уди ин шахсият 

ќарор дорад,    фарде аст ба номи Муртазо Аскарї, ки 

дар китобаш «Абдуллоњ ибни Сабаъ ва афсонањои 

дигар», онро инкор кардааст. Тоњо Њусайн дар 

китобаш «Алї ва бануњу» низ ву8уди ин шахсиятро 

инкор кардааст. Бояд гуфт, ки Тоњо Њусайн тибќи 

одаташ чизњои яќинї ва мусалламро инкор мекунад, 

чунонки дар китобаш «Аш- шиърул-арабий

93

» инро 

инкор карда, ки Иброњим (а) ва Исмоил (а) Каъбаро 

сохтаанд ва мегўяд: -Ќуръони карим инро барои мо 

мегўяд, вале лозим нест, ки бигўем ин иттифоќ 

афтодааст. Пас Тоњо Њусайн дар њама чиз роњи шак ва 

шубњаро  дар пеш гирифтааст. 

Аммо Аскарї кушиш намуда то мардумро фиреб 

дињад, зеро ў чунон мепиндорад, ки равиши ў илмї 

аст ва ањодис ва ривоятњоеро Lамъоварї карда, ки 

Ибни Сабаъро ном бурдаанд ва мегўяд, ки  њамаи ин 

ривоятњо аз тариќи Сайф ибни Умар омадаанд ва 

Сайф як фарди дурўѓгў аст, пас Ибни Сабаъ вуLуде 

надоштааст. 

                                                 

92

 . «Абдуллоњ ибни Сабаъ, њал њия њаќиќатун ам хаёл?» 

93

 . Нигоњ кунед ба сањ.  26 ин китоб. 
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Аммо ин ки ў шароб нўшидааст, Худо бењтар 

медонад ва мо ривояти «Сањењ»-и Муслимро дурўѓ 

намебарорем ва ў ба му=озоти шаробхўрї шаллоќ 

зада шуд, вале ин ки оё вай шароб хурд ё не, чизи 

дигар аст. Ваќте Валид ибни Уќба волии Куфа буд, ду 

нафар аз ањли Куфа ба Мадина пеши Усмон (р) 

рафтанд ва ба ў гуфтанд, ки Валидро дидем, ки дар 

намози бомдод, дар њоле, ки маст буд, имоми намози  

мо шуд. Яке гуфт: -Ман ўро дар њолати мастї дидам 

ва дигарї гуфт:  

- Вайро  дидам, ки  ќай мекард. Он гоњ Усмон (р) 

гуфт: -Њатман шароб нўшида, ки онро ќай кард. Алї 

(р) ва Њасан ибни Алї (р) ва Абдуллоњ ибни Љаъфар 

(р) он =о буданд. Он гоњ Усмон (р) дастур дод, ки 

Валидро шаллоќ бизананд ва сипас ўро аз амирии 

Куфа  барканор кард. Аммо баъзе аз уламо дар 

мавриди шањодати ду гувоњ шакку шубња кардаанд, на 

дар дурустии достон.  

Бале, ў чунон, ки дар «Сањењ»-и Муслим ривоят 

шуда, шаллоќ хўрд, вале оё он ду гувоњ рост 

мегуфтанд? Барои он ки бештар аз ин масъала огоњ 

шавед, ба китоби «Алъавосим миннал-ќавосим» бо 

тањќиќи Муњибуддини Хатиб муро=иъат кунед. Ў 

гувоњї додани он ду гувоњро ноќис ќарор дода ва баён 

карда, ки онњо афроди мавриди эътимоде 

набудаанд

117

. Ва агар њам шароб хўрдани Валид 

собит шавад, наметавон дар Усмон (р) айб гирифт, 

зеро ваќте гувоњон гувоњї доданд, вай  Валидро 

шаллоќ зад ва ўро аз амирї барканор кард.  Оё Усмон 

(р) хато кардааст? Њаќиќати амр ин аст, ки ў ба хато 

нарафтааст, балки ин фазилат ва бузургї аст барои ў, 

зеро вай  хешованд ва волии худашро шаллоќ зад ва 

аз мансаб барканор  кард ва бо ў бо Dиддият бархўрд 

намуд.  

                                                 

117

 . Ал-ъавосим минна-л-ќавосим, сањ 107-108, њошия. 

 113 

бештарашон дурўѓ њастанд ва њаќиќат надоранд ва 

инак шарњи он эътирозњо. 

 

Эътирози аввал:  

Додани вазифа ва маќом ба хешонашон 

 

Хешовандони Усмон (р), ки ў онњоро вазифа ва 

маќом дода буд, чї касоне буданд? Хешовандони 

Усмон (р), ки вай онњоро вазифа дода буд, иборат 

буданд аз Муъовия, Абдуллоњ ибни Саъд ибни 

Абисарњ, Валид ибни Уќба, Саъид ибни Ос ва 

Абдуллоњ ибни Омир. Ин панI нафар аз хешовандони 

Усмон (р) буданд, ки ў онњоро ба унвони волї ва амир 

таъйин карда буд. Мухолифони Усмон (р) гумон 

мебурданд, ки ин амали ў Iое аст барои эътироз ва 

айбгирї. Пас бубинем, ки боќии волиён ва амирони 

Усмон (р) чї касоне буданд. 

Абумўсои Ашъарї, Ќаъќоъ ибни Амр, Љобир 

Алмазнї, Њабиб ибни Муслима, Абдуррањмон ибни 

Холид ибни Валид, Абуаъвар Салмї, Њаким ибни 

Саломат, Ашъас ибни Ќайс, Љарир ибни Абдуллоњи 

БаIалї, Утайба ибни Нуњос, Молик ибни Њабиб, 

Усайри АIалї, Соиб ибни Аќраъ, Саъид ибни Ќайс, 

Салмон ибни Рабиъа ва Ханис ибни Хабиш, инњо 

волиён ва фармондорони Усмон (р) буданд ва бо як 

нигоњи кўтоњ мебинем, ки адади хешовандони Усмон, 

ки волї ва амир буданд, аз дигарон хелел камтар 

буданд ба хусус ваќте ки инро дар назар бигирем, ки 

Паёмбар (с) бани Умайяро беш аз дигарон амир ва 

фармондор муќаррар мекард. 

Шайхулислом Ибни Таймия мегўяд:  

- «Ње% ќабилае аз ќабилањои Ќурайшро суроѓ 

надорем, ки амирон ва фармондорони Паёмбар (с) аз 

он ќабила аз бани Умайя бештар бошанд ва 

бештари волиён ва фармондорони Паёмбар (с) аз 
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бани Умайя буданд, зеро онњо зиёд буданд ва 

шарофат ва раёсат дар онњо буд

106

». 

Ва волиён ва касоне аз бани Умайя, ки Паёмбар 

(с) онњоро  ба унвони амир ва волї интихоб кард, 

иборатанд аз Итоб ибни Њусайн, Абусуфён ибни Њарб, 

Холид ибни Саъид, Усмон ибни Саъид ва Аббон ибни 

Саъид. Ин панF нафар аз бани Умайяро Паёмбар (с) 

ба унвони волї интихоб кард ва Усмон (р) низ аз бани 

Умайя панF нафарро ба унвони волї муќаррар кард 

ва њамаи ин фармондорон ва волиёнро Усмон (р) дар 

як замон муќаррар накарда буд, балки Усмон (р) 

Валид ибни Уќбаро ба унвони фармондор муќаррар 

кард, сипас ўро аз вазифа барканор  кард ва Саъид 

ибни Осро ба Fойи ў таъйин намуд. 

Пас панF нафар дар як ваќт  волї набуданд. 

Њамчунин Усмон (р) пеш аз вафоташ Саъид ибни 

Осро аз вазифа барканор  кард,

107

 сипас ваќте Усмон 

(р) вафот кард, аз бани Умайя фаќат се нафар волї 

ва амир буданд. 

 Муъовия ва Абдуллоњ ибни Саъд ибни Абисарњ 

ва Абдуллоњ ибни Омир ибни Кариз ва Абдуллоњ ибни 

Омир низ пеш аз вафоти Усмон (р) аз амирї барканор  

шуда буданд

108

. 

Дар ин Fо ба як чиз бояд таваFFўњ кард ва он ин 

аст, ки Усмон (р) Валид ибни Уќба ва Саъид ибни 

Осро аз аморати Куфа барканор кард, њамон Куфае, 

ки Умар (р) Саъд ибни Абуваќќосро аз амирии он азл 

кард ва Куфае, ки њаргиз аз њеF волї ва амире розї 

нашуда буд. 

Бинобар ин, аз мансаб барканор кардани Усмон 

(р) ин волиёнро наметавон айбе барои онњо шумурд, 

балки шањре, ки онњо ба унвони волї муќаррар шуда 

буданд, айб дошт ва оё ин волиён кифоят ва лаёќати 

                                                 

106

 . Минњо'уссуннат, 192/6. 

107

 . Табарї. Таърих,  445/3. 

108

 . Њамон манбаъ …. 
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шаллоќ зад ва ин нукта дар «Сањењ»-и Муслим 

омадааст

115

. 

Пас ду  эътирозе, ки бар Валид мешавад, мавриди 

аввал дар назди муфассирон маъруф аст ва  Имом 

Ањмад

116

 бо санади Њасан ривоят кардааст, ки  ин оят 

дар мавриди Валид нозил, шудааст.  Аммо лозим 

нест, ки фосиќ ќарор дода шавад, зеро Худованд як 

њукми куллї барои њамаи касоне, ки хабареро наќл 

мекунанд, ироъа додаст ва агар Худованд ўро фосиќ 

номидааст, оё ба маънои он аст, ки дар тамоми умр 

фосиќ бошад? Худованди мутаъол мефармояд:  

 

«Валлазина ярмунал-муњсаноти сумма лам 

яъту биарбаъати шуњадоа фа5лидуњум самонина 

5алдатан ва ло таќбалу лањум шањодатан абадан 

ва улоика њумул-фосиќуна. Иналлаллазина тобу 

мин баъди золика ва аслању фаинналлоња 

ѓафурур рањим». 

 

«Ва касоне, ки онњо покдоманеро муттањам 

мекунанд, сипас чањор шоњид (ба давъои худ) 

намеоваранд, онњоро њаштод тозиёна бизанед ва 

шањодаташонро њаргиз ќабул накунед ва онњо 

њамон фосиќонанд, магар касоне, ки баъд аз он 

тавба кунанд ва 5уброн намоянд, (ки Худованд 

онњоро мебахшад), зеро Худованд омўрзанда ва 

мењрубон аст». 

                                   (Сураи Нур, ояти 4-5)             

 

Ва ба фарзи ин, ки оят дар мавриди Валид нозил 

шуда бошад, оё дарвозаи тавба ба рўйи ў баста 

шудааст?!  

                                                 

115

 . Муслим. Ал- њудуд, њадиси 1707. 

116

  Ањмад  279/4. Вале њадисњоро Шайх Абдуллоњи  Саъд  заъиф  

гуфтааст. .Ниг.  китоби «Ал-ибонату лимо лиссањобати минал-

манзалати валмаконати»,  таълифи Њамд Алњамидї,  сањ 39.  
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 «Ё айюњал-лазина оману ин .оакум фосиќун 

бинабаин фатабайяну ан тусиббу ќавман 

би.ањолатин фатусбињу ъало мо фаъалтум 

нодимина.» 

«Эй касоне, ки имон овардаед! Агар шахси 

фосиќе хабаре барои шумо биёварад, дар бораи 

он тањќиќ кунед, мабодо ба гурўње аз рўйи нодонї 

осебе бирасонед ва аз кардаи худ пушаймон 

шавед». 

                                  (Сураи Њу*урот, ояти 6) 

 

Маъруф аст, ки ин оят њангоме нозил шуд, ки 

Паёмбари Ислом (с) Валид ибни Уќбаро фиристод, ки 

закоти амволи  бани Мусталаќро *амъоварї кунад. 

Ваќте ки Валид ба сўйи онњо рафт, дид, ки ба сўйи ў 

меоянд, бинобар ин, тарсид ва ба сўйи  Паёмбар (с) 

баргашт ва гуфт:  

- «Онњо хостанд маро бикушанд».  

Он гоњ Паёмбар (с) хашмгин шуд ва Холид ибни 

Валидро ба сўйи онњо фиристод. Сипас Худованд оят 

нозил кард  ва Паёмбар (с)-ро дастур дод, то тањќиќ 

кунанд. Ваќте тањќиќ карданд, афроди ќабилаи бани 

Мусталаќ гуфтанд, ки мо барои *анг берун наёмада 

будем, балки ваќте дидем, ки фиристодаи Паёмбар (с) 

дер кард ва наёмад, закотњои худро бардошта ва 

хостем, ки худамон онро биёварем.  

 

Эътирози дуввум:  

 

- «Мегўянд, ки Валид дар њоле, ки маст буд, 

намози бомдодро хонд ва ба *ойи ду ракъат чањор 

ракъат хонд ва ба мардум гуфт»:  

- «Њанўз бештар бихонам».  

Мардум ба ў гуфтанд:  

- «Имрўз зиёдаравї мекунї». 

 Сипас пеши Усмон (р) рафтанд ва аз Валид 

шикоят карданд ва Усмон (р) ўро бо гуноњи шаробхўрї 
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худро собит карданд ё не? Ва гувоњии уламо дар 

мавриди ин волиёне, ки Усмон (р) онњоро ба ин 

вазифа муќаррар карда буд, баён хоњад шуд. 

 Алї (р) хешовандони худро ба унвони волї ва 

амир интихоб кард

109

, аммо њеA кас бар ў эътироз 

накард ва мо низ бар ў эътироз намекунем ва инњо, ки 

бар Усмон (р) айб мегиранд, ки хешовандонашро волї 

ќарор додаст ё шиъа њастанд ё суннї. 

Агар шиъа бошанд, ба онњо мегўем, ки Алї ибни 

Абутолиб (р) низ хешовандонашро волї ва амир 

ќарор дод, пас њар ду ќазия яксон њастанд. Агар Усмон 

(р)-ро ба хотири он, ки хешовандонашро волї таъйин 

карда, метавон айбAўї кард, пас ин ки Алї (р) низ 

хешовандонашро волї ќарор дода буд, низ метавонад 

Aое барои эътироз ва айбAўии ў бошад ва агар 

наметавон Алї (р)-ро низ айб гирифт њамчунин Усмон 

(р)-ро ба хотири ин кор набояд айбAўї кард, балки 

касоне, ки Усмон (р) онњоро ба унвони волї таъйин 

кард, аз онњо, ки Алї (р) амириро ба онњо супурд, 

бењтар буданд, ба Aуз Абдуллоњ ибни Аббос. 

Ва агар касе бар Усмон (р) эътироз мекунад, 

суннї бошад, ба ў мегўем, ки бояд аз ин ду чиз якеро 

бигўї: Яке ин ки Усмон (р) аз рўйи хоњиши онњо онњоро 

ба унвони волї муќаррар кард ва онњо шоистагии ин 

маќомро надоштанд. Дуввум, ин ки мегўї Усмон (р) 

гумон мебурд, ки онњо шоистагии амирї ва волї 

буданро доранд ва бинобар ин онњоро волї ќарор 

дод. Ва асл ва ќоидаи куллї ин аст, ки бояд дар бораи 

афроди мисли Усмон (р) гумони нек дошт ва баъд аз 

њамаи инњо ба сират ва зиндагии афроде, ки Усмон (р) 

онњоро волї ќарор дод, нигоњ мекунем ва уламо дар 

бораи ин волиён чунин шањодат медињанд: 

                                                 

109

 . Волиёни Алї (р) аз хешовандонаш: Абдуллоњ ва Убайдуллоњ 

ва Ќисам ва тамоми писарони Аббос (р) ва писари занаш 

Муњаммад ибни Абубакр. Ниг: «Таърихи Халифа» - и Ибни Хаёт, 

сањ. 200-201. 
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Аввал: Муъовия ибни Абусуфён  

 

Мусалмонњо њама иттифоќ доранд, ки Муъовия 

ибни Абусуфён  аз бењтарин волиён буд, балки ањли 

Шом ўро хеле дўст медоштанд. Умар ибни Хаттоб (р) 

ўро ба унвони волї ва амири Шом муќаррар карда 

буд. Усмон (р) фаќат инро кард, ки ўро бар њамон 

маќомаш боќї гузошт ва фармондорињои дигареро ба 

вай супурд. Муъовия (р) дар замони Паёмбар (с) котиб 

ва нависандаи вањй буд ва аз бењтарин волиён буд ва 

Паёмбар (с) мефармояд: «Бењтарин њокимони шумо 

касоне њастанд, ки шумо онњоро дўст медоред ва 

онњо шуморо дўст медоранд ва шумо барои онњо 

дуъо мекунед ва онњо барои шумо дуъо 

мекунанд»

110

. Ва Муъовия ин гуна ашхос  буд. 

 

Дуввум: Абдуллоњ ибни Саъд ибни Абусарњ 

 

Ў аз сањобагони Паёмбари Худо (с) буд ва сипас 

аз дини Худо баргашт ва муртад шуд ва баъд аз он 

тавба кард ва сўйи Худо бозгашт ва баргашт то бо 

Паёмбар (с) байъат кунад. Усмон (р) гуфт:  

- «Эй Паёмбари Худо (с), бо ў байъат кун, ў тавба 

кардааст, аммо Паёмбар (с) бо ў байъат накард. 

Сипас Усмон (р) барои бори дуввум ва саввум ба Ў (с) 

гуфт: Он гоњ Паёмбар (с) дасташро дароз намуд ва ў 

бо Паёмбар (с) байъат намуд

111

 ва вай аз он чи бар он 

буд, баргашт ва сўйи Худо тавба кард ва аз бењтарин 

волиён буд ва Африќоро ў фатњ кард». 

Имом Зањабї дар мавриди ў мегўяд:  

- «Ў аз њад фаротар нарафт ва аз ваќте ки дар 

соли фатњи Макка мусалмон шуд, коре накард, ки аз ў 

                                                 

110

 . Муслим, китоби «Алиморат», њадис1855. 

111

 . Абудовуд. Китобул-њудуд, боби  «Алњукму фи ман иртадда», 

4359.  
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интиќод гирифта шавад ва вай яке аз мардони оќил ва 

саховатманд буд

112

. Футуњоти зиёде, ки дар Африќо ба 

даст омад, ба тавассути кордонии ў ан?ом гирифт». 

 

Саввум: Саъид ибни Ос  

 

Ў яке аз асњоби баргузидаи Паёмбари Худо (с) 

буд. Имом Зањабї дар мавриди вай мегўяд:  

- Ў амир, шариф, саховатманд, бурдбор, матин, 

дорои ќотеъият ва аќл ва шоистаи хилофат буд

113

.  

 

Чањорум: Абдуллоњ ибни Омир ибни Кариз 

 

Ў сарзамини Форс ва Хуросонро фатњ кард ва 

давлати Эрон дар замони Усмон (р) ба дасти ў 

комилан аз байн рафт ва Си?истон ва Кирмон ва 

дигар шањрњоро фатњ карда ва Имом Зањабї дар 

мавриди ў мегўяд: -Ў аз подшоњони бузурги араб ва 

афроди далер ва саховатманд буд

114

. 

 

Пан7ум: Валид ибни Уќба  

 

Назди Шаъбї аз ?ињоди Њабиб ибни Салама ва 

футуњоташ гуфтанд, ў гуфт: 

 - Агар Валид ва ?ињод ва фармонравоии ўро 

медидед, чї гуна буд. Валид ибни Уќба пан? сол 

амири Куфа буд ва дари хонаи ў ба рўйи њама кас боз 

буд ва њар кас мехост пеши ў мерафт ва бо вай сухан 

мегуфт ва мардум ўро дўст медоштанд, вале ањли 

Куфа чунон, ки гуфтанд, афроди дурусте набудаанд. 

Ду эътироз бар Валид ибни Уќба шудааст: 

- Аввал ин ки мегўянд, ки ин оят дар бораи Валид 

нозил шудааст: 

                                                 

112

 . Сияри Иъломун-нубалло, 34/3. 

113

 . Сияри Иъломун-нубалло, 445/3. 

114

 . Сияри Иъломун-нубалло,  21/3.  
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Аввал: Муъовия ибни Абусуфён  

 

Мусалмонњо њама иттифоќ доранд, ки Муъовия 

ибни Абусуфён  аз бењтарин волиён буд, балки ањли 

Шом ўро хеле дўст медоштанд. Умар ибни Хаттоб (р) 

ўро ба унвони волї ва амири Шом муќаррар карда 

буд. Усмон (р) фаќат инро кард, ки ўро бар њамон 

маќомаш боќї гузошт ва фармондорињои дигареро ба 

вай супурд. Муъовия (р) дар замони Паёмбар (с) котиб 

ва нависандаи вањй буд ва аз бењтарин волиён буд ва 

Паёмбар (с) мефармояд: «Бењтарин њокимони шумо 

касоне њастанд, ки шумо онњоро дўст медоред ва 

онњо шуморо дўст медоранд ва шумо барои онњо 

дуъо мекунед ва онњо барои шумо дуъо 

мекунанд»

110

. Ва Муъовия ин гуна ашхос  буд. 

 

Дуввум: Абдуллоњ ибни Саъд ибни Абусарњ 

 

Ў аз сањобагони Паёмбари Худо (с) буд ва сипас 

аз дини Худо баргашт ва муртад шуд ва баъд аз он 

тавба кард ва сўйи Худо бозгашт ва баргашт то бо 

Паёмбар (с) байъат кунад. Усмон (р) гуфт:  

- «Эй Паёмбари Худо (с), бо ў байъат кун, ў тавба 

кардааст, аммо Паёмбар (с) бо ў байъат накард. 

Сипас Усмон (р) барои бори дуввум ва саввум ба Ў (с) 

гуфт: Он гоњ Паёмбар (с) дасташро дароз намуд ва ў 

бо Паёмбар (с) байъат намуд

111

 ва вай аз он чи бар он 

буд, баргашт ва сўйи Худо тавба кард ва аз бењтарин 

волиён буд ва Африќоро ў фатњ кард». 

Имом Зањабї дар мавриди ў мегўяд:  

- «Ў аз њад фаротар нарафт ва аз ваќте ки дар 

соли фатњи Макка мусалмон шуд, коре накард, ки аз ў 

                                                 

110

 . Муслим, китоби «Алиморат», њадис1855. 

111

 . Абудовуд. Китобул-њудуд, боби  «Алњукму фи ман иртадда», 

4359.  
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интиќод гирифта шавад ва вай яке аз мардони оќил ва 

саховатманд буд

112

. Футуњоти зиёде, ки дар Африќо ба 

даст омад, ба тавассути кордонии ў ан?ом гирифт». 

 

Саввум: Саъид ибни Ос  

 

Ў яке аз асњоби баргузидаи Паёмбари Худо (с) 

буд. Имом Зањабї дар мавриди вай мегўяд:  

- Ў амир, шариф, саховатманд, бурдбор, матин, 

дорои ќотеъият ва аќл ва шоистаи хилофат буд

113

.  

 

Чањорум: Абдуллоњ ибни Омир ибни Кариз 

 

Ў сарзамини Форс ва Хуросонро фатњ кард ва 

давлати Эрон дар замони Усмон (р) ба дасти ў 

комилан аз байн рафт ва Си?истон ва Кирмон ва 

дигар шањрњоро фатњ карда ва Имом Зањабї дар 

мавриди ў мегўяд: -Ў аз подшоњони бузурги араб ва 

афроди далер ва саховатманд буд

114

. 

 

Пан7ум: Валид ибни Уќба  

 

Назди Шаъбї аз ?ињоди Њабиб ибни Салама ва 

футуњоташ гуфтанд, ў гуфт: 

 - Агар Валид ва ?ињод ва фармонравоии ўро 

медидед, чї гуна буд. Валид ибни Уќба пан? сол 

амири Куфа буд ва дари хонаи ў ба рўйи њама кас боз 

буд ва њар кас мехост пеши ў мерафт ва бо вай сухан 

мегуфт ва мардум ўро дўст медоштанд, вале ањли 

Куфа чунон, ки гуфтанд, афроди дурусте набудаанд. 

Ду эътироз бар Валид ибни Уќба шудааст: 

- Аввал ин ки мегўянд, ки ин оят дар бораи Валид 

нозил шудааст: 

                                                 

112

 . Сияри Иъломун-нубалло, 34/3. 

113

 . Сияри Иъломун-нубалло, 445/3. 

114

 . Сияри Иъломун-нубалло,  21/3.  
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 «Ё айюњал-лазина оману ин .оакум фосиќун 

бинабаин фатабайяну ан тусиббу ќавман 

би.ањолатин фатусбињу ъало мо фаъалтум 

нодимина.» 

«Эй касоне, ки имон овардаед! Агар шахси 

фосиќе хабаре барои шумо биёварад, дар бораи 

он тањќиќ кунед, мабодо ба гурўње аз рўйи нодонї 

осебе бирасонед ва аз кардаи худ пушаймон 

шавед». 

                                  (Сураи Њу*урот, ояти 6) 

 

Маъруф аст, ки ин оят њангоме нозил шуд, ки 

Паёмбари Ислом (с) Валид ибни Уќбаро фиристод, ки 

закоти амволи  бани Мусталаќро *амъоварї кунад. 

Ваќте ки Валид ба сўйи онњо рафт, дид, ки ба сўйи ў 

меоянд, бинобар ин, тарсид ва ба сўйи  Паёмбар (с) 

баргашт ва гуфт:  

- «Онњо хостанд маро бикушанд».  

Он гоњ Паёмбар (с) хашмгин шуд ва Холид ибни 

Валидро ба сўйи онњо фиристод. Сипас Худованд оят 

нозил кард  ва Паёмбар (с)-ро дастур дод, то тањќиќ 

кунанд. Ваќте тањќиќ карданд, афроди ќабилаи бани 

Мусталаќ гуфтанд, ки мо барои *анг берун наёмада 

будем, балки ваќте дидем, ки фиристодаи Паёмбар (с) 

дер кард ва наёмад, закотњои худро бардошта ва 

хостем, ки худамон онро биёварем.  

 

Эътирози дуввум:  

 

- «Мегўянд, ки Валид дар њоле, ки маст буд, 

намози бомдодро хонд ва ба *ойи ду ракъат чањор 

ракъат хонд ва ба мардум гуфт»:  

- «Њанўз бештар бихонам».  

Мардум ба ў гуфтанд:  

- «Имрўз зиёдаравї мекунї». 

 Сипас пеши Усмон (р) рафтанд ва аз Валид 

шикоят карданд ва Усмон (р) ўро бо гуноњи шаробхўрї 
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худро собит карданд ё не? Ва гувоњии уламо дар 

мавриди ин волиёне, ки Усмон (р) онњоро ба ин 

вазифа муќаррар карда буд, баён хоњад шуд. 

 Алї (р) хешовандони худро ба унвони волї ва 

амир интихоб кард

109

, аммо њеA кас бар ў эътироз 

накард ва мо низ бар ў эътироз намекунем ва инњо, ки 

бар Усмон (р) айб мегиранд, ки хешовандонашро волї 

ќарор додаст ё шиъа њастанд ё суннї. 

Агар шиъа бошанд, ба онњо мегўем, ки Алї ибни 

Абутолиб (р) низ хешовандонашро волї ва амир 

ќарор дод, пас њар ду ќазия яксон њастанд. Агар Усмон 

(р)-ро ба хотири он, ки хешовандонашро волї таъйин 

карда, метавон айбAўї кард, пас ин ки Алї (р) низ 

хешовандонашро волї ќарор дода буд, низ метавонад 

Aое барои эътироз ва айбAўии ў бошад ва агар 

наметавон Алї (р)-ро низ айб гирифт њамчунин Усмон 

(р)-ро ба хотири ин кор набояд айбAўї кард, балки 

касоне, ки Усмон (р) онњоро ба унвони волї таъйин 

кард, аз онњо, ки Алї (р) амириро ба онњо супурд, 

бењтар буданд, ба Aуз Абдуллоњ ибни Аббос. 

Ва агар касе бар Усмон (р) эътироз мекунад, 

суннї бошад, ба ў мегўем, ки бояд аз ин ду чиз якеро 

бигўї: Яке ин ки Усмон (р) аз рўйи хоњиши онњо онњоро 

ба унвони волї муќаррар кард ва онњо шоистагии ин 

маќомро надоштанд. Дуввум, ин ки мегўї Усмон (р) 

гумон мебурд, ки онњо шоистагии амирї ва волї 

буданро доранд ва бинобар ин онњоро волї ќарор 

дод. Ва асл ва ќоидаи куллї ин аст, ки бояд дар бораи 

афроди мисли Усмон (р) гумони нек дошт ва баъд аз 

њамаи инњо ба сират ва зиндагии афроде, ки Усмон (р) 

онњоро волї ќарор дод, нигоњ мекунем ва уламо дар 

бораи ин волиён чунин шањодат медињанд: 

                                                 

109

 . Волиёни Алї (р) аз хешовандонаш: Абдуллоњ ва Убайдуллоњ 

ва Ќисам ва тамоми писарони Аббос (р) ва писари занаш 

Муњаммад ибни Абубакр. Ниг: «Таърихи Халифа» - и Ибни Хаёт, 

сањ. 200-201. 
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бани Умайя буданд, зеро онњо зиёд буданд ва 

шарофат ва раёсат дар онњо буд

106

». 

Ва волиён ва касоне аз бани Умайя, ки Паёмбар 

(с) онњоро  ба унвони амир ва волї интихоб кард, 

иборатанд аз Итоб ибни Њусайн, Абусуфён ибни Њарб, 

Холид ибни Саъид, Усмон ибни Саъид ва Аббон ибни 

Саъид. Ин панF нафар аз бани Умайяро Паёмбар (с) 

ба унвони волї интихоб кард ва Усмон (р) низ аз бани 

Умайя панF нафарро ба унвони волї муќаррар кард 

ва њамаи ин фармондорон ва волиёнро Усмон (р) дар 

як замон муќаррар накарда буд, балки Усмон (р) 

Валид ибни Уќбаро ба унвони фармондор муќаррар 

кард, сипас ўро аз вазифа барканор  кард ва Саъид 

ибни Осро ба Fойи ў таъйин намуд. 

Пас панF нафар дар як ваќт  волї набуданд. 

Њамчунин Усмон (р) пеш аз вафоташ Саъид ибни 

Осро аз вазифа барканор  кард,

107

 сипас ваќте Усмон 

(р) вафот кард, аз бани Умайя фаќат се нафар волї 

ва амир буданд. 

 Муъовия ва Абдуллоњ ибни Саъд ибни Абисарњ 

ва Абдуллоњ ибни Омир ибни Кариз ва Абдуллоњ ибни 

Омир низ пеш аз вафоти Усмон (р) аз амирї барканор  

шуда буданд

108

. 

Дар ин Fо ба як чиз бояд таваFFўњ кард ва он ин 

аст, ки Усмон (р) Валид ибни Уќба ва Саъид ибни 

Осро аз аморати Куфа барканор кард, њамон Куфае, 

ки Умар (р) Саъд ибни Абуваќќосро аз амирии он азл 

кард ва Куфае, ки њаргиз аз њеF волї ва амире розї 

нашуда буд. 

Бинобар ин, аз мансаб барканор кардани Усмон 

(р) ин волиёнро наметавон айбе барои онњо шумурд, 

балки шањре, ки онњо ба унвони волї муќаррар шуда 

буданд, айб дошт ва оё ин волиён кифоят ва лаёќати 

                                                 

106

 . Минњо'уссуннат, 192/6. 

107

 . Табарї. Таърих,  445/3. 

108

 . Њамон манбаъ …. 
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шаллоќ зад ва ин нукта дар «Сањењ»-и Муслим 

омадааст

115

. 

Пас ду  эътирозе, ки бар Валид мешавад, мавриди 

аввал дар назди муфассирон маъруф аст ва  Имом 

Ањмад

116

 бо санади Њасан ривоят кардааст, ки  ин оят 

дар мавриди Валид нозил, шудааст.  Аммо лозим 

нест, ки фосиќ ќарор дода шавад, зеро Худованд як 

њукми куллї барои њамаи касоне, ки хабареро наќл 

мекунанд, ироъа додаст ва агар Худованд ўро фосиќ 

номидааст, оё ба маънои он аст, ки дар тамоми умр 

фосиќ бошад? Худованди мутаъол мефармояд:  

 

«Валлазина ярмунал-муњсаноти сумма лам 

яъту биарбаъати шуњадоа фа5лидуњум самонина 

5алдатан ва ло таќбалу лањум шањодатан абадан 

ва улоика њумул-фосиќуна. Иналлаллазина тобу 

мин баъди золика ва аслању фаинналлоња 

ѓафурур рањим». 

 

«Ва касоне, ки онњо покдоманеро муттањам 

мекунанд, сипас чањор шоњид (ба давъои худ) 

намеоваранд, онњоро њаштод тозиёна бизанед ва 

шањодаташонро њаргиз ќабул накунед ва онњо 

њамон фосиќонанд, магар касоне, ки баъд аз он 

тавба кунанд ва 5уброн намоянд, (ки Худованд 

онњоро мебахшад), зеро Худованд омўрзанда ва 

мењрубон аст». 

                                   (Сураи Нур, ояти 4-5)             

 

Ва ба фарзи ин, ки оят дар мавриди Валид нозил 

шуда бошад, оё дарвозаи тавба ба рўйи ў баста 

шудааст?!  

                                                 

115

 . Муслим. Ал- њудуд, њадиси 1707. 

116

  Ањмад  279/4. Вале њадисњоро Шайх Абдуллоњи  Саъд  заъиф  

гуфтааст. .Ниг.  китоби «Ал-ибонату лимо лиссањобати минал-

манзалати валмаконати»,  таълифи Њамд Алњамидї,  сањ 39.  
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Аммо ин ки ў шароб нўшидааст, Худо бењтар 

медонад ва мо ривояти «Сањењ»-и Муслимро дурўѓ 

намебарорем ва ў ба му=озоти шаробхўрї шаллоќ 

зада шуд, вале ин ки оё вай шароб хурд ё не, чизи 

дигар аст. Ваќте Валид ибни Уќба волии Куфа буд, ду 

нафар аз ањли Куфа ба Мадина пеши Усмон (р) 

рафтанд ва ба ў гуфтанд, ки Валидро дидем, ки дар 

намози бомдод, дар њоле, ки маст буд, имоми намози  

мо шуд. Яке гуфт: -Ман ўро дар њолати мастї дидам 

ва дигарї гуфт:  

- Вайро  дидам, ки  ќай мекард. Он гоњ Усмон (р) 

гуфт: -Њатман шароб нўшида, ки онро ќай кард. Алї 

(р) ва Њасан ибни Алї (р) ва Абдуллоњ ибни Љаъфар 

(р) он =о буданд. Он гоњ Усмон (р) дастур дод, ки 

Валидро шаллоќ бизананд ва сипас ўро аз амирии 

Куфа  барканор кард. Аммо баъзе аз уламо дар 

мавриди шањодати ду гувоњ шакку шубња кардаанд, на 

дар дурустии достон.  

Бале, ў чунон, ки дар «Сањењ»-и Муслим ривоят 

шуда, шаллоќ хўрд, вале оё он ду гувоњ рост 

мегуфтанд? Барои он ки бештар аз ин масъала огоњ 

шавед, ба китоби «Алъавосим миннал-ќавосим» бо 

тањќиќи Муњибуддини Хатиб муро=иъат кунед. Ў 

гувоњї додани он ду гувоњро ноќис ќарор дода ва баён 

карда, ки онњо афроди мавриди эътимоде 

набудаанд

117

. Ва агар њам шароб хўрдани Валид 

собит шавад, наметавон дар Усмон (р) айб гирифт, 

зеро ваќте гувоњон гувоњї доданд, вай  Валидро 

шаллоќ зад ва ўро аз амирї барканор кард.  Оё Усмон 

(р) хато кардааст? Њаќиќати амр ин аст, ки ў ба хато 

нарафтааст, балки ин фазилат ва бузургї аст барои ў, 

зеро вай  хешованд ва волии худашро шаллоќ зад ва 

аз мансаб барканор  кард ва бо ў бо =иддият бархўрд 

намуд.  

                                                 

117

 . Ал-ъавосим минна-л-ќавосим, сањ 107-108, њошия. 
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бештарашон дурўѓ њастанд ва њаќиќат надоранд ва 

инак шарњи он эътирозњо. 

 

Эътирози аввал:  

Додани вазифа ва маќом ба хешонашон 

 

Хешовандони Усмон (р), ки ў онњоро вазифа ва 

маќом дода буд, чї касоне буданд? Хешовандони 

Усмон (р), ки вай онњоро вазифа дода буд, иборат 

буданд аз Муъовия, Абдуллоњ ибни Саъд ибни 

Абисарњ, Валид ибни Уќба, Саъид ибни Ос ва 

Абдуллоњ ибни Омир. Ин панI нафар аз хешовандони 

Усмон (р) буданд, ки ў онњоро ба унвони волї ва амир 

таъйин карда буд. Мухолифони Усмон (р) гумон 

мебурданд, ки ин амали ў Iое аст барои эътироз ва 

айбгирї. Пас бубинем, ки боќии волиён ва амирони 

Усмон (р) чї касоне буданд. 

Абумўсои Ашъарї, Ќаъќоъ ибни Амр, Љобир 

Алмазнї, Њабиб ибни Муслима, Абдуррањмон ибни 

Холид ибни Валид, Абуаъвар Салмї, Њаким ибни 

Саломат, Ашъас ибни Ќайс, Љарир ибни Абдуллоњи 

БаIалї, Утайба ибни Нуњос, Молик ибни Њабиб, 

Усайри АIалї, Соиб ибни Аќраъ, Саъид ибни Ќайс, 

Салмон ибни Рабиъа ва Ханис ибни Хабиш, инњо 

волиён ва фармондорони Усмон (р) буданд ва бо як 

нигоњи кўтоњ мебинем, ки адади хешовандони Усмон, 

ки волї ва амир буданд, аз дигарон хелел камтар 

буданд ба хусус ваќте ки инро дар назар бигирем, ки 

Паёмбар (с) бани Умайяро беш аз дигарон амир ва 

фармондор муќаррар мекард. 

Шайхулислом Ибни Таймия мегўяд:  

- «Ње% ќабилае аз ќабилањои Ќурайшро суроѓ 

надорем, ки амирон ва фармондорони Паёмбар (с) аз 

он ќабила аз бани Умайя бештар бошанд ва 

бештари волиён ва фармондорони Паёмбар (с) аз 
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 Мисрї гуфт:  

-«Аллоњу акбар, яъне њаќиќате, ки мехостам собит 

шуд». 

 Он гоњ Абдуллоњ ибни Умар (р) ба ў гуфт: - 

«Биё, то бароят баён кунам дар бораи гурехтани ў 

аз Hанги Уњуд. Бояд бигўям, ки Худованд, ўро бахшида 

ва омурзида аст, чунон, ки Ў таъоло мефамояд: 

 «Инналлазина таваллав минкум явмал-таќал 

/амъони иннамо истазаллањумуш-шайтону 

бибаъзи мо касабу ва лаќад ъафаллоњу ъанњум, 

инналлоња ѓафурун њалим». 

 «Онњое, ки дар рўзи рўёрўии ду гурўњ 

(мусалмонон ва кофирон дар /анги Уњуд) гурехтанд, 

бегумон шайтон ба сабаби порае аз он чї карда 

буданд, онњоро ба лаѓзиш андохт ва Худованд 

онњоро бахшид. Ба дурустие, ки Худованд 

омурзанда ва шикебо аст.» 

                         (Сураи Оли Имрон, ояти 155)               

  

Аммо дар ширкат накардани ў дар 8анги Бадр 

барои он буд, ки духтари Паёмбар (с), ки њамсари 

Усмон (р) буд, сахт бемор буд ва Паёмбар (с) ба ў 

гуфт:  

- «Ту аз њамсарат нигањбонї кун ва подоши 

фарде, ки дар Bанг њузур дорад, ба ту мерасад  ва 

низ сањмияи ѓанимати ту њам ба ту мерасад».  

Бинобар ин,  Усмон (р) бо дастури Паёмбар (с) 

дар 8анг ширкат накард ва Паёмбар (с) аз ѓаниматњои 

ба дастомада аз ин 8анг ба ў сањмия дод.  

Ва аммо њозир набудани ў дар байъати Ризвон 

барои он буд, ки  касе дар Макка мўњтарамтар аз 

Усмон (р) набуд, ки Паёмбар (с) вайро ба 8ои Усмон 

(р) бифиристад

129

. Ва байъати Ризвон баъд аз 

                                                 

129

 . Паёмбар (с) Усмонро ба Макка фиристод, то ба ањли Макка 

бигўяд, ки вай барои адои ња:и умра омадааст ва баъд аз рафтани 

Усмон (р) байъати Ризвон ан:ом шуд ва Усмон (р) њузур надошт 
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Ва оё Валид ибни Уќба бегуноњ  аст? Мо дар оѓози 

сухан гуфтем, ки мо муддаъї нестем, ки асњоби 

Паёмбар (с) бегуноњ ва маъсум  будаанд ва дар 

замони Умар (р) низ чунин иттифоќе афтод ва Ибни 

Мазъум шароб нўшид ва фармудаи илоњиро таъвил 

кард, он Fо ки мефармояд:  

 

«Лайса ъалал-лазина оману ва ъамилус-

солињоти 1уноњун фимо таъйину изомат-таќав ва 

оману ва ъамилус-солињоти суммат-таќав ва 

оману суммат-таќав ва ањсану. Валлоњу юњиббул 

муњсинина.» 

«Бар касоне, ки имон оварда ва амалњои солењ 

ан1ом додаанд гуноње дар он чї хўрдаанд нест (ва 

нисбат ба нўшидани шароб, пеш аз нозил шудани 

њукми тањрим 7азо дода намешавад), агар таќво 

пеша кунанд ва имон биёваранд ва амалњои солењ 

ан6ом дињанд, сипас таќво пеша кунанд ва имон 

оваранд, сипас таќво пеша кунанд ва некї 

намоянд ва Худованд некўкоронро дўст медорад». 

 

                                  (Сураи Моида, ояти 93) 

 

Он гоњ Умар (р) мафњуми дурусти оятро барои ў 

баён кард ва сипас ўро аз мансаб  намуд. Пас аз 

волињои Усмон (р) танњо касе, ки метавон ба ў эътироз 

кард, Валид ибни Уќба аст ва хатои Валидро 

наметавон ба гардани Усмон (р) андохт ва аз ў айб 

гирифт ва агар айбе њаст, пас дар худи Валид аст. 

 

Эътирози дуввум:  

Бадарѓа  кардани Абузар ба Рабаза 

 

Имом Табарї ва дигарон аз Сайф ибни Умар  

ривоят кардаанд, ки миёни Муъовия ва Абузар 

суханоне радду бадал шуд ва Муъовия ба Усмон (р) 

паём фиристод, ки Абузар коре карда, ки мардум 
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табоњ мешаванд ва бар зидди мо бармехезанд. Усмон 

(р) ба ў гуфт, ки Абузарро пеши ман бифирист ва 

Муъовия Абузарро пеши Усмон (р) фиристод. Усмон 

(р) ўро сарзаниш кард ва сипас Абузар ба Рабаза 

рафт

118

. 

Ин ривояти Сайф ибни Умар аст. Пештар баён 

кардем, ки мо ривояти сањење дорем, ки онро ќабул 

мекунем ва инак, ривоятеро, ки Бухорї дар «Сањењ»-и 

худ дар бораи ин масъала зикр кардааст, баён 

мекунем. Зайд ибни Вањб мегўяд, ки аз Рабаза гузар 

кардам, ногањон он Oо Абузарро дидам, ба вай гуфтам 

чї чиз туро бар он доштааст, ки дар ин Oо сукунат 

кунї? Абузар гуфт:  

- «Дар Шом будам ва ману Муъовия дар мавриди 

касоне, ки тилло ва нуќра захира ва анбор мекунанд, 

ихтилоф кардем. Муъовия гуфт: -Ин оят дар мавриди 

ањли Китоб нозил шудааст ва ман гуфтам дар бораи 

мо ва онњо нозил шудааст

119

 ба хотири ин суханон аз 

њамдигар нороњат шудем ва ў ба Усмон (р) номае 

навишт ва аз ман шикояте кард, ки ман дар мавриди 

ин масъала сухан намегўям ва мардумро тањрик 

намекунам. Он гоњ Усмон (р)  ба ман нома навишт, ки 

ба Мадина биёям ва ман ба Мадина омадам. Мардум 

чунон бар ман њуOум  оварданд, ки гўё аслан маро 

надида будаанд. Ин масъаларо ба Усмон (р) дар миён 

                                                 

118

 . Табарї, Таърих.  335/5. 

119

 . Назари  Абузар дар масъалаи тилло ва нуќра, ки  ње> чизе аз 

тилло ва нуќра набояд пеши касе бошад ва ње> кас бештар аз 

ниёзи худ набояд тилло ва нуќра захира кунад. Сањобагон њама бо 

ин масъала мухолиф буданд ва таќрибан мусалмонон дар ин бора 

и>моъ доранд, ки мусалмон метавонад тилло ва нуќра захира 

кунад, ба шарти он ки закоташро бипардозад. Бинобар ин, Бухорї 

дар «Сањењ»-и  худ бобе зери ин унвон зикр карда, ки њар он чї 

закоти он дода шавад,  ган> нест ва њамин назария аз Абдуллоњ 

ибни Умар (р) ва дигар сањобагон наќл шудааст ва фаќат   назари 

Абузар ин буд, ки касе њаќ надорад, ки зиёда бар ниёзи худ тилло 

ва нуќра дошта бошад, гарчи закоти онро бидињад ва  Муъовия 

дар ин маврид бо ў мухолифат кард.  
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- Чун ў дар Макка издиво/ карда буд ва Маккаро 

шањри худ медонист, бинобар ин он /о намозро комил 

хонд. 

- Ў метарсид, ки бодянишинон дучори фитна 

шаванд ва ваќте ба сарзамини худ баргарданд, он /о 

низ намозро шикаста бихонанд. Бинобар ин,  Усмон 

(р) намозро комил Хонд, то барояшон баён кунад, ки 

дар асл намоз чањор ракъат аст. Валлоњу аълам! 

Ва ваќте Оиша (р) дар сафар намозро комил хонд, 

ба Урва гуфтанд: -Оиша (р) чаро дар сафар намозро 

комил хонд? Гуфт: -Ў монанди Усмон (р) таъвил кард. 

Пас манзур ин аст, ки Усмон (р) таъвил кард

128

. 

 

Эътирози њаштум нуњум ва дањум: 

 Дар 2анги Бадр њозир нашуд,  рўзи 2анги  Уњуд 

гурехт ва дар байъати Ризвон набуд 

 

Посух ба ин эътирозњо дар «Сањењ»-и Бухорї баён 

шудааст. Усмон ибни Мавњиб мегўяд: -Марде аз ањли 

Миср омад ва гуфт: -Ин ќавм чї касоне њастанд? 

Гуфтанд: -Онњо Ќурайш њастанд. Гуфт: -Бузурги шумо 

кист? Гуфтанд: Абдуллоњ ибни Умар (р). Он гоњ он 

мард пеши Абдуллоњ ибни Умар (р) омад ва гуфт: Эй 

Ибни Умар! Ман туро аз чизе мепурсам,  посухи онро 

ба ман бигў. Оё медонї, ки Усмон дар рўзи Уњуд 

гурехт?  

Гуфт: -«Бале!» 

- «Оё медонї, ки Усмон дар /анги Бадр ширкат 

надошт?  

Гуфт:- « Бале!» 

- «Оё медонї, ки Усмон дар байъати Ризвон њузур 

надошт?  

Гуфт: -«Бале!». 

                                                 

128

 . Кулайнї. Ал – Кофї,    сањ . 524/4  аз Љаъфари Содиќ  ривоят 

шуда, ки ќоил хондани намоз дар Њарамайн (Макка ва Мадина) 

бењтар аст. 
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-«Њариме, ки таъйин кардаї, оё Худованд ба ту 

и7озаи чунин кореро додаст ё бар Худо дурўѓ 

мебандї?»  

Усмон (р) гуфт:  

-«Умар (р) пеш аз ман барои шутурони садаќа 

њаримеро таъйин карда буд, ваќте ман ба њукумат 

расидам, шутурони байтулмол ва садаќа бештар 

шуданд, бинобар ин, ман њаримро зиёд кардам

126

». 

 

Эътирози њафтум:  

Комил хондани намоз дар сафар 

 

Паёмбар (с) ва Абубакру Умар (р) дар сафар ду 

ракъат намоз мехонданд ва Усмон (р) дар аввали 

хилофати худ дар сафар ду ракъат намоз хонд ва 

сипас намозро дар сафар комил мехонд. Посух ин аст, 

ки аввалан,  ин як масъалаи фиќњї ва иBтињодї аст, ки 

Усмон (р) дар он иBтињод кард ва ба хато рафт ва чї 

айбе дорад? Агар хато карда бошад, он њам агар хато 

карда бошад ва оё ба хотири ин кор  рехтани хуни 

Усмон (р) њалол аст? 

Ва чї касе ѓайр аз Паёмбар (с) бегуноњу маъсум  

аст? Илова бар ин бояд гуфт, ки уламо дар бораи ин 

масъала бо њам ихтилоф доранд ва назари бештари 

ањли илм ин аст, ки ќаср ва шикастани намоз дар 

сафар як суннати мустањаб аст

127

. Пас агар Усмон (р) 

коре карда, ў фаќат як амри мустањабро тарк кардааст 

ва як кори Bоизро анBом додаст ва ё ин ки рухсатро 

тарк намуда ва ба азимат амал кардааст.  

Аммо чаро Усмон (р) намозро дар сафар комил 

хонд? Гуфтанд, ки ў ба ду хотир чунин кард: 

                                                 

126

 . Ањмад бо санди сањењ дар «Фазоилус-сањоба»,  470/1, њадиси 

765. 

127

 . Ин гуфтаи Имом Молик, Шофиъї, Авзоъї ва Ањмад аст. Ниг: 

Алмуѓонї, 54/2. 
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гузоштам, Ў гуфт: -Агар мехоњї, ба гўшае бирав. 

Бинобар ин ба ин ;о омадам ва агар як ѓуломи 

њабаширо ба унвони амир муќаррар кунанд, гўш 

мекунам ва итоъат менамоям

120

.  

Бинобар ин, Усмон ибни Аффон (р) Абузарро ба 

Рабаза бадарѓа накардааст ва Муъовия ўро ба хорї 

ва зиллат аз Шом ба Мадина нафиристодааст ва 

њамаи инњо дурўѓњое њастанд, ки ба эшон нисбат дода 

шудаанд».  

Ва ин буд достони Абузар, ки Бухорї ва Ибни 

Саъд ривоят кардаанд, ки Абузар ваќте ба Рабаза 

рафт, гуфт:  

- «Аз Паёмбар (с) шунидам, ки мефармуд, њар гоњ 

сохтмонњо ба кўњи Салъ расид, аз Мадина берун 

биравад

121

». 

Пас аз рафтани Абузар ба Рабаза ба фармони 

Паёмбар (с) будааст ва аз Паёмбар (с) ривоят 

шудааст, ки фармуд:  

- «Худо ба Абузар рањм намояд, ў танњо меравад 

ва танњо мемирад ва рўзи ќиёмат танњо барангехта 

мешавад

122

». 

 

Эътирози саввум:  

Додани хумси ѓанимати  Африќо ба Марвон 

 

Мегўянд ба Марвон хумси ѓанимати  Африќоро 

дод. Ин дурўѓи мањз  аст ва аз Усмон (р) собит 

нашудааст, ки чунин кореро  карда бошад.  

 

 

 

                                                 

120

 . Сањењи Бухорї, китоби «Закот»,  боби «Мо удия закотуњу 

фалайса биканзин», њадиси 1406. 

121

 . Табаќоти Ибни Саъд , 226/4. 

122

 . Њоким 50/2 ва онро сањењ донистааст ва Зањабї мегўяд: -Аз 

ровиёни он Язид ибни Суфён аст ва ў бисёр заъиф аст. 
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Эътирози чањорум:  

Сўхтани нусхањои Ќуръон 

 

Мегўянд нусхањои Ќуръонро сўзонид. Њузайфа 

ибни Ямон ба Усмон (р) паём фиристод, ки мардум 

дар хондани Ќуръони карим дучори ихтилоф шудаанд 

ва тарси он меравад, ки ба Ќуръон куфр биварзанд ва 

аз Усмон (р) хост, ки њамаи мардумро бар як ќироъат 

Gамъ кунад ва Ќуръонро бори дуввум Gамъоварї 

намояд

123

. 

Бинобар ин, Усмон (р) дастур дод, то Ќуръонро 

дубора Gамъ кунанд ва нусхањое аз Ќуръонро, ки 

Усмон (р) онро сўзонид, ќисматњое буданд, ки 

тиловати он мансух шуда буд ва баъзе аз сањобагон 

онро нигоњ дошта буданд ва дар он нусхањо сурањо ба 

он тартиб набуданд, ки Љабраъил (а) дар охирин 

ироъаи Ќуръони маGид ба Паёмбар (с) Ќуръонро ба он 

тартиб ба Ў (с) ироъа карда буд ва дар баъзе нусха 

сањобагон тафсирњое дар Ќуръон навишта буданд. 

Бинобар ин, Усмон (р) дастур дод, то он нусхањои 

Ќуръонро бисўзонанд ва фаќат як нусха навишт ва 

дар он њамаи ќироъатњо буданд ва ќироъатњои собит 

аз Паёмбар (с)-ро лаѓв накард. Баъзе аз уламо 

гуфтаанд, ки вай фаќат як ќироъатеро, ки ба лањGаи  

ќурайшии забони арабї  буд, гузошт. 

Ибни Арабї дар мавриди Gамъоварии Ќуръони 

карим ва сўзондани дигар нусхањо мегўяд:  

- «Ин кори нек ва кори хуб ва бузурги Усмон (р) 

буд, ў ихтилофро ба таври ќатъї аз байн бурд ва 

Худованди мутаъол  ба дасти ў Ќуръонро мафњуз 

гардонд

124

». 

Пас ин кор фазилате аз фазоили Усмон (р) ва 

шоњкорњои ў аст, ки душманон онро барои ў айб 

                                                 

123

 . Бухорї китоби «Фазоилул-Ќуръон», боби «Љамъул-Ќуръон», 

њадиси 4987. 

124

 . Алавосими минал-ќавосими,  сањ . 80. 
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шумурда ва бањонае барои айб гирифтан аз ў ќарор 

додаанд.  

 

Ва ъайнур-ризо ъан-кулли ъайбин калилатин, 

Ва локин ъайнус-сахатї табдил-масовиё. 

 

Ва он, ки розї аст, аз њама айбњо чашм 

мепўшаду нодида мегирад ва он кас, ки нохушнуд 

аст,  бадињоро ошкор месозад. 

 

Эътирози панAум: 

Задани Ибни Масъуд 

 

Мегўянд Ибни Масъудро чунон зад, ки рўдањояш 

дарид  ва Аммор ибни Ёсирро зад ва пањлўњояшро 

шикаст. Ин дурўѓи мањз аст, зеро агар рўдањо ва 

шиками Ибни Масъуд медарид, зинда намемонд, пас 

на шиками Ибни Масъуд дарид ва на пањлўњои Аммор 

шикаста шуда буданд. 

 

Эътирози шашум:  

Зиёд кардан ба њарими Паёмбар (с) 

 

Паёмбари Ислом (с) њариме дошт ва фармуд:  

- «Њарим, њарими Худо ва Паёмбар аст»

125

.  

Ва Умар (р) барои шутурони садаќа минтаќаи 

хоссеро дар назар гирифт, ки фаќат шутурони 

байтулмол дар он чаронда мешуданд, то фарбењ 

шаванд ва мардум аз он истифода кунанд. Ваќте 

Усмон (р) ба хилофат расид ва амволи закот бештар 

шуданд, ў ин чарогоњ ва њаримро густариш дод. 

Бинобар ин, бар вай эътироз карданд ва ба ў гуфта 

шуд:  

                                                 

125

 . Бухорї , Китобу-л-мусоќот, боби «Лоњимо илло лиллоњи ва 

лирасулињи, њадиси 2370.  
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Эътирози чањорум:  

Сўхтани нусхањои Ќуръон 

 

Мегўянд нусхањои Ќуръонро сўзонид. Њузайфа 

ибни Ямон ба Усмон (р) паём фиристод, ки мардум 

дар хондани Ќуръони карим дучори ихтилоф шудаанд 

ва тарси он меравад, ки ба Ќуръон куфр биварзанд ва 

аз Усмон (р) хост, ки њамаи мардумро бар як ќироъат 

Gамъ кунад ва Ќуръонро бори дуввум Gамъоварї 

намояд

123

. 

Бинобар ин, Усмон (р) дастур дод, то Ќуръонро 

дубора Gамъ кунанд ва нусхањое аз Ќуръонро, ки 

Усмон (р) онро сўзонид, ќисматњое буданд, ки 

тиловати он мансух шуда буд ва баъзе аз сањобагон 

онро нигоњ дошта буданд ва дар он нусхањо сурањо ба 

он тартиб набуданд, ки Љабраъил (а) дар охирин 

ироъаи Ќуръони маGид ба Паёмбар (с) Ќуръонро ба он 

тартиб ба Ў (с) ироъа карда буд ва дар баъзе нусха 

сањобагон тафсирњое дар Ќуръон навишта буданд. 

Бинобар ин, Усмон (р) дастур дод, то он нусхањои 

Ќуръонро бисўзонанд ва фаќат як нусха навишт ва 

дар он њамаи ќироъатњо буданд ва ќироъатњои собит 

аз Паёмбар (с)-ро лаѓв накард. Баъзе аз уламо 

гуфтаанд, ки вай фаќат як ќироъатеро, ки ба лањGаи  

ќурайшии забони арабї  буд, гузошт. 

Ибни Арабї дар мавриди Gамъоварии Ќуръони 

карим ва сўзондани дигар нусхањо мегўяд:  

- «Ин кори нек ва кори хуб ва бузурги Усмон (р) 

буд, ў ихтилофро ба таври ќатъї аз байн бурд ва 

Худованди мутаъол  ба дасти ў Ќуръонро мафњуз 

гардонд

124

». 

Пас ин кор фазилате аз фазоили Усмон (р) ва 

шоњкорњои ў аст, ки душманон онро барои ў айб 

                                                 

123

 . Бухорї китоби «Фазоилул-Ќуръон», боби «Љамъул-Ќуръон», 

њадиси 4987. 

124

 . Алавосими минал-ќавосими,  сањ . 80. 
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шумурда ва бањонае барои айб гирифтан аз ў ќарор 

додаанд.  

 

Ва ъайнур-ризо ъан-кулли ъайбин калилатин, 

Ва локин ъайнус-сахатї табдил-масовиё. 

 

Ва он, ки розї аст, аз њама айбњо чашм 

мепўшаду нодида мегирад ва он кас, ки нохушнуд 

аст,  бадињоро ошкор месозад. 

 

Эътирози панAум: 

Задани Ибни Масъуд 

 

Мегўянд Ибни Масъудро чунон зад, ки рўдањояш 

дарид  ва Аммор ибни Ёсирро зад ва пањлўњояшро 

шикаст. Ин дурўѓи мањз аст, зеро агар рўдањо ва 

шиками Ибни Масъуд медарид, зинда намемонд, пас 

на шиками Ибни Масъуд дарид ва на пањлўњои Аммор 

шикаста шуда буданд. 

 

Эътирози шашум:  

Зиёд кардан ба њарими Паёмбар (с) 

 

Паёмбари Ислом (с) њариме дошт ва фармуд:  

- «Њарим, њарими Худо ва Паёмбар аст»

125

.  

Ва Умар (р) барои шутурони садаќа минтаќаи 

хоссеро дар назар гирифт, ки фаќат шутурони 

байтулмол дар он чаронда мешуданд, то фарбењ 

шаванд ва мардум аз он истифода кунанд. Ваќте 

Усмон (р) ба хилофат расид ва амволи закот бештар 

шуданд, ў ин чарогоњ ва њаримро густариш дод. 

Бинобар ин, бар вай эътироз карданд ва ба ў гуфта 

шуд:  

                                                 

125

 . Бухорї , Китобу-л-мусоќот, боби «Лоњимо илло лиллоњи ва 

лирасулињи, њадиси 2370.  
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-«Њариме, ки таъйин кардаї, оё Худованд ба ту 

и7озаи чунин кореро додаст ё бар Худо дурўѓ 

мебандї?»  

Усмон (р) гуфт:  

-«Умар (р) пеш аз ман барои шутурони садаќа 

њаримеро таъйин карда буд, ваќте ман ба њукумат 

расидам, шутурони байтулмол ва садаќа бештар 

шуданд, бинобар ин, ман њаримро зиёд кардам

126

». 

 

Эътирози њафтум:  

Комил хондани намоз дар сафар 

 

Паёмбар (с) ва Абубакру Умар (р) дар сафар ду 

ракъат намоз мехонданд ва Усмон (р) дар аввали 

хилофати худ дар сафар ду ракъат намоз хонд ва 

сипас намозро дар сафар комил мехонд. Посух ин аст, 

ки аввалан,  ин як масъалаи фиќњї ва иBтињодї аст, ки 

Усмон (р) дар он иBтињод кард ва ба хато рафт ва чї 

айбе дорад? Агар хато карда бошад, он њам агар хато 

карда бошад ва оё ба хотири ин кор  рехтани хуни 

Усмон (р) њалол аст? 

Ва чї касе ѓайр аз Паёмбар (с) бегуноњу маъсум  

аст? Илова бар ин бояд гуфт, ки уламо дар бораи ин 

масъала бо њам ихтилоф доранд ва назари бештари 

ањли илм ин аст, ки ќаср ва шикастани намоз дар 

сафар як суннати мустањаб аст

127

. Пас агар Усмон (р) 

коре карда, ў фаќат як амри мустањабро тарк кардааст 

ва як кори Bоизро анBом додаст ва ё ин ки рухсатро 

тарк намуда ва ба азимат амал кардааст.  

Аммо чаро Усмон (р) намозро дар сафар комил 

хонд? Гуфтанд, ки ў ба ду хотир чунин кард: 

                                                 

126

 . Ањмад бо санди сањењ дар «Фазоилус-сањоба»,  470/1, њадиси 

765. 

127

 . Ин гуфтаи Имом Молик, Шофиъї, Авзоъї ва Ањмад аст. Ниг: 

Алмуѓонї, 54/2. 
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гузоштам, Ў гуфт: -Агар мехоњї, ба гўшае бирав. 

Бинобар ин ба ин ;о омадам ва агар як ѓуломи 

њабаширо ба унвони амир муќаррар кунанд, гўш 

мекунам ва итоъат менамоям

120

.  

Бинобар ин, Усмон ибни Аффон (р) Абузарро ба 

Рабаза бадарѓа накардааст ва Муъовия ўро ба хорї 

ва зиллат аз Шом ба Мадина нафиристодааст ва 

њамаи инњо дурўѓњое њастанд, ки ба эшон нисбат дода 

шудаанд».  

Ва ин буд достони Абузар, ки Бухорї ва Ибни 

Саъд ривоят кардаанд, ки Абузар ваќте ба Рабаза 

рафт, гуфт:  

- «Аз Паёмбар (с) шунидам, ки мефармуд, њар гоњ 

сохтмонњо ба кўњи Салъ расид, аз Мадина берун 

биравад

121

». 

Пас аз рафтани Абузар ба Рабаза ба фармони 

Паёмбар (с) будааст ва аз Паёмбар (с) ривоят 

шудааст, ки фармуд:  

- «Худо ба Абузар рањм намояд, ў танњо меравад 

ва танњо мемирад ва рўзи ќиёмат танњо барангехта 

мешавад

122

». 

 

Эътирози саввум:  

Додани хумси ѓанимати  Африќо ба Марвон 

 

Мегўянд ба Марвон хумси ѓанимати  Африќоро 

дод. Ин дурўѓи мањз  аст ва аз Усмон (р) собит 

нашудааст, ки чунин кореро  карда бошад.  

 

 

 

                                                 

120

 . Сањењи Бухорї, китоби «Закот»,  боби «Мо удия закотуњу 

фалайса биканзин», њадиси 1406. 

121

 . Табаќоти Ибни Саъд , 226/4. 

122

 . Њоким 50/2 ва онро сањењ донистааст ва Зањабї мегўяд: -Аз 

ровиёни он Язид ибни Суфён аст ва ў бисёр заъиф аст. 
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табоњ мешаванд ва бар зидди мо бармехезанд. Усмон 

(р) ба ў гуфт, ки Абузарро пеши ман бифирист ва 

Муъовия Абузарро пеши Усмон (р) фиристод. Усмон 

(р) ўро сарзаниш кард ва сипас Абузар ба Рабаза 

рафт

118

. 

Ин ривояти Сайф ибни Умар аст. Пештар баён 

кардем, ки мо ривояти сањење дорем, ки онро ќабул 

мекунем ва инак, ривоятеро, ки Бухорї дар «Сањењ»-и 

худ дар бораи ин масъала зикр кардааст, баён 

мекунем. Зайд ибни Вањб мегўяд, ки аз Рабаза гузар 

кардам, ногањон он Oо Абузарро дидам, ба вай гуфтам 

чї чиз туро бар он доштааст, ки дар ин Oо сукунат 

кунї? Абузар гуфт:  

- «Дар Шом будам ва ману Муъовия дар мавриди 

касоне, ки тилло ва нуќра захира ва анбор мекунанд, 

ихтилоф кардем. Муъовия гуфт: -Ин оят дар мавриди 

ањли Китоб нозил шудааст ва ман гуфтам дар бораи 

мо ва онњо нозил шудааст

119

 ба хотири ин суханон аз 

њамдигар нороњат шудем ва ў ба Усмон (р) номае 

навишт ва аз ман шикояте кард, ки ман дар мавриди 

ин масъала сухан намегўям ва мардумро тањрик 

намекунам. Он гоњ Усмон (р)  ба ман нома навишт, ки 

ба Мадина биёям ва ман ба Мадина омадам. Мардум 

чунон бар ман њуOум  оварданд, ки гўё аслан маро 

надида будаанд. Ин масъаларо ба Усмон (р) дар миён 

                                                 

118

 . Табарї, Таърих.  335/5. 

119

 . Назари  Абузар дар масъалаи тилло ва нуќра, ки  ње> чизе аз 

тилло ва нуќра набояд пеши касе бошад ва ње> кас бештар аз 

ниёзи худ набояд тилло ва нуќра захира кунад. Сањобагон њама бо 

ин масъала мухолиф буданд ва таќрибан мусалмонон дар ин бора 

и>моъ доранд, ки мусалмон метавонад тилло ва нуќра захира 

кунад, ба шарти он ки закоташро бипардозад. Бинобар ин, Бухорї 

дар «Сањењ»-и  худ бобе зери ин унвон зикр карда, ки њар он чї 

закоти он дода шавад,  ган> нест ва њамин назария аз Абдуллоњ 

ибни Умар (р) ва дигар сањобагон наќл шудааст ва фаќат   назари 

Абузар ин буд, ки касе њаќ надорад, ки зиёда бар ниёзи худ тилло 

ва нуќра дошта бошад, гарчи закоти онро бидињад ва  Муъовия 

дар ин маврид бо ў мухолифат кард.  
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- Чун ў дар Макка издиво/ карда буд ва Маккаро 

шањри худ медонист, бинобар ин он /о намозро комил 

хонд. 

- Ў метарсид, ки бодянишинон дучори фитна 

шаванд ва ваќте ба сарзамини худ баргарданд, он /о 

низ намозро шикаста бихонанд. Бинобар ин,  Усмон 

(р) намозро комил Хонд, то барояшон баён кунад, ки 

дар асл намоз чањор ракъат аст. Валлоњу аълам! 

Ва ваќте Оиша (р) дар сафар намозро комил хонд, 

ба Урва гуфтанд: -Оиша (р) чаро дар сафар намозро 

комил хонд? Гуфт: -Ў монанди Усмон (р) таъвил кард. 

Пас манзур ин аст, ки Усмон (р) таъвил кард

128

. 

 

Эътирози њаштум нуњум ва дањум: 

 Дар 2анги Бадр њозир нашуд,  рўзи 2анги  Уњуд 

гурехт ва дар байъати Ризвон набуд 

 

Посух ба ин эътирозњо дар «Сањењ»-и Бухорї баён 

шудааст. Усмон ибни Мавњиб мегўяд: -Марде аз ањли 

Миср омад ва гуфт: -Ин ќавм чї касоне њастанд? 

Гуфтанд: -Онњо Ќурайш њастанд. Гуфт: -Бузурги шумо 

кист? Гуфтанд: Абдуллоњ ибни Умар (р). Он гоњ он 

мард пеши Абдуллоњ ибни Умар (р) омад ва гуфт: Эй 

Ибни Умар! Ман туро аз чизе мепурсам,  посухи онро 

ба ман бигў. Оё медонї, ки Усмон дар рўзи Уњуд 

гурехт?  

Гуфт: -«Бале!» 

- «Оё медонї, ки Усмон дар /анги Бадр ширкат 

надошт?  

Гуфт:- « Бале!» 

- «Оё медонї, ки Усмон дар байъати Ризвон њузур 

надошт?  

Гуфт: -«Бале!». 

                                                 

128

 . Кулайнї. Ал – Кофї,    сањ . 524/4  аз Љаъфари Содиќ  ривоят 

шуда, ки ќоил хондани намоз дар Њарамайн (Макка ва Мадина) 

бењтар аст. 
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 Мисрї гуфт:  

-«Аллоњу акбар, яъне њаќиќате, ки мехостам собит 

шуд». 

 Он гоњ Абдуллоњ ибни Умар (р) ба ў гуфт: - 

«Биё, то бароят баён кунам дар бораи гурехтани ў 

аз Hанги Уњуд. Бояд бигўям, ки Худованд, ўро бахшида 

ва омурзида аст, чунон, ки Ў таъоло мефамояд: 

 «Инналлазина таваллав минкум явмал-таќал 

/амъони иннамо истазаллањумуш-шайтону 

бибаъзи мо касабу ва лаќад ъафаллоњу ъанњум, 

инналлоња ѓафурун њалим». 

 «Онњое, ки дар рўзи рўёрўии ду гурўњ 

(мусалмонон ва кофирон дар /анги Уњуд) гурехтанд, 

бегумон шайтон ба сабаби порае аз он чї карда 

буданд, онњоро ба лаѓзиш андохт ва Худованд 

онњоро бахшид. Ба дурустие, ки Худованд 

омурзанда ва шикебо аст.» 

                         (Сураи Оли Имрон, ояти 155)               

  

Аммо дар ширкат накардани ў дар 8анги Бадр 

барои он буд, ки духтари Паёмбар (с), ки њамсари 

Усмон (р) буд, сахт бемор буд ва Паёмбар (с) ба ў 

гуфт:  

- «Ту аз њамсарат нигањбонї кун ва подоши 

фарде, ки дар Bанг њузур дорад, ба ту мерасад  ва 

низ сањмияи ѓанимати ту њам ба ту мерасад».  

Бинобар ин,  Усмон (р) бо дастури Паёмбар (с) 

дар 8анг ширкат накард ва Паёмбар (с) аз ѓаниматњои 

ба дастомада аз ин 8анг ба ў сањмия дод.  

Ва аммо њозир набудани ў дар байъати Ризвон 

барои он буд, ки  касе дар Макка мўњтарамтар аз 

Усмон (р) набуд, ки Паёмбар (с) вайро ба 8ои Усмон 

(р) бифиристад

129

. Ва байъати Ризвон баъд аз 

                                                 

129

 . Паёмбар (с) Усмонро ба Макка фиристод, то ба ањли Макка 

бигўяд, ки вай барои адои ња:и умра омадааст ва баъд аз рафтани 

Усмон (р) байъати Ризвон ан:ом шуд ва Усмон (р) њузур надошт 
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Ва оё Валид ибни Уќба бегуноњ  аст? Мо дар оѓози 

сухан гуфтем, ки мо муддаъї нестем, ки асњоби 

Паёмбар (с) бегуноњ ва маъсум  будаанд ва дар 

замони Умар (р) низ чунин иттифоќе афтод ва Ибни 

Мазъум шароб нўшид ва фармудаи илоњиро таъвил 

кард, он Fо ки мефармояд:  

 

«Лайса ъалал-лазина оману ва ъамилус-

солињоти 1уноњун фимо таъйину изомат-таќав ва 

оману ва ъамилус-солињоти суммат-таќав ва 

оману суммат-таќав ва ањсану. Валлоњу юњиббул 

муњсинина.» 

«Бар касоне, ки имон оварда ва амалњои солењ 

ан1ом додаанд гуноње дар он чї хўрдаанд нест (ва 

нисбат ба нўшидани шароб, пеш аз нозил шудани 

њукми тањрим 7азо дода намешавад), агар таќво 

пеша кунанд ва имон биёваранд ва амалњои солењ 

ан6ом дињанд, сипас таќво пеша кунанд ва имон 

оваранд, сипас таќво пеша кунанд ва некї 

намоянд ва Худованд некўкоронро дўст медорад». 

 

                                  (Сураи Моида, ояти 93) 

 

Он гоњ Умар (р) мафњуми дурусти оятро барои ў 

баён кард ва сипас ўро аз мансаб  намуд. Пас аз 

волињои Усмон (р) танњо касе, ки метавон ба ў эътироз 

кард, Валид ибни Уќба аст ва хатои Валидро 

наметавон ба гардани Усмон (р) андохт ва аз ў айб 

гирифт ва агар айбе њаст, пас дар худи Валид аст. 

 

Эътирози дуввум:  

Бадарѓа  кардани Абузар ба Рабаза 

 

Имом Табарї ва дигарон аз Сайф ибни Умар  

ривоят кардаанд, ки миёни Муъовия ва Абузар 

суханоне радду бадал шуд ва Муъовия ба Усмон (р) 

паём фиристод, ки Абузар коре карда, ки мардум 
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ки мехостанд Усмон (р)-ро бикушанд, шамшер 

кашиданд

137

. 

Аммо Усмон (р) ба сањобагон дастур дод, то 9анг 

накунанд, балки дар ривоятњо омада, ки касоне, ки 

барои дифоъ аз Усмон (р) омаданд, фарзандони 

асњоб буданд, ки теъдодашон беш аз њафтсад нафар 

буд, аммо боз њам теъдоди ин њафтсад нафар ба 

шумораи шўришгароне, ки њадди аќал ду њазор нафар 

буданд, намерасид. 

Абдуллоњ ибни Омир ибни Рабиъа мегўяд:  

- Ман бо Усмон (р) дар хона будам, Усмон (р) 

гуфт: -Њар касе, ки суханро мешунавад ва итоъат 

мекунад, аз ў ќатъї мехоњам, ки аз 9анг худдорї 

кунад

138

.  

Ва Ибни Сирин мегўяд: -Зайд ибни Собит пеши 

Усмон (р) рафт ва гуфт:  

- Ансор дар назди дар њастанд ва мегўянд, ки агар 

мехоњї, мо бори дуввум ансори Худо бошем ва дар 

канори ту хоњем буд, чунонки дар пањлўйи Паёмбар (с) 

будем. Усмон (р) гуфт: 

 - Љанг њаргиз

139

!  

Ва ибни Умар (р) пеши Усмон (р) омад, ў гуфт:  

- Эй Ибни Умар, нигоњ кун,  инњо чї мегўянд. 

Мегўянд аз хилофат даст бикаш ва худатро ба куштан 

надењ.  

Ибни Умар (р) гуфт:  

- Оё агар аз хилофат даст бикашї, њамеша дар 

дунё хоњї монд? Усмон (р) гуфт: -«Не!» 

 Ибни Умар (р) гуфт:  

- «Агар аз хилофат даст накашї, оё 9уз ин ки туро 

бикушанд, зиёда бар он чї хоњанд кард?»  

                                                 

137

 . Ал-бидояту ван-нињоя, 184/7. 

138

 . «Мусаннаф»-и Ибни Абушайба бо санади сањењ, 24/15,  

њадиси 19508. 

139

 . «Мусаннаф»-и Ибни Абушайба бо санади сањењ,  205/15,  

њадиси 19509. 
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рафтани Усмон (р) ба Макка ан0ом шуд ва Паёмбар 

(с) дасти рости худро ба 0ойи дасти Усмон (р) ќарор 

дод ва гуфт:  

- «Ин дасти Усмон аст». 

Он гоњ Ибни Умар (р) ба он марди мисрї гуфт: 

«Пас инњоро ба хотир бигир ва бирав»

130

. 

 

Эътирози ёздањум:  

Ќисос нагирифтан аз Убайдуллоњ ибни Умар 

 

Мегўянд, ки Усмон р) Убайдуллоњ ибни Умар (р)-

ро  ба хотири куштани Њурмузон  >азо надод.  Дар 

китобњои таърих маъруф аст, ки баъд аз он, ки 

Абулўълўъи ма>усї Умар ибни Хуттоб (р)-ро ба 

шањодат расонид,  ваќте мардум чодаре бар сари ў 

андохтанд,  ў  худкушї кард

131

. Баъд аз он 

Убайдуллоњ ибни Умар мардеро ба номи Њурмузон 

кушт. Њурмузон ма>усие буд, ки мусалмон шуда буд.  

Ваќте ба Убайдуллоњ гуфтанд, ки чаро ўро куштї? 

Гуфт: -Се рўз пеш аз кушта шудани Умар (р) ў бо 

Абулўълўъи ма>усї њамроњ буд ва хан>аре, ки Умар 

(р) бо он кушта шудааст, пеши онњо гузошта буд. 

Бинобар ин, Убайдуллоњ ибни Умар (р) гумон  мекард, 

ки Њурмузон дар ан>ом додани ин >иноят бо Абулўълў 

шарикї доштааст. Аз ин рў, ба сўйи вай  рафт ва ўро 

кушт. 

                                                                                                          

ва вай  бо дастури Паёмбар (с) ба Макка рафта буд ва байъати 

Ризвон ба хотири гирифтани хуни Усмон (р) ан;ом шуд. Зеро 

ваќте овоза шуд, ки Усмон (р) кушта шудааст, Паёмбар (с) асњобро 

;амъ кард ва барои гирифтани хуни Усмон (р) аз онњо байъат 

гирифт ва касе барои мардуми Макка азизтар аз Усмон  набуд, ки 

Паёмбар (с) ўро бифиристад. 

130

 .  Бухорї. Фазоилу- с-сањоба,  боби «Маноќиби Усмон  (р) », 

њадиси 3698. 

131

 . Бухорї. Фазоилус-сањоба,   боби «Ќиссатул-байъати »,  њадиси 

3700. 
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Аз Саъид ибни Мусайяб ривоят аст, ки гуфт: -

Ваќте Умар (р) кушта шуд, Абдуррањмон ибни Абубакр 

(р) гуфт: -Аз канори Абулўълўъ гузар кардам, ў ва 

Љуфайна ва Њурмузон бо њам гўшакї сухан 

мекарданд, ваќте хостам ба сўйи онњо биравам, 

бархостанд ва ханHаре аз миёни онњо ба замин 

афтод, ки ду сар дошт ва дастаи он дар байн ќарор 

дошт. Пас нигоњ кунед, ки ханHаре, ки Умар (р)  бо он 

кушта шуда чї гуна аст? Ваќте Убайдуллоњ ибни Умар 

(р) ин сухани Абдуррањмон ибни Абубакр (р)-ро 

шунид, њамроњ бо шамшер ба роњ афтод ва 

Њурмузонро садо кард.  Ваќте Њурмузон ба пеши вай 

омад, Убайдуллоњ ба ў гуфт: - «Биё, бо ман, то 

аспамро нигоњ кунем».  

Он гоњ Убайдуллоњ бо шамшер ўро зад. 

Убайдуллоњ мегўяд:  

- Ваќте ў эњсоси шиддати дарди шамшери расида 

кард, гуфт: 

 - «Ло илоња иллаллоњ!» ва Убайдуллоњ  мегўяд:  

- «Љуфайнаро фаро хондам, ў аз насрониёни  

Њира буд. Ваќте шамшерро барои ў бардорштам, 

аломати салибро бар пешониаш ќарор дод. Сипас 

Убайдуллоњ рафт ва духтари хурди Абулўълўъро, ки 

даъвои Ислом мекард, кушт ва хост, ки њамаи 

асирњоеро, ки ба Мадина оварда шуда буданд, 

бикушад, он гоњ муњоHирон бо ў мухолифат карданд 

ва ўро аз ин кор боз дошта ва тањдидаш карданд. 

Убайдуллоњ гуфт: -Савганд ба Худо, онњо ва касони 

дигар ѓайр аз онњоро мекушам ва бо ин сухан ба 

баъзе аз муњоHирон ишора кард. Он гоњ Амр ибни Ос 

(р) бо ў сўњбат намуд, то он, ки тавонист шамшерро аз 

дасти Убайдуллоњ бигирад. Ваќте Убайдуллоњ 

шамшерро ба ў дод, Саъд ибни Ваќќос омад ва онњо 

ба њамдигар дарафтоданд, сипас онњоро аз њам Hудо 

карданд. 
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Ба шањодат расидани Усмон (р) 

 

Баъд аз матрањ шудани эътирозњо бар зидди  

Усмон (р) дар соли 35-и њи9рї мардумоне аз Куфа, 

Миср ва Басра ба бањонаи ња9 ба сўйи Мадина 

њаракат карданд ва онњо дар њаќиќат ќасди шўриш бар 

зидди Усмон (р)-ро доштанд. Дар бораи шумораи онњо 

ихтилоф аст, гуфтаанд, ки ду њазор аз ањли Миср ва 

ду њазор аз ањли Куфа ва ду њазор аз Басра буданд ва 

низ гуфтаанд, ки њамагї ду њазор нафар будаанд ва 

чизњои дигаре низ гуфта шудааст, вале омори даќиќе 

нест. Аммо онњо аз ду њазор нафар камтар набуда ва 

аз шаш њазор нафар бештар набудаанд. 

Онњо вориди Мадина шуданд ва ин нафарон аз 

9анговарони ќабилањояшон буданд ва омада буданд, 

то Усмон (р)-ро бо тањдид ё бо зўр аз хилофат 

барканор созанд. Бинобар ин, дар охирњои моњи 

зилќаъда хонаи Усмон (р)-ро муњосира карданд ва ба 

вай дастур доданд, то аз хилофат истеъфо дињад.  

Муњосира то њаждањуми зил-њи99а идома ёфт ва дар 

ин рўз Усмон (р) ба шањодат расид ва гуфтаанд, ки 

муњосира чињил рўз идома ёфт ва чизњои дигаре низ 

гуфта шудааст, аммо муњосира аз чињил як рўз 

бештар набудааст. 

Ваќте Усмон (р) дар хонааш муњосира шуд ва аз 

хондани намоз дар мас9ид боз дошта шуд ва балки 

њатто аз расидани об ба ў пешгирї шуд, дар ин ваќт 

баъзе аз асњоби Паёмбар (с) пеши ў рафтанд ва њама 

мехостанд аз вай дифоъ кунанд. Маъруфтарин 

касоне, ки дар хона пеши вай нишастаанд, Њасан ибни 

Алї (р) ва Њусайн ибни Алї (р) ва Абдуллоњ ибни 

Зубайр ва Абуњурайра (р) ва Муњаммад ибни Талња 

ибни Убайдуллоњ Ас-Са99од (р)  ва Абдуллоњ ибни 

Умар (р) буданд. Инњо дар муќобилии шўришгароне, 
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Макка сукунат мекарданд ва дар Мадина зиндагї 

накардаанд, пас чї гуна Паёмбар (с) ўро аз Мадина 

бадарѓа мекунад ва њол он, ки ў аслан аз ањолии 

Мадина нест. 

Саввум, ин, ки бадарѓаи  маъруф дар шариъати 

мо нињояти он як сол аст ва дар шариъат чунин чизе 

нест, ки касеро тамоми умр бадарѓа кунанд ва чї 

гуноње карда, ки бояд тамоми умр табъид шавад? 

Бинобар ин, бадарѓа як Fазои таъзирї  аз сўйи њоким 

аст. Пас ба фарзи он, ки Паёмбар (с) ўро табъид 

карда бошад ва ў дар замони Паёмбар (с) ва дар 

хилофати Абубакр ва Умар (р) дар бадарѓа бошад ва 

сипас Усмон (р) ўро боз гардонад. Усмон (р) ўро баъд 

аз чанд сол  бозгардондааст? Баъд аз беш аз понздањ 

сол, пас чї айбе дорад? Ин њам дар сурате аст, ки 

достони бадарѓаи  ў дуруст бошад, ки дар асл сањењ  

нест.  

Илова бар ин,  Паёмбар (с) шафоъат ва супориши 

Усмон (р)-ро дар мавриди Абдуллоњ ибни Саъд ибни 

Абусарњ ќабул кард ва њол он ки Абдуллоњ ибни Сарњ 

аз дини мубини Ислом баргашта буд ва шакке нест, ки 

Њакам гуноњи бузургтаре аз ў муртакиб нашуда буд, 

пас чї гуна Паёмбар (с) онро мебахшад ва инро 

намебахшад. 

Инњо эътирозњое буданд, ки дар Усмон (р) 

мешаванд, ки баъзе чизњои дурўѓе њастанд ва баъзе 

корњои неки вай мебошанд, ки бад Fилва дода 

мешаванд ва баъзе умури иFтињодие, ки њастанд, ё 

вай дуруст амал карда ва ё хато кардааст. Ва баъзе 

хатоњое њастанд, ки аз ў сар задаанд, аммо Худованди 

мутаъол онњоро бахшидааст ва хатоњое њастанд, ки 

дар дарёи некињои ў нопадид мегарданд. 
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 Сипас Умар (р) пеш аз он, ки бо ў байъат шавад, 

омад ва бо Убайдуллоњ даргир шуд, то он, ки аз њама 

=удо шуданд. Ва рўзе, ки Убайдуллоњ Љуфайна ва 

Њурмузон ва духтари Абулўълўро кушт, барои мардум 

рўзи сахте буд. Баъд аз он ваќте Усмон (р) халифа 

шуд, муњо=ирон ва ансорро фаро хонд ва гуфт:  

- «Дар мавриди куштани ин марде, ки дар дини 

Худо рахна ва шикоф э=од карда, ба ман машварт 

дињед».  

Муњо=ирон њама итифоќ карда ва Усмон (р)-ро 

мегуфтанд, ки ўро ба ќатл бирасон, аммо бештари 

мардум бо Убайдуллоњ буданд ва Љуфайна ва 

Њурмузонро нафрин мекарданд ва мегуфтанд: -Шояд 

шумо мехоњед, ки  писари Умар (р)-ро аз паси ў 

бифиристед?  

Ихтилоф ва ѓавѓо дар ин маврид зиёд шуд. Он гоњ 

Амр ибни Ос ба Усмон (р) гуфт:  

- «Эй Амирулмўъминин! Ин њодиса пеш аз он, ки 

ту амири мардум шавї, рўй додааст, пас аз онњо рўй 

бигардон ва бигузар».  

Он гоњ бо суханони Амр мардум пароканда 

шуданд ва Усмон (р) назари ўро ќабул кард ва 

хунбањои он ду мард ва он духтар пардохт шуд

132

. 

Пас кушта шудани Убайдуллоњ ба ќасос се сабаб 

дорад: 

Аввал, ин, ки  Њурмузон барои куштани Умар (р) 

бо Абулўълўъи Ма=усї њамдаст шуда буд, чунонки 

Абдуррањмон ибни Абубакр (р) онњоро дида буд, 

бинобар ин, мустањаќќи куштан буд. Чунонки Умар (р) 

мегўяд:  

-«Агар тамоми ањли Санъо баро куштани марде 

њамдаст шаванд, њамаи онњоро ба ќасоси ў хоњам 

кушт

133

».  

                                                 

132

 . Табаќоти ибни Саъд, 355/3 бо санади сањењ. 

133

 . Бухорї. Аддиёт, боби «Изо асоба ќавман мин ра@улин», 

њадиси 6896. 
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Пас рехтани хуни Њурмузон /оиз буда, зеро ў дар 

куштани Умар (р)  њамдастї  доштааст.  

Дуввум, ин, ки дар замони Паёмбар (с) ваќте 

Усома фардеро кушт, чун таъвил карда буд,  Паёмбар 

(с) ўро ќисос накард. Воќеъа ба ин тавр буд, ки дар 

яке аз /ангњо Усома дид, ки марде аз мушрикон 

мусалмонони зиёдеро кушт. Он гоњ Усома ба сўйи ў 

рафт, ваќте мушрик ўро дид, гурехт ва дар пушти 

дарахте пинњон шуд ва гуфт: Ашњаду ан ло илоња 

илаллоњ! Аммо Усома ўро кушт. Ваќте ин хабар ба 

Паёмбар (с) расид, Усомаро фаро хонд ва гуфт:  

«Оё ўро баъд аз он, ки «Ло илоња иллаллоњ» 

гуфт, куштї?», Усома гуфт:  

- «Ў аз тарси шамшер «Ло илоња иллаллоњ» 

гуфт».  

Паёмбар (с) фармуд: «Оё дилашро шикофтї?».  

Мегўяд, ки  Паёмбар (с) чандин бор такрор мекард, ки: 

«Оё ўро баъд аз гуфтани «Ло илоња иллаллоњ» 

куштї?!», то он, ки ман орзу кардам, ки эй кош акнун 

нав мусалмон мешудам

134

. 

Ва Паёмбар (с) Усомаро ќисос накард, зеро ў 

корашро асоснок анCом дода буд.  Пас њамчунон 

Усмон (р) Убайдуллоњро накушт, зеро ки Убайдуллоњ 

корашро сабабнок ва таъвил мекард, уи Њурмузон дар 

куштани Умар (р) њамдастї доштааст.   

   Саввум, ин, ки Њурмузон валї надошт ва 

кушташудае, ки валї надошта бошад, валии ў њоким 

ва подшоњ аст ва Усмон (р) ба унвони њоким аз 

гирифтани ќисоси ў сарфи назар кард ва гуфтанд, ки 

Њурмузон фарзанде ба номи Ќомизбон дошт ва вай  

аз хуни падараш гузашт кард

135

. 

                                                 

134

 . Бухорї. Китобу- л-маѓози, боби  «Баъасан-набийю (с) Усомата 

илал њараќот», њадиси 4269. Муслим,  Китобу- л-имон,  159. 

135

 .  Табарї. Таърих,   305/3. Аммо воќеъаи гузашти Ќомизбон аз 

хуни падараш аз тариќи Сайф ибни Умари дурўѓгў ривоят 

шудааст.  
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Эътирози дувоздањум:  

Зиёд кардани азони дуввуми рўзи 4умъа 

 

Паёмбар (с)  мефармояд:  

- «Ба суннати ман ва суннати хулафои 

рошидин баъд аз ман тамассук би4ўед»

136

.  

Ва зиёд кардани азони дуввум дар рўзи 8умъа аз 

суннати хулафои рошидин аст ва шакке нест, ки 

Усмон (р) аз хулафои рошидин буд ва маслањат дид, 

ки ин азон зиёд шавад, то мардум бифањманд, ки 

ваќти намози 8умъа наздик аст. Ин баъд аз он буд, ки 

шањри Мадина бузург шуда буд, бинобар ин, Усмон (р) 

и8тињод кард ва асњоб (р) бар ў мувофиќат карданд ва 

ин кор њамчунон идома ёфт ва дар замони Алї ва 

Муъовия ва дар даврони бани Умайя ва бани Аббос 

касе бо он мухолифат накард ва то имрўз ње8 кас аз 

мусалмонон бо ин кор мухолифат накардааст, 

бинобар ин, бар и8моъи мусалмонон суннат аст. Ва ин 

и8тињоди Усмон (р)  дар шариъат њам асл ва реша 

дорад, чунонки дар субњ (дар моњи Рамазон) ду азон 

гуфта мешуд ва шояд ў ин азонро бар азони аввали 

бомдод  ќиёс кардааст. 

 

Эътирози сездањум:  

Аз бадарѓа  бозгардонидани Њакам 

 

Паёмбар (с) Њакамро бадарѓа карда буд ва Усмон 

(р) ўро бозгардонид. Ба ин иттињом ба се сурат 

метавон посух дод: 

Аввал, ин, ки чунин чизе ба санади сањењ собит 

нест. 

Дуввум, ин, ки Њакам аз касоне буд, ки дар фатњи 

Макка мусалмон шуд ва ў аз Тулаќо буд. Тулаќо дар 
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 . Абудовуд, Китобус-суннат, боби:«Фи лузумис-суннати», 

њадиси 4607. Тирмизї.  Китоби илм, боби «Мо @оъа фил-ахзи 

биссуннати»,  2676». 
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Пас рехтани хуни Њурмузон /оиз буда, зеро ў дар 

куштани Умар (р)  њамдастї  доштааст.  

Дуввум, ин, ки дар замони Паёмбар (с) ваќте 

Усома фардеро кушт, чун таъвил карда буд,  Паёмбар 

(с) ўро ќисос накард. Воќеъа ба ин тавр буд, ки дар 

яке аз /ангњо Усома дид, ки марде аз мушрикон 

мусалмонони зиёдеро кушт. Он гоњ Усома ба сўйи ў 

рафт, ваќте мушрик ўро дид, гурехт ва дар пушти 

дарахте пинњон шуд ва гуфт: Ашњаду ан ло илоња 

илаллоњ! Аммо Усома ўро кушт. Ваќте ин хабар ба 

Паёмбар (с) расид, Усомаро фаро хонд ва гуфт:  

«Оё ўро баъд аз он, ки «Ло илоња иллаллоњ» 

гуфт, куштї?», Усома гуфт:  

- «Ў аз тарси шамшер «Ло илоња иллаллоњ» 

гуфт».  

Паёмбар (с) фармуд: «Оё дилашро шикофтї?».  

Мегўяд, ки  Паёмбар (с) чандин бор такрор мекард, ки: 

«Оё ўро баъд аз гуфтани «Ло илоња иллаллоњ» 

куштї?!», то он, ки ман орзу кардам, ки эй кош акнун 

нав мусалмон мешудам

134

. 

Ва Паёмбар (с) Усомаро ќисос накард, зеро ў 

корашро асоснок анCом дода буд.  Пас њамчунон 

Усмон (р) Убайдуллоњро накушт, зеро ки Убайдуллоњ 

корашро сабабнок ва таъвил мекард, уи Њурмузон дар 

куштани Умар (р) њамдастї доштааст.   

   Саввум, ин, ки Њурмузон валї надошт ва 

кушташудае, ки валї надошта бошад, валии ў њоким 

ва подшоњ аст ва Усмон (р) ба унвони њоким аз 

гирифтани ќисоси ў сарфи назар кард ва гуфтанд, ки 

Њурмузон фарзанде ба номи Ќомизбон дошт ва вай  

аз хуни падараш гузашт кард

135

. 
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 . Бухорї. Китобу- л-маѓози, боби  «Баъасан-набийю (с) Усомата 

илал њараќот», њадиси 4269. Муслим,  Китобу- л-имон,  159. 
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 .  Табарї. Таърих,   305/3. Аммо воќеъаи гузашти Ќомизбон аз 

хуни падараш аз тариќи Сайф ибни Умари дурўѓгў ривоят 

шудааст.  

 133 

Эътирози дувоздањум:  

Зиёд кардани азони дуввуми рўзи 4умъа 

 

Паёмбар (с)  мефармояд:  

- «Ба суннати ман ва суннати хулафои 

рошидин баъд аз ман тамассук би4ўед»

136

.  

Ва зиёд кардани азони дуввум дар рўзи 8умъа аз 

суннати хулафои рошидин аст ва шакке нест, ки 

Усмон (р) аз хулафои рошидин буд ва маслањат дид, 

ки ин азон зиёд шавад, то мардум бифањманд, ки 

ваќти намози 8умъа наздик аст. Ин баъд аз он буд, ки 

шањри Мадина бузург шуда буд, бинобар ин, Усмон (р) 

и8тињод кард ва асњоб (р) бар ў мувофиќат карданд ва 

ин кор њамчунон идома ёфт ва дар замони Алї ва 

Муъовия ва дар даврони бани Умайя ва бани Аббос 

касе бо он мухолифат накард ва то имрўз ње8 кас аз 

мусалмонон бо ин кор мухолифат накардааст, 

бинобар ин, бар и8моъи мусалмонон суннат аст. Ва ин 

и8тињоди Усмон (р)  дар шариъат њам асл ва реша 

дорад, чунонки дар субњ (дар моњи Рамазон) ду азон 

гуфта мешуд ва шояд ў ин азонро бар азони аввали 

бомдод  ќиёс кардааст. 

 

Эътирози сездањум:  

Аз бадарѓа  бозгардонидани Њакам 

 

Паёмбар (с) Њакамро бадарѓа карда буд ва Усмон 

(р) ўро бозгардонид. Ба ин иттињом ба се сурат 

метавон посух дод: 

Аввал, ин, ки чунин чизе ба санади сањењ собит 

нест. 

Дуввум, ин, ки Њакам аз касоне буд, ки дар фатњи 

Макка мусалмон шуд ва ў аз Тулаќо буд. Тулаќо дар 
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 . Абудовуд, Китобус-суннат, боби:«Фи лузумис-суннати», 

њадиси 4607. Тирмизї.  Китоби илм, боби «Мо @оъа фил-ахзи 

биссуннати»,  2676». 
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Макка сукунат мекарданд ва дар Мадина зиндагї 

накардаанд, пас чї гуна Паёмбар (с) ўро аз Мадина 

бадарѓа мекунад ва њол он, ки ў аслан аз ањолии 

Мадина нест. 

Саввум, ин, ки бадарѓаи  маъруф дар шариъати 

мо нињояти он як сол аст ва дар шариъат чунин чизе 

нест, ки касеро тамоми умр бадарѓа кунанд ва чї 

гуноње карда, ки бояд тамоми умр табъид шавад? 

Бинобар ин, бадарѓа як Fазои таъзирї  аз сўйи њоким 

аст. Пас ба фарзи он, ки Паёмбар (с) ўро табъид 

карда бошад ва ў дар замони Паёмбар (с) ва дар 

хилофати Абубакр ва Умар (р) дар бадарѓа бошад ва 

сипас Усмон (р) ўро боз гардонад. Усмон (р) ўро баъд 

аз чанд сол  бозгардондааст? Баъд аз беш аз понздањ 

сол, пас чї айбе дорад? Ин њам дар сурате аст, ки 

достони бадарѓаи  ў дуруст бошад, ки дар асл сањењ  

нест.  

Илова бар ин,  Паёмбар (с) шафоъат ва супориши 

Усмон (р)-ро дар мавриди Абдуллоњ ибни Саъд ибни 

Абусарњ ќабул кард ва њол он ки Абдуллоњ ибни Сарњ 

аз дини мубини Ислом баргашта буд ва шакке нест, ки 

Њакам гуноњи бузургтаре аз ў муртакиб нашуда буд, 

пас чї гуна Паёмбар (с) онро мебахшад ва инро 

намебахшад. 

Инњо эътирозњое буданд, ки дар Усмон (р) 

мешаванд, ки баъзе чизњои дурўѓе њастанд ва баъзе 

корњои неки вай мебошанд, ки бад Fилва дода 

мешаванд ва баъзе умури иFтињодие, ки њастанд, ё 

вай дуруст амал карда ва ё хато кардааст. Ва баъзе 

хатоњое њастанд, ки аз ў сар задаанд, аммо Худованди 

мутаъол онњоро бахшидааст ва хатоњое њастанд, ки 

дар дарёи некињои ў нопадид мегарданд. 
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 Сипас Умар (р) пеш аз он, ки бо ў байъат шавад, 

омад ва бо Убайдуллоњ даргир шуд, то он, ки аз њама 

=удо шуданд. Ва рўзе, ки Убайдуллоњ Љуфайна ва 

Њурмузон ва духтари Абулўълўро кушт, барои мардум 

рўзи сахте буд. Баъд аз он ваќте Усмон (р) халифа 

шуд, муњо=ирон ва ансорро фаро хонд ва гуфт:  

- «Дар мавриди куштани ин марде, ки дар дини 

Худо рахна ва шикоф э=од карда, ба ман машварт 

дињед».  

Муњо=ирон њама итифоќ карда ва Усмон (р)-ро 

мегуфтанд, ки ўро ба ќатл бирасон, аммо бештари 

мардум бо Убайдуллоњ буданд ва Љуфайна ва 

Њурмузонро нафрин мекарданд ва мегуфтанд: -Шояд 

шумо мехоњед, ки  писари Умар (р)-ро аз паси ў 

бифиристед?  

Ихтилоф ва ѓавѓо дар ин маврид зиёд шуд. Он гоњ 

Амр ибни Ос ба Усмон (р) гуфт:  

- «Эй Амирулмўъминин! Ин њодиса пеш аз он, ки 

ту амири мардум шавї, рўй додааст, пас аз онњо рўй 

бигардон ва бигузар».  

Он гоњ бо суханони Амр мардум пароканда 

шуданд ва Усмон (р) назари ўро ќабул кард ва 

хунбањои он ду мард ва он духтар пардохт шуд

132

. 

Пас кушта шудани Убайдуллоњ ба ќасос се сабаб 

дорад: 

Аввал, ин, ки  Њурмузон барои куштани Умар (р) 

бо Абулўълўъи Ма=усї њамдаст шуда буд, чунонки 

Абдуррањмон ибни Абубакр (р) онњоро дида буд, 

бинобар ин, мустањаќќи куштан буд. Чунонки Умар (р) 

мегўяд:  

-«Агар тамоми ањли Санъо баро куштани марде 

њамдаст шаванд, њамаи онњоро ба ќасоси ў хоњам 

кушт

133

».  
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 . Табаќоти ибни Саъд, 355/3 бо санади сањењ. 

133

 . Бухорї. Аддиёт, боби «Изо асоба ќавман мин ра@улин», 

њадиси 6896. 
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Аз Саъид ибни Мусайяб ривоят аст, ки гуфт: -

Ваќте Умар (р) кушта шуд, Абдуррањмон ибни Абубакр 

(р) гуфт: -Аз канори Абулўълўъ гузар кардам, ў ва 

Љуфайна ва Њурмузон бо њам гўшакї сухан 

мекарданд, ваќте хостам ба сўйи онњо биравам, 

бархостанд ва ханHаре аз миёни онњо ба замин 

афтод, ки ду сар дошт ва дастаи он дар байн ќарор 

дошт. Пас нигоњ кунед, ки ханHаре, ки Умар (р)  бо он 

кушта шуда чї гуна аст? Ваќте Убайдуллоњ ибни Умар 

(р) ин сухани Абдуррањмон ибни Абубакр (р)-ро 

шунид, њамроњ бо шамшер ба роњ афтод ва 

Њурмузонро садо кард.  Ваќте Њурмузон ба пеши вай 

омад, Убайдуллоњ ба ў гуфт: - «Биё, бо ман, то 

аспамро нигоњ кунем».  

Он гоњ Убайдуллоњ бо шамшер ўро зад. 

Убайдуллоњ мегўяд:  

- Ваќте ў эњсоси шиддати дарди шамшери расида 

кард, гуфт: 

 - «Ло илоња иллаллоњ!» ва Убайдуллоњ  мегўяд:  

- «Љуфайнаро фаро хондам, ў аз насрониёни  

Њира буд. Ваќте шамшерро барои ў бардорштам, 

аломати салибро бар пешониаш ќарор дод. Сипас 

Убайдуллоњ рафт ва духтари хурди Абулўълўъро, ки 

даъвои Ислом мекард, кушт ва хост, ки њамаи 

асирњоеро, ки ба Мадина оварда шуда буданд, 

бикушад, он гоњ муњоHирон бо ў мухолифат карданд 

ва ўро аз ин кор боз дошта ва тањдидаш карданд. 

Убайдуллоњ гуфт: -Савганд ба Худо, онњо ва касони 

дигар ѓайр аз онњоро мекушам ва бо ин сухан ба 

баъзе аз муњоHирон ишора кард. Он гоњ Амр ибни Ос 

(р) бо ў сўњбат намуд, то он, ки тавонист шамшерро аз 

дасти Убайдуллоњ бигирад. Ваќте Убайдуллоњ 

шамшерро ба ў дод, Саъд ибни Ваќќос омад ва онњо 

ба њамдигар дарафтоданд, сипас онњоро аз њам Hудо 

карданд. 
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Ба шањодат расидани Усмон (р) 

 

Баъд аз матрањ шудани эътирозњо бар зидди  

Усмон (р) дар соли 35-и њи9рї мардумоне аз Куфа, 

Миср ва Басра ба бањонаи ња9 ба сўйи Мадина 

њаракат карданд ва онњо дар њаќиќат ќасди шўриш бар 

зидди Усмон (р)-ро доштанд. Дар бораи шумораи онњо 

ихтилоф аст, гуфтаанд, ки ду њазор аз ањли Миср ва 

ду њазор аз ањли Куфа ва ду њазор аз Басра буданд ва 

низ гуфтаанд, ки њамагї ду њазор нафар будаанд ва 

чизњои дигаре низ гуфта шудааст, вале омори даќиќе 

нест. Аммо онњо аз ду њазор нафар камтар набуда ва 

аз шаш њазор нафар бештар набудаанд. 

Онњо вориди Мадина шуданд ва ин нафарон аз 

9анговарони ќабилањояшон буданд ва омада буданд, 

то Усмон (р)-ро бо тањдид ё бо зўр аз хилофат 

барканор созанд. Бинобар ин, дар охирњои моњи 

зилќаъда хонаи Усмон (р)-ро муњосира карданд ва ба 

вай дастур доданд, то аз хилофат истеъфо дињад.  

Муњосира то њаждањуми зил-њи99а идома ёфт ва дар 

ин рўз Усмон (р) ба шањодат расид ва гуфтаанд, ки 

муњосира чињил рўз идома ёфт ва чизњои дигаре низ 

гуфта шудааст, аммо муњосира аз чињил як рўз 

бештар набудааст. 

Ваќте Усмон (р) дар хонааш муњосира шуд ва аз 

хондани намоз дар мас9ид боз дошта шуд ва балки 

њатто аз расидани об ба ў пешгирї шуд, дар ин ваќт 

баъзе аз асњоби Паёмбар (с) пеши ў рафтанд ва њама 

мехостанд аз вай дифоъ кунанд. Маъруфтарин 

касоне, ки дар хона пеши вай нишастаанд, Њасан ибни 

Алї (р) ва Њусайн ибни Алї (р) ва Абдуллоњ ибни 

Зубайр ва Абуњурайра (р) ва Муњаммад ибни Талња 

ибни Убайдуллоњ Ас-Са99од (р)  ва Абдуллоњ ибни 

Умар (р) буданд. Инњо дар муќобилии шўришгароне, 
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ки мехостанд Усмон (р)-ро бикушанд, шамшер 

кашиданд

137

. 

Аммо Усмон (р) ба сањобагон дастур дод, то 9анг 

накунанд, балки дар ривоятњо омада, ки касоне, ки 

барои дифоъ аз Усмон (р) омаданд, фарзандони 

асњоб буданд, ки теъдодашон беш аз њафтсад нафар 

буд, аммо боз њам теъдоди ин њафтсад нафар ба 

шумораи шўришгароне, ки њадди аќал ду њазор нафар 

буданд, намерасид. 

Абдуллоњ ибни Омир ибни Рабиъа мегўяд:  

- Ман бо Усмон (р) дар хона будам, Усмон (р) 

гуфт: -Њар касе, ки суханро мешунавад ва итоъат 

мекунад, аз ў ќатъї мехоњам, ки аз 9анг худдорї 

кунад

138

.  

Ва Ибни Сирин мегўяд: -Зайд ибни Собит пеши 

Усмон (р) рафт ва гуфт:  

- Ансор дар назди дар њастанд ва мегўянд, ки агар 

мехоњї, мо бори дуввум ансори Худо бошем ва дар 

канори ту хоњем буд, чунонки дар пањлўйи Паёмбар (с) 

будем. Усмон (р) гуфт: 

 - Љанг њаргиз

139

!  

Ва ибни Умар (р) пеши Усмон (р) омад, ў гуфт:  

- Эй Ибни Умар, нигоњ кун,  инњо чї мегўянд. 

Мегўянд аз хилофат даст бикаш ва худатро ба куштан 

надењ.  

Ибни Умар (р) гуфт:  

- Оё агар аз хилофат даст бикашї, њамеша дар 

дунё хоњї монд? Усмон (р) гуфт: -«Не!» 

 Ибни Умар (р) гуфт:  

- «Агар аз хилофат даст накашї, оё 9уз ин ки туро 

бикушанд, зиёда бар он чї хоњанд кард?»  
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 . Ал-бидояту ван-нињоя, 184/7. 

138

 . «Мусаннаф»-и Ибни Абушайба бо санади сањењ, 24/15,  

њадиси 19508. 
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 . «Мусаннаф»-и Ибни Абушайба бо санади сањењ,  205/15,  

њадиси 19509. 
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рафтани Усмон (р) ба Макка ан0ом шуд ва Паёмбар 

(с) дасти рости худро ба 0ойи дасти Усмон (р) ќарор 

дод ва гуфт:  

- «Ин дасти Усмон аст». 

Он гоњ Ибни Умар (р) ба он марди мисрї гуфт: 

«Пас инњоро ба хотир бигир ва бирав»

130

. 

 

Эътирози ёздањум:  

Ќисос нагирифтан аз Убайдуллоњ ибни Умар 

 

Мегўянд, ки Усмон р) Убайдуллоњ ибни Умар (р)-

ро  ба хотири куштани Њурмузон  >азо надод.  Дар 

китобњои таърих маъруф аст, ки баъд аз он, ки 

Абулўълўъи ма>усї Умар ибни Хуттоб (р)-ро ба 

шањодат расонид,  ваќте мардум чодаре бар сари ў 

андохтанд,  ў  худкушї кард

131

. Баъд аз он 

Убайдуллоњ ибни Умар мардеро ба номи Њурмузон 

кушт. Њурмузон ма>усие буд, ки мусалмон шуда буд.  

Ваќте ба Убайдуллоњ гуфтанд, ки чаро ўро куштї? 

Гуфт: -Се рўз пеш аз кушта шудани Умар (р) ў бо 

Абулўълўъи ма>усї њамроњ буд ва хан>аре, ки Умар 

(р) бо он кушта шудааст, пеши онњо гузошта буд. 

Бинобар ин, Убайдуллоњ ибни Умар (р) гумон  мекард, 

ки Њурмузон дар ан>ом додани ин >иноят бо Абулўълў 

шарикї доштааст. Аз ин рў, ба сўйи вай  рафт ва ўро 

кушт. 

                                                                                                          

ва вай  бо дастури Паёмбар (с) ба Макка рафта буд ва байъати 

Ризвон ба хотири гирифтани хуни Усмон (р) ан;ом шуд. Зеро 

ваќте овоза шуд, ки Усмон (р) кушта шудааст, Паёмбар (с) асњобро 

;амъ кард ва барои гирифтани хуни Усмон (р) аз онњо байъат 

гирифт ва касе барои мардуми Макка азизтар аз Усмон  набуд, ки 

Паёмбар (с) ўро бифиристад. 

130

 .  Бухорї. Фазоилу- с-сањоба,  боби «Маноќиби Усмон  (р) », 

њадиси 3698. 

131

 . Бухорї. Фазоилус-сањоба,   боби «Ќиссатул-байъати »,  њадиси 

3700. 
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(р) амир ва волии Басра буд. Ваќте онњо ба Басра 

расиданд, Усмон ибни Њунайф ба онњо паём 

фиристод, ки чї мехоњанд? Гуфтанд: -Аз пайи 

ќотилони Усмон (р) њастем. Ў гуфт: -Сабр кунед,, то 

Алї (р) биёяд ва ба онњо иKозаи даромадан ба 

Басраро надод. Сипас Љубла, ки яке аз касоне буд, ки 

дар куштани Усмон (р) ширкат дошт, бо њафтсад 

нафар ба Kанги онњо рафт ва эшон муваффаќ 

шуданд, ки ўро шикаст дињанд ва афроди зиёде аз 

њамроњонашро куштанд ва теъдоди зиёде аз ањолии 

Басра ба лашкари Талња (р)  ва Зубайр (р)  ва Оиша 

(р) пайвастанд. 

Дар ин ваќт Алї (р) аз Мадина ба сўйи Куфа 

њаракат кард, зеро ў хабардор шуда буд, ки дар Басра 

Kанге миёни волии Басра Усмон ибни Њунайф ва 

Талњаву Зубайр ва Оиша (р) ва њамроњонашон рух 

додааст. Бинобар ин,  Алї (р) бо як лашкари дањ њазор 

нафарї ба Kанги Талња ва Зубайр рафт. Дар ин Kо ба 

равшанї барои мо мушаххас мешавад, ки Алї ибни 

Абутолиб (р) худаш ба Kанги онњо рафт ва онњо бар 

зидди ў шўриш накарда ва ќасдашон чунонки 

бидъатгузорон ва њаводоронашон мегўянд, Kангидан 

бо ў набуд, зеро агар онњо мехостанд бар зидди Алї 

(р) ќиём кунанд, рост ба Мадина мерафтанд ва ба 

Басра намеомаданд. 

Алї (р) Миќдод ибни Асвад ва Ќаъќоъ ибни Амрро 

фиристод, то бо Талња ва Зубайр сўњбат кунанд. Онњо 

рафтанд ва Миќдод ва Ќаъќоъ аз ин тараф ва аз он сў 

Талња ва Зубайр њама бо њам иттифоќ карданд, ки бо 

якдигар наKанганд ва њар гурўње дидгоњи худро баён 

кард. Назари Талња ва Зубайр ин буд, ки рањо кардани 

ќотилони Усмон (р) Kоиз нест ва назари Алї (р) ин 

буд, ки акнун салоњ нест, ки ќотилони Усмон (р) тањти 

пайгирї ќарор бигиранд, балки замони муносиб барои 

муњокимаи ќотилони Усмон (р) ваќте аст, ки вазъ ором 

шавад. Бинобар ин, дар ин ки ќотилони Усмон (р) бояд 
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Усмон (р) гуфт: 

- «Ње2 чиз».  

Ибни Умар (р) гуфт:  

- «Оё бињишт ва дўзах дар ихтиёри инњо аст?»  

Усмон (р) гуфт:  

- «Не!»  

Абдуллоњ ибни Умар (р) гуфт:  

- «Пас ба назари ман набояд либосеро, ки 

Худованд ба ту пўшонида, берун бикашї ва ин 

суннате бишавад, ки њар гоњ ќавме аз халифа ё имоми 

худ норозї шаванд, ўро барканор  кунанд

140

». 

Сипас Усмон (р) ба њамаи ѓуломњояш гуфт:  

- «Њар кас силоњи худро ба замин бигузорад, 

барои ризои Худо озод аст».  

Пас Усмон (р) худаш мардумро аз 2ангидан манъ 

кард. 

 

Усмонро чї касе кушт? 

  

Баъд аз он ки Усмон (р) муњосира шуд, аз девори 

хона баромада ва вориди хонааш шуда,  вайро дар 

њоле, ки Ќуръони карим пеши рўйи ў буд, ба шањодат 

расониданд.  Ба Њасани Басрї гуфта шуд (Њасани 

Басрї дар он даврон зиндагї карда буд, зеро ў аз 

бузургони тобиъин буд):   

- «Оё дар миёни касоне, ки Усмон (р)-ро куштанд, 

касе аз муњоGирон ва ансор буд?»  

Гуфт:  

- «Нафарони бетарбият ва фосиде аз ањли Миср 

буданд

141

».  

Вале сарварони ќотилони Усмон (р) шинохта шуда 

њастанд ва онњо Кинона ибни Бишр, Румони Ямонї ва 

фарде бо номи Љубла ва Савдон ибни Имрон ва 

                                                 

140

 . Ањмад. Фазоилу-с-сањоба,  бо санади  сањењ,  473/1, њадиси 

767. 

141

 . Таърихи халифа, сањ 176 бо асноди сањењ. 
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марде, ки аз бани Садус, ки  Алмавтул-асвад (Марги 

сиёњ) лаќаб гирифта буд ва Молик ибни Аштари 

Нахаъї буданд. Инњо сарварони фитна ва шўрише 

буданд, ки бар зидди Усмон (р) анFом гирифт. 

Умра духтари Артоъ мегўяд:  

- «Дар соле, ки Усмон (р) кушта шуд, њамроњ бо 

Оиша (р) ба Макка рафтам, аз Мадина гузаштем ва 

Ќуръонеро дидем, ки дар домони Усмон (р) буд ва 

њангоме, ки ў кушта шуд,  аввалин ќатраи хуни вай рўи 

ин оят рехта шуда буд:  

 

«Фаин оману бимисли мо омантум бињи фаќат 

ињтадав ва ин таваллав фаиннамо њум фи 

шиќоќин. Фасаякфикањумуллоњу ва њувас-

самиъул-ъалим.» 

«Агар онњо низ ба монанди он чї шумо имон 

овардаед, имон биёваранд, њидоят ёфтаанд ва 

агар сарпечї кунанд, аз Њаќ Cудо шудаанд ва 

Худованд бадии онњоро аз ту дафъ мекунад ва Ў 

шунаванда ва доно аст». 

 

                              (Сураи Баќара, ояти137) 

   

Умра мегўяд:  

- «Пас њеF касе аз онњо дуруст ва  ба хубї 

намурд

142

». 

Ва Муњаммад ибни Сирин мегўяд:  

- «Каъбаро тавоф мекардам, ногањон мардеро 

дидам, ки мегуфт: - 

- «Бор Худоё! Маро бубахш ва гумон мекунам, ки 

маро бибахшї». Ибни Сирин мегўяд:  

- «Аз ў таъаFFуб кардам ва гуфтам: -«Эй бандаи 

Худо, аз њеF касе нашунидаам, ки сухане монанди 

сухани ту бигўяд».  

                                                 

142

 . Фазоилу- с-сањоба,  501/1, њадиси 817 ва асноди он  сањењ аст 

ва њамчунин ниг. ба  766/765. 
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 Ва Ибни Таймия мегўяд:  

- «Имом Ањмад ва ње6 имоме аз имомони ањли 

суннат дар ин ки Алї (р) барњаќ будааст, шакке 

надоранд

148

». 

Пас ањли суннат ва 6амоъат  бар ин и6моъ 

доранд, ки баъд аз Паёмбар (с) аз њамаи сањобагон 

Абубакр (р) ва баъд аз ў Умар (р) афзал аст ва дар 

мавриди Усмон (р) ва Алї (р) чунон, ки гуфтем, 

ихтилоф кардаанд ва 6умњури ањли суннат бар ин 

аќида њастанд, ки Усмон (р) аз Алї (р) афзалу бартар 

аст ва баъд аз ин иттифоќ кардаанд, ки Алї ибни 

Абутолиб чањорумин халифа баъд аз Усмон (р) аз 

њама афзал аст. 

 

Љанги Љамал  

(соли 36-и њи/рї) 

 

Ваќте бо Алї (р) байъат шуд, Талња (р)  ва Зубайр 

(р) аз Алї (р) и:озат гирифтанд, ки ба Маккаи 

мукаррама бираванд ва Алї (р)  ба онњо и:озат дод. 

Онњо ба Макка рафтанд ва дар он :о бо 

Умулмўъминин Оиша (р) мулоќот карданд. Оиша (р) 

хабар ёфта буд, ки Усмон (р) кушта шудааст, бинобар 

ин,  онњо он :о дар Макка гирди њам омаданд ва 

тасмим гирифтанд, ки интиќоми Усмон (р)-ро 

бигиранд. Яъло ибни Муния аз Басра ва Абдуллоњ 

ибни Омир аз Куфа омаданд ва дар Макка бо њам 

иттифоќ карданд, ки интиќоми хуни Усмон (р)-ро 

гирифта шавад.  

Онњо ва њамроњонашон аз Макка ба сўйи Басра 

рањсипор шуданд ва мехостанд он :о бо ќотилони 

Усмон (р) даргир шаванд, зеро боварашон ин буд, ки 

онњо дар дифоъ аз Усмон (р) кўтоњї кардаанд. Алї (р) 

дар Мадина буд ва Усмон ибни Њунайф аз сўйи Алї 

                                                 

148

 . Ма$муъул-фатовї,  438/4. 
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кунад. Он гоњ Алї (р) ба мас4ид рафт ва мардум бо ў 

байъат карданд

146

». 

Муњо4ирон ва ансоре, ки дар Мадинаи мунаввара 

буданд, бо ў байъат намуданд ва гуфтаанд, ки баъзе 

аз сањобагон, монанди Саъд ибни Ваќќос ва Абдуллоњ 

ибни Умар ва Муњаммад ибни Муслима ва дигарон бо 

ў байъат накарданд ва низ гуфтаанд, ки њама бо ў 

байъат карданд ва њамин ќавли охир маъруф аст ва 

Саъд ибни Умар ва Муњаммад ибни Муслима дар 

канори ў на4ангиданд, аммо бо ў байъат карданд. 

Авф ибни Абу4амила мегўяд:  

- «Ваќте Усмон (р) ба шањодат расид,  Њасани 

Басрї дар Мадина буд ва ман низ пеши ў будам. 

Зикри асњоби Паёмбар (с)-ро ба миён овардам. Ибни 

Љавшани Ѓитфонї гуфт:  

- «Эй Абусаъид! Абумўсо ба хотири пайравї 

кардан аз Алї (р) айб4ўї мешавад. Њасани Басрї 

хашмгин шуд, ки осори хашм бар чењрааш намоён 

гашт ва гуфт:  

- «Пас аз чї касе бояд пайравї кард? 

Амирулмўъминин Усмон (р)  мазлумона кушта шуд ва 

мардум ба сўйи бењтарини худ рафтанд ва бо ў 

байъат карданд, пас бояд аз чї касе пайравї кард?! 

Ва ў чанд бор ин суханро такрор намуд.

147

». 

Ањли суннат бар ин и4моъ доранд, ки баъд аз 

Усмон ибни Аффон (р)  Алї ибни Абутолиб (р) аз њама 

сањобагон бењтар ва афзал аст. Ибни Таймия мегўяд:  

- «Ањмад ибни Њанбал касеро, ки дар мавриди 

хилофати Алї (р) таваќќуф кунад, бидъатгузор 

номидааст ва мегўяд:  

- «Чунин касе аз хар гумроњтар аст ва ба ќатъї 

робита бо чунин касе фармон дод».  

                                                 

146

 . Маърифатус-сањоба, 287/1 ва «Фазоили Алї» дар боби 

«Халифаи Паёмбар кист?» баён хоњад шуд. 

147

 . Ањмад дар «Фазоилу- с-сањоба» бо санади сањењ,  573/2, 

њадиси 696 инро ривоят кардааст. 
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-  Он мард гуфт:  

- «Ман бо Худо ањд баста будам, агар ба Усмон (р) 

дастрасї пайдо кунам, ўро як шаппотї бизанам ва 

ваќте ў кушта шуд ва дар хона рўйи тобут гузошта 

шуд, мардум меомаданд ва бар ў намоз мехонданд ва 

ў дар хонааш буд. Ман ба бањонаи ин ки мехоњам бар 

ў намоз бихонам, даромадам ва ваќте дидам, ки касе 

дар хона нест, порчаро аз чењрааш дур кардам ва 

вайро, ки мурда буд, ба рўяш  як шаппотї  задам, он 

гоњ дастам хушк шуд».  

 

Ибни Сирин мегўяд:  

- «Дасти ўро дидам, ки мисли чўб хушк шуда 

буд

143

». 

Чї гуна Усмон (р) кушта шуд ва њеM кас аз 

сањобагон аз ў дифоъ накард?  

Сабаби аввал,  ин буд, ки Усмон (р) худаш ќатъї 

аз онњо хоста буд, ки барои дифоъ аз вай бо касе 

наMанганд, бинобар ин, ба онњо дастур дод, то 

шамшерњояшонро дар ѓилоф кунанд ва онњоро аз 

Mангидан боз дошт ва таслими таќдир ва файсалаи 

илоњї шуд. Ва ин нишонгари ду чиз аст:  аввал 

шуMоъати Усмон (р) ва дуввум мењрубонии ў ба 

уммати Муњаммад (с).  Зеро Усмон (р) мефањмид, ки 

шўришгарон бодиянишинњои бадрафтор ва фосид 

њастанд, бинобар ин, чунин ба назараш расид, ки агар 

сањобагон бо онњо биMанганд, фасодие пеш ояд, ки аз 

фасоди кушта шудани як нафар бузургтар аст ва шояд 

сабаб шавад, то шумораи зиёде аз мсањобагон кушта 

шаванд ва мумкин аст шўришгарон ба номуси мардум 

                                                 

143

 . Ал-бидояту ван-нињоя,  200/7 ва ровиёни он боваринок 

њастанд, ба 9уз Исо ибни Минњол, ки Ибни Њаббон ўро мавриди 

бовар ќарор дода ва Ибни Абуњотам ўро дар «Ал9урњ ват-

таъдил»,  288/6 дар мавриди вай сукут кардааст ва Бухорї низ дар 

«Ат-таърихул-кабир»,  399/6  вайро ном бурда ва дар бораи ў 

сукут кардааст. 
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та"овуз кунанд ва амволи онњоро ѓорат кунанд. 

Бинобар ин, маслињатро дар он дид, ки худаш ба 

шањодат расад ва касе аз сањобагони Паёмбари Худо 

(с) кушта нашавад ва њурмати Мадинаи Паёмбари 

Худо (с) поймол нагардад. 

Сабаби дуввум, шумораи сањобагон хеле камтар 

аз миќдори шўришгарон буд, зеро асњоби Паёмбари 

Худо (с) дар чањор "ой буданд: 

Љойи аввал,  Маккаи мукаррама, зеро ки мавсими 

ња" буд ва нафарони зиёде барои адои маносики ња" 

рафта буданд ва њузур надоштанд ва Усмон (р) 

Абдуллоњ ибни Аббосро дар ња" амир ќарор дода буд. 

Љойи дуввум, берун аз Маккаи мукаррама баъзе 

аз сањобагон дар шањрњо иќомат мекарданд, ба мисли 

Куфа, Басра Миср ва Шом ва дигар шањрњо зиндагї 

мекарданд. 

Љойи саввум,  баъзе аз сањобагони Паёмбар (с) 

дар "ињод буданд. 

Љойи чањорум, теъдоди касоне, ки дар Мадинаи 

мунаввара буданд, шуморааашон нисбат шўришгарон 

кам буд. 

Сабаби саввум, сањобагон фарзандонашонро 

фиристоданд, то аз Усмон (р) дифоъ кунанд ва фикр 

намекарданд, ки масъала бо куштани халифа поён 

меёбад, балки онњо андеша доштанд, ки фаќат 

муњосира мекунанд ва изњори мухолифат менамоянд 

ва баъд аз он бармегарданд, аммо ин ки онњо густохї 

мекунанд ва Усмон (р)-ро мекушанд, баъзе аз 

сањобагон фикр мекарданд, ки кор ба ин "о 

намерасад. Ва бартарин ќавл, ќавли аввал аст, яъне 

далели дифоъ накардани сањобагон (р) аз Усмон (р) 

ин буд, ки худи ў онњоро аз "ангидан ва шамшер 

кашидан манъ кард. 
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Хилофати  Алї ибни Абутолиб (р)  

(аз соли 35 то 40 њи7рї) 

 

Ў Алї ибни Абутолиб ибни Абдулмутталиб ибни 

Њошим ибни Абдулманоф, писарамаки Паёмбар (с) ва 

шавњари сайидаи занони олам – Фотимаи Зањро (р) - 

духтари њазрати Муњаммад (с)  аст ва ў падари Њасан 

(р) ва Хусайн (р) мебошад. Модараш Фотима духтари 

Асад ибни Њошим ибни Абдуманоф аст

144

.  Кунияташ 

Абулњасан аст ва Паёмбар (с) ўро Абутуроб хонд ва 

инро кунияти вай гардонд. Ў дар кўдакї дар синни 

њаштсолагиаш мусалмон шуд

145

. 

Муњаммад ибни Њанафия (Муњаммад ибни Алї 

ибни Абутолиб (р)) мегўяд:  

- Алї (р)  ба хонаи Усмон (р) омад ва ў кушта 

шуда буд, баъд аз он, ки Усмон (р) кушта шуда буд,  

Алї (р) ба хонааш омад ва дарро ба рўяш баст. 

Мардум ба назди ў рафтанд ва гуфтанд:  

- Мардум бояд хапифае дошта бошанд ва њеN 

касро, ки аз ту ба хилофат сазовортар бошад, суроѓ 

надорем.  

Алї(р) ба онњо гуфт:  

- «Маро интихоб накунед, ман агар вазири шумо 

бошам, бењтар аст аз он ки амири шумо бошам».  

Мардум гуфтанд:  

- «Не, савганд ба Худо, ки касеро, ки аз ту ба 

хилофат сазовортар бошад суроѓ надорем».  

Алї (р) гуфт:  

- «Пас ваќте пофишорї мекунед ва маро рањо 

намекунед, байъат бо ман ба сурати пинњонї анNом 

намешавад, балки ба масNид меравам ва њар кас 

мехоњад, ки  бо ман байъат кунад, биёяд ва байъат 

                                                 

144

 . Маърифатус-сањоба , 278/1. 

145

 . Маърифатус-сањоба, 287/1 ва зикри фазилати  ў дар боби чї 

касе баъд аз Расулуллоњ (с) халифа аст хоњад омад. 
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та"овуз кунанд ва амволи онњоро ѓорат кунанд. 

Бинобар ин, маслињатро дар он дид, ки худаш ба 

шањодат расад ва касе аз сањобагони Паёмбари Худо 

(с) кушта нашавад ва њурмати Мадинаи Паёмбари 

Худо (с) поймол нагардад. 

Сабаби дуввум, шумораи сањобагон хеле камтар 

аз миќдори шўришгарон буд, зеро асњоби Паёмбари 

Худо (с) дар чањор "ой буданд: 

Љойи аввал,  Маккаи мукаррама, зеро ки мавсими 

ња" буд ва нафарони зиёде барои адои маносики ња" 

рафта буданд ва њузур надоштанд ва Усмон (р) 

Абдуллоњ ибни Аббосро дар ња" амир ќарор дода буд. 

Љойи дуввум, берун аз Маккаи мукаррама баъзе 

аз сањобагон дар шањрњо иќомат мекарданд, ба мисли 

Куфа, Басра Миср ва Шом ва дигар шањрњо зиндагї 

мекарданд. 

Љойи саввум,  баъзе аз сањобагони Паёмбар (с) 

дар "ињод буданд. 

Љойи чањорум, теъдоди касоне, ки дар Мадинаи 

мунаввара буданд, шуморааашон нисбат шўришгарон 

кам буд. 

Сабаби саввум, сањобагон фарзандонашонро 

фиристоданд, то аз Усмон (р) дифоъ кунанд ва фикр 

намекарданд, ки масъала бо куштани халифа поён 

меёбад, балки онњо андеша доштанд, ки фаќат 

муњосира мекунанд ва изњори мухолифат менамоянд 

ва баъд аз он бармегарданд, аммо ин ки онњо густохї 

мекунанд ва Усмон (р)-ро мекушанд, баъзе аз 

сањобагон фикр мекарданд, ки кор ба ин "о 

намерасад. Ва бартарин ќавл, ќавли аввал аст, яъне 

далели дифоъ накардани сањобагон (р) аз Усмон (р) 

ин буд, ки худи ў онњоро аз "ангидан ва шамшер 

кашидан манъ кард. 
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Хилофати  Алї ибни Абутолиб (р)  

(аз соли 35 то 40 њи7рї) 

 

Ў Алї ибни Абутолиб ибни Абдулмутталиб ибни 

Њошим ибни Абдулманоф, писарамаки Паёмбар (с) ва 

шавњари сайидаи занони олам – Фотимаи Зањро (р) - 

духтари њазрати Муњаммад (с)  аст ва ў падари Њасан 

(р) ва Хусайн (р) мебошад. Модараш Фотима духтари 

Асад ибни Њошим ибни Абдуманоф аст

144

.  Кунияташ 

Абулњасан аст ва Паёмбар (с) ўро Абутуроб хонд ва 

инро кунияти вай гардонд. Ў дар кўдакї дар синни 

њаштсолагиаш мусалмон шуд

145

. 

Муњаммад ибни Њанафия (Муњаммад ибни Алї 

ибни Абутолиб (р)) мегўяд:  

- Алї (р)  ба хонаи Усмон (р) омад ва ў кушта 

шуда буд, баъд аз он, ки Усмон (р) кушта шуда буд,  

Алї (р) ба хонааш омад ва дарро ба рўяш баст. 

Мардум ба назди ў рафтанд ва гуфтанд:  

- Мардум бояд хапифае дошта бошанд ва њеN 

касро, ки аз ту ба хилофат сазовортар бошад, суроѓ 

надорем.  

Алї(р) ба онњо гуфт:  

- «Маро интихоб накунед, ман агар вазири шумо 

бошам, бењтар аст аз он ки амири шумо бошам».  

Мардум гуфтанд:  

- «Не, савганд ба Худо, ки касеро, ки аз ту ба 

хилофат сазовортар бошад суроѓ надорем».  

Алї (р) гуфт:  

- «Пас ваќте пофишорї мекунед ва маро рањо 

намекунед, байъат бо ман ба сурати пинњонї анNом 

намешавад, балки ба масNид меравам ва њар кас 

мехоњад, ки  бо ман байъат кунад, биёяд ва байъат 

                                                 

144

 . Маърифатус-сањоба , 278/1. 

145

 . Маърифатус-сањоба, 287/1 ва зикри фазилати  ў дар боби чї 

касе баъд аз Расулуллоњ (с) халифа аст хоњад омад. 
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кунад. Он гоњ Алї (р) ба мас4ид рафт ва мардум бо ў 

байъат карданд

146

». 

Муњо4ирон ва ансоре, ки дар Мадинаи мунаввара 

буданд, бо ў байъат намуданд ва гуфтаанд, ки баъзе 

аз сањобагон, монанди Саъд ибни Ваќќос ва Абдуллоњ 

ибни Умар ва Муњаммад ибни Муслима ва дигарон бо 

ў байъат накарданд ва низ гуфтаанд, ки њама бо ў 

байъат карданд ва њамин ќавли охир маъруф аст ва 

Саъд ибни Умар ва Муњаммад ибни Муслима дар 

канори ў на4ангиданд, аммо бо ў байъат карданд. 

Авф ибни Абу4амила мегўяд:  

- «Ваќте Усмон (р) ба шањодат расид,  Њасани 

Басрї дар Мадина буд ва ман низ пеши ў будам. 

Зикри асњоби Паёмбар (с)-ро ба миён овардам. Ибни 

Љавшани Ѓитфонї гуфт:  

- «Эй Абусаъид! Абумўсо ба хотири пайравї 

кардан аз Алї (р) айб4ўї мешавад. Њасани Басрї 

хашмгин шуд, ки осори хашм бар чењрааш намоён 

гашт ва гуфт:  

- «Пас аз чї касе бояд пайравї кард? 

Амирулмўъминин Усмон (р)  мазлумона кушта шуд ва 

мардум ба сўйи бењтарини худ рафтанд ва бо ў 

байъат карданд, пас бояд аз чї касе пайравї кард?! 

Ва ў чанд бор ин суханро такрор намуд.

147

». 

Ањли суннат бар ин и4моъ доранд, ки баъд аз 

Усмон ибни Аффон (р)  Алї ибни Абутолиб (р) аз њама 

сањобагон бењтар ва афзал аст. Ибни Таймия мегўяд:  

- «Ањмад ибни Њанбал касеро, ки дар мавриди 

хилофати Алї (р) таваќќуф кунад, бидъатгузор 

номидааст ва мегўяд:  

- «Чунин касе аз хар гумроњтар аст ва ба ќатъї 

робита бо чунин касе фармон дод».  

                                                 

146

 . Маърифатус-сањоба, 287/1 ва «Фазоили Алї» дар боби 

«Халифаи Паёмбар кист?» баён хоњад шуд. 

147

 . Ањмад дар «Фазоилу- с-сањоба» бо санади сањењ,  573/2, 

њадиси 696 инро ривоят кардааст. 
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-  Он мард гуфт:  

- «Ман бо Худо ањд баста будам, агар ба Усмон (р) 

дастрасї пайдо кунам, ўро як шаппотї бизанам ва 

ваќте ў кушта шуд ва дар хона рўйи тобут гузошта 

шуд, мардум меомаданд ва бар ў намоз мехонданд ва 

ў дар хонааш буд. Ман ба бањонаи ин ки мехоњам бар 

ў намоз бихонам, даромадам ва ваќте дидам, ки касе 

дар хона нест, порчаро аз чењрааш дур кардам ва 

вайро, ки мурда буд, ба рўяш  як шаппотї  задам, он 

гоњ дастам хушк шуд».  

 

Ибни Сирин мегўяд:  

- «Дасти ўро дидам, ки мисли чўб хушк шуда 

буд

143

». 

Чї гуна Усмон (р) кушта шуд ва њеM кас аз 

сањобагон аз ў дифоъ накард?  

Сабаби аввал,  ин буд, ки Усмон (р) худаш ќатъї 

аз онњо хоста буд, ки барои дифоъ аз вай бо касе 

наMанганд, бинобар ин, ба онњо дастур дод, то 

шамшерњояшонро дар ѓилоф кунанд ва онњоро аз 

Mангидан боз дошт ва таслими таќдир ва файсалаи 

илоњї шуд. Ва ин нишонгари ду чиз аст:  аввал 

шуMоъати Усмон (р) ва дуввум мењрубонии ў ба 

уммати Муњаммад (с).  Зеро Усмон (р) мефањмид, ки 

шўришгарон бодиянишинњои бадрафтор ва фосид 

њастанд, бинобар ин, чунин ба назараш расид, ки агар 

сањобагон бо онњо биMанганд, фасодие пеш ояд, ки аз 

фасоди кушта шудани як нафар бузургтар аст ва шояд 

сабаб шавад, то шумораи зиёде аз мсањобагон кушта 

шаванд ва мумкин аст шўришгарон ба номуси мардум 

                                                 

143

 . Ал-бидояту ван-нињоя,  200/7 ва ровиёни он боваринок 

њастанд, ба 9уз Исо ибни Минњол, ки Ибни Њаббон ўро мавриди 

бовар ќарор дода ва Ибни Абуњотам ўро дар «Ал9урњ ват-

таъдил»,  288/6 дар мавриди вай сукут кардааст ва Бухорї низ дар 

«Ат-таърихул-кабир»,  399/6  вайро ном бурда ва дар бораи ў 

сукут кардааст. 
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марде, ки аз бани Садус, ки  Алмавтул-асвад (Марги 

сиёњ) лаќаб гирифта буд ва Молик ибни Аштари 

Нахаъї буданд. Инњо сарварони фитна ва шўрише 

буданд, ки бар зидди Усмон (р) анFом гирифт. 

Умра духтари Артоъ мегўяд:  

- «Дар соле, ки Усмон (р) кушта шуд, њамроњ бо 

Оиша (р) ба Макка рафтам, аз Мадина гузаштем ва 

Ќуръонеро дидем, ки дар домони Усмон (р) буд ва 

њангоме, ки ў кушта шуд,  аввалин ќатраи хуни вай рўи 

ин оят рехта шуда буд:  

 

«Фаин оману бимисли мо омантум бињи фаќат 

ињтадав ва ин таваллав фаиннамо њум фи 

шиќоќин. Фасаякфикањумуллоњу ва њувас-

самиъул-ъалим.» 

«Агар онњо низ ба монанди он чї шумо имон 

овардаед, имон биёваранд, њидоят ёфтаанд ва 

агар сарпечї кунанд, аз Њаќ Cудо шудаанд ва 

Худованд бадии онњоро аз ту дафъ мекунад ва Ў 

шунаванда ва доно аст». 

 

                              (Сураи Баќара, ояти137) 

   

Умра мегўяд:  

- «Пас њеF касе аз онњо дуруст ва  ба хубї 

намурд

142

». 

Ва Муњаммад ибни Сирин мегўяд:  

- «Каъбаро тавоф мекардам, ногањон мардеро 

дидам, ки мегуфт: - 

- «Бор Худоё! Маро бубахш ва гумон мекунам, ки 

маро бибахшї». Ибни Сирин мегўяд:  

- «Аз ў таъаFFуб кардам ва гуфтам: -«Эй бандаи 

Худо, аз њеF касе нашунидаам, ки сухане монанди 

сухани ту бигўяд».  

                                                 

142

 . Фазоилу- с-сањоба,  501/1, њадиси 817 ва асноди он  сањењ аст 

ва њамчунин ниг. ба  766/765. 
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 Ва Ибни Таймия мегўяд:  

- «Имом Ањмад ва ње6 имоме аз имомони ањли 

суннат дар ин ки Алї (р) барњаќ будааст, шакке 

надоранд

148

». 

Пас ањли суннат ва 6амоъат  бар ин и6моъ 

доранд, ки баъд аз Паёмбар (с) аз њамаи сањобагон 

Абубакр (р) ва баъд аз ў Умар (р) афзал аст ва дар 

мавриди Усмон (р) ва Алї (р) чунон, ки гуфтем, 

ихтилоф кардаанд ва 6умњури ањли суннат бар ин 

аќида њастанд, ки Усмон (р) аз Алї (р) афзалу бартар 

аст ва баъд аз ин иттифоќ кардаанд, ки Алї ибни 

Абутолиб чањорумин халифа баъд аз Усмон (р) аз 

њама афзал аст. 

 

Љанги Љамал  

(соли 36-и њи/рї) 

 

Ваќте бо Алї (р) байъат шуд, Талња (р)  ва Зубайр 

(р) аз Алї (р) и:озат гирифтанд, ки ба Маккаи 

мукаррама бираванд ва Алї (р)  ба онњо и:озат дод. 

Онњо ба Макка рафтанд ва дар он :о бо 

Умулмўъминин Оиша (р) мулоќот карданд. Оиша (р) 

хабар ёфта буд, ки Усмон (р) кушта шудааст, бинобар 

ин,  онњо он :о дар Макка гирди њам омаданд ва 

тасмим гирифтанд, ки интиќоми Усмон (р)-ро 

бигиранд. Яъло ибни Муния аз Басра ва Абдуллоњ 

ибни Омир аз Куфа омаданд ва дар Макка бо њам 

иттифоќ карданд, ки интиќоми хуни Усмон (р)-ро 

гирифта шавад.  

Онњо ва њамроњонашон аз Макка ба сўйи Басра 

рањсипор шуданд ва мехостанд он :о бо ќотилони 

Усмон (р) даргир шаванд, зеро боварашон ин буд, ки 

онњо дар дифоъ аз Усмон (р) кўтоњї кардаанд. Алї (р) 

дар Мадина буд ва Усмон ибни Њунайф аз сўйи Алї 

                                                 

148

 . Ма$муъул-фатовї,  438/4. 
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(р) амир ва волии Басра буд. Ваќте онњо ба Басра 

расиданд, Усмон ибни Њунайф ба онњо паём 

фиристод, ки чї мехоњанд? Гуфтанд: -Аз пайи 

ќотилони Усмон (р) њастем. Ў гуфт: -Сабр кунед,, то 

Алї (р) биёяд ва ба онњо иKозаи даромадан ба 

Басраро надод. Сипас Љубла, ки яке аз касоне буд, ки 

дар куштани Усмон (р) ширкат дошт, бо њафтсад 

нафар ба Kанги онњо рафт ва эшон муваффаќ 

шуданд, ки ўро шикаст дињанд ва афроди зиёде аз 

њамроњонашро куштанд ва теъдоди зиёде аз ањолии 

Басра ба лашкари Талња (р)  ва Зубайр (р)  ва Оиша 

(р) пайвастанд. 

Дар ин ваќт Алї (р) аз Мадина ба сўйи Куфа 

њаракат кард, зеро ў хабардор шуда буд, ки дар Басра 

Kанге миёни волии Басра Усмон ибни Њунайф ва 

Талњаву Зубайр ва Оиша (р) ва њамроњонашон рух 

додааст. Бинобар ин,  Алї (р) бо як лашкари дањ њазор 

нафарї ба Kанги Талња ва Зубайр рафт. Дар ин Kо ба 

равшанї барои мо мушаххас мешавад, ки Алї ибни 

Абутолиб (р) худаш ба Kанги онњо рафт ва онњо бар 

зидди ў шўриш накарда ва ќасдашон чунонки 

бидъатгузорон ва њаводоронашон мегўянд, Kангидан 

бо ў набуд, зеро агар онњо мехостанд бар зидди Алї 

(р) ќиём кунанд, рост ба Мадина мерафтанд ва ба 

Басра намеомаданд. 

Алї (р) Миќдод ибни Асвад ва Ќаъќоъ ибни Амрро 

фиристод, то бо Талња ва Зубайр сўњбат кунанд. Онњо 

рафтанд ва Миќдод ва Ќаъќоъ аз ин тараф ва аз он сў 

Талња ва Зубайр њама бо њам иттифоќ карданд, ки бо 

якдигар наKанганд ва њар гурўње дидгоњи худро баён 

кард. Назари Талња ва Зубайр ин буд, ки рањо кардани 

ќотилони Усмон (р) Kоиз нест ва назари Алї (р) ин 

буд, ки акнун салоњ нест, ки ќотилони Усмон (р) тањти 

пайгирї ќарор бигиранд, балки замони муносиб барои 

муњокимаи ќотилони Усмон (р) ваќте аст, ки вазъ ором 

шавад. Бинобар ин, дар ин ки ќотилони Усмон (р) бояд 
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Усмон (р) гуфт: 

- «Ње2 чиз».  

Ибни Умар (р) гуфт:  

- «Оё бињишт ва дўзах дар ихтиёри инњо аст?»  

Усмон (р) гуфт:  

- «Не!»  

Абдуллоњ ибни Умар (р) гуфт:  

- «Пас ба назари ман набояд либосеро, ки 

Худованд ба ту пўшонида, берун бикашї ва ин 

суннате бишавад, ки њар гоњ ќавме аз халифа ё имоми 

худ норозї шаванд, ўро барканор  кунанд

140

». 

Сипас Усмон (р) ба њамаи ѓуломњояш гуфт:  

- «Њар кас силоњи худро ба замин бигузорад, 

барои ризои Худо озод аст».  

Пас Усмон (р) худаш мардумро аз 2ангидан манъ 

кард. 

 

Усмонро чї касе кушт? 

  

Баъд аз он ки Усмон (р) муњосира шуд, аз девори 

хона баромада ва вориди хонааш шуда,  вайро дар 

њоле, ки Ќуръони карим пеши рўйи ў буд, ба шањодат 

расониданд.  Ба Њасани Басрї гуфта шуд (Њасани 

Басрї дар он даврон зиндагї карда буд, зеро ў аз 

бузургони тобиъин буд):   

- «Оё дар миёни касоне, ки Усмон (р)-ро куштанд, 

касе аз муњоGирон ва ансор буд?»  

Гуфт:  

- «Нафарони бетарбият ва фосиде аз ањли Миср 

буданд

141

».  

Вале сарварони ќотилони Усмон (р) шинохта шуда 

њастанд ва онњо Кинона ибни Бишр, Румони Ямонї ва 

фарде бо номи Љубла ва Савдон ибни Имрон ва 

                                                 

140

 . Ањмад. Фазоилу-с-сањоба,  бо санади  сањењ,  473/1, њадиси 

767. 

141

 . Таърихи халифа, сањ 176 бо асноди сањењ. 
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нафањмид ва аз минбар фаромад ва дар њоле, ки 

мегуфт:  -Инно лиллоњи ва инно илайњи ро,иъун

160

. 

Пас ањли Шом он гуна буданд ва ироќињо чунин 

њолате доштанд. Ањли Шом итоъат мекарданд ва 

ироќињо чунон ки баён шуд, хар@у мар@ мекарданд ва 

њаминњо буданд, ки баъдан бо Алї (р) @ангиданд ва 

ўро ба шањодат расониданд.  Хулоса, ин ки дар моњи 

сафари соли 37-њи@рї Алї (р) ба мавзеъи  Сиффини 

Шом  расид. 

 

Оё Муъовия ба хотири хилофат бо 

Алї  3ангид? 

 

Абумуслим Хавлонї мегўяд, ки пеши Муъовия 

омадам ва ба ў гуфтам:  

- «Ту бо Алї (р) меBангї,  оё ту монанди ў њастї?» 

 Муъовия гуфт:  

- «Не, савганд ба Худо, ки медонам, ки Алї (р) 

бартар ва афзал аст ва ба хилофат сазовортар аст, 

вале оё шумо намедонед, ки Усмон (р) мазлумона 

кушта шудааст?»  

Ва ман писарамаки ў њастам ва хуни ўро мехоњам 

(яъне ќасос), пас пеши Алї (р) биравед ва ба ў бигўед, 

ки ќотилони Усмон (р)-ро ба ман супорад ва ман 

умури њукуматро ба ў месупорам».  

Онњо пеши Алї (р) омаданд ва бо ў сўњбат 

карданд, Алї (р) ќабул накард ва ќотилони Усмон (р)-

ро ба Муъовия насупорид

161

. Бинобар ин,  Муъовия (р) 

нагуфт, ки ў халифа аст ва њаргиз ба хотири хилофат 

бо Алї (р) наBангид. Ба њамин хотир, ваќте бо њам 

даргир шуданд ва масъала ба тањким расид ва 

нависанда навишт: 

                                                 

160

 . Таъриху-л-ислом, Ањдул-хулафоу-р-рошидин, сањ 540. 

161

 . Таъриху-л-ислом,  Ањду- л-хулафоу-р-рошидин, сањ 540 ва 

санади он сањењ аст.  
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кушта шаванд, њама иттифоќи назар доштанд ва 

фаќат дар ин ихтилоф доштанд, ки чї замоне бояд 

кушта шаванд. 

Баъд аз ин иттифоќ њар ду гурўњ бо хаёли осуда 

ва шаби хуберо мегузаронданд, аммо ќотилони Усмон 

(р) шаби сахте барояшон буд, зеро њар ду гурўњ 

иттифоќ карда буданд, ки онњоро Cазо дињанд ва 

муаррихони маъруфи исломї,  монанди Табарї

149

 ва 

Ибни Касир

150

 ва Ибни Асир

151

 ва Ибни Њазм

152

 ва 

ѓайра, ки ин воќеъаро дар таърихномањои худ 

навиштаанд, ин матлабро баён кардаанд. 

Дар ин њангом сабаъињо њама бар ин иттифоќ 

карданд, ки иCоза надињанд тавофуќи онњо ба Cое 

бирасад, бинобар ин, ба њангоми сањар ваќте онњо хоб 

буданд, гурўње аз сабаъињо ба лашкари Талња ва 

Зубайр њамла карданд ва баъзе аз афроди лашкарро 

куштанд ва гурехтанд. Лашкари Талња гумон мекард, 

ки лашкари Алї (р) ба онњо хиёнат кардааст. Бинобар 

ин, ваќте субњ шуд, бо лашкари Алї (р) даргир шуданд 

ва лашкари Алї (р) ваќте ин амали онњоро диданд, 

гумон карданд, ки лашкари Талња ва Зубайр 

ањдшиканї кардааст. Бинобар ин, даргирињо миёни 

њар ду гурўњ то пешин идома ёфт ва он гоњ оташи Cанг 

шўълавар шуд. 

Бузургони њарду лашкар талош карданд, то Cангро 

мутаваќќиф намоянд, аммо натавонистанд. Талња (р)  

мегуфт: «Эй мардум! Оё ором мешавед?», аммо онњо 

гўш намекарданд. Он гоњ Талња (р)  гуфт: «Вой, вой 

бар шумо! Парвонањои оташ ва мисли магасњои тамаъ 

њастед

153

.  
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 . Таърихи Табарї,  517/3. 

150

 . Албидояту ван-нињояту,  2509/7. 

151

 . Ал-комил фит-таърихї, 120/3. 

152

 . Ал-фаслу фил-милали вал-ањвои ван-нањли,  293/4. 

153

 . Бани Хаёт. Таърихи халифа,  182. 
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Ва Алї (р) онњоро манъ мекард, аммо ба ў 4авоб 

намедоданд ва Оиша (р) Каъб ибни Сурро бо Ќуръони 

ма4ид фиристод, то 4ангро мутаваќќиф кунад, аммо 

сабаъињо ўро бо тир заданд, то ин ки ўро куштанд. 

Ваќте 4анг оѓоз шавад ва шўълавар гардад, хушку 

тар месўзад ва ње4 кас наметавонад онро боз дорад 

ва Имом Бухорї шеърњое аз шоъири маъруфи араб  

Имрулќайс зикр кардааст: 

 

 Алњарбу аввалу мо такуну фитятан, 

 Тасъо бизиннатињо ликулли 6уњулин. 

 

Љанг дар оѓоз мисли духтари 1авонест,   

Худро ороста ва ба сўйи афроди 1оњил медавад. 

  

Њатто изо иштаъалат ва шабба зиромуњо, 

Валлат ъа6узан ѓайра зоти њалилин. 

 

То оташи он шўълавар мешавад ва фурўзон 

мегардад, он гоњ мисли пиразане мешавад, ки 

шавњаре надорад. 

 

Шамтоа юнкиру лавнуњо ва таѓайярат, 

Макруњатун лишамми ваттаќбили

154

. 

 

Мўйњояш сафед мешаванд ва рангаш 

дўстдоштанї нест ва дигар касе дўст надорад ўро бўй 

бикашад ва бибўсад. 

Љанги Љамал дар соли сию шаши  њи1рї рух дод, 

яъне дар оѓози хилофати њазрати  Алї (р). Љанг баъд 

аз пешин комилан оѓоз шуд ва то андаке пеш аз 

ѓуруби офтоб идома ёфт. Лашкари Алї (р) дањ њазор 

нафар буданд ва ањли Љамал пан1 то шаш њазор 

нафар буданд ва байраќи лашкари Алї (р) ба дасти 
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 . Бухорї китоби фитна боби Ал-фитнатуллати таму3у-

камав3ил-бањри. 
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 «Не, вале агар чунин чизе шуд, Оиша (р)-ро ба 

паноњгоњаш баргардон»

159

. 

Ва Алї (р) кореро, ки њазрати Муњаммад  (с) ўро 

ба иDрои он фармон дода буд, ба хубї  анDом дод. 

 

Љанги Сиффин 

(соли 37-њи0рї) 

 

Муъовия (р) аз байъат кардан бо Алї (р) саркашї 

кард ва гуфт, то аз ќотилони Усмон (р) ќасос  гирифта 

нашавад,  байъат нахоњам кард. Ваќте  Алї (р) кори 

лашкари Љамалро тамом кард, гуфт: 

 - «Муъовия бояд њоло байъат кунад ва лашкаре 

барои Dангидан бо Муъовия омода кард ва гуфт: 

- «Ё байъат кунад ва ё бо ў меDангам ва Алї (р) бо 

як лашкари сад њазор нафарї ба сўйи Сиффин, ба 

сарзамини Шом њаракат кард. Ваќте Муъовия (р) 

хабардор шуд, ки Алї (р) барои Dангидан бо ў њаракат 

кардааст, бар болои минбар рафт ва гуфт:  

- «Алї (р) њамроњ бо ањли Ироќ ба сўйи шумо 

меояд, назаратон чист?» 

 Мардум сарњояшонро пойин андохтанд ва сукут 

карданд. Он гоњ Зулкалоъи Њумайрї бархост ва гуфт:  

- «Шумо назар бидињед ва мо иќдом мекунем» ва 

мардум њама хомўш буданд. 

Ва Алї (р) болои минбар рафт ва баъд аз њамду 

ситоиши Худованди мутаъол гуфт:  

- «Муъовия њамроњ бо ањли Шом ба Dанги шумо 

меояд, назаратон чист?»  

Ањли масDид ѓавѓо карданд ва мегуфтанд:  

- «Эй Амирулмўъминин, чунин асту чунон аст.. ва  

назари мо ин аст». Чун афроди зиёде сухан 

мегуфтанд ва њаёњу зиёд буд, Алї (р) сухани онњоро 
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 . Ањмад  дар   «Муснад»,   393/6 ва Њофиз дар «Ал-Фатњ»  гуфта 

ва  санади  он њасан аст,  60/13. 
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шаллоќ назад, чаро? Зеро салоњ дар њамин буд ва 

чунин ба назараш омад, ки агар ўро шаллоќ бизанад, 

фасоди бузурге рўй медињад.  

Ва њамчунин назари Алї (р) ин буд, ки ба дертар 

гузоштани гирифтани ќисос фасоди камтаре аз 

гирифтани фаврии он дорад, чунки Алї (р) 

наметавонад ќотилони Усмон (р)-ро ба ќатл 

бирасонад, зеро онњо ќабилањое доранд, ки аз онњо 

дифоъ мекунанд ва њанўз амният барќарор нашуда ва 

фитна њамчунон вуFуд дошт ва чї касе мегўяд, ки 

онњо њаргиз бо Алї (р) намеFангиданд? Дар њоле, ки 

баъд аз он ўро куштанд.  Ва ба њамин хотир, ваќте 

хилофат ба Муъовия (р) расид, чаро ќотилони Усмон 

(р)-ро накушт? Зеро ў њамон фикреро мекард, ки Алї 

(р) андеша дошт. Алї (р) онро як воќеъият медид ва 

Муъовия онро як назария тасаввур мекард. Аммо 

ваќте хилофат ба Муъовия (р)  расид, онро ба сурати 

як воќеъият медид ва Муъовия баъзе аз онњоро кушт, 

вале касони дигаре аз ќотилони Усмон (р) то замони 

ЊаFFоF дар даврони хилофати Абдулмалик ибни 

Марвон боќї монданд ва то он, ки њама кушта шуданд.  

Муњим ин аст, ки Алї (р) наметавонист онњоро 

бикушад, на ин ки заъиф буд, балки Алї (р) барои 

уммати мусалмон метарсид. 

Ваќте Fанг ба поён расид, Алї (р) Умулмўъминин 

Оиша (р)-ро  бо эњтиром ба Мадинаи мунаввара 

фиристод, чунонки Паёмбар (с) ўро дастур дода буд. 

Алї (р) мегўяд:  

- Паёмбари Худо (с) ба ман гуфт: 

 - «Дар миёни ту ва Оиша (р) масъалае рух 

медињад».  

Алї гуфт: 

- «Пас ман бадбахтарин фард њастам, эй 

Паёмбари Худо (с)?» Фармуд: 
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Муњаммад ибни Алї ибни Абутолиб (р) буд ва байраќи 

ањли Љамал дар дасти Абдуллоњ ибни Зубайр (р)  буд. 

Дар ин :анг бисёре аз мусалмонњо кушта шуданд 

ва он фитнае аст, ки Худованд шамшерњои моро аз 

оѓушта шудан ба хунњое, ки он :о рехта шуд, мањфуз 

доштааст ва аз Худованди мутаъол мехоњем, ки аз 

онњо розї бошад ва онњоро биёмурзад. 

Талња ва Зубайр ва Муњаммад ибни Талња кушта 

шуданд. Зубайр ва Талња дар ин :анг ширкат 

надоштанд, зеро ривоят аст, ки ваќте Зубайр вориди 

майдони :анг шуд, Алї ибни Абутолиб (р)-ро дид, Алї 

(р) ба ў гуфт:  

- Оё ба хотир меоварї, ки Паёмбар (с) фармуд, ки 

ту бо ман ме:ангї ва ситамгар њастї.  

Он гоњ дар њамон рўз Зубайр баргашт ва 

на:ангид

155

. 

Сањењ ин аст, ки Зубайр (р)  на3ангид, аммо оё 

чунин суханоне байни ў ва Алї (р) радду бадал 

шудааст? Худо бењтар медонад, зеро ривоят санади 

ќавї надорад, вале дар китобњои таърих маъруф аст 

ва бештар аз он ин машњур аст, ки Зубайр (р)  дар 

3анг ширкат накард ва ба дасти марде ба номи 

Љурмуз кушта шуд. 

Ва Талња (р)  дар њоле, ки кўшиш мекард 

мардумро аз 3ангидан боздорад, ногањон тире ба 

пояш расид, ки ў дар гузашта низ дар њамин 3ой захме 

дошт. 

Љанг ба поён расид ва афроди зиёде кушта 

шуданд, бахусус нафарони зиёде дар дифоъ аз 

шутури Оиша (р), ки ба унвони рамзи  лашкар буд, 

бинобар ин, онњо 3оннисорона аз он дифоъ 

мекарданд, кушта шуданд ва ба мањзи ин ки шутур аз 

пой афтод, 3анг ором гирифт ва поён ёфт ва Алї ибни 
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 . Ибни Абушайба 283/15 њадиси 19674 ва миёни ровиён фарди 

ма>њуле аст ва ибни Њи>р ин ривоятро дар Алматолибул-ъолия 

4412 баён кардааст. 
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Абутолиб (р) пирўз шуд. Шутур ба забони рабї 

«6амал»  номида мешвад ва аз ин рў, ин 6анг дар 

таърих бо номи Љамал маъруф гардид.   

Њаќиќат ва дуруст ин аст, ки ње6 касе пирўз нашуд, 

балки дар ин 6анг Ислом ва мусалмонон зиён диданд 

ва шикаст хўрданд. 

Ваќте 6анг поён ёфт, Алї (р) дар њоле, ки миёни 

кушташудагон мегашт, чашмаш ба Талња ибни 

Убайдуллоњ (р)  афтод. Ў Талњаро бардошт ва хокњои 

чењраашро пок кард ва гуфт:  

- Барои ман душвор аст ки туро мебинам, ки зери 

ситорагони осмон ошёна гирифтаї ва Алї (р) гиря 

кард ва гуфт:  

- Дўст дорам, ки эй кош, бист сол пеш аз ин 

мемурдам

156

. 

Њамчунин Алї (р) Муњаммад ибни Талњаро дид ва 

гиря кард. Муњаммад ибни Талња (р)  азбаски ибодати 

зиёд мекард бар ў лаќаби  Ас-Са66од дода буданд.  

Њамаи касоне аз асњоб, ки дар ин 6анг ширкат карда 

буданд беистисно аз он чї рўй  дода буд, сахт 

пушаймон шуданд. 

Ибни Љурмуз дар њоле, ки шамшери Зубайрро ба 

њамроњ дошт, пеши Алї (р) омад ва гуфт:  

- Зубайрро куштам, Зубайрро куштам.  

Ваќте Алї (р) суханони ўро шунид гуфт:  

- Ин шамшер њамеша сахтињоро аз Паёмбар (с) 

дур мекард.  

Сипас гуфт:  

- Ќотили писари Сафияро ба 6ањаннам мужда 

бидењ ва Алї (р) и6оза надод, ки Ибни Љурмуз пеши ў 

биёяд

157

. 
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 . Ибни Асокир. Таърихи Димишќ,  207/11, Усудул-ѓобањ,  88/3 ва 

Бавсирї мегўяд, ки ровиёни он боваринок њастанд ва Њофиз ибни 

ЊаNар дар «Алматолибул-ъомия»,  302/4 бо ихтилофи андаке зикр 

кардааст. 
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Чаро Алї ќотилони Усмонро /азо надод? 

 

Алї (р) салоњи корро дар он медид, ки ќасоси  

Усмон (р) баъд аз муддате ситонида шавад,  на ин ки 

аслан ќасос гирифта нашавад.  Бинобар ин, ў ќасосро 

ба замони баъд бигузошт, чунонки Паёмбар (с) дар 

воќеъаи Ифк чунин карда буд.  Ваќте баъзе аз мардум 

ба Оиша (р) тўњмат заданд ва маъруфтарин афроде, 

ки дар мавриди Оиша (р) суханоне гуфтанд,  Њассон 

ибни Собит ва Њимна духтари Љањш ва Мистањ ибни 

Асоса буд ва касе, ки ин суханро бузург ва овоза кард, 

Абдуллоњ ибни Убай ибни Салул буд. Он гоњ Паёмбар 

(с) бар минбар баромад ва гуфт:  

- Чї касе хаёли маро дар мавриди марде роњат 

мекунад, ки азият ва озори ў ба хонаводаам 

расидааст? (яъне Абдуллоњ ибни Убай ибни Салул). 

Он гоњ Саъд ибни Муъоз бархост ва гуфт:  

- «Ман хаёли шуморо роњат мекунам. Агар аз мо 

авсињо бошад, ўро ба ќатл мерасонем ва агар аз 

бародарони хазраRї мо бошад, ба мо дастур бидењ,  

ўро мекушем».  

Он гоњ Саъд ибни Убода бархост ва сухани Саъд 

ибни Муъозро рад кард ва Усайд ибни Њузайр бархост 

ва сухани Саъд ибни Убодаро рад кард ва Паёмбар 

(с) инњоро ба оромиш даъват 

158

 ва донист, ки ќазия 

муњим аст, зеро пеш аз омадани Паёмбар (с) ба 

Мадина ќабилаи Авс ва ХазраR иттифоќ карданд, то 

Абдуллоњ ибни Убай ибни Салулро ба унвони 

подшоњи худ интихоб кунанд. Абдуллоњ ибни Убай дар 

назди онњо Rойгоњи баланде дошт ва ў дар Rанги Уњуд 

як саввуми лашкарро бо худ аз Rанг баргардонид ва 

Паёмбар (с) Абдуллоњ ибни Убай ибни Салулро 
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Абутолиб (р) пирўз шуд. Шутур ба забони рабї 

«6амал»  номида мешвад ва аз ин рў, ин 6анг дар 

таърих бо номи Љамал маъруф гардид.   

Њаќиќат ва дуруст ин аст, ки ње6 касе пирўз нашуд, 

балки дар ин 6анг Ислом ва мусалмонон зиён диданд 

ва шикаст хўрданд. 

Ваќте 6анг поён ёфт, Алї (р) дар њоле, ки миёни 

кушташудагон мегашт, чашмаш ба Талња ибни 

Убайдуллоњ (р)  афтод. Ў Талњаро бардошт ва хокњои 

чењраашро пок кард ва гуфт:  

- Барои ман душвор аст ки туро мебинам, ки зери 

ситорагони осмон ошёна гирифтаї ва Алї (р) гиря 

кард ва гуфт:  

- Дўст дорам, ки эй кош, бист сол пеш аз ин 

мемурдам

156

. 

Њамчунин Алї (р) Муњаммад ибни Талњаро дид ва 

гиря кард. Муњаммад ибни Талња (р)  азбаски ибодати 

зиёд мекард бар ў лаќаби  Ас-Са66од дода буданд.  

Њамаи касоне аз асњоб, ки дар ин 6анг ширкат карда 

буданд беистисно аз он чї рўй  дода буд, сахт 

пушаймон шуданд. 

Ибни Љурмуз дар њоле, ки шамшери Зубайрро ба 

њамроњ дошт, пеши Алї (р) омад ва гуфт:  

- Зубайрро куштам, Зубайрро куштам.  

Ваќте Алї (р) суханони ўро шунид гуфт:  

- Ин шамшер њамеша сахтињоро аз Паёмбар (с) 

дур мекард.  

Сипас гуфт:  

- Ќотили писари Сафияро ба 6ањаннам мужда 

бидењ ва Алї (р) и6оза надод, ки Ибни Љурмуз пеши ў 

биёяд

157

. 
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 . Ибни Асокир. Таърихи Димишќ,  207/11, Усудул-ѓобањ,  88/3 ва 

Бавсирї мегўяд, ки ровиёни он боваринок њастанд ва Њофиз ибни 
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Чаро Алї ќотилони Усмонро /азо надод? 

 

Алї (р) салоњи корро дар он медид, ки ќасоси  

Усмон (р) баъд аз муддате ситонида шавад,  на ин ки 

аслан ќасос гирифта нашавад.  Бинобар ин, ў ќасосро 

ба замони баъд бигузошт, чунонки Паёмбар (с) дар 

воќеъаи Ифк чунин карда буд.  Ваќте баъзе аз мардум 

ба Оиша (р) тўњмат заданд ва маъруфтарин афроде, 

ки дар мавриди Оиша (р) суханоне гуфтанд,  Њассон 

ибни Собит ва Њимна духтари Љањш ва Мистањ ибни 

Асоса буд ва касе, ки ин суханро бузург ва овоза кард, 

Абдуллоњ ибни Убай ибни Салул буд. Он гоњ Паёмбар 

(с) бар минбар баромад ва гуфт:  

- Чї касе хаёли маро дар мавриди марде роњат 

мекунад, ки азият ва озори ў ба хонаводаам 

расидааст? (яъне Абдуллоњ ибни Убай ибни Салул). 

Он гоњ Саъд ибни Муъоз бархост ва гуфт:  

- «Ман хаёли шуморо роњат мекунам. Агар аз мо 

авсињо бошад, ўро ба ќатл мерасонем ва агар аз 

бародарони хазраRї мо бошад, ба мо дастур бидењ,  

ўро мекушем».  

Он гоњ Саъд ибни Убода бархост ва сухани Саъд 

ибни Муъозро рад кард ва Усайд ибни Њузайр бархост 

ва сухани Саъд ибни Убодаро рад кард ва Паёмбар 

(с) инњоро ба оромиш даъват 

158

 ва донист, ки ќазия 

муњим аст, зеро пеш аз омадани Паёмбар (с) ба 

Мадина ќабилаи Авс ва ХазраR иттифоќ карданд, то 

Абдуллоњ ибни Убай ибни Салулро ба унвони 

подшоњи худ интихоб кунанд. Абдуллоњ ибни Убай дар 

назди онњо Rойгоњи баланде дошт ва ў дар Rанги Уњуд 

як саввуми лашкарро бо худ аз Rанг баргардонид ва 

Паёмбар (с) Абдуллоњ ибни Убай ибни Салулро 
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шаллоќ назад, чаро? Зеро салоњ дар њамин буд ва 

чунин ба назараш омад, ки агар ўро шаллоќ бизанад, 

фасоди бузурге рўй медињад.  

Ва њамчунин назари Алї (р) ин буд, ки ба дертар 

гузоштани гирифтани ќисос фасоди камтаре аз 

гирифтани фаврии он дорад, чунки Алї (р) 

наметавонад ќотилони Усмон (р)-ро ба ќатл 

бирасонад, зеро онњо ќабилањое доранд, ки аз онњо 

дифоъ мекунанд ва њанўз амният барќарор нашуда ва 

фитна њамчунон вуFуд дошт ва чї касе мегўяд, ки 

онњо њаргиз бо Алї (р) намеFангиданд? Дар њоле, ки 

баъд аз он ўро куштанд.  Ва ба њамин хотир, ваќте 

хилофат ба Муъовия (р) расид, чаро ќотилони Усмон 

(р)-ро накушт? Зеро ў њамон фикреро мекард, ки Алї 

(р) андеша дошт. Алї (р) онро як воќеъият медид ва 

Муъовия онро як назария тасаввур мекард. Аммо 

ваќте хилофат ба Муъовия (р)  расид, онро ба сурати 

як воќеъият медид ва Муъовия баъзе аз онњоро кушт, 

вале касони дигаре аз ќотилони Усмон (р) то замони 

ЊаFFоF дар даврони хилофати Абдулмалик ибни 

Марвон боќї монданд ва то он, ки њама кушта шуданд.  

Муњим ин аст, ки Алї (р) наметавонист онњоро 

бикушад, на ин ки заъиф буд, балки Алї (р) барои 

уммати мусалмон метарсид. 

Ваќте Fанг ба поён расид, Алї (р) Умулмўъминин 

Оиша (р)-ро  бо эњтиром ба Мадинаи мунаввара 

фиристод, чунонки Паёмбар (с) ўро дастур дода буд. 

Алї (р) мегўяд:  

- Паёмбари Худо (с) ба ман гуфт: 

 - «Дар миёни ту ва Оиша (р) масъалае рух 

медињад».  

Алї гуфт: 

- «Пас ман бадбахтарин фард њастам, эй 

Паёмбари Худо (с)?» Фармуд: 

 147 

Муњаммад ибни Алї ибни Абутолиб (р) буд ва байраќи 

ањли Љамал дар дасти Абдуллоњ ибни Зубайр (р)  буд. 

Дар ин :анг бисёре аз мусалмонњо кушта шуданд 

ва он фитнае аст, ки Худованд шамшерњои моро аз 

оѓушта шудан ба хунњое, ки он :о рехта шуд, мањфуз 

доштааст ва аз Худованди мутаъол мехоњем, ки аз 

онњо розї бошад ва онњоро биёмурзад. 

Талња ва Зубайр ва Муњаммад ибни Талња кушта 

шуданд. Зубайр ва Талња дар ин :анг ширкат 

надоштанд, зеро ривоят аст, ки ваќте Зубайр вориди 

майдони :анг шуд, Алї ибни Абутолиб (р)-ро дид, Алї 

(р) ба ў гуфт:  

- Оё ба хотир меоварї, ки Паёмбар (с) фармуд, ки 

ту бо ман ме:ангї ва ситамгар њастї.  

Он гоњ дар њамон рўз Зубайр баргашт ва 

на:ангид

155

. 

Сањењ ин аст, ки Зубайр (р)  на3ангид, аммо оё 

чунин суханоне байни ў ва Алї (р) радду бадал 

шудааст? Худо бењтар медонад, зеро ривоят санади 

ќавї надорад, вале дар китобњои таърих маъруф аст 

ва бештар аз он ин машњур аст, ки Зубайр (р)  дар 

3анг ширкат накард ва ба дасти марде ба номи 

Љурмуз кушта шуд. 

Ва Талња (р)  дар њоле, ки кўшиш мекард 

мардумро аз 3ангидан боздорад, ногањон тире ба 

пояш расид, ки ў дар гузашта низ дар њамин 3ой захме 

дошт. 

Љанг ба поён расид ва афроди зиёде кушта 

шуданд, бахусус нафарони зиёде дар дифоъ аз 

шутури Оиша (р), ки ба унвони рамзи  лашкар буд, 

бинобар ин, онњо 3оннисорона аз он дифоъ 

мекарданд, кушта шуданд ва ба мањзи ин ки шутур аз 

пой афтод, 3анг ором гирифт ва поён ёфт ва Алї ибни 
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 . Ибни Абушайба 283/15 њадиси 19674 ва миёни ровиён фарди 
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Ва Алї (р) онњоро манъ мекард, аммо ба ў 4авоб 

намедоданд ва Оиша (р) Каъб ибни Сурро бо Ќуръони 

ма4ид фиристод, то 4ангро мутаваќќиф кунад, аммо 

сабаъињо ўро бо тир заданд, то ин ки ўро куштанд. 

Ваќте 4анг оѓоз шавад ва шўълавар гардад, хушку 

тар месўзад ва ње4 кас наметавонад онро боз дорад 

ва Имом Бухорї шеърњое аз шоъири маъруфи араб  

Имрулќайс зикр кардааст: 

 

 Алњарбу аввалу мо такуну фитятан, 

 Тасъо бизиннатињо ликулли 6уњулин. 

 

Љанг дар оѓоз мисли духтари 1авонест,   

Худро ороста ва ба сўйи афроди 1оњил медавад. 

  

Њатто изо иштаъалат ва шабба зиромуњо, 

Валлат ъа6узан ѓайра зоти њалилин. 

 

То оташи он шўълавар мешавад ва фурўзон 

мегардад, он гоњ мисли пиразане мешавад, ки 

шавњаре надорад. 

 

Шамтоа юнкиру лавнуњо ва таѓайярат, 

Макруњатун лишамми ваттаќбили

154

. 

 

Мўйњояш сафед мешаванд ва рангаш 

дўстдоштанї нест ва дигар касе дўст надорад ўро бўй 

бикашад ва бибўсад. 

Љанги Љамал дар соли сию шаши  њи1рї рух дод, 

яъне дар оѓози хилофати њазрати  Алї (р). Љанг баъд 

аз пешин комилан оѓоз шуд ва то андаке пеш аз 

ѓуруби офтоб идома ёфт. Лашкари Алї (р) дањ њазор 

нафар буданд ва ањли Љамал пан1 то шаш њазор 

нафар буданд ва байраќи лашкари Алї (р) ба дасти 
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 . Бухорї китоби фитна боби Ал-фитнатуллати таму3у-

камав3ил-бањри. 
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 «Не, вале агар чунин чизе шуд, Оиша (р)-ро ба 

паноњгоњаш баргардон»

159

. 

Ва Алї (р) кореро, ки њазрати Муњаммад  (с) ўро 

ба иDрои он фармон дода буд, ба хубї  анDом дод. 

 

Љанги Сиффин 

(соли 37-њи0рї) 

 

Муъовия (р) аз байъат кардан бо Алї (р) саркашї 

кард ва гуфт, то аз ќотилони Усмон (р) ќасос  гирифта 

нашавад,  байъат нахоњам кард. Ваќте  Алї (р) кори 

лашкари Љамалро тамом кард, гуфт: 

 - «Муъовия бояд њоло байъат кунад ва лашкаре 

барои Dангидан бо Муъовия омода кард ва гуфт: 

- «Ё байъат кунад ва ё бо ў меDангам ва Алї (р) бо 

як лашкари сад њазор нафарї ба сўйи Сиффин, ба 

сарзамини Шом њаракат кард. Ваќте Муъовия (р) 

хабардор шуд, ки Алї (р) барои Dангидан бо ў њаракат 

кардааст, бар болои минбар рафт ва гуфт:  

- «Алї (р) њамроњ бо ањли Ироќ ба сўйи шумо 

меояд, назаратон чист?» 

 Мардум сарњояшонро пойин андохтанд ва сукут 

карданд. Он гоњ Зулкалоъи Њумайрї бархост ва гуфт:  

- «Шумо назар бидињед ва мо иќдом мекунем» ва 

мардум њама хомўш буданд. 

Ва Алї (р) болои минбар рафт ва баъд аз њамду 

ситоиши Худованди мутаъол гуфт:  

- «Муъовия њамроњ бо ањли Шом ба Dанги шумо 

меояд, назаратон чист?»  

Ањли масDид ѓавѓо карданд ва мегуфтанд:  

- «Эй Амирулмўъминин, чунин асту чунон аст.. ва  

назари мо ин аст». Чун афроди зиёде сухан 

мегуфтанд ва њаёњу зиёд буд, Алї (р) сухани онњоро 
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нафањмид ва аз минбар фаромад ва дар њоле, ки 

мегуфт:  -Инно лиллоњи ва инно илайњи ро,иъун

160

. 

Пас ањли Шом он гуна буданд ва ироќињо чунин 

њолате доштанд. Ањли Шом итоъат мекарданд ва 

ироќињо чунон ки баён шуд, хар@у мар@ мекарданд ва 

њаминњо буданд, ки баъдан бо Алї (р) @ангиданд ва 

ўро ба шањодат расониданд.  Хулоса, ин ки дар моњи 

сафари соли 37-њи@рї Алї (р) ба мавзеъи  Сиффини 

Шом  расид. 

 

Оё Муъовия ба хотири хилофат бо 

Алї  3ангид? 

 

Абумуслим Хавлонї мегўяд, ки пеши Муъовия 

омадам ва ба ў гуфтам:  

- «Ту бо Алї (р) меBангї,  оё ту монанди ў њастї?» 

 Муъовия гуфт:  

- «Не, савганд ба Худо, ки медонам, ки Алї (р) 

бартар ва афзал аст ва ба хилофат сазовортар аст, 

вале оё шумо намедонед, ки Усмон (р) мазлумона 

кушта шудааст?»  

Ва ман писарамаки ў њастам ва хуни ўро мехоњам 

(яъне ќасос), пас пеши Алї (р) биравед ва ба ў бигўед, 

ки ќотилони Усмон (р)-ро ба ман супорад ва ман 

умури њукуматро ба ў месупорам».  

Онњо пеши Алї (р) омаданд ва бо ў сўњбат 

карданд, Алї (р) ќабул накард ва ќотилони Усмон (р)-

ро ба Муъовия насупорид

161

. Бинобар ин,  Муъовия (р) 

нагуфт, ки ў халифа аст ва њаргиз ба хотири хилофат 

бо Алї (р) наBангид. Ба њамин хотир, ваќте бо њам 

даргир шуданд ва масъала ба тањким расид ва 

нависанда навишт: 

                                                 

160

 . Таъриху-л-ислом, Ањдул-хулафоу-р-рошидин, сањ 540. 

161

 . Таъриху-л-ислом,  Ањду- л-хулафоу-р-рошидин, сањ 540 ва 

санади он сањењ аст.  
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кушта шаванд, њама иттифоќи назар доштанд ва 

фаќат дар ин ихтилоф доштанд, ки чї замоне бояд 

кушта шаванд. 

Баъд аз ин иттифоќ њар ду гурўњ бо хаёли осуда 

ва шаби хуберо мегузаронданд, аммо ќотилони Усмон 

(р) шаби сахте барояшон буд, зеро њар ду гурўњ 

иттифоќ карда буданд, ки онњоро Cазо дињанд ва 

муаррихони маъруфи исломї,  монанди Табарї

149

 ва 

Ибни Касир

150

 ва Ибни Асир

151

 ва Ибни Њазм

152

 ва 

ѓайра, ки ин воќеъаро дар таърихномањои худ 

навиштаанд, ин матлабро баён кардаанд. 

Дар ин њангом сабаъињо њама бар ин иттифоќ 

карданд, ки иCоза надињанд тавофуќи онњо ба Cое 

бирасад, бинобар ин, ба њангоми сањар ваќте онњо хоб 

буданд, гурўње аз сабаъињо ба лашкари Талња ва 

Зубайр њамла карданд ва баъзе аз афроди лашкарро 

куштанд ва гурехтанд. Лашкари Талња гумон мекард, 

ки лашкари Алї (р) ба онњо хиёнат кардааст. Бинобар 

ин, ваќте субњ шуд, бо лашкари Алї (р) даргир шуданд 

ва лашкари Алї (р) ваќте ин амали онњоро диданд, 

гумон карданд, ки лашкари Талња ва Зубайр 

ањдшиканї кардааст. Бинобар ин, даргирињо миёни 

њар ду гурўњ то пешин идома ёфт ва он гоњ оташи Cанг 

шўълавар шуд. 

Бузургони њарду лашкар талош карданд, то Cангро 

мутаваќќиф намоянд, аммо натавонистанд. Талња (р)  

мегуфт: «Эй мардум! Оё ором мешавед?», аммо онњо 

гўш намекарданд. Он гоњ Талња (р)  гуфт: «Вой, вой 

бар шумо! Парвонањои оташ ва мисли магасњои тамаъ 

њастед

153

.  

                                                 

149

 . Таърихи Табарї,  517/3. 

150

 . Албидояту ван-нињояту,  2509/7. 

151

 . Ал-комил фит-таърихї, 120/3. 

152

 . Ал-фаслу фил-милали вал-ањвои ван-нањли,  293/4. 

153

 . Бани Хаёт. Таърихи халифа,  182. 
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ки њамаи касоне, ки њофизи Ќуръон њастанд, пеши 

Амирулмўъминин биёянд. Ваќте хона пур аз ќориён 

шуд, Ќуръони бузургеро хост ва онро пеши худ гузошт 

ва бо дасташ онро мезад ва мегуфт:  

- «Эй Мусњаф! (Ќуръон!) Бо мардум сухан кун ва 

ба онњо бигў!» 

Мардум ўро садо карданд ва гуфтанд:  

- «Эй Амирулмўъминин! Ту аз чї мепурсї? Ин 

Ќуръон вараќ ва коѓаз аст! Ва мо дар бораи он чї 

барои мо ривоят шуда, мегўем! Пас ту чї мехоњї?  

Алї (р) гуфт:  

- «Ин афроде, ки бар зидди мо бархостаанд, 

китоби Худо миёни ман ва онњо ќазоват мекунад. 

Худованди мутаъол дар китобаш дар бораи зан ва 

марде мегўяд:  

 

«Ва ин хифтум шиќоќа байнињимо фабъасу 

њакаман мин ањлињи ва њакаман мин ањлињо ин 

юридо ислоњан юваффиќиллоњу байнањумо. 

Инналлоња кона ъалиман хабиран».  

 

«Ва агар аз =удої ва шикоф миёни он ду 

(њамсар) бим дошта бошед, як довар аз хонаводаи 

шавњар ва як довар аз хонаводаи зан интихоб 

кунед (то ба кори онњо расидагї кунанд), агар ин ду 

довар тасмим ба ислоњ дошта бошанд, Худованд 

ба тавофуќи онњо кўмак мекунад, зеро Худованд 

доно ва огоњ аст (ва аз ниятњои њама огоњ аст)». 

               

(Сураи Нур, ояти 35) 

  

Пас уммати Муњаммад (с) муњимтар аз як зан ва 

мард аст ва ба ман эътироз кардаанд, ки ваќте барои 

Муъовия нома навиштам, чунин навиштам, ки Алї 
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- «Ин ањде аст, ки Амирулмўъминин Алї (р) бо 

Муъовия ибни Абусуфён мебандад».  

Муъовия (р) гуфт:  

- «Амирулмўъминин нанавис, агар бо ту байъат 

мекардам, ки ту Амирулмўъминин њастї, бо ту 

намеDангидам ва балки фаќат номи ман ва номи 

худатро бинавис» ва он гоњ Муъовия (р) рў ба 

нависанда кард ва гуфт:  

- «Номи ўро пеш аз номи ман бинавис, зеро ў 

фазилати бештаре дорад ва дар ќабул кардани 

Ислом аз ман пешќадам будааст

162

». 

Бинобар ин, Dанги Алї (р) ва Муъовия (р) Dанги ду 

халифа набуд ва балки сабаб он буд, ки Алї (р) 

мехост Муъовияро аз вазифа барканор кунад ва 

Муъовия нахост аз сари мансаб равад,  магар он ки 

ќотилони писари амакаш (Усмон (р)) Dазо 

мегирифтанд  ва ё ба ў супурда мешуданд. Пас чунон 

ки овоза аст, масъала ихтилофи хилофат набуд.  

Шумораи  лашкариёни Алї (р) сад њазор нафар 

буд ва теъдоди афроди Муъовия њафтод њазор  

нафар буданд ва дар ин Dанг Аммор ибни Ёсир, ки дар 

миёни лашкари Алї (р) буд кушта шуд ва Паёмбари 

Ислом (с) ба Аммор (р) гуфта буд: 

 - «Эй Аммор, гурўњи шўришгаре туро хоњанд 

кушт

163

». 

Ањмад ибни Њанбалро дар бори ин њадис 

пурсиданд, ки дар бораи он чї мегўї? Гуфт:  

- «Дар бораи он сухане намегўям, сухан нагуфтан 

дар бораи он бењтар аст, чунонки Паёмбари Худо (с) 

фармуд: -«Гурўњи шўришгаре  ўро мекушанд» ва 

сукут кард

164

. 

                                                 

162

 . Албидоя ван-нињоя , 288/7. 

163

 . Муттафаќун алайњ, Бухорї, китобу- с-салот боби «Аттаъовуну 

фи биноил-масBиди», њадиси 447 ва Муслим.  Китоб- ул-фитнати, 

2915. 

164

. Ассуннату хилол, сањ 463, њадиси 722.  
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Ибни Њи&р мегўяд: - «Љумњури ањли суннат бар ин 

боваранд, ки касоне, ки њамроњи Алї (р) 

ме8ангидаанд,  барњаќ буданд ва касоне, ки бар зидди 

Алї (р) ме8ангиданд, шўришгар буданд, аммо ањли 

суннат њам бар ин иттифоќ доранд, ки аз ин гурўњ 

касе сарзаниш намешавад, балки мегўянд, ки онњо 

и8тињод карданд ва ба хато рафтанд

165

. Ва мегўяд, 

ки ањли суннат ва 3амоъат  бар ин иттифоќ 

кардаанд, ки набояд касе аз асњоб (сањобагон)  ба 

хотири он чї аз онњо сар зада, мавриди айб3ўї ќарор 

бигиранд, зеро онњо бар асоси и3тињоди худ 

3ангиданд

166

». 

Ва Имом Табарї дар таъйиди роњи 

њимояткунандагони Алї (р) мегўяд:  

- «Агар дар њар ихтилофе, ки миёни мусалмонон 

меафтад, гурехтан аз он ва хонанишин шудан лозим 

ва во3иб мебуд, њадде иќома намешуд ва ботиле аз 

байн намерафт ва фосиќон роње барои иртикоби 

корњои њаром меёфтанд

167

». 

Гуфтем, ки  агар ќазия ошкор ва равшан бошад, 

ин дуруст аст, вале агар корњо иштибоњ  ва 

номушаххас буданд,  бояд дурї кард, ба хотири ин 

бисёре дар ин Fанг ширкат накарданд. Пас он чї бояд 

ба он муътаќид бошем,  ин аст, ки Талња (р)  ва 

Зубайр (р)  ва Оиша (р) ва њамроњонаш ва њамчунин 

Алї (р) ва њамроњонаш бар асоси иFтињоди худ Fанг 

карданд ва як фитна буд, ки рух дод ва барои Fанги 

Љамал онњо омодагї накарда буданд ва намехостанд 

бо якдигар биFанганд. 

Ибни Њазм ва Ибни Таймия аз Fумњур наќл 

кардаанд, ки дар ин масъала набояд сухан гуфт. Ибни 

Таймия мегўяд:  

                                                 

165

 . Фатњул-борї 72/13. 

166

 . Фатњул-борї 37/13. 

167

 . Фатњул-борї , 37/13. 
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посух доданд, ки њамаи мо ўро куштаем. Он гоњ Алї 

(р) бо як лашкари дањ њазор нафарї ба ?анги онњо 

рафт ва дар Нањравон бо онњо ?ангид. 

Имом Ањмади Њанбал мегўяд: -Исњоќ ибни Исо 

Аттибоъ ба ривоят аз Яњё ибни Салим ва ў ба ривоят 

аз Абдуллоњ ибни Усмон ибни Хайсам ва ў аз 

Убайдуллоњ ибни Аёз ибни Амр Алќорї ривоят 

мекунад, ки гуфт:  

- «Пеши Оиша (р) нишаста будем, ки Абдуллоњ 

ибни Шидод назди ў омад. Ў аз Ироќ меомад ва дар 

шабњое, ки Алї (р) кушта шуда буд, дар Ироќ буд. 

Оиша (р) ба ў гуфт:  

- «Эй Абдуллоњ ибни Шидод! Оё дар мавриди он 

чї аз ту мепурсам, ба ман рост мегўї?» 

 Гуфт: -« Бале!»  

Дар мавриди ин ќавме, ки Алї (р) онњоро 

куштааст, ба ман хабар дењ?!  

Гуфт:  

- «Чаро ба ту рост нагўям!»  

Оиша (р) гуфт: 

 - «Пас достони онњоро ба ман бигў».  

 Гуфт:  

- «Ваќте Алї барои Муъовия нома навишт ва ду 

њакам ва довар таъйин карданд ва доварњо ќазоват 

карданд, њашт њазор нафар аз ќориёни Ќуръон бар 

зидди Алї (р) ќиём карданд ва онњо дар сарзамини 

Њаруро ба самти Куфа иќомат гузиданд ва ба Алї (р) 

эътироз карданд ва гуфтанд:  

- «Ту либосеро, ки Худо  ба ту пўшонида буд, 

берун овардї ва номеро, ки Худо бар ту гузошта буд, 

канор задї ва дар дини Худо афродро њоким ќарор 

додї ва њол он, ки њукм ва доварї фаќат аз они 

Худост.  

Ваќте Алї (р) аз он чї онњо ўро ба хотири он 

сарзаниш мекарданд ва аз ў ?удо шуда буданд, 

хабардор шуд, ба мунодї дастур дод, то эълон кунад, 
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баргашт. Ва бешак, ривояти аввал ботил аст ба се 

далел: 

Аввал, санади он заъиф аст ва Абумихннафи 

дуруѓгў онро ривоят кардааст. 

Дуввум, ин, ки халифаи мусалмононро Абумўсои 

Ашъарї ва ѓайра наметавонанд барканор кунанд, зеро 

назди ањли суннат аз вазифа гирифтани кардани 

халифа ба ин осонї нест, пас чї гуна ду нафар бо њам 

иттифоќ мекунанд, ки Амирулмўъмининро азл кунанд?  

 Пас ин сухани дурусте нест ва он чї дар њодисаи 

тањким иттифоќ афтод,  ин буд, ки онњо тавофуќ 

карданд, ки Алї дар Куфа бимонад ва халифаи 

мусалмонон аст ва Муъовия ба унвони амир дар Шом 

бимонад ва Jанг миёни онњо мутаваќќиф шавад. 

Саввум,  ривояти сањењ њамин аст, ки зикр кардем. 

 

Љанги Нањравон  

(соли 38-њи1рї) 

 

Алї (р) ба Куфа бозгашт ва хавориJ бар зидди ў 

шўриш карданд. ХавориJ ќазияи тањкимро ќабул 

карданд ва гуфтанд њукм ва доварї фаќат аз они Худо 

аст ва онњо њаёњу ба роњ меандохтанд ва њатто дар 

масJид ваќте Алї (р)-ро медиданд, бармехестанд ва 

фарёд мезаданд: 

- «Њукм ва доварї фаќат аз они Худост, њукм ва 

доварї фаќат аз они Худост» ва Алї (р) мегуфт:  

- «Сухани њаќќе аст, ки ба иродаи ботил гуфта 

мешавад

171

». 

Баъд аз он хавори. сањобаи бузург Абдуллоњ ибни 

Хаббобро куштанд ва занашро кушта, шикамашро 

дарронданд ва ў њомила буд ва дар моњи охираш буд. 

Ваќте Алї (р) аз ин њодиса бохабар шуд, ба онњо паём 

фиристод, ки чї касе ин сањобаро куштааст? Онњо 

                                                 

171

 . Ин сухани Алї (р)  зарбулмасал шуд. 
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- «Агар касе бигўяд Алї (р) аввал бо онњо 7ангид, 

ба ў гуфта мешавад, ки  онњо аввал аз итоъат ва 

байъат кардан бо ў саркашї карданд ва ўро 

ситамгар ва шарик дар рехтани хуни Усмон (р) ќарор 

доданд ва гувоњии дурўѓро бар зидди ў ќабул карданд, 

чунон дар миёни ањли Шом овоза шуда буд, ки Алї (р) 

ба куштани Усмон (р) розї будааст».  

Ва ба чањор далел ин овоза дар миёни шомињо 

ќувват гирифта буд: 

1- Накуштани ќотилони Усмон (р). 

2- Љанги Љамал. 

3- Тарк кардани Алї (р) Мадинаро ва иќомат 

кардани ў дар Куфа, ки урдугоњ ва паноњгоњи 

ќотилони Усмон (р)  буд. 

4- Нафароне, ки муттањам ба куштани Усмон 

(р) буданд дар байни лашкари Алї (р)  ќарор 

доштанд. 

Ба хотири ин чањор далел  шомињо, бахусус 

афроди 7оњили онњо машкук шуданд, ки Алї  (р) дар 

куштани Усмон (р) даст дорад ва дар њаќиќат Алї (р) 

ње7 ширкате дар куштани Усмон (р) надошт ва балки ў 

ќотилони Усмонро нафрин мекард.  

Агар гуфта шавад, ки ба танњої 7ангидан бо 

онњоро далелнок намекунад, гуфта мешавад:  

- Барои онњо 7оиз набуд, ки бо Алї (р) би7анганд, 

зеро Алї (р) тавоноии куштани ќотилони Усмонро 

надошт ва агар њам метавонист ќотилони Усмонро 

бикушад ва ин корро намекард, набояд дар 7амоъати 

мусалмонон тафриќа э7од мешуд ва аз байъат кардан 

бо ў саркашї ба амал меомад, балки ба њар њол 

байъат кардан бо ў бештар ба маслањати дин ва 

барои мусалмонон судмандтар бу 
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Аз сањобагон  дар ин -ангњо кињо ширкат 

карданд? 

 

Сањобагоне,  ки дар .ангњои Љамал ва Сиффин 

ширкат карданд, иборатанд аз: Алї, Зубайр, Талња, 

Оиша, Ибни Зубайр, Њасан ва Њусайн, Аммор, Ибни 

Аббос, Муъовия, Амр ибни Ос, Ќайс ибни Саъд, 

Ќаъќоъ ибни Амр, Љарир ибни Абдуллоњ, Хузайма 

ибни Собит, Абуќатода, Абуњайсам ибни Тайњон, Сањл 

ибни Саъд, Љобир ибни Абдуллоњ, Абдуллоњ ибни 

Љаъфар, Адї ибни Њотам, Ашъас ибни Ќайс, Љория 

ибни Ќудома, Фазола ибни Убайд ва Нуъмон ибни 

Башир. 

Ва касоне, ки дар ин .ангњо ширкат накарданд, 

иборатанд аз: Саъд ибни Ваќќос, Саъид ибни Зайд, 

Абдуллоњ ибни Умар, Муњаммад ибни Муслима, Усома 

ибни Зайд, Абуњурайра, Зайд ибни Собит, Имрон ибни 

Њусайн, Анас ибни Молик, Абубакри Саќафї, Ањнаф 

ибни Ќайс, Абуаюби Ансорї, Абумусои Ашъарї, 

Абумасъуди Ансорї, Валид ибни Уќба, Саъид ибни 

Ос, Абдуллоњ ибни Омир, Абдуллоњ ибни Амр ибни 

Ос, Абубарзаи Асламї, Ањбон ибни Сайфї ва Салама 

ибни Акваъ ва балки бештари сањобагон  дар ин 

.ангњо ширкат накарданд. 

 

Достони тањким 

 

Љанги Сиффин бо тањким поён ёфт, Ќуръонњоро 

бар найзањо бардоштанд ва Алї (р) тањкимро ќабул 

кард ва Алї  ба Куфа ва Муъовия ба Шом баргашт ба 

ин шарт, ки тањким дар Рамазон ан.ом шавад. Алї (р) 

Абумўсои Ашъариро фиристод ва Муъовия (р) Амр 

ибни Осро фиристод. 

Дар мавриди достони тањким ин гуна машњур аст, 

ки Амр ибни Ос ва Абумўсои Ашъарї иттифоќ 

карданд, ки Алї ва Муъовияро барканор   кунанд. 
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Бинобар ин, Абумўсои Ашъарї бар болои минбар 

рафт ва гуфт:  

- «Ман Алї (р)-ро аз хилофат барканор 

мекунам, чунонки ин ангуштарамро берун 

мекашам ва сипас ангуштарашро аз дасти худ 

берун кашид». Он гоњ Амр ибни Ос бархост ва гуфт:  

- «Ман Алї (р)-ро аз хилофат берун мекунам, 

чунонки Абумўсо ўро берун кард ва Муъовияро ба 

унвони халифа барќарор медорам, чунонки ин 

ангуштарамро барќарор мегузорам».  

Дар ин њангом ѓавѓо шуд ва Абумўсо нороњат ва 

хашмгин берун омад ва ба Макка бозгашт ва ба Куфа 

пеши Алї (р) рафт ва Амр ибни Ос ба Шом баргашт

168

. 

Ин достон сохтагї ва дурўѓ аст ва ќањрамон ва 

созандаи он Абумихннаф аст ва достони дуруст ва 

сањењи ин њодиса њамон аст, ки Бухорї бо санади 

сањењ ривоят кардааст, ки Амр ибни Ос ваќте барои 

тањким омад, бо Абумўсои Ашъарї мулоќот кард ва 

гуфт, ки  назарат дар мавриди ин масъала чист? 

Абўмусо гуфт: 

- «Ўро аз касоне мебинам, ки Паёмбар (с) вафот 

кард, дар њоле, ки аз онњо розї буд

169

». 

Амр ибни Ос гуфт:  

- «Пас .ойгоњи ман ва Муъовия аз назари ту 

ку.ост?» 

 Гуфт:  

- «Агар аз шумо кўмак хоста шавад, тавоноии 

кўмак кардан доред ва агар ба шумо ниёзе набошад, 

пас њамеша аз шумо бениёз будааст

170

».   

Сипас кор тамом шуд ва Амр ибни Ос бо ин хабар 

пеши Муъовия баргашт ва Абумўсо назди Алї 

                                                 

168

 . Табарї. Таърих,  51/4 ва «Алкомил фит-таърих»,  168/3. 

169

 . Манзураш Алї (р) буд. 

170

 . Тафсили ќазияи тањкимро дар китоби ривоятњои Абумихнаф 

дар «Таърихи Табарї» мутолиъа кунед ва ў онро аз «Таърихи 

кабир»,  398/5 наќл мекунад.  
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Аз сањобагон  дар ин -ангњо кињо ширкат 

карданд? 
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баргашт. Ва бешак, ривояти аввал ботил аст ба се 

далел: 

Аввал, санади он заъиф аст ва Абумихннафи 

дуруѓгў онро ривоят кардааст. 

Дуввум, ин, ки халифаи мусалмононро Абумўсои 

Ашъарї ва ѓайра наметавонанд барканор кунанд, зеро 

назди ањли суннат аз вазифа гирифтани кардани 

халифа ба ин осонї нест, пас чї гуна ду нафар бо њам 

иттифоќ мекунанд, ки Амирулмўъмининро азл кунанд?  

 Пас ин сухани дурусте нест ва он чї дар њодисаи 

тањким иттифоќ афтод,  ин буд, ки онњо тавофуќ 

карданд, ки Алї дар Куфа бимонад ва халифаи 

мусалмонон аст ва Муъовия ба унвони амир дар Шом 

бимонад ва Jанг миёни онњо мутаваќќиф шавад. 

Саввум,  ривояти сањењ њамин аст, ки зикр кардем. 

 

Љанги Нањравон  

(соли 38-њи1рї) 

 

Алї (р) ба Куфа бозгашт ва хавориJ бар зидди ў 

шўриш карданд. ХавориJ ќазияи тањкимро ќабул 

карданд ва гуфтанд њукм ва доварї фаќат аз они Худо 

аст ва онњо њаёњу ба роњ меандохтанд ва њатто дар 

масJид ваќте Алї (р)-ро медиданд, бармехестанд ва 

фарёд мезаданд: 

- «Њукм ва доварї фаќат аз они Худост, њукм ва 

доварї фаќат аз они Худост» ва Алї (р) мегуфт:  

- «Сухани њаќќе аст, ки ба иродаи ботил гуфта 

мешавад

171

». 

Баъд аз он хавори. сањобаи бузург Абдуллоњ ибни 

Хаббобро куштанд ва занашро кушта, шикамашро 

дарронданд ва ў њомила буд ва дар моњи охираш буд. 

Ваќте Алї (р) аз ин њодиса бохабар шуд, ба онњо паём 

фиристод, ки чї касе ин сањобаро куштааст? Онњо 

                                                 

171

 . Ин сухани Алї (р)  зарбулмасал шуд. 

 155 

- «Агар касе бигўяд Алї (р) аввал бо онњо 7ангид, 

ба ў гуфта мешавад, ки  онњо аввал аз итоъат ва 

байъат кардан бо ў саркашї карданд ва ўро 

ситамгар ва шарик дар рехтани хуни Усмон (р) ќарор 

доданд ва гувоњии дурўѓро бар зидди ў ќабул карданд, 

чунон дар миёни ањли Шом овоза шуда буд, ки Алї (р) 

ба куштани Усмон (р) розї будааст».  

Ва ба чањор далел ин овоза дар миёни шомињо 

ќувват гирифта буд: 

1- Накуштани ќотилони Усмон (р). 

2- Љанги Љамал. 

3- Тарк кардани Алї (р) Мадинаро ва иќомат 

кардани ў дар Куфа, ки урдугоњ ва паноњгоњи 

ќотилони Усмон (р)  буд. 

4- Нафароне, ки муттањам ба куштани Усмон 

(р) буданд дар байни лашкари Алї (р)  ќарор 

доштанд. 

Ба хотири ин чањор далел  шомињо, бахусус 

афроди 7оњили онњо машкук шуданд, ки Алї  (р) дар 

куштани Усмон (р) даст дорад ва дар њаќиќат Алї (р) 

ње7 ширкате дар куштани Усмон (р) надошт ва балки ў 

ќотилони Усмонро нафрин мекард.  

Агар гуфта шавад, ки ба танњої 7ангидан бо 

онњоро далелнок намекунад, гуфта мешавад:  

- Барои онњо 7оиз набуд, ки бо Алї (р) би7анганд, 

зеро Алї (р) тавоноии куштани ќотилони Усмонро 

надошт ва агар њам метавонист ќотилони Усмонро 

бикушад ва ин корро намекард, набояд дар 7амоъати 

мусалмонон тафриќа э7од мешуд ва аз байъат кардан 

бо ў саркашї ба амал меомад, балки ба њар њол 

байъат кардан бо ў бештар ба маслањати дин ва 

барои мусалмонон судмандтар бу 
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Ибни Њи&р мегўяд: - «Љумњури ањли суннат бар ин 

боваранд, ки касоне, ки њамроњи Алї (р) 

ме8ангидаанд,  барњаќ буданд ва касоне, ки бар зидди 

Алї (р) ме8ангиданд, шўришгар буданд, аммо ањли 

суннат њам бар ин иттифоќ доранд, ки аз ин гурўњ 

касе сарзаниш намешавад, балки мегўянд, ки онњо 

и8тињод карданд ва ба хато рафтанд

165

. Ва мегўяд, 

ки ањли суннат ва 3амоъат  бар ин иттифоќ 

кардаанд, ки набояд касе аз асњоб (сањобагон)  ба 

хотири он чї аз онњо сар зада, мавриди айб3ўї ќарор 

бигиранд, зеро онњо бар асоси и3тињоди худ 

3ангиданд

166

». 

Ва Имом Табарї дар таъйиди роњи 

њимояткунандагони Алї (р) мегўяд:  

- «Агар дар њар ихтилофе, ки миёни мусалмонон 

меафтад, гурехтан аз он ва хонанишин шудан лозим 

ва во3иб мебуд, њадде иќома намешуд ва ботиле аз 

байн намерафт ва фосиќон роње барои иртикоби 

корњои њаром меёфтанд

167

». 

Гуфтем, ки  агар ќазия ошкор ва равшан бошад, 

ин дуруст аст, вале агар корњо иштибоњ  ва 

номушаххас буданд,  бояд дурї кард, ба хотири ин 

бисёре дар ин Fанг ширкат накарданд. Пас он чї бояд 

ба он муътаќид бошем,  ин аст, ки Талња (р)  ва 

Зубайр (р)  ва Оиша (р) ва њамроњонаш ва њамчунин 

Алї (р) ва њамроњонаш бар асоси иFтињоди худ Fанг 

карданд ва як фитна буд, ки рух дод ва барои Fанги 

Љамал онњо омодагї накарда буданд ва намехостанд 

бо якдигар биFанганд. 

Ибни Њазм ва Ибни Таймия аз Fумњур наќл 

кардаанд, ки дар ин масъала набояд сухан гуфт. Ибни 

Таймия мегўяд:  

                                                 

165

 . Фатњул-борї 72/13. 

166

 . Фатњул-борї 37/13. 

167

 . Фатњул-борї , 37/13. 
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посух доданд, ки њамаи мо ўро куштаем. Он гоњ Алї 

(р) бо як лашкари дањ њазор нафарї ба ?анги онњо 

рафт ва дар Нањравон бо онњо ?ангид. 

Имом Ањмади Њанбал мегўяд: -Исњоќ ибни Исо 

Аттибоъ ба ривоят аз Яњё ибни Салим ва ў ба ривоят 

аз Абдуллоњ ибни Усмон ибни Хайсам ва ў аз 

Убайдуллоњ ибни Аёз ибни Амр Алќорї ривоят 

мекунад, ки гуфт:  

- «Пеши Оиша (р) нишаста будем, ки Абдуллоњ 

ибни Шидод назди ў омад. Ў аз Ироќ меомад ва дар 

шабњое, ки Алї (р) кушта шуда буд, дар Ироќ буд. 

Оиша (р) ба ў гуфт:  

- «Эй Абдуллоњ ибни Шидод! Оё дар мавриди он 

чї аз ту мепурсам, ба ман рост мегўї?» 

 Гуфт: -« Бале!»  

Дар мавриди ин ќавме, ки Алї (р) онњоро 

куштааст, ба ман хабар дењ?!  

Гуфт:  

- «Чаро ба ту рост нагўям!»  

Оиша (р) гуфт: 

 - «Пас достони онњоро ба ман бигў».  

 Гуфт:  

- «Ваќте Алї барои Муъовия нома навишт ва ду 

њакам ва довар таъйин карданд ва доварњо ќазоват 

карданд, њашт њазор нафар аз ќориёни Ќуръон бар 

зидди Алї (р) ќиём карданд ва онњо дар сарзамини 

Њаруро ба самти Куфа иќомат гузиданд ва ба Алї (р) 

эътироз карданд ва гуфтанд:  

- «Ту либосеро, ки Худо  ба ту пўшонида буд, 

берун овардї ва номеро, ки Худо бар ту гузошта буд, 

канор задї ва дар дини Худо афродро њоким ќарор 

додї ва њол он, ки њукм ва доварї фаќат аз они 

Худост.  

Ваќте Алї (р) аз он чї онњо ўро ба хотири он 

сарзаниш мекарданд ва аз ў ?удо шуда буданд, 

хабардор шуд, ба мунодї дастур дод, то эълон кунад, 
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ки њамаи касоне, ки њофизи Ќуръон њастанд, пеши 

Амирулмўъминин биёянд. Ваќте хона пур аз ќориён 

шуд, Ќуръони бузургеро хост ва онро пеши худ гузошт 

ва бо дасташ онро мезад ва мегуфт:  

- «Эй Мусњаф! (Ќуръон!) Бо мардум сухан кун ва 

ба онњо бигў!» 

Мардум ўро садо карданд ва гуфтанд:  

- «Эй Амирулмўъминин! Ту аз чї мепурсї? Ин 

Ќуръон вараќ ва коѓаз аст! Ва мо дар бораи он чї 

барои мо ривоят шуда, мегўем! Пас ту чї мехоњї?  

Алї (р) гуфт:  

- «Ин афроде, ки бар зидди мо бархостаанд, 

китоби Худо миёни ман ва онњо ќазоват мекунад. 

Худованди мутаъол дар китобаш дар бораи зан ва 

марде мегўяд:  

 

«Ва ин хифтум шиќоќа байнињимо фабъасу 

њакаман мин ањлињи ва њакаман мин ањлињо ин 

юридо ислоњан юваффиќиллоњу байнањумо. 

Инналлоња кона ъалиман хабиран».  

 

«Ва агар аз =удої ва шикоф миёни он ду 

(њамсар) бим дошта бошед, як довар аз хонаводаи 

шавњар ва як довар аз хонаводаи зан интихоб 

кунед (то ба кори онњо расидагї кунанд), агар ин ду 

довар тасмим ба ислоњ дошта бошанд, Худованд 

ба тавофуќи онњо кўмак мекунад, зеро Худованд 

доно ва огоњ аст (ва аз ниятњои њама огоњ аст)». 

               

(Сураи Нур, ояти 35) 

  

Пас уммати Муњаммад (с) муњимтар аз як зан ва 

мард аст ва ба ман эътироз кардаанд, ки ваќте барои 

Муъовия нома навиштам, чунин навиштам, ки Алї 
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- «Ин ањде аст, ки Амирулмўъминин Алї (р) бо 

Муъовия ибни Абусуфён мебандад».  

Муъовия (р) гуфт:  

- «Амирулмўъминин нанавис, агар бо ту байъат 

мекардам, ки ту Амирулмўъминин њастї, бо ту 

намеDангидам ва балки фаќат номи ман ва номи 

худатро бинавис» ва он гоњ Муъовия (р) рў ба 

нависанда кард ва гуфт:  

- «Номи ўро пеш аз номи ман бинавис, зеро ў 

фазилати бештаре дорад ва дар ќабул кардани 

Ислом аз ман пешќадам будааст

162

». 

Бинобар ин, Dанги Алї (р) ва Муъовия (р) Dанги ду 

халифа набуд ва балки сабаб он буд, ки Алї (р) 

мехост Муъовияро аз вазифа барканор кунад ва 

Муъовия нахост аз сари мансаб равад,  магар он ки 

ќотилони писари амакаш (Усмон (р)) Dазо 

мегирифтанд  ва ё ба ў супурда мешуданд. Пас чунон 

ки овоза аст, масъала ихтилофи хилофат набуд.  

Шумораи  лашкариёни Алї (р) сад њазор нафар 

буд ва теъдоди афроди Муъовия њафтод њазор  

нафар буданд ва дар ин Dанг Аммор ибни Ёсир, ки дар 

миёни лашкари Алї (р) буд кушта шуд ва Паёмбари 

Ислом (с) ба Аммор (р) гуфта буд: 

 - «Эй Аммор, гурўњи шўришгаре туро хоњанд 

кушт

163

». 

Ањмад ибни Њанбалро дар бори ин њадис 

пурсиданд, ки дар бораи он чї мегўї? Гуфт:  

- «Дар бораи он сухане намегўям, сухан нагуфтан 

дар бораи он бењтар аст, чунонки Паёмбари Худо (с) 

фармуд: -«Гурўњи шўришгаре  ўро мекушанд» ва 

сукут кард

164

. 

                                                 

162

 . Албидоя ван-нињоя , 288/7. 

163

 . Муттафаќун алайњ, Бухорї, китобу- с-салот боби «Аттаъовуну 

фи биноил-масBиди», њадиси 447 ва Муслим.  Китоб- ул-фитнати, 

2915. 

164

. Ассуннату хилол, сањ 463, њадиси 722.  
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Саќафї ва бузургони сањобагон онро намояндагї 

мекарданд ва назари ин гурўњ ин буд, ки аз њама канор 

бикашанд ва гўшагирї интихоб кунанд. 

Иллати ихтилоф он буд, ки ќазияњо ќазияњои 

иштибоњї буданд, бинобар ин, касе натавонист 

масъаларо бифањмад ва ошкоро ба њаќиќати амр пай 

бибарад

178

. 

Ва Њофиз ибни Ња+ар мегўяд: -Имом Табарї бо 

санади сањењ ривоят мекунад, ки Ањнаф ибни Ќайс (р) 

гуфт: -Баъд аз муњосира шудани Усмон (р), Талња (р)  

ва Зубайр (р)-ро дидам ва гуфтам, ки шумо ба ман чї 

дастуре медињед, ба назари ман вай кушта 

мешавад? Гуфтанд: -Пеши Алї (р) бирав. Баъд аз 

кушта шудани Усмон (р)  дар Макка бо Оиша (р) 

мулоќот кардам ва гуфтам: -Ба ман чї дастуре 

медињї? Гуфт: -Пеши Алї (р) бирав ва бо ў њамроњ 

бош

179

. 

Ва ваќте ин сањобагон барои /анги Љамал берун 

омаданд, Ањнаф ба онњо гуфт:  

- Савганд ба Худо, бо шумо наме1ангам, ки 

Уммулмўъминин Оиша (р)  њамроњи шумост ва бо 

марде наме1ангам, ки шумо маро ба байъат кардан 

бо ў дастур додед

180

. 

Ва пештар гуфтаи Паёмбар (с)-ро баён кардем, ки 

ба Алї (р) гуфт:  

- «Эй Алї, байни ту ва Оиша ихтилофе пеш 

хоњад омад, бо ў ба нармї рафтор кун». 

 Алї (р) дар посух  гуфт:  

- «Пас ман бадбахтарин фард њастам?» 

                                                 

178

  Чунон, ки дар +анги Кувайт шоњиди ихтилофот ва ошуфтагињо 

будем, чунон ки бисёре аз оќилон бар асари ин фитна мисли  

афроди оддї аблањона  фикр мекарданд. 

179

. Аз ин ривоят чунин бармеояд, ки Талња (р),  Зубайр (р)  ва 

Оиша (р) дар мавриди хилофат ње+ ихтилофе бо Алї (р) 

надоштанд, зеро онњо буданд, ки пеш аз њама бо ў байъат карданд 

ва ба он амр мекарданд. 

180

 . Фатњул-борї,  38/13, ниг: «Таърихи Табарї». 
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ибни Абутолиб (р)

172

. Ва њол он, ки Суњайл ибни Амр 

пеши мо омад ва мо ба њамроњи Паёмбари Худо (с) 

дар Њудайбия будем, ваќте ки Паёмбар (с) бо ќавмаш 

- Ќурайш сулњ кард, Паёмбар (с) навишт:  

«Бисмиллоњир-рањмонир-рањим».  

Суњайл гуфт: 

- «Бисмиллоњир-рањмонир-рањим» нанавис.  

Паёмбар (с) фармуд: «Чї бинависам?» Гуфт:  

- Бинавис:  

- «Бисмикаллоњумма».  

Паёмбар (с) фармуд:  

- «Бинавис: - Муњаммадун Расулуллоњ (с)».  

 Суњайл гуфт:  

- «Агар медонистам, ки Паёмбари Худо (с) њастї, 

бо ту мухолифат намекардам». 

 Он гоњ Паёмбар (с) фармуд: «Бинависед: ин 

ќарордоди сулње аст, байни Муњаммад ибни 

Абдуллоњ ва Ќурайш». Ва Худованди мутаъол дар 

Китоби худ мефармояд:  

  

«Лаќад кона лакум фи расулиллоњи усватун 

њасанатун лиман кона ярAуллоња вал-явмал-охира 

ва закараллоња касиран».  

 

«Њаќиќатан барои шумо дар зиндагии Расули 

Худо сармашќи некўе буд, барои онњо, ки умед ба 

рањмати Худо ва рўзи ќиёмат доранд ва Худоро 

бисёр ёд мекунанд». 

                               (Сураи Ањзоб, ояти 21) 

 

Он гоњ Алї (р) Абдуллоњ ибни Аббосро пеши онњо 

фиристод ва ман њамроњи ў рафтам, то он, ки ба 

байни лашкарашон расидем. Ибни Кавоъ бархост ва 

барои мардум суханронї кард ва гуфт: -Эй њомилон 

                                                 

172

 . Яъне онњо бар ў эътироз карданд, ки чаро нанавишт 

«Амирулмўъминин» ва фаќат номи худро навишт.  
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ва њофизони Ќуръон! Ин Абдуллоњ ибни Аббос аст, 

њар кас ўро намешиносад ман ўро муаррифї мекунам. 

Ин аз касоне аст, ки Ќуръон дар мавриди ў ва ќавмаш 

мегўяд:  

 

«Ва ќолу а илоњатуно хайрун ан њува. Мо 

заррабу лака илло 4адалан, бал њум ќавмун 

хасимун». 

  

«Ва гуфтанд: «Оё Худоёни мо бењтар њастанд ё 

ў (Масењ)? (агар маъбудони мо дар дўзах њастанд, 

Масењ низ дар дўзах аст, чунки маъбуд воќеъ 

шуда)!», вале онњо ин масъаларо 4уз аз тариќи 

4идол (ва ла>о>ат) барои ту назадаанд, онњо як 

гурўњи кинатўз ва ситазе4ўй њастанд». 

                             

         (Сураи Зухруф, ояти 58) 

 

 Пас ўро ба назди ёронаш баргардонед ва дар 

мавриди Ќуръон ва мафњумњои он бо ў гуфтугў 

накунед. Он гоњ сухангўёни онњо бархостанд ва 

гуфтанд, ки мо ўро аз дидгоњњо ва бардоштњоямон аз 

Ќуръони маMид огоњ мекунем ва ў моро аз назарњои 

худ огоњ кунад. Агар њаќќе ироъа бидињад, ки мо онро 

медонем, аз ў пайравї мекунем ва агар ботиле ироъа 

бидињад ў ва ботилашро сарзаниш мекунем. Ва то се 

рўз дар бораи китоби Худо бо Абдуллоњ бањс ва 

гуфтугў карданд ва чањор њазор нафар аз онњо тавба 

карда бозгаштанд ва Ибни Кавоъ низ аз онњо буд ва 

онњо тавба карда ва Абдуллоњ онњоро ба Куфа пеши 

Алї (р) овард

173

. 

Ва Алї (р) ба боќимондагони онњо паём фиристод 

ва гуфт: -Шумо вазъияти маро бо мардум медонед, ки 

чї гуна аст, пас дар Mойи худ биистед, то уммати 

Муњаммад (с) якпорча шавад. Ќарордоди мо ва шумо 

                                                 

173

 . Њоким. Мустадрак 150/2. 
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Чун Муъовия (р) медид, ки ў дар Шом ќудрат 

дорад, вай њозир набуд, ки ин ќудратро, ки ба ў 

тавонии гирифтани интиќом аз ќотилони Усмон (р)-ро 

медињад, аз даст рањо кунад, бинобар ин, гуфт, ки то 

ќотилони Усмон (р) Aазо нагиранд, байъат намекунам. 

Алї (р) мегуфт, ки ту байъат кун, сипас дар мавриди 

ќотилони Усмон (р) фикре мекунем. Пас ихтилофи Алї 

(р)  ва Муъовия (р) дар ин буд, ки байъат муќаддам 

бошад ё Aазои ќотилони Усмон (р). Назари Алї (р) ин 

буд, ки аввал бояд ў байъат кунад, сипас ваќте 

вазъият ором шуд ва амният барќарор гардид, дар 

бораи ќотилони Усмон (р) иќдом мекунем ва Муъовия 

(р)  баръакс мегуфт, ки аввал коре, ки онњо анAом 

дињанд, куштани ќотилони Усмон (р) аст ва баъд аз он 

дар мавриди мавзўъи хилофат тасмим бигиранд. 

Бинобар ин, Муъовия (р)  ва Алї (р) дар 

авлавиятњои ин ќазия ихтилоф доштанд ва назари 

Талња (р)  ва Зубайр (р)  њамон назари Муъовия буд, 

яъне њарчї зудтар бояд ќотилони Усмон (р) Aазо дода 

шаванд, аммо Талња (р)  ва Зубайр (р)  ба Алї (р)  

байъат карда буданд ва Муъовия (р)  њанўз байъат 

накарда буд. 

 

Назари  сањобагон ба ин ,ангњо 

 

Сањобагон (р)  ба се гурўњ таќсим шуданд: 

Гурўњи аввал: Талња (р)  ва Зубайр (р)  ва Оиша 

(р) ва Муъовия (р) ва назари ин гурўњ ин буд, ки бояд 

њарчї зудтар ќотилони Усмон (р) Aазо дода  шаванд. 

Гурўњи дуввум: Алї (р)  ва њамроњонаш буданд ва 

назари онњо ин буд, ки аввалин коре, ки бояд анAом 

шавад, ин аст, ки амри хилофатро сомон дода ва 

баъдан дар бораи ќотилони Усмон (р) фикр карда 

шавад. 

Гурўњи саввум:  Саъд, Ибни Умар, Абуњурайра. 

Муњаммад ибни Маслама, Ањнаф, Усома ва Абубакраи 
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Ва он ки мехост Амр ибни Осро бикушад ба намоз 

рафт, аммо Амр ибни Ос бемор буд ва барои намоз 

наёмада буд. Бинобар ин, ў имоме, ки   фикр кард Амр 

ибни Ос аст, кушт ва имоми намоз Хори<а ибни 

Абуњабиб буд ва ў омад ва Хори<аро бар намоз зарба 

зад ва ўро кушт. Мардум ўро дастгир карданд ва 

гуфтанд:  -Чї кор кардї? Гуфт: -Мардумро аз Амр 

ибни Ос на<от додам. Гуфтанд, ки Амрро накуштаї ва 

балки Хори<аро куштї. Гуфт: -Мехостам Амрро 

бикушам, аммо Худованд хост, ки Хори<а кушта 

шавад

176

. 

Он гоњ мардум ўро куштанд ва Бирки Тамимї  ва 

Абдуррањмон ибни Мул9ам низ кушта шуданд

177

. 

 

Сабаби ихтилоф миёни сањобагон 

 

Машњур аст, ки Талња (р),  Зубайр (р)  ва Оиша (р) 

барои гирифтани интиќоми Усмон (р) берун омада 

буданд. Аммо дар мавриди Муъовия ин гуна буд, ки 

Алї (р) ваќте умури хилофатро ба даст гирифт, баъзе 

аз амиронро, ки Усмон (р) муќаррар карда буд, 

барканор кард, ки  онњо Холид ибни Саъд ибни Ос ва 

Муъовия ибни Абусуфён буданд. Ваќте хабар ба 

Муъовия расид, ки Алї (р) ўро азл кардааст, Муъовия 

ќабул накард ва гуфт: Аз сўйи чї касе аз мансаб 

барканор  мешавад? Гуфтанд: -«Аз сўйи Алї (р)».  

Гуфт: -«Ќотилони писари амакам ку9о њастанд?».  

Гуфтанд:  

- «Байъат кун ва сипас ќотилони Усмон (р)-ро 

бихоњ».  

 Гуфт:  

- «Не, балки ў бояд аввал ќотилони Усмон (р)-ро 

ба ман супорад, сипас бо ў байъат хоњам кард».  

                                                 

176

 . Ин баъдњо зарбулмасал шуд.  

177

 . Табаќотул-кубро, 35/3 ва «Албидоя ван-нињоя», 338/7. 
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ин аст, ки хунеро ба ноњаќ нарезем ва роњзанї 

накунем ва бар касе ситам раво мадоред ва агар ин 

корњоро бикунед, њамаи мо бо шумо хоњем 7ангид, 

бегумон Худованд хиёнаткоронро дўст надорад.  

Оиша (р) гуфт:  

- «Эй Ибни Шидод! Алї (р) онњоро куштааст» 

. Абдуллоњ гуфт:  

- «Савганд ба Худо, Алї ба 7анги онњо нарафт, то 

он ки роњро бастанд ва хунрезї карданд ва ањли 

зиммаро куштанд».  

Оиша (р) гуфт:  

- «Савганд ба Худо?»  

 Гуфт: - «Савганд ба Худое, ки ње7 маъбуди 

барњаќ 7уз Ў нест, ки онњо чунин карданд». 

 Оиша (р) гуфт: -  

«Ин чист, ки аз ањли зимма ба ман расида, ки аз 

он сухан мезананд ва мегўянд: 

 - «Зуссадя»  

Гуфт: 

 - «Њамроњ бо Алї (р) дар миёни кушташудагон 

болои сари ў истодам, Алї мардумро садо кард ва 

гуфт: -«Оё инро мешиносед?» Зиёдињо мегуфтанд, ки 

ўро дар мас7иди бани фалон дидаам, ки намоз 

мехонд ва яке мегуфт, ки дар мас7иди бани фалон 

ўро дидам, ки намоз мехонд ва дигар хабаре аз ў 

надоштанд. 

Оиша (р) гуфт:  

- Алї (р) ваќте болои сари ў истод,  чї гуфт? 

 Аз Алї (р) шунидам, ки мегуфт:  

- «Худованд  ва Паёмбараш (с) рост гуфтанд».  

Оиша (р) гуфт:  

- «Оё ѓайр аз ин сухани дигаре аз ў шунидї, ки 

бигўяд?»  

Гуфт: -«Не!»  

 Оиша (р) гуфт:  
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- «Бале, Худо ва Паёмбараш (с) рост гуфтаанд, 

Худованд бар Алї рањм намояд, ў њар чизи 

аBоиберо бубинад, мегўяд, ки Худо ва Паёмбарш 

(с) рост гуфтаанд ва сипас ироќињо дурўѓ ба ў 

нисбат медињанд ва сухани ўро аз тарафи худ 

зиёд мекунанд

174

». 

Дар миёни кушташудагон Зуссадя* Алї (р)-ро дид 

ва Паёмбар (с) чунонки дар «Сањењ»-и  Муслим 

омада, фармуда буд:  

- «Дар замоне, ки мусалмонон бо њам ихтилоф 

доранд, гурўње берун меояд ва њамон гурўњ, ки ба 

њаќ наздиктар аст, бо ин гурўњ меBангад».  

Ва дар њадисе дигаре гуфта, ки Зуссадя дар 

миёни онњост. Бинобар ин,  Алї (р) дар миёни 

кушташудагон аз пайи ў мегашт, то он ки ўро дид ва 

он гоњ ба саMда афтод, то шукри Худоро ба Mой 

оварад, зеро донист, ки тибќи ќавли Паёмбар (с) ў 

барњаќ аст

175

. 

 

Ба шањодат расидани  Алї ибни 

Абутолиб (р) 

(соли 40-њи6рї) 

 

Баъд аз 'анги Нањравон то муддати кўтоње наздик 

ба ду сол вазъ ором гирифт. Дар ин ваќт се нафар аз 

хавори' дар Макка 'амъ шуданд ва бо њам ањд 

бастанд, ки Алї ибни Абутолиб ва Муъовия ибни 

Абусуфён ва Амр ибни Осро мекушанд. Ва гуфтанд, 

ки бо куштани ин се нафар Худоро розї мекунем ва 

таслим гирифтанд, онњоро бикушанд, то ба гумони худ 

мардумро аз онњо халос кунанд. 
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Абдуррањмон ибни Мул.ами Муродї гуфт, ки ман 

Алї ибни Абутолиб (р)-ро мекушам ва Барки Тамимї 

гуфт, ки куштани Муъовия (р) бо ман вогузоред ва Амр 

ибни Бакри Тамимї гуфт, ки Амр ибни Ос (р)-ро ман 

мекушам ва бо њам иттифоќ карданд, ки рўзи 

њабдањуми моњи Рамазон ба куштани ин шахсон  

иќдом кунанд. 

Амр дар Миср ва Муъовия дар Шом ва Алї дар 

Куфа буд. Ибни Мул.ам тавонист бо хан.аре, ки як 

њафта онро зањролуд карда буд, Алиро дар њоле, ки 

барои намози бомдод мерафт, зарба бизанад. Ваќте 

Алї (р) зарба хурд,  гуфт:  

- «Агар бењбудї ёфтам, худам дар мавриди ў 

тасмим мегирам ва агар мурдам ўро дар ќисоси 

ман ба ќатл бирасонед».  

Ибни Мул.ам гуфт:  

- «Савганд ба Худо шифо нахоњї ёфт, зеро ман 

як њафта он хан<арро дар зањр гузоштаам».  

Ваќте Алї (р) ба шањодат расид, дастњои Ибни 

Мул.амро буриданд ва чашмњояшро шикофтанд ва ў 

устувор ва порбар.о буд  ва доду фарёд намекард ва 

бетобї нанамуд. Ваќте хостанд, ки забонашро 

бибуранд, тарсид, ба ў гуфтанд:  

-«Оё њоло метарсї?!»  

Гуфт:  

-«Метарам аз он ки муддате зинда бимонам, бе он 

ки дар он муддат зикри Худоро гуфта бошам». 

Субњоналлоњ, чї гумроњии ошкоре ва алъаёзу 

биллоњ! Хуни валие аз авлиёи Худоро мерезад ва 

сипас метарсад, ки як лањзаро бе зикри Худо 

бигзаронад! 

 

Ва Барки Тамимї  низ дар намози бомдод барои 

куштани Муъовия рафт ва ба ў зарба зад. Зарбае ба ў 

расид, аммо Муъовияро кушта натавонист ва 

муъоли.а шуд, вале гуфтанд, ки њамин зарба сабаб 

шуд, то ў дигар соњиби фарзанд нашавад. 
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- «Бале, Худо ва Паёмбараш (с) рост гуфтаанд, 

Худованд бар Алї рањм намояд, ў њар чизи 

аBоиберо бубинад, мегўяд, ки Худо ва Паёмбарш 

(с) рост гуфтаанд ва сипас ироќињо дурўѓ ба ў 

нисбат медињанд ва сухани ўро аз тарафи худ 

зиёд мекунанд

174

». 
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Ва он ки мехост Амр ибни Осро бикушад ба намоз 

рафт, аммо Амр ибни Ос бемор буд ва барои намоз 

наёмада буд. Бинобар ин, ў имоме, ки   фикр кард Амр 

ибни Ос аст, кушт ва имоми намоз Хори<а ибни 

Абуњабиб буд ва ў омад ва Хори<аро бар намоз зарба 

зад ва ўро кушт. Мардум ўро дастгир карданд ва 

гуфтанд:  -Чї кор кардї? Гуфт: -Мардумро аз Амр 

ибни Ос на<от додам. Гуфтанд, ки Амрро накуштаї ва 

балки Хори<аро куштї. Гуфт: -Мехостам Амрро 

бикушам, аммо Худованд хост, ки Хори<а кушта 

шавад

176

. 

Он гоњ мардум ўро куштанд ва Бирки Тамимї  ва 

Абдуррањмон ибни Мул9ам низ кушта шуданд

177

. 

 

Сабаби ихтилоф миёни сањобагон 

 

Машњур аст, ки Талња (р),  Зубайр (р)  ва Оиша (р) 

барои гирифтани интиќоми Усмон (р) берун омада 

буданд. Аммо дар мавриди Муъовия ин гуна буд, ки 

Алї (р) ваќте умури хилофатро ба даст гирифт, баъзе 

аз амиронро, ки Усмон (р) муќаррар карда буд, 

барканор кард, ки  онњо Холид ибни Саъд ибни Ос ва 

Муъовия ибни Абусуфён буданд. Ваќте хабар ба 

Муъовия расид, ки Алї (р) ўро азл кардааст, Муъовия 

ќабул накард ва гуфт: Аз сўйи чї касе аз мансаб 

барканор  мешавад? Гуфтанд: -«Аз сўйи Алї (р)».  

Гуфт: -«Ќотилони писари амакам ку9о њастанд?».  

Гуфтанд:  

- «Байъат кун ва сипас ќотилони Усмон (р)-ро 

бихоњ».  

 Гуфт:  

- «Не, балки ў бояд аввал ќотилони Усмон (р)-ро 

ба ман супорад, сипас бо ў байъат хоњам кард».  
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ин аст, ки хунеро ба ноњаќ нарезем ва роњзанї 

накунем ва бар касе ситам раво мадоред ва агар ин 

корњоро бикунед, њамаи мо бо шумо хоњем 7ангид, 

бегумон Худованд хиёнаткоронро дўст надорад.  

Оиша (р) гуфт:  

- «Эй Ибни Шидод! Алї (р) онњоро куштааст» 

. Абдуллоњ гуфт:  

- «Савганд ба Худо, Алї ба 7анги онњо нарафт, то 

он ки роњро бастанд ва хунрезї карданд ва ањли 

зиммаро куштанд».  

Оиша (р) гуфт:  

- «Савганд ба Худо?»  

 Гуфт: - «Савганд ба Худое, ки ње7 маъбуди 

барњаќ 7уз Ў нест, ки онњо чунин карданд». 

 Оиша (р) гуфт: -  

«Ин чист, ки аз ањли зимма ба ман расида, ки аз 

он сухан мезананд ва мегўянд: 

 - «Зуссадя»  

Гуфт: 

 - «Њамроњ бо Алї (р) дар миёни кушташудагон 

болои сари ў истодам, Алї мардумро садо кард ва 

гуфт: -«Оё инро мешиносед?» Зиёдињо мегуфтанд, ки 

ўро дар мас7иди бани фалон дидаам, ки намоз 

мехонд ва яке мегуфт, ки дар мас7иди бани фалон 

ўро дидам, ки намоз мехонд ва дигар хабаре аз ў 

надоштанд. 

Оиша (р) гуфт:  

- Алї (р) ваќте болои сари ў истод,  чї гуфт? 

 Аз Алї (р) шунидам, ки мегуфт:  

- «Худованд  ва Паёмбараш (с) рост гуфтанд».  

Оиша (р) гуфт:  

- «Оё ѓайр аз ин сухани дигаре аз ў шунидї, ки 

бигўяд?»  

Гуфт: -«Не!»  

 Оиша (р) гуфт:  
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ва њофизони Ќуръон! Ин Абдуллоњ ибни Аббос аст, 

њар кас ўро намешиносад ман ўро муаррифї мекунам. 

Ин аз касоне аст, ки Ќуръон дар мавриди ў ва ќавмаш 

мегўяд:  

 

«Ва ќолу а илоњатуно хайрун ан њува. Мо 

заррабу лака илло 4адалан, бал њум ќавмун 

хасимун». 

  

«Ва гуфтанд: «Оё Худоёни мо бењтар њастанд ё 

ў (Масењ)? (агар маъбудони мо дар дўзах њастанд, 

Масењ низ дар дўзах аст, чунки маъбуд воќеъ 

шуда)!», вале онњо ин масъаларо 4уз аз тариќи 

4идол (ва ла>о>ат) барои ту назадаанд, онњо як 

гурўњи кинатўз ва ситазе4ўй њастанд». 

                             

         (Сураи Зухруф, ояти 58) 

 

 Пас ўро ба назди ёронаш баргардонед ва дар 

мавриди Ќуръон ва мафњумњои он бо ў гуфтугў 

накунед. Он гоњ сухангўёни онњо бархостанд ва 

гуфтанд, ки мо ўро аз дидгоњњо ва бардоштњоямон аз 

Ќуръони маMид огоњ мекунем ва ў моро аз назарњои 

худ огоњ кунад. Агар њаќќе ироъа бидињад, ки мо онро 

медонем, аз ў пайравї мекунем ва агар ботиле ироъа 

бидињад ў ва ботилашро сарзаниш мекунем. Ва то се 

рўз дар бораи китоби Худо бо Абдуллоњ бањс ва 

гуфтугў карданд ва чањор њазор нафар аз онњо тавба 

карда бозгаштанд ва Ибни Кавоъ низ аз онњо буд ва 

онњо тавба карда ва Абдуллоњ онњоро ба Куфа пеши 

Алї (р) овард

173

. 

Ва Алї (р) ба боќимондагони онњо паём фиристод 

ва гуфт: -Шумо вазъияти маро бо мардум медонед, ки 

чї гуна аст, пас дар Mойи худ биистед, то уммати 

Муњаммад (с) якпорча шавад. Ќарордоди мо ва шумо 
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Чун Муъовия (р) медид, ки ў дар Шом ќудрат 

дорад, вай њозир набуд, ки ин ќудратро, ки ба ў 

тавонии гирифтани интиќом аз ќотилони Усмон (р)-ро 

медињад, аз даст рањо кунад, бинобар ин, гуфт, ки то 

ќотилони Усмон (р) Aазо нагиранд, байъат намекунам. 

Алї (р) мегуфт, ки ту байъат кун, сипас дар мавриди 

ќотилони Усмон (р) фикре мекунем. Пас ихтилофи Алї 

(р)  ва Муъовия (р) дар ин буд, ки байъат муќаддам 

бошад ё Aазои ќотилони Усмон (р). Назари Алї (р) ин 

буд, ки аввал бояд ў байъат кунад, сипас ваќте 

вазъият ором шуд ва амният барќарор гардид, дар 

бораи ќотилони Усмон (р) иќдом мекунем ва Муъовия 

(р)  баръакс мегуфт, ки аввал коре, ки онњо анAом 

дињанд, куштани ќотилони Усмон (р) аст ва баъд аз он 

дар мавриди мавзўъи хилофат тасмим бигиранд. 

Бинобар ин, Муъовия (р)  ва Алї (р) дар 

авлавиятњои ин ќазия ихтилоф доштанд ва назари 

Талња (р)  ва Зубайр (р)  њамон назари Муъовия буд, 

яъне њарчї зудтар бояд ќотилони Усмон (р) Aазо дода 

шаванд, аммо Талња (р)  ва Зубайр (р)  ба Алї (р)  

байъат карда буданд ва Муъовия (р)  њанўз байъат 

накарда буд. 

 

Назари  сањобагон ба ин ,ангњо 

 

Сањобагон (р)  ба се гурўњ таќсим шуданд: 

Гурўњи аввал: Талња (р)  ва Зубайр (р)  ва Оиша 

(р) ва Муъовия (р) ва назари ин гурўњ ин буд, ки бояд 

њарчї зудтар ќотилони Усмон (р) Aазо дода  шаванд. 

Гурўњи дуввум: Алї (р)  ва њамроњонаш буданд ва 

назари онњо ин буд, ки аввалин коре, ки бояд анAом 

шавад, ин аст, ки амри хилофатро сомон дода ва 

баъдан дар бораи ќотилони Усмон (р) фикр карда 

шавад. 

Гурўњи саввум:  Саъд, Ибни Умар, Абуњурайра. 

Муњаммад ибни Маслама, Ањнаф, Усома ва Абубакраи 
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Саќафї ва бузургони сањобагон онро намояндагї 

мекарданд ва назари ин гурўњ ин буд, ки аз њама канор 

бикашанд ва гўшагирї интихоб кунанд. 

Иллати ихтилоф он буд, ки ќазияњо ќазияњои 

иштибоњї буданд, бинобар ин, касе натавонист 

масъаларо бифањмад ва ошкоро ба њаќиќати амр пай 

бибарад

178

. 

Ва Њофиз ибни Ња+ар мегўяд: -Имом Табарї бо 

санади сањењ ривоят мекунад, ки Ањнаф ибни Ќайс (р) 

гуфт: -Баъд аз муњосира шудани Усмон (р), Талња (р)  

ва Зубайр (р)-ро дидам ва гуфтам, ки шумо ба ман чї 

дастуре медињед, ба назари ман вай кушта 

мешавад? Гуфтанд: -Пеши Алї (р) бирав. Баъд аз 

кушта шудани Усмон (р)  дар Макка бо Оиша (р) 

мулоќот кардам ва гуфтам: -Ба ман чї дастуре 

медињї? Гуфт: -Пеши Алї (р) бирав ва бо ў њамроњ 

бош

179

. 

Ва ваќте ин сањобагон барои +анги Љамал берун 

омаданд, Ањнаф ба онњо гуфт:  

- Савганд ба Худо, бо шумо намеPангам, ки 

Уммулмўъминин Оиша (р)  њамроњи шумост ва бо 

марде намеPангам, ки шумо маро ба байъат кардан 

бо ў дастур додед

180

. 

Ва пештар гуфтаи Паёмбар (с)-ро баён кардем, ки 

ба Алї (р) гуфт:  

- «Эй Алї, байни ту ва Оиша ихтилофе пеш 

хоњад омад, бо ў ба нармї рафтор кун». 

 Алї (р) дар посух  гуфт:  

- «Пас ман бадбахтарин фард њастам?» 

                                                 

178

  Чунон, ки дар +анги Кувайт шоњиди ихтилофот ва ошуфтагињо 

будем, чунон ки бисёре аз оќилон бар асари ин фитна мисли  

афроди оддї аблањона  фикр мекарданд. 

179

. Аз ин ривоят чунин бармеояд, ки Талња (р),  Зубайр (р)  ва 

Оиша (р) дар мавриди хилофат ње+ ихтилофе бо Алї (р) 

надоштанд, зеро онњо буданд, ки пеш аз њама бо ў байъат карданд 

ва ба он амр мекарданд. 

180

 . Фатњул-борї,  38/13, ниг: «Таърихи Табарї». 
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ибни Абутолиб (р)

172

. Ва њол он, ки Суњайл ибни Амр 

пеши мо омад ва мо ба њамроњи Паёмбари Худо (с) 

дар Њудайбия будем, ваќте ки Паёмбар (с) бо ќавмаш 

- Ќурайш сулњ кард, Паёмбар (с) навишт:  

«Бисмиллоњир-рањмонир-рањим».  

Суњайл гуфт: 

- «Бисмиллоњир-рањмонир-рањим» нанавис.  

Паёмбар (с) фармуд: «Чї бинависам?» Гуфт:  

- Бинавис:  

- «Бисмикаллоњумма».  

Паёмбар (с) фармуд:  

- «Бинавис: - Муњаммадун Расулуллоњ (с)».  

 Суњайл гуфт:  

- «Агар медонистам, ки Паёмбари Худо (с) њастї, 

бо ту мухолифат намекардам». 

 Он гоњ Паёмбар (с) фармуд: «Бинависед: ин 

ќарордоди сулње аст, байни Муњаммад ибни 

Абдуллоњ ва Ќурайш». Ва Худованди мутаъол дар 

Китоби худ мефармояд:  

  

«Лаќад кона лакум фи расулиллоњи усватун 

њасанатун лиман кона ярAуллоња вал-явмал-охира 

ва закараллоња касиран».  

 

«Њаќиќатан барои шумо дар зиндагии Расули 

Худо сармашќи некўе буд, барои онњо, ки умед ба 

рањмати Худо ва рўзи ќиёмат доранд ва Худоро 

бисёр ёд мекунанд». 

                               (Сураи Ањзоб, ояти 21) 

 

Он гоњ Алї (р) Абдуллоњ ибни Аббосро пеши онњо 

фиристод ва ман њамроњи ў рафтам, то он, ки ба 

байни лашкарашон расидем. Ибни Кавоъ бархост ва 

барои мардум суханронї кард ва гуфт: -Эй њомилон 

                                                 

172

 . Яъне онњо бар ў эътироз карданд, ки чаро нанавишт 

«Амирулмўъминин» ва фаќат номи худро навишт.  
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Умайр ибни Исњоќ мегўяд: -«Ман ва яке аз 

њамроњонам барои аёдати Њасан ибни Алї (р) пеши ў 

рафтем, ў ба дўстам гуфт: -«Эй фалонї, аз ман 

бипурс?!» Гуфт: -«Ман туро аз чизе намепурсам». 

Сипас бархост ва ќазои њоNат рафт ва ваќте аз он 

берун омад, гуфт: -«Аз ман бипурс, пеш аз он кї 

фурсати пурсидани аз манро аз даст бидињї, 

савганд ба Худо, пештар ќисмате аз Nигарамро ќай 

кардам ва онро ба тиккаи чўбе, ки њамроњ доштам, 

зеру рў намудам ва борњо зањролуд шудам, вале то 

кунун ба чунин зањре зањролуд нашуда будам». 

Ў гуфт: -«Ман аз ту чизе намепурсам, Худованд 

ба ту тандурустї бидињад». Сипас берун рафтем ва 

фардо пеши ў омадам ва дидам, ки ў дар њоли Nон 

додан аст. Сипас Њусайн (р)  омад ва болои сари ў 

нишаст ва гуфт: -«Бародарам,  ба ман бигў, чї касе 

туро зањролуд кардааст?» Гуфт: -«Чаро? Оё ўро 

мекушї?» Њусайн (р)  гуфт: -«Бале!» Гуфт: -«Ба ту 

чизе намегўям, агар он кас маро зањролуд карда, ки 

ба ў гумонбар њастам, Худованд сахттар аз ту ўро 

Nазо хоњад дод ва агар ў нест, пас савганд ба Худо, 

иNоза намедињам, ки фарди бегуноње дар ивази ман 

кушта шавад

199

». 

Ва гуфтаанд касе, ки ўро зањролуд кард, 

њамсараш Љаъда духтари Ашъас буд, аммо ин собит 

нест. 

Зањабї мегўяд: -«Ин дуруст нест ва чї касе аз он 

иттилоъ доштааст?»

200

. 

Ва Ибни Касир мегўяд: -«Аз дидгоњи ман чунин 

чизе дуруст нест

201

». 

 

 

 

                                                 

199

. Аттабаќотул-кубро, сањ. 335, њадиси 294. 

200

. Таърихул Ислом,  ањди Муъовия, сањ 40. 

201

. Албидоя ван-нињоя,  44/8. 
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Паёмбари Худо (с) гуфт: 

- «Не, вале агар чунин иттифоќе пеш омад, ўро 

ба паноњгоњаш баргардон»

181

. 

 

Дидгоњи ањли суннат дар бораи 

Абдуррањмон ибни Мул2ам ва ќотилони 

Усмон (р)  ва ќотилони Зубайр (р)  ва 

ќотилони Њусейн (р)  ва монанди онњо 

 

Имом Зањабї мегўяд:  

-«Ибни Мул*ам аз дидгоњи мо касе аст, ки 

интизор дорем ба *ањаннам биравад, аммо инро њам 

мумкин медонем, ки Худованд ўро бибахшад ва њукми 

ў њукми Талња ва ќотили Саъид ибни Љубайр ва 

ќотили Аммор ва ќотили Хори*а ва ќотили Њусайн 

аст

182

. Мо низ  аз њама ќотилони ин бузургворон  

изњори безорї мекунем ва ба хотири ризои Худо 

нисбат ба онњо кина меварзем ва амрашонро ба Худо 

месупорем

183

. 

 

Дар ихтилофи сањобагон  њаќ бо 2ониби  

кист? 

 

Паёмбар (с) дар мавриди Аммор (р) фармуд, ки 

«Гурўњи шўришгарон ўро мекушанд» ва дар бораи 

хавориG фармуд, ки: «Инњо дар замоне ќиём 

мекунанд, ки мусалмонњо бо њам ихтилоф доранд 

ва њамон гурўње, ки инњоро мекушад, ба њаќ 

наздиктар аст». Ин ду њадис  ба равшанї мегўянд, ки 

                                                 

181

 . Фатњул-борї,  60/13. 

182

  Ин ќотилонро кофир намедонем, вале шакке нест, ки фосиќ  ва 

?инояткор њастанд, магар онњо ки тавба  карда бошад 

183

 . Таърихул-Ислом асру-хулафоур-рошидин,  645, шарњи њоли 

Абдуррањмон ибни Мул?ам. 
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Алї (р) нисбат ба мухолифонаш дар 4анги Љамал  ва 

Сиффин ба њаќ наздиктар будааст, вале комилан бар 

њаќ набуда зеро, ки Паёмбар (с) фармуд: «Ба њаќ 

наздиктар аст» ва нагуфт, ки комилан барњаќ аст. Ва 

ин ињонате ба Алї (р) нест ва балки инро барои он 

мегўем, ки баён мекунем, ки он касоне, ки дар фитна 

аслан ширкат накарданд, онњо комилан барњаќ 

буданд. Бинобар ин, агар Алї (р) 4анг намекард, 

барояш бењтар буд ва бинобар ин Алї (р) ваќте Талња 

(р) -ро дид, ки кушта шуда буд, гуфт: «Кошкї бист 

сол пеш мурда будам» ва баъд аз 4анги Сиффин 

ваќте Њасан ибни Алї (р) назди Алї (р)  омада  ва бо ў 

аз он чї рух дода буд, сухан гуфт, Алї (р) фармуд: 

«Савганд ба Худо, гумон намекардам, ки кор ба ин 

>о мерасад» ва њама аз ширкат карданашон дар ин 

4ангњо пушаймон шуданд. Бинобар ин, Паёмбар (с) 

Њасанро меситояд ва мефамояд: «Ин писарам 

сарвар ва сардор аст ва умед аст Худованд ба 

василаи ў миёни ду гурўњ аз мусалмонон сулњ 

барќарор кунад»

184

. Пас Паёмбар (с) Њасанро ба 

хотири сулњ меситояд ва Алї (р)-ро ба хотири 

4ангидан бо онњо мадњ намекунад. 

 

Хилофати  Њасан ибни Алї (р) 

 (соли 40-њи5рї) 

 

Баъд аз кушта шудани Алї (р) ањли Куфа бо 

Њасан ибни Алї (р) байъат карданд ва ў баъд аз он, ки 

бо ў байъат шуд, аз Куфа ба сўйи Шом њаракат кард, 

зеро онњо то кунун итоъат аз Амирулмўъминин Алї 

ибни Абутолиб (р)-ро ќабул накарда буданд. Њасан 

ибни Алї (р) њаракат кард ва дар асл ният ва њадафи 

ў сулњ буд. Вай Eангиданро  дўст менадошт ва балки 

                                                 

184

 . Бухорї. Китоби «Фазоилус-сањоба», боби «Маноќибул-Њасани  

вал-Њусайни», њадиси 3746. 
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Ваќте ба китобњои таърих нигоњ мекунем, 

мебинем, ки китобњои таърих мегўянд, ки Абубакр (р)  

ду солу се моњ њукумат кард ва Умар (р) дањ солу ду 

моњ ва Усмон (р) дувоздањ сол ва Алї (р)  чањор солу 

нўњ моњ ва Њасан (р)  шаш моњ њукумат кард, ки 

маBмўъи он сї сол мешавад.  

Ибни Касир мегўяд: -«Њасан (р) дар моњи 

рабиъулаввали соли чињилуякум, ки сї сол баъд аз 

вафоти Паёмбар (с) комил шуд, аз хилофат даст 

кашид

197

».  

Ва Абуубайда Омир ибни Љарроњ мегўяд: - 

«Паёмбар (с) фармуд: «Аввали дини  шумо 

нубувват ва рањмат аст, сипас подшоњї ва рањмат 

аст, сипас подшоњии ѓуборолуде аст ва сипас 

подшоњї ва саркашї аст

198

». 

Ва ин, ки Паёмбар (с) фармуд: «Аввали дини 

шумо нубувват ва рањмат аст», яъне дар оѓоз 

Паёмбар (с) пешво ва роњбари мўъминон аст ва сипас 

Абубакр (р) ва Умар (р)  ва Усмон (р) ва Алї (р)  ва 

Њасан (р)  пешво мебошанд. Ва ин, ки фармуд: «Баъд 

аз он подшоњї ва рањмат аст», яъне замони 

Муъовия (р) ва фармуд: «Баъд аз он подшоњии 

ѓуборолуд», яъне даврони хуб нест ва гўё Паёмбар 

(с) ин давронро танќид кардааст ва «сипас подњошї 

ва саркашї» инњо баъд аз њукумати Муъовия (р) дар 

даврони подшоњии Язид ва подшоњони баъд аз Язид 

ба Kуз Умар ибни Абдулазиз мисдоќ пайдо мекунанд. 

Муъовия (р) ќариб бист сол то соли 60-њиKрї бар 

мусалмонон њукмронї кард ва дар ин даврон футуњот 

ва барќарор шудани оромиш буд ва дар ин даврон 

Њасан ибни Алї (р) дар соли 49-њиKрї вафот кард. 

                                                 

197

 . Албидоя ван-нињоя,  17/8. 

198

. «Сунан»- и Доримї, китоби «Алашрубати»,  боби «Мо ќила 

фил-мускири»,  114/2, ровиёни он боваринок њастанд ва гуфтаанд, 

ки Макњул аз Абисаълабаи Хашинї нашунидааст. 
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Муњимтарин корњое, ки дар замони 

Муъовия (р)  ан5ом шуд 

 

- Корхонаи киштисозї дар Миср дар соли 54 

њи5рї ба роњ монда шуд.  

- Љанги Ќустинтиния дар соли 50 њи5рї. 

 

Паёмбари Худо (с) фармуд: «Аввалин лашкари 

уммати ман, ки барои 1ињод вориди дарё 

мешаванд, бињишт барои онњо во1иб гардидааст 

ва аввалин лашкари умматам, ки ба 1анги Ќайсар 

меравад, Худованд ононро бахшида аст». Ва бори 

дигар дар соли 53-њи0рї Муъовия (р)  ба 0анги 

Ќайсари Рум – ба шањри  Ќустантания  рафт ва онро 

муњосира кард ва ин муњосира то соли 57-њи0рї идома 

ёфт ва шањрњои Тикрит, Рудус, Бензерт, Савса, 

Си0истон, Ќуњистон ва сарзамини Синд дар замони ў 

фатњ шуданд.  

 

Аз хилофат ба подшоњї 

 

Ваќте сарварии умурро Муъовия (р) ба ўњда 

гирифт, хилофат ба подшоњї ва мулукият табдил шуд. 

Сафина Абуабдуррањмон ѓуломи Паёмбари Худо (с) 

мегўяд, ки Паёмбар (с) фармуд:  

- «Хилофат бар равиши нубувват сї сол хоњад 

буд, сипас Худованд подшоњиро ба њар кас 

бихоњад, медињад».  

Сафина мегўяд: -«Хилофати Абубакр ду сол  ва 

хилофати Умар дањ сол ва хилофати Усмон дувоздањ 

сол ва хилофати Алї шаш сол буд

196

». 

                                                 

196

 . Абудовуд бо санади сањењ инро ривоят кардааст, китоби 

«Ассунањ «, боби «Филхулафои», њадиси 4646 ва Ањмад дар 

«Муснад», 273/4, 244/5. 
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Њасан (р)  бо рафтани Алї (р) барои 0анги ањли Шом 

мухолиф буд

185

. Аз нишонањое, ки баёнгари ин аст, ки 

њадафи ў сулњ буд, ин аст, ки вай Ќайс ибни Убодаро 

аз фармондењї барканор  кард  ва фармондењиро ба 

дасти Абдуллоњ ибни Аббос (р) супурд

186

. 

Њасани Басрї мегўяд: -«Ваќте Њасан ибни Алї (р) 

њамроњ бо дастањо ба сўи Муъовия њаракат кард, 

Амр ибни Ос ба Муъовия гуфт: дастаеро мебинам, 

ки то њама кушта нашаванд, барнамегарданд». 

Ва боз Њасани Басрї мегўяд: -Аз Абубакра 

шунидам, ки мегуфт: Дар њоле, ки Паёмбар (с) 

суханронї мекард, Њасан омад, Паёмбар (с) фармуд: 

«Ин писарам сардор аст ва умед аст Худованд ба 

василаи ў миёни ду гурўњ аз мусалмонон сулњ ва 

ошти барќарор намояд

187

». 

Зањрї мегўяд: -Муъовия ба Њасан (р)  номае 

фиристод ва дар охири он навишта буд: -Њар чї 

мехоњї дар он бинавис ва њар чї бихоњї аз они туст. 

Амр ибни Ос гуфт: -Бо ў меPангем. Муъовия (ки аз 

Амр марди бењтаре буд) гуфт: -Сабр кун, эй 

Абуабдуллоњ! Онњо то ба андозаи афроди худ аз 

шомињо накушанд, ту аз онњо рањої намеёбї ва баъд 

аз он зиндагї чї фоидае дорад ва савганд ба Худо, 

ман Pанг намекунам, магар он, ки бубинам, ки њеP 

чорае Pуз Pангидан нест

188

. 

Баъд аз он Муъовия ва Њасан бо њам дидор 

карданд ва Њасан ибни Алї (р) ба фоидаи Муъовия аз 

хилофат даст кашид ва Муъовия Амирулмўъминин 

шуд ва ин солро соли «!амоъат» номиданд ва 

муддати њукумати Њасан (р) шаш моњ буд.  

 

                                                 

185

 . Ниг: Албидоя ван-нињоя, 245/7. 

186

 . Фатњул-борї, 67/13. 

187

 . Бухорї, Китобул-фитнати,  боби ќавлун-Набийи (с): Инна 

ибний њозо Сайид, њадиси 7109. 

188

 .  Алмусаннафи Абдурразоќ,  462/5.  
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Фазилатњои Њасан (р) 

 

Абубакра мегўяд: -Паёмбари Худо (с) болои 

минбар буд ва Њасан (р) дар канораш буд ва Ў (с) 

як бор ба мардум нигоњ мекард ва як бор ба Њасан 

менигарист ва мефармуд: «Ин писарам сардор аст 

ва умед аст Худованд ба василаи ў миёни ду гурўњ 

аз мусалмонон сулњ ва оштї барќарор намояд

189

». 

Усома ибни Зайд мегўяд, ки Паёмбар (с) ў ва 

Њасанро ба оѓуш мегирифт ва мефармуд: «Бор 

Худоё! Ман инњоро дўст медорам ва Ту низ онњоро 

дўст бидор

190

».  

Ва Уќба ибни Њорис мегўяд: -Абубакр (р)-ро 

дидам, ки Њасанро ба оѓўш гирифта буд ва мегуфт:  

- Падарам фидояш бод, монанди Паёмбар (с) 

аст ва бо Алї (р) монандї надорад ва Алї (р) 

механдид

191

.  

 

Хилофати  Муъовия ибни Абусуфён 

 (аз 41 то 60-њи:рї) 

 

Хилофати Муъовия (р)  мояи хайр ва баракат 

барои мусалмонон буд, чунки даврони фитна ва ошуб 

ба поён расид ва мусалмонњо он чиро, ки душманон аз 

дасти онњо гирифта буданд, бозпас гирифтанд ва 

тамаъи кофирон ќатъ гардид, зеро мусалмонон њама 

бар як халифа иттифоќ карданд ва ќудрати худро дар 

берун сарф намуданд ва байраќи Lињод дубора 

барафрошта шуд ва футуњот боз оѓоз шуд. Муъовия 

(р)  бо мардум рафтори хубе дошт ва дар айёми ў 

касе бо вай мухолиф набуд ва балки њама итоъати 

                                                 

189

 . Бухорї, китоби «Фазоилус-сањоба», боби «Маноќибул-Њасани 

вал-Њусайни», њадиси 3746.  

190

 . Њамон манбаъ, њадиси 3747. 

191

 . Њамон манбаъ , њадиси 3750. 
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ўро ќабул карданд (ба $уз гурўњи андаке аз хавори$) 

ва -ангњои тобистонї ва зимистонї дар замони ў 

шўњрат ёфт.  

 

Љойгоњи Муъовия  

 

Аз Ибни Муборак дар бораи Муъовия (р) 

пурсиданд ў гуфт: -«Чї метавонам дар бораи марде 

бигўям, ки Паёмбари Худо (с) фармуд: 

«Самиъаллоњу лиман њамидањ» ва ў гуфт: 

«Раббано ва лакал-њамд»

192

. 

Ва аз Муъофї ибни Имрон пурсиданд, ки Муъовия 

афзал ва бартар аст ё Умар ибни Абдулазиз? Ў 

хашмгин шуд ва ба  суолдењ гуфт: -«Оё марде аз 

асњобро бо марде аз тобиъин ќарор медињї? 

Муъовия њамроњ ва ёри Паёмбар (с) ва бародари 

занаш ва нависанда ва амини Паёмбар (с) бар вањй 

будааст

193

». 

Ва Ибни Абумулайка мегўяд, ки ба Ибни Аббос (р) 

гуфта шуд: -«Амирулмўъминин Муъовия як ракъат 

намози витр мехонд. Ибни Аббос (р) гуфт: - «Ў 

фаќењ  аст

194

». 

Ва ба Ибни Муборак гуфтанд: -«Умар ибни 

Абдулазиз (р) бартар аст ё Муъовия (р)? Ў гуфт:  

-«Хокњое, ки дар њамроњии Паёмбари Худо (с) ба 

бинии Муъовия рафтааст, аз Умар ибни Абдулазиз 

(р) афзал ва бењтар аст

195

. 

 

 

 

                                                 

192

 . Ал-бидояту ван-нињоя, 130/8. 

193

 . Ал-бидояту ван-нињоя, 130/8. 

194

 . Бухорї. Фазоилус-сањоба, боби  «Зикри Муъовия», њадиси 

3765. 

195

 . Ал- бидояту ван-нињоя, 130/8. 
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Фазилатњои Њасан (р) 
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 . Бухорї, китоби «Фазоилус-сањоба», боби «Маноќибул-Њасани 

вал-Њусайни», њадиси 3746.  
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 . Њамон манбаъ, њадиси 3747. 
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ўро ќабул карданд (ба $уз гурўњи андаке аз хавори$) 

ва -ангњои тобистонї ва зимистонї дар замони ў 

шўњрат ёфт.  

 

Љойгоњи Муъовия  

 

Аз Ибни Муборак дар бораи Муъовия (р) 

пурсиданд ў гуфт: -«Чї метавонам дар бораи марде 

бигўям, ки Паёмбари Худо (с) фармуд: 

«Самиъаллоњу лиман њамидањ» ва ў гуфт: 

«Раббано ва лакал-њамд»

192
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Ва аз Муъофї ибни Имрон пурсиданд, ки Муъовия 

афзал ва бартар аст ё Умар ибни Абдулазиз? Ў 

хашмгин шуд ва ба  суолдењ гуфт: -«Оё марде аз 

асњобро бо марде аз тобиъин ќарор медињї? 

Муъовия њамроњ ва ёри Паёмбар (с) ва бародари 

занаш ва нависанда ва амини Паёмбар (с) бар вањй 

будааст

193

». 

Ва Ибни Абумулайка мегўяд, ки ба Ибни Аббос (р) 

гуфта шуд: -«Амирулмўъминин Муъовия як ракъат 

намози витр мехонд. Ибни Аббос (р) гуфт: - «Ў 

фаќењ  аст

194

». 

Ва ба Ибни Муборак гуфтанд: -«Умар ибни 

Абдулазиз (р) бартар аст ё Муъовия (р)? Ў гуфт:  
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. 

 

 

 

                                                 

192

 . Ал-бидояту ван-нињоя, 130/8. 

193

 . Ал-бидояту ван-нињоя, 130/8. 

194

 . Бухорї. Фазоилус-сањоба, боби  «Зикри Муъовия», њадиси 

3765. 

195

 . Ал- бидояту ван-нињоя, 130/8. 
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Муњимтарин корњое, ки дар замони 

Муъовия (р)  ан5ом шуд 

 

- Корхонаи киштисозї дар Миср дар соли 54 

њи5рї ба роњ монда шуд.  

- Љанги Ќустинтиния дар соли 50 њи5рї. 

 

Паёмбари Худо (с) фармуд: «Аввалин лашкари 

уммати ман, ки барои 1ињод вориди дарё 

мешаванд, бињишт барои онњо во1иб гардидааст 

ва аввалин лашкари умматам, ки ба 1анги Ќайсар 

меравад, Худованд ононро бахшида аст». Ва бори 

дигар дар соли 53-њи0рї Муъовия (р)  ба 0анги 

Ќайсари Рум – ба шањри  Ќустантания  рафт ва онро 

муњосира кард ва ин муњосира то соли 57-њи0рї идома 

ёфт ва шањрњои Тикрит, Рудус, Бензерт, Савса, 

Си0истон, Ќуњистон ва сарзамини Синд дар замони ў 

фатњ шуданд.  

 

Аз хилофат ба подшоњї 

 

Ваќте сарварии умурро Муъовия (р) ба ўњда 

гирифт, хилофат ба подшоњї ва мулукият табдил шуд. 

Сафина Абуабдуррањмон ѓуломи Паёмбари Худо (с) 

мегўяд, ки Паёмбар (с) фармуд:  

- «Хилофат бар равиши нубувват сї сол хоњад 

буд, сипас Худованд подшоњиро ба њар кас 

бихоњад, медињад».  

Сафина мегўяд: -«Хилофати Абубакр ду сол  ва 

хилофати Умар дањ сол ва хилофати Усмон дувоздањ 

сол ва хилофати Алї шаш сол буд

196

». 

                                                 

196

 . Абудовуд бо санади сањењ инро ривоят кардааст, китоби 

«Ассунањ «, боби «Филхулафои», њадиси 4646 ва Ањмад дар 

«Муснад», 273/4, 244/5. 
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Њасан (р)  бо рафтани Алї (р) барои 0анги ањли Шом 

мухолиф буд

185

. Аз нишонањое, ки баёнгари ин аст, ки 

њадафи ў сулњ буд, ин аст, ки вай Ќайс ибни Убодаро 

аз фармондењї барканор  кард  ва фармондењиро ба 

дасти Абдуллоњ ибни Аббос (р) супурд

186

. 

Њасани Басрї мегўяд: -«Ваќте Њасан ибни Алї (р) 

њамроњ бо дастањо ба сўи Муъовия њаракат кард, 

Амр ибни Ос ба Муъовия гуфт: дастаеро мебинам, 

ки то њама кушта нашаванд, барнамегарданд». 

Ва боз Њасани Басрї мегўяд: -Аз Абубакра 

шунидам, ки мегуфт: Дар њоле, ки Паёмбар (с) 

суханронї мекард, Њасан омад, Паёмбар (с) фармуд: 

«Ин писарам сардор аст ва умед аст Худованд ба 

василаи ў миёни ду гурўњ аз мусалмонон сулњ ва 

ошти барќарор намояд

187

». 

Зањрї мегўяд: -Муъовия ба Њасан (р)  номае 

фиристод ва дар охири он навишта буд: -Њар чї 

мехоњї дар он бинавис ва њар чї бихоњї аз они туст. 

Амр ибни Ос гуфт: -Бо ў меPангем. Муъовия (ки аз 

Амр марди бењтаре буд) гуфт: -Сабр кун, эй 

Абуабдуллоњ! Онњо то ба андозаи афроди худ аз 

шомињо накушанд, ту аз онњо рањої намеёбї ва баъд 

аз он зиндагї чї фоидае дорад ва савганд ба Худо, 

ман Pанг намекунам, магар он, ки бубинам, ки њеP 

чорае Pуз Pангидан нест

188

. 

Баъд аз он Муъовия ва Њасан бо њам дидор 

карданд ва Њасан ибни Алї (р) ба фоидаи Муъовия аз 

хилофат даст кашид ва Муъовия Амирулмўъминин 

шуд ва ин солро соли «!амоъат» номиданд ва 

муддати њукумати Њасан (р) шаш моњ буд.  

 

                                                 

185

 . Ниг: Албидоя ван-нињоя, 245/7. 

186

 . Фатњул-борї, 67/13. 

187

 . Бухорї, Китобул-фитнати,  боби ќавлун-Набийи (с): Инна 

ибний њозо Сайид, њадиси 7109. 

188

 .  Алмусаннафи Абдурразоќ,  462/5.  
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Алї (р) нисбат ба мухолифонаш дар 4анги Љамал  ва 

Сиффин ба њаќ наздиктар будааст, вале комилан бар 

њаќ набуда зеро, ки Паёмбар (с) фармуд: «Ба њаќ 

наздиктар аст» ва нагуфт, ки комилан барњаќ аст. Ва 

ин ињонате ба Алї (р) нест ва балки инро барои он 

мегўем, ки баён мекунем, ки он касоне, ки дар фитна 

аслан ширкат накарданд, онњо комилан барњаќ 

буданд. Бинобар ин, агар Алї (р) 4анг намекард, 

барояш бењтар буд ва бинобар ин Алї (р) ваќте Талња 

(р) -ро дид, ки кушта шуда буд, гуфт: «Кошкї бист 

сол пеш мурда будам» ва баъд аз 4анги Сиффин 

ваќте Њасан ибни Алї (р) назди Алї (р)  омада  ва бо ў 

аз он чї рух дода буд, сухан гуфт, Алї (р) фармуд: 

«Савганд ба Худо, гумон намекардам, ки кор ба ин 

>о мерасад» ва њама аз ширкат карданашон дар ин 

4ангњо пушаймон шуданд. Бинобар ин, Паёмбар (с) 

Њасанро меситояд ва мефамояд: «Ин писарам 

сарвар ва сардор аст ва умед аст Худованд ба 

василаи ў миёни ду гурўњ аз мусалмонон сулњ 

барќарор кунад»

184

. Пас Паёмбар (с) Њасанро ба 

хотири сулњ меситояд ва Алї (р)-ро ба хотири 

4ангидан бо онњо мадњ намекунад. 

 

Хилофати  Њасан ибни Алї (р) 

 (соли 40-њи5рї) 

 

Баъд аз кушта шудани Алї (р) ањли Куфа бо 

Њасан ибни Алї (р) байъат карданд ва ў баъд аз он, ки 

бо ў байъат шуд, аз Куфа ба сўйи Шом њаракат кард, 

зеро онњо то кунун итоъат аз Амирулмўъминин Алї 

ибни Абутолиб (р)-ро ќабул накарда буданд. Њасан 

ибни Алї (р) њаракат кард ва дар асл ният ва њадафи 

ў сулњ буд. Вай Eангиданро  дўст менадошт ва балки 

                                                 

184

 . Бухорї. Китоби «Фазоилус-сањоба», боби «Маноќибул-Њасани  

вал-Њусайни», њадиси 3746. 
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Ваќте ба китобњои таърих нигоњ мекунем, 

мебинем, ки китобњои таърих мегўянд, ки Абубакр (р)  

ду солу се моњ њукумат кард ва Умар (р) дањ солу ду 

моњ ва Усмон (р) дувоздањ сол ва Алї (р)  чањор солу 

нўњ моњ ва Њасан (р)  шаш моњ њукумат кард, ки 

маBмўъи он сї сол мешавад.  

Ибни Касир мегўяд: -«Њасан (р) дар моњи 

рабиъулаввали соли чињилуякум, ки сї сол баъд аз 

вафоти Паёмбар (с) комил шуд, аз хилофат даст 

кашид

197

».  

Ва Абуубайда Омир ибни Љарроњ мегўяд: - 

«Паёмбар (с) фармуд: «Аввали дини  шумо 

нубувват ва рањмат аст, сипас подшоњї ва рањмат 

аст, сипас подшоњии ѓуборолуде аст ва сипас 

подшоњї ва саркашї аст

198

». 

Ва ин, ки Паёмбар (с) фармуд: «Аввали дини 

шумо нубувват ва рањмат аст», яъне дар оѓоз 

Паёмбар (с) пешво ва роњбари мўъминон аст ва сипас 

Абубакр (р) ва Умар (р)  ва Усмон (р) ва Алї (р)  ва 

Њасан (р)  пешво мебошанд. Ва ин, ки фармуд: «Баъд 

аз он подшоњї ва рањмат аст», яъне замони 

Муъовия (р) ва фармуд: «Баъд аз он подшоњии 

ѓуборолуд», яъне даврони хуб нест ва гўё Паёмбар 

(с) ин давронро танќид кардааст ва «сипас подњошї 

ва саркашї» инњо баъд аз њукумати Муъовия (р) дар 

даврони подшоњии Язид ва подшоњони баъд аз Язид 

ба Kуз Умар ибни Абдулазиз мисдоќ пайдо мекунанд. 

Муъовия (р) ќариб бист сол то соли 60-њиKрї бар 

мусалмонон њукмронї кард ва дар ин даврон футуњот 

ва барќарор шудани оромиш буд ва дар ин даврон 

Њасан ибни Алї (р) дар соли 49-њиKрї вафот кард. 

                                                 

197

 . Албидоя ван-нињоя,  17/8. 

198

. «Сунан»- и Доримї, китоби «Алашрубати»,  боби «Мо ќила 

фил-мускири»,  114/2, ровиёни он боваринок њастанд ва гуфтаанд, 

ки Макњул аз Абисаълабаи Хашинї нашунидааст. 
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Умайр ибни Исњоќ мегўяд: -«Ман ва яке аз 

њамроњонам барои аёдати Њасан ибни Алї (р) пеши ў 

рафтем, ў ба дўстам гуфт: -«Эй фалонї, аз ман 

бипурс?!» Гуфт: -«Ман туро аз чизе намепурсам». 

Сипас бархост ва ќазои њоNат рафт ва ваќте аз он 

берун омад, гуфт: -«Аз ман бипурс, пеш аз он кї 

фурсати пурсидани аз манро аз даст бидињї, 

савганд ба Худо, пештар ќисмате аз Nигарамро ќай 

кардам ва онро ба тиккаи чўбе, ки њамроњ доштам, 

зеру рў намудам ва борњо зањролуд шудам, вале то 

кунун ба чунин зањре зањролуд нашуда будам». 

Ў гуфт: -«Ман аз ту чизе намепурсам, Худованд 

ба ту тандурустї бидињад». Сипас берун рафтем ва 

фардо пеши ў омадам ва дидам, ки ў дар њоли Nон 

додан аст. Сипас Њусайн (р)  омад ва болои сари ў 

нишаст ва гуфт: -«Бародарам,  ба ман бигў, чї касе 

туро зањролуд кардааст?» Гуфт: -«Чаро? Оё ўро 

мекушї?» Њусайн (р)  гуфт: -«Бале!» Гуфт: -«Ба ту 

чизе намегўям, агар он кас маро зањролуд карда, ки 

ба ў гумонбар њастам, Худованд сахттар аз ту ўро 

Nазо хоњад дод ва агар ў нест, пас савганд ба Худо, 

иNоза намедињам, ки фарди бегуноње дар ивази ман 

кушта шавад

199

». 

Ва гуфтаанд касе, ки ўро зањролуд кард, 

њамсараш Љаъда духтари Ашъас буд, аммо ин собит 

нест. 

Зањабї мегўяд: -«Ин дуруст нест ва чї касе аз он 

иттилоъ доштааст?»

200

. 

Ва Ибни Касир мегўяд: -«Аз дидгоњи ман чунин 

чизе дуруст нест

201

». 

 

 

 

                                                 

199

. Аттабаќотул-кубро, сањ. 335, њадиси 294. 

200

. Таърихул Ислом,  ањди Муъовия, сањ 40. 

201

. Албидоя ван-нињоя,  44/8. 
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Паёмбари Худо (с) гуфт: 

- «Не, вале агар чунин иттифоќе пеш омад, ўро 

ба паноњгоњаш баргардон»

181

. 

 

Дидгоњи ањли суннат дар бораи 

Абдуррањмон ибни Мул2ам ва ќотилони 

Усмон (р)  ва ќотилони Зубайр (р)  ва 

ќотилони Њусейн (р)  ва монанди онњо 

 

Имом Зањабї мегўяд:  

-«Ибни Мул*ам аз дидгоњи мо касе аст, ки 

интизор дорем ба *ањаннам биравад, аммо инро њам 

мумкин медонем, ки Худованд ўро бибахшад ва њукми 

ў њукми Талња ва ќотили Саъид ибни Љубайр ва 

ќотили Аммор ва ќотили Хори*а ва ќотили Њусайн 

аст

182

. Мо низ  аз њама ќотилони ин бузургворон  

изњори безорї мекунем ва ба хотири ризои Худо 

нисбат ба онњо кина меварзем ва амрашонро ба Худо 

месупорем

183

. 

 

Дар ихтилофи сањобагон  њаќ бо 2ониби  

кист? 

 

Паёмбар (с) дар мавриди Аммор (р) фармуд, ки 

«Гурўњи шўришгарон ўро мекушанд» ва дар бораи 

хавориG фармуд, ки: «Инњо дар замоне ќиём 

мекунанд, ки мусалмонњо бо њам ихтилоф доранд 

ва њамон гурўње, ки инњоро мекушад, ба њаќ 

наздиктар аст». Ин ду њадис  ба равшанї мегўянд, ки 

                                                 

181

 . Фатњул-борї,  60/13. 

182

  Ин ќотилонро кофир намедонем, вале шакке нест, ки фосиќ  ва 

?инояткор њастанд, магар онњо ки тавба  карда бошад 

183

 . Таърихул-Ислом асру-хулафоур-рошидин,  645, шарњи њоли 

Абдуррањмон ибни Мул?ам. 
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овард, аммо фарзанди он зан рафт ва Убайдуллоњ 

ибни Зиёдро аз 5ойи иќомати Муслим ибни Аќил огоњ 

кард. Он гоњ Убайдуллоњ њафтод нафарро ба сўйи ў 

фиристод ва онњо ўро муњосира карданд ва Муслим 

бо онњо 5ангид ва дар нињоят ваќте бо ў амон доданд, 

таслим шуд. Ўро дастгир карданд ва ба ќасри 

шањрдорї, ки Убайдуллоњ ибни Зиёд дар он буд, 

бурданд. Ваќте Муслим даромад, Убайдуллоњ ибни 

Зиёд аз ў пурсид, ки сабаби шўриши ў чист? Гуфт: -

«Бо Њусайн ибни Алї (р) байъат кардаем». 

Убайдуллоњ гуфт: -«Ман туро мекушам». Муслим 

гуфт: -«Маро бигузор, ки васият кунам», гуфт: -«Хуб 

аст, васият кун». Муслим ба атрофаш нигоњ кард ва 

Умар ибни Саъд ибни Ваќќосро дид ва ба ў гуфт: -Ту 

аз њамаи мардум аз назари хешовандї бо ман 

наздиктар њастї, биё туро супорише кунам» ва ўро 

ба гўшае аз хона бурд ва ба ў супориш кард, ки ба 

Њусайн (р) паём фиристад, то баргардад. Бинобар ин, 

Умар ибни Саъд ибни Ваќќос мардеро ба сўйи Њусайн 

(р) фиристод, то ўро хабар кунад, ки кор тамом шуд ва 

ањли Куфа ўро фиреб додаанд. 

Ва Муслимибни Аќил сухани машњурашро гуфт: 

«Ба њамроњи хонаводаат баргард ва ањли Куфа 

туро фиреб надињанд, ањли Куфа ба ту дурўѓ 

гуфтанд ва ба ман њам дурўѓ гуфтанд ва раъй ва 

назари фарди дурўѓгў эътиборе надорад». Дар ин 

ваќт, дар рўзи арафа Муслим ибни Аќил кушта шуд ва 

Њусайн (р) дар рўзи Тарвия (њаштуми зилњи55а) як рўз 

пеш аз кушта шудани Муслим ибни Аќил аз Макка ба 

сўйи Куфа њаракат  карда буд. 

 

Мухолифати сањобагон бо хуру0и 

Њусайн (р) 

 

Бисёре аз сањобагони Паёмбар (с) кўшиш 

намуданд, то Њусайнро аз хуру5 ва рафтан ба Куфа 
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Байъат гирифтани Муъовия барои Язид 

 

Дар соли 56-њи,рї Муъовия (р) аз мардум барои 

Язид байъат гирифт, ки баъд аз ў сарварии њукуматро 

ба даст бигирад ва вай бо ин кор аз равиши касоне, ки 

пеш аз ў буданд, фаротар рафт, зеро Паёмбар (с) 

,онишине барои худ таъийн накард ё ин ки Абубакр 

(р)-ро таъйин кард. Сипас Абубакр (р)  омад ва Умар 

(р) ро таъйин кард ва сипас Умар (р) омад ва шаш 

нафарро баъд аз худаш таъйин кард ва писарамакаш 

Саъид  ибни Зайд ва писараш Абдуллоњро аз ин шаш 

нафар берун кард ва гуфт, ки њаќќи интихоб шудан 

барои хилофатро надоранд. Сипас Усмон (р)  омад ва 

касеро ба унвони ,онишини худ таъйин накард. Сипас 

Алї (р)  омад ва касеро таъйин накард ва Њасан (р)  

ба нафъи Муъовия (р) аз хилофат даст кашид. 

Бинобар ин,  ба Муъовия (р)  гуфтанд ё масъалаи 

хилофатро бигузор ва касеро таъйин накун, чунон, ки 

Паёмбар (с) касеро таъйин накард ва ё монанди 

Абубакр (р) касеро, ки аз хонаводаат набошад, ба 

унвони ,онишини худ таъйин кун ва ё ба равиши Умар 

(р) шаш нафарро, ки аз хонаводаат набошанд, барои 

хилофат номзад кун, то аз миёни худ якеро интихоб 

кунанд ва ё ин ки бигузор мусалмонњо худашон касеро 

интихоб кунанд, аммо вай ќабул накард ва писараш 

Язидро баъд аз худаш халифа ќарор дод. 

Шояд ба хотири он ў аз равише, ки бењтар ва 

афзал буд, даст кашид, чун фикр мекард, ки агар баъд 

аз худ хилофатро ба Шўро вогузор  кунад, тарси он 

меравад, ки фитна ва тавтиъае барпо шавад ва ба 

назараш чунин меомад, ки итоъат ва ќудрату амният 

бо интихоби писараш Язид бењтар таъмин 

мешавад

202

. Худованди мутаъол бењтар медонад.   

                                                 

202

 . «Муќаддима»- и Ибни Халдун,  фасли «Фи вилоятил-ањди, 

166. 
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Назари ањли суннат ва -амоат дар бораи 

байъат гирифтани Муъовия барои Язид 

 

Ањли суннат мегўянд, ки байъат дуруст аст, аммо 

ба хотири ду чиз ањли суннат аз ин байъат айб 

гирифтаанд: 

Аввал, ин ки мегўянд ин бидъати наве буд, ки 

Муъовия писараш Язидро баъд аз худ халифа 

гардонид, пас гўё амри хилофатро баъд аз он, ки бар 

асоси Шўро ва таъйини фарде ѓайр аз хонаводаи худ, 

меросї гардонд. Бинобар ин, асли кор новобаста аз 

фарде, ки таъйин шуда буд, ќабул карда нашудааст ва 

ањли суннат меросї будани амри хилофатро ќабул 

надоранд. 

Дуввум, ин ки нафароне буданд, ки барои 

хилофат аз Язид шоистатар буданд, монанди Ибни 

Умар, Ибни Зубайр, Ибни Аббос ва Њусайн ибни Алї 

(р)  ва афроди зиёди дигаре. Ибни Арабї мегўяд: -

Афзал ва бењтар ин буд, ки Муъовия хилофатро 

баъд аз худ ба Шўро вогузор мекард ва фарде аз 

хешовандонашро барои он таъйин намекард, чї 

бирасад ба он, ки фарзандашро халифа таъин кунад 

ва ў барои писараш байъат гирифт ва мардум бо 

писараш байъат карданд ва хилофати писараш 

шаръан оѓоз гардид

203

.  

Аммо ањли бидъат мўътаќиданд, ки имомат ва 

хилофат фаќат дар Алї (р) ва фарзандонаш 

мебошад, бинобар ин, онњо танњо байъати Язидро 

мавриди таън ќарор намедињанд, балки њар 

байъатеро барои хилофат, ки ба ѓайр аз Алї (р) ва 

фарзандонаш шудааст, мавриди айб@уї ќарор 

медињанд. Бинобар ин, онњо байъат бо Абубакр (р) ва 

Умар (р) ва Усмон (р)  ва Муъовия (р) -ро новобаста аз 

                                                 

203

 . Алъавосим минал-ќавосим, сањ 228. 
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Убайдуллоњ  ибни Зиёд гуфт: -«Муслим ибни Аќил дар 

ку0ост?» Ў гуфт: -«Савганд ба Худо, агар зери 

пойњоям бошад, пойњоямро намебардорам». Он гоњ 

Убайдуллоњ ибни Зиёд ўро зад ва сипас дастур дод то 

ўро зиндонї кунанд. 

Хабар ба Муслим ибни Аќил расид ва ў ба 

њамроњи чањор њазор нафар берун омад ва ќасри 

Убайдуллоњ ибни Зиёдро муњосира кард ва ањли Куфа 

њамроњи ў берун омаданд ва дар ин ваќт ашроф ва  

сарварони мардум дар пеши Убайдуллоњ буданд. Бо 

бедор кардани њисси тамаъIўии сардорон ва ашроф 

ва тарсонидани онњо аз лашкари Шом ба онњо гуфт, ки 

мардумро аз њимоят кардан аз Муслим боздоред. 

Бинобар ин,  сардорњо аз мардум мехостанд, ки аз 

њимоят аз Муслим даст бикашанд. Муслим чањор 

њазор нафар њамроњ дошт ва шиъорашон «ё Мансури 

уммат» буд. Сардорони ќабилањо ва афроди бонуфуз 

њамчунон мардумро аз њамроњии Муслим манъ 

мекарданд, ки оњиста-оњиста мардум пароканда 

шуданд ва занњо меомаданд ва фарзандонашонро бо 

худ мебурданд ва мардњо меомаданд ва 

бародаронашонро бо худ мебурданд ва амирони 

ќабилањо меомаданд ва мардумро нањй мекарданд, то 

он, ки аз чањор њазор нафар фаќат сї нафар бо 

Муслим боќї монд ва њанўз офтоб ѓуруб накарда буд, 

ки Муслим ибни Аќил танњо боќї монд. Њамаи мардум 

ўро рањо карданд ва ў танњо дар кўчањои Куфа мегашт 

ва намедонист, ки ба куIо биравад. Ў дари хонаеро 

зад ва зане аз ќабилаи Кинда, ки соњиби хона буд, 

дарро боз кард. Аз он зан об хост ва зан таъаIIуб 

кард ва ба ў гуфт: -«Ту чї касе њастї?» Гуфт: -«Ман 

Муслим ибни Аќил њастам» ва моIароро ба ў наќл 

кард ва гуфт, ки мардум ўро рањо карданд ва Њусайн 

ибни Алї (р)  ба зудї меояд, зеро ў ба вай  паём 

фиристода, ки биёяд. Он зан Муслимро дар њуIраи  

њампањлў даровард ва нишонд ва обу хўрок барояш 
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канори мардум мегузашт ба онњо салом мекард ва 

онњо дар 4авоб мегуфтанд: -«Ва ъалайкас-салом, эй 

писари духтари Расулуллоњ (с)». Мардум гумон 

мекард, ки ў Њусайн (р)  аст ва ў пинњонї дар шаб 

ниќоб зада, вориди Куфа шудааст. 

Убайдуллоњ ибни Зиёд донист, ки масъала 4иддї 

аст ва мардум мунтазири Њусайн ибни Алї (р) 

њастанд. Дар ин ваќт ў вориди ќаср шуд ва сипас яке 

аз ѓуломњояшро ба номи Маъќал фиристод, то тањќиќу 

баррасї кунад ва бидонад, ки чї касе дар сари ин кор 

ќарор дорад.  Ў рафт ва худашро ба дурўѓ чунин 

муаррифї кард, ки фарде аз ањолии Њимс аст ва се 

њазор динор дорад, ки барои Њусайн (р) овардааст. 

Вай њамчунон мепурсид, то он, ки ўро ба хонаи Њонї 

ибни Урва роњнамої карданд. Ў вориди хона шуд, 

Муслим ибни Аќилро дид ва бо ў байъат кард ва се 

њазор динорро ба ў дод ва ў чанд рўз пеши Муслим 

ибни Аќил рафтуомад мекард, то он ки аз вазъияти 

онњо комилан хабар ёфт ва баъд аз он пеши 

Убайдуллоњ ибни Зиёд бозгашт ва мо4ароро ба 

иттилоъи ў расонид. 

 

Хуру#и Њусайн (р) аз Макка ба Куфа 

 

Баъд аз он, ки бисёре аз мардум бо Муслим ибни 

Аќил байъат карданд, ў ба Њусайн паём фиристод, ки 

Бие, њама чиз омода аст. Он гоњ Њусайн ибни Алї (р) 

дар рўзи њаштуми зилњи44а ба сўйи Куфа њаракат 

кард. Убайдуллоњ аз корњои Муслим бо хабар буд ва 

гуфт: -«Њонї ибни Урваро пеши ман биёваред». 

Њониро пеши ў оварданд. Убайдуллоњ аз ў пурсид: -

«Муслим ибни Аќил ку<ост?» Гуфт: -«Намедонам». 

Он гоњ Убайдуллоњ ѓуломаш Маъќалро садо зад 

ва ў ворид гашт ва гуфт: -«Оё ўро мешиносї?» Гуфт: -

Бале!» Пас Њонї фањмид ва донист, ки Убайдуллоњ 

ибни Зиёд онњоро фиреб додааст. Дар ин ваќт 
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ин ки бо чї касе байъат шуда, ќабул надоранд, зеро 

онњо бар ин боваранд, ки то ќиёми ќиёмат њукумат ва 

имомат аз они Алї (р) ва фарзандони ўст ва онњо аз 

сўйи Худо таъйин шудаанд. 

 

Оё Язид шоистаи хилофат буд ё не? 

 

Ибни Касир

204

 достони Абдуллоњ ибни Мутеъ ва 

ёронашро баён карда, ки пеши Муњаммад ибни 

Њанафия писари Алї ибни Абутолиб ва бародари 

падарии Њасан ва Њусайн рафтанд ва аз ў хостанд, ки 

Язидро аз хилофат барканор кунад, аммо Муњаммад 

ибни Њанафия ќабул накард. Ибни Мутеъ гуфт: -«Язид 

ибни Муъовия шароб менўшад ва намоз намехонад». 

Муњаммад гуфт: - «Ман аз ў он чї шумо мегўед, 

надидаам ва ман пеши ў рафта ва иќомат кардам ва 

дидам, ки ў ба назар мегирад ва аз фиќњ мепурсад ва 

ба суннат пойбанд аст». Гуфтанд: -«Ў дар пеши ту 

худнамої ба чунин корњое мекардааст». Муњаммад 

ибни Њанафия гуфт: «Ў чї тарсе аз ман дошт ё  чї 

умеде дошт, ки чунин худнамої кунад? Оё он чї дар 

бораи ў мегўед, аз ў дидаед?». Гуфтанд: - «Аз дидгоњи 

мо воќеъият аст, гарчи мо надидаем». Муњаммад 

ибни Њанафия гуфт: - «Худованд касонеро, ки гувоњї 

медињанд аз чунин шањодате боздоштааст» ва 

сипас фармудаи илоњиро барои онњо хонд, ки 

мефармояд:  

«Ва ло ямликул-лазина ядъуна мин дунињиш-

шафоъата илло ман шањида билњаќќи ва њум 

яъламуна.» 

 «Касонеро, ки ѓайр аз ў мехонанд ќодир бар 

шафоъат нестанд, магар онњо, ки шањодат ба њаќ 

додаанд ва ба хубї огоњанд.» 

                                 (Сураи Зухруф, ояти 86) 
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Аммо фисќе, ки ба Язид нисбат дода шуда, ки ў 

шароб менўшид ё бо маймун бозї мекардааст ё 

корњои зиште, ки ба ў нисбат додаанд, бо санади 

сањењ собит нест ва мо онро тасдиќ намекунем ва асл 

адолат аст ва мо мегўем: «Худо онро медонад». 

Аммо он чї аз ривояти Муњаммад ибни Њанафия 

бармеояд ин аст, ки ў чунин корњоеро намекардааст 

ва Худованди мутаъол њолати Язидро бењтар медонад 

ва ин барои мо муњим нест, ў њар чї мекарда њисобаш 

бо Худост. Ба фарзи ин, ки ў фосиќ буда бошад, 

фосиќ будани имом шўриш бар зидди ўро далелнок 

намекунад, чунончи хоњад омад. 

 

Хилофати Язид ибни Муъовия 

(аз соли 60 то 64-њи9рї) 

 

Дар соли 60-њи,рї бо Язид байъат шуд ва дар он 

ваќт ў 34-сола буд. Њусайн ибни Алї (р)  ва Абдуллоњ 

ибни Зубайр (р) бо ў байъат накарданд ва дар Мадина 

буданд ва ваќте аз он ду хоста шуд бо Язид байъат 

кунанд, Абдуллоњ ибни Зубайр гуфт: -«Имшаб фикр 

мекунам ва шуморо аз назари худ огоњ менамоям». 

Гуфтанд: -«Хуб аст». Ваќте шаб шуд,  вай шабона аз 

Мадина ба сўи Макка гурехт ва байъат накард. 

Ва ваќте Њусайн ибни Алї (р)-ро оварданд ва  ба ў 

гуфтанд, ки байъат кун, гуфт: -«Ман ба сурати 

пинњонї байъат намекунам, балки ошкоро дар миёни 

мардум байъат хоњам кард». Гуфтанд: -«Хуб аст». 

Ва ваќте шаб шуд, ў низ  аз паси Абдуллоњ ибни 

Зубайр њаракат кард. 

 

Ањли Ироќ ба Њусайн (р)  нома менависанд 

 

Ба ањли Ироќ хабар расид, ки Њусайн (р)  бо Язид 

ибни Муъовия байъат накардааст. Ироќињо Язид ибни 
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Муъовияро намехостанд ва балки худи Муъовияро низ 

намехостанд ва онњо касе Lуз Алї (р) ва 

фарзандонашро ќабул надоштанд. Бинобар ин, ба 

Њусайн (р)  номањое фиристоданд ва њама дар 

номањояшон мегуфтанд:  

- «Мо бо ту байъат кардаем ва фаќат туро 

мехоњем ва Язид дар гардани мо байъате надорад, 

балки  байъати мо бо ту аст».  

Номањои зиёде ба Њусайн ибни Алї (р) расид,  то 

ин ки беш аз панLсад нома ба ў фиристоданд ва 

њамаи ин номањоро ањли Куфа мефиристоданд ва ўро 

ба сўйи худ даъват мекарданд. 

Он гоњ Њусайн ибни Алї (р) писарамакаш Муслим 

ибни Аќил ибни Абутолибро фиристод, то вазъиятро 

дар он Lо бубинад ва мавриди баррасї ќарор дињад  

ва њаќиќати корро бидонад. Ваќте Муслим ибни Аќил 

ба Куфа расид,  пурсуLў кард,  то он ки донист, ки 

мардум Язидро намехоњанд, балки Њусайн ибни Алї 

(р)-ро мехоњанд. Муслим пеши Њонї ибни Урва иќомат 

кард ва мардум гурўњ - гурўњ ва ба танњої меомаданд 

ва бо Муслим ибни Аќил ба намояндагї аз Њусайн (р)  

байъат мекарданд ва байъат анLом шуд. 

Нўъмон ибни Башир аз сўйи Язид амири Куфа буд 

ва ваќте ба ў хабар расид, ки Муслим ибни Аќил дар 

миёни онњост ва мардум пеши ў меоянд ва барои 

Њусайн (р)  бо ў байъат мекунанд, онро нодида гирифт 

ва ба масъала таваLLўњ накард, то ин ки нафароне ба 

Шом пеши Язид рафтанд ва мавзўъро ба ў 

расониданд ва гуфтанд, ки мардум ба Муслим байъат 

мекунанд ва Нўъмон ибни Башир ба ин масъала 

таваLLўњ  намекунад. Он гоњ Язид дастури барканории 

Нўъмон ибни Баширро баровард ва Убайдуллоњ ибни 

Зиёдро, ки амири Басра буд, ба унвони амири Басра 

ва Куфа ба Куфа фиристод, то ин масъаларо њаллу 

фасл  кунад. Убайдуллоњ ибни Зиёд шабона дар њоле, 

ки ниќоб зада буд, вориди Куфа шуд. Ў ваќте аз 
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канори мардум мегузашт ба онњо салом мекард ва 

онњо дар 4авоб мегуфтанд: -«Ва ъалайкас-салом, эй 

писари духтари Расулуллоњ (с)». Мардум гумон 

мекард, ки ў Њусайн (р)  аст ва ў пинњонї дар шаб 

ниќоб зада, вориди Куфа шудааст. 

Убайдуллоњ ибни Зиёд донист, ки масъала 4иддї 

аст ва мардум мунтазири Њусайн ибни Алї (р) 

њастанд. Дар ин ваќт ў вориди ќаср шуд ва сипас яке 

аз ѓуломњояшро ба номи Маъќал фиристод, то тањќиќу 

баррасї кунад ва бидонад, ки чї касе дар сари ин кор 

ќарор дорад.  Ў рафт ва худашро ба дурўѓ чунин 

муаррифї кард, ки фарде аз ањолии Њимс аст ва се 

њазор динор дорад, ки барои Њусайн (р) овардааст. 

Вай њамчунон мепурсид, то он, ки ўро ба хонаи Њонї 

ибни Урва роњнамої карданд. Ў вориди хона шуд, 

Муслим ибни Аќилро дид ва бо ў байъат кард ва се 

њазор динорро ба ў дод ва ў чанд рўз пеши Муслим 

ибни Аќил рафтуомад мекард, то он ки аз вазъияти 

онњо комилан хабар ёфт ва баъд аз он пеши 

Убайдуллоњ ибни Зиёд бозгашт ва мо4ароро ба 

иттилоъи ў расонид. 

 

Хуру#и Њусайн (р) аз Макка ба Куфа 

 

Баъд аз он, ки бисёре аз мардум бо Муслим ибни 

Аќил байъат карданд, ў ба Њусайн паём фиристод, ки 

Бие, њама чиз омода аст. Он гоњ Њусайн ибни Алї (р) 

дар рўзи њаштуми зилњи44а ба сўйи Куфа њаракат 

кард. Убайдуллоњ аз корњои Муслим бо хабар буд ва 

гуфт: -«Њонї ибни Урваро пеши ман биёваред». 

Њониро пеши ў оварданд. Убайдуллоњ аз ў пурсид: -

«Муслим ибни Аќил ку<ост?» Гуфт: -«Намедонам». 

Он гоњ Убайдуллоњ ѓуломаш Маъќалро садо зад 

ва ў ворид гашт ва гуфт: -«Оё ўро мешиносї?» Гуфт: -

Бале!» Пас Њонї фањмид ва донист, ки Убайдуллоњ 

ибни Зиёд онњоро фиреб додааст. Дар ин ваќт 
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ин ки бо чї касе байъат шуда, ќабул надоранд, зеро 

онњо бар ин боваранд, ки то ќиёми ќиёмат њукумат ва 

имомат аз они Алї (р) ва фарзандони ўст ва онњо аз 

сўйи Худо таъйин шудаанд. 

 

Оё Язид шоистаи хилофат буд ё не? 

 

Ибни Касир
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 достони Абдуллоњ ибни Мутеъ ва 

ёронашро баён карда, ки пеши Муњаммад ибни 

Њанафия писари Алї ибни Абутолиб ва бародари 

падарии Њасан ва Њусайн рафтанд ва аз ў хостанд, ки 

Язидро аз хилофат барканор кунад, аммо Муњаммад 

ибни Њанафия ќабул накард. Ибни Мутеъ гуфт: -«Язид 

ибни Муъовия шароб менўшад ва намоз намехонад». 

Муњаммад гуфт: - «Ман аз ў он чї шумо мегўед, 

надидаам ва ман пеши ў рафта ва иќомат кардам ва 

дидам, ки ў ба назар мегирад ва аз фиќњ мепурсад ва 

ба суннат пойбанд аст». Гуфтанд: -«Ў дар пеши ту 

худнамої ба чунин корњое мекардааст». Муњаммад 

ибни Њанафия гуфт: «Ў чї тарсе аз ман дошт ё  чї 

умеде дошт, ки чунин худнамої кунад? Оё он чї дар 

бораи ў мегўед, аз ў дидаед?». Гуфтанд: - «Аз дидгоњи 

мо воќеъият аст, гарчи мо надидаем». Муњаммад 

ибни Њанафия гуфт: - «Худованд касонеро, ки гувоњї 

медињанд аз чунин шањодате боздоштааст» ва 

сипас фармудаи илоњиро барои онњо хонд, ки 

мефармояд:  

«Ва ло ямликул-лазина ядъуна мин дунињиш-

шафоъата илло ман шањида билњаќќи ва њум 

яъламуна.» 

 «Касонеро, ки ѓайр аз ў мехонанд ќодир бар 

шафоъат нестанд, магар онњо, ки шањодат ба њаќ 

додаанд ва ба хубї огоњанд.» 

                                 (Сураи Зухруф, ояти 86) 
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Назари ањли суннат ва -амоат дар бораи 

байъат гирифтани Муъовия барои Язид 

 

Ањли суннат мегўянд, ки байъат дуруст аст, аммо 

ба хотири ду чиз ањли суннат аз ин байъат айб 

гирифтаанд: 

Аввал, ин ки мегўянд ин бидъати наве буд, ки 

Муъовия писараш Язидро баъд аз худ халифа 

гардонид, пас гўё амри хилофатро баъд аз он, ки бар 

асоси Шўро ва таъйини фарде ѓайр аз хонаводаи худ, 

меросї гардонд. Бинобар ин, асли кор новобаста аз 

фарде, ки таъйин шуда буд, ќабул карда нашудааст ва 

ањли суннат меросї будани амри хилофатро ќабул 

надоранд. 

Дуввум, ин ки нафароне буданд, ки барои 

хилофат аз Язид шоистатар буданд, монанди Ибни 

Умар, Ибни Зубайр, Ибни Аббос ва Њусайн ибни Алї 

(р)  ва афроди зиёди дигаре. Ибни Арабї мегўяд: -

Афзал ва бењтар ин буд, ки Муъовия хилофатро 

баъд аз худ ба Шўро вогузор мекард ва фарде аз 

хешовандонашро барои он таъйин намекард, чї 

бирасад ба он, ки фарзандашро халифа таъин кунад 

ва ў барои писараш байъат гирифт ва мардум бо 

писараш байъат карданд ва хилофати писараш 

шаръан оѓоз гардид

203

.  

Аммо ањли бидъат мўътаќиданд, ки имомат ва 

хилофат фаќат дар Алї (р) ва фарзандонаш 

мебошад, бинобар ин, онњо танњо байъати Язидро 

мавриди таън ќарор намедињанд, балки њар 

байъатеро барои хилофат, ки ба ѓайр аз Алї (р) ва 

фарзандонаш шудааст, мавриди айб@уї ќарор 

медињанд. Бинобар ин, онњо байъат бо Абубакр (р) ва 

Умар (р) ва Усмон (р)  ва Муъовия (р) -ро новобаста аз 
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Убайдуллоњ  ибни Зиёд гуфт: -«Муслим ибни Аќил дар 

ку0ост?» Ў гуфт: -«Савганд ба Худо, агар зери 

пойњоям бошад, пойњоямро намебардорам». Он гоњ 

Убайдуллоњ ибни Зиёд ўро зад ва сипас дастур дод то 

ўро зиндонї кунанд. 

Хабар ба Муслим ибни Аќил расид ва ў ба 

њамроњи чањор њазор нафар берун омад ва ќасри 

Убайдуллоњ ибни Зиёдро муњосира кард ва ањли Куфа 

њамроњи ў берун омаданд ва дар ин ваќт ашроф ва  

сарварони мардум дар пеши Убайдуллоњ буданд. Бо 

бедор кардани њисси тамаъIўии сардорон ва ашроф 

ва тарсонидани онњо аз лашкари Шом ба онњо гуфт, ки 

мардумро аз њимоят кардан аз Муслим боздоред. 

Бинобар ин,  сардорњо аз мардум мехостанд, ки аз 

њимоят аз Муслим даст бикашанд. Муслим чањор 

њазор нафар њамроњ дошт ва шиъорашон «ё Мансури 

уммат» буд. Сардорони ќабилањо ва афроди бонуфуз 

њамчунон мардумро аз њамроњии Муслим манъ 

мекарданд, ки оњиста-оњиста мардум пароканда 

шуданд ва занњо меомаданд ва фарзандонашонро бо 

худ мебурданд ва мардњо меомаданд ва 

бародаронашонро бо худ мебурданд ва амирони 

ќабилањо меомаданд ва мардумро нањй мекарданд, то 

он, ки аз чањор њазор нафар фаќат сї нафар бо 

Муслим боќї монд ва њанўз офтоб ѓуруб накарда буд, 

ки Муслим ибни Аќил танњо боќї монд. Њамаи мардум 

ўро рањо карданд ва ў танњо дар кўчањои Куфа мегашт 

ва намедонист, ки ба куIо биравад. Ў дари хонаеро 

зад ва зане аз ќабилаи Кинда, ки соњиби хона буд, 

дарро боз кард. Аз он зан об хост ва зан таъаIIуб 

кард ва ба ў гуфт: -«Ту чї касе њастї?» Гуфт: -«Ман 

Муслим ибни Аќил њастам» ва моIароро ба ў наќл 

кард ва гуфт, ки мардум ўро рањо карданд ва Њусайн 

ибни Алї (р)  ба зудї меояд, зеро ў ба вай  паём 

фиристода, ки биёяд. Он зан Муслимро дар њуIраи  

њампањлў даровард ва нишонд ва обу хўрок барояш 
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овард, аммо фарзанди он зан рафт ва Убайдуллоњ 

ибни Зиёдро аз 5ойи иќомати Муслим ибни Аќил огоњ 

кард. Он гоњ Убайдуллоњ њафтод нафарро ба сўйи ў 

фиристод ва онњо ўро муњосира карданд ва Муслим 

бо онњо 5ангид ва дар нињоят ваќте бо ў амон доданд, 

таслим шуд. Ўро дастгир карданд ва ба ќасри 

шањрдорї, ки Убайдуллоњ ибни Зиёд дар он буд, 

бурданд. Ваќте Муслим даромад, Убайдуллоњ ибни 

Зиёд аз ў пурсид, ки сабаби шўриши ў чист? Гуфт: -

«Бо Њусайн ибни Алї (р) байъат кардаем». 

Убайдуллоњ гуфт: -«Ман туро мекушам». Муслим 

гуфт: -«Маро бигузор, ки васият кунам», гуфт: -«Хуб 

аст, васият кун». Муслим ба атрофаш нигоњ кард ва 

Умар ибни Саъд ибни Ваќќосро дид ва ба ў гуфт: -Ту 

аз њамаи мардум аз назари хешовандї бо ман 

наздиктар њастї, биё туро супорише кунам» ва ўро 

ба гўшае аз хона бурд ва ба ў супориш кард, ки ба 

Њусайн (р) паём фиристад, то баргардад. Бинобар ин, 

Умар ибни Саъд ибни Ваќќос мардеро ба сўйи Њусайн 

(р) фиристод, то ўро хабар кунад, ки кор тамом шуд ва 

ањли Куфа ўро фиреб додаанд. 

Ва Муслимибни Аќил сухани машњурашро гуфт: 

«Ба њамроњи хонаводаат баргард ва ањли Куфа 

туро фиреб надињанд, ањли Куфа ба ту дурўѓ 

гуфтанд ва ба ман њам дурўѓ гуфтанд ва раъй ва 

назари фарди дурўѓгў эътиборе надорад». Дар ин 

ваќт, дар рўзи арафа Муслим ибни Аќил кушта шуд ва 

Њусайн (р) дар рўзи Тарвия (њаштуми зилњи55а) як рўз 

пеш аз кушта шудани Муслим ибни Аќил аз Макка ба 

сўйи Куфа њаракат  карда буд. 

 

Мухолифати сањобагон бо хуру0и 

Њусайн (р) 

 

Бисёре аз сањобагони Паёмбар (с) кўшиш 

намуданд, то Њусайнро аз хуру5 ва рафтан ба Куфа 
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Байъат гирифтани Муъовия барои Язид 

 

Дар соли 56-њи,рї Муъовия (р) аз мардум барои 

Язид байъат гирифт, ки баъд аз ў сарварии њукуматро 

ба даст бигирад ва вай бо ин кор аз равиши касоне, ки 

пеш аз ў буданд, фаротар рафт, зеро Паёмбар (с) 

,онишине барои худ таъийн накард ё ин ки Абубакр 

(р)-ро таъйин кард. Сипас Абубакр (р)  омад ва Умар 

(р) ро таъйин кард ва сипас Умар (р) омад ва шаш 

нафарро баъд аз худаш таъйин кард ва писарамакаш 

Саъид  ибни Зайд ва писараш Абдуллоњро аз ин шаш 

нафар берун кард ва гуфт, ки њаќќи интихоб шудан 

барои хилофатро надоранд. Сипас Усмон (р)  омад ва 

касеро ба унвони ,онишини худ таъйин накард. Сипас 

Алї (р)  омад ва касеро таъйин накард ва Њасан (р)  

ба нафъи Муъовия (р) аз хилофат даст кашид. 

Бинобар ин,  ба Муъовия (р)  гуфтанд ё масъалаи 

хилофатро бигузор ва касеро таъйин накун, чунон, ки 

Паёмбар (с) касеро таъйин накард ва ё монанди 

Абубакр (р) касеро, ки аз хонаводаат набошад, ба 

унвони ,онишини худ таъйин кун ва ё ба равиши Умар 

(р) шаш нафарро, ки аз хонаводаат набошанд, барои 

хилофат номзад кун, то аз миёни худ якеро интихоб 

кунанд ва ё ин ки бигузор мусалмонњо худашон касеро 

интихоб кунанд, аммо вай ќабул накард ва писараш 

Язидро баъд аз худаш халифа ќарор дод. 

Шояд ба хотири он ў аз равише, ки бењтар ва 

афзал буд, даст кашид, чун фикр мекард, ки агар баъд 

аз худ хилофатро ба Шўро вогузор  кунад, тарси он 

меравад, ки фитна ва тавтиъае барпо шавад ва ба 

назараш чунин меомад, ки итоъат ва ќудрату амният 

бо интихоби писараш Язид бењтар таъмин 

мешавад

202

. Худованди мутаъол бењтар медонад.   

                                                 

202

 . «Муќаддима»- и Ибни Халдун,  фасли «Фи вилоятил-ањди, 

166. 
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дањони Њусайн (р)-ро, ки ту чўб дар он меандозї, 

бўсидааст

211

. 

Иброњими Нахаъї (р) мегўяд:  

 -«Агар ман аз ќотилони Њусайн (р) мебудам ва 

сипас ба бињишт мерафтам аз нигоњ кардан ба 

чењраи Паёмбари Худо (с) шармам меомад

212

».  

 

Чї касоне дар он +о бо Њусайн (р) 

кушта шуданд? 

 

Бисёре аз ањли байт њамроњи Њусайн (р) кушта 

шуданд. Аз Cумла касоне, ки дар ин Cанг дар канори 

Њусайн (р) кушта шуданд, аз фарзандони Алї ибни 

Абутолиб (р): худи Њусайн (р) ва Љаъфар, Аббос, 

Абубакр,  Муњаммад  ва Усмон ба шањодат расиданд.  

Ва аз фарзандони Њусайн (р): Абдуллоњ ва 

Алиакбар (ў Алї Зайнулобидин нест), зеро ў 

Алиакбар ва Алиасѓар дошт. Ва аз фарзандони Њасан 

(р): Абдуллоњ ва Ќосим ва Абубакр кушта шуданд ва 

аз фарзандони Аќил: Љаъфар ва Абдуллоњ, 

Абудуррањмон ва Абдуллоњ  ибни Муслим ибни Аќил 

дар Карбало кушта шуданд ва Муслим ибни Аќил 

худаш дар Куфа кушта шуд ва аз фарзандони 

Абудуллоњ ибни Љаъфар: Авн ва Муњаммад кушта 

шуданд

213

.  

Њаждањ нафар, ки њама аз ањли байти Паёмбари 

Худо (с) буданд ва дар ин Cанги нобаробар кушта 

шуданд. Ва таъаFFуб ин Fо аст, ки Абубакр ибни 

                                                 

211

 . «Алмўъ(амул-кабир»-и и Табронї.  206/5, њадиси 5107 ва 

Бухорї китоби Фазоилус-сањоба, боби маноќиби Њасан ва Њусайн 

њадиси 3748. 

212

 . Алмўъ(амул-кабир, 112/3, њадиси 2829 ва санади он сањењ 

аст. 

 

 

213

 . Таърихи Халифаи Ибни Хаёт 234. 
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боздоранд. Абдуллоњ ибни Умар, Абдуллоњ ибни 

Аббос, Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос, Абусаъиди 

Худрї, Абдуллоњ ибни Зубайр ва бародари Њусайн 

Муњаммад ибни Њанафия, њамаи инњо ваќте 

донистанд, ки ў мехоњад ба Куфа биравад, ўро манъ 

карданд. Инак,  гуфтањои баъзе аз онњо пешкаш 

мегардад: 

- Ваќте Њусайн хост ба Куфа биравад, Абдуллоњ 

ибни Аббос ба ў гуфт: -«Агар мардум ба ман ва ту 

таъна намезаданд, дастамро ба мўйи сарат чанг 

мезадам ва намегузоштам, ки биравї

205

». 

- Шаъбї мегўяд:  

- «Ибни Умар дар Макка буд, вайро хабар 

карданд, ки Њусайн ба сўйи Ироќ рањсипор шудааст. 

Абдуллоњ ибни Умар аз паси ў њаракат кард ва ба 

фосилаи се рўз аз Макка ба ў расид ва гуфт: -КуMо 

мехоњї биравї?». Гуфт: -«Ба Ироќ» ва номањоеро, ки 

аз Ироќ ба ў фиристода буданд ва дар он номањо 

эълон карда буданд, ки онњо бо ў њастанд,  берун 

овард ва гуфт: -Ин номањояшон аст ва бо ман байъат 

кардаанд (ањли Ироќ ўро фиреб дода буданд). Ибни 

Умар ба вай гуфт: -«Пеши онњо нарав», аммо Њусайн 

(р) ќабул накард. Он гоњ Ибни Умар (р) гуфт: -«Ман 

њадисеро барои ту баён мекунам»:  

 - «Љабраил (а)  пеши Паёмбар (с) омад ва ўро 

ихтиёр дод, то аз дунё ва охират якеро интихоб 

кунад, Паёмбар (с) охиратро интихоб кард ва 

дунёро нахост ва ту пораи тани Паёмбар (с) њастї, 

савганд ба Худо, ки њеB касе аз шумо ба њукумати 

дунё намерасад ва Худованд онро аз шумо дур 

надошта, магар ба сабаби он чизе, ки барои шумо 

бењтар аст». Њусайн ќабул накард ва нагашт. Он гоњ 

Абдуллоњ ибни Умар ўро ба оѓўш гирифту гиря кард ва 

гуфт:  

                                                 

205

 . Ал-бидояту ван-нињоя, 161/8 
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- «Туро аз он, ки кушта шавї, ба Худо 

месупорам

206

». 

- Абдуллоњ ибни Зубайр ба Њусайн (р)  гуфт: -Ку;о 

меравї? Пеши ќавме меравї, ки падаратро куштанд 

ва бародаратро захмї карданд, нарав!» Аммо Њусайн 

ќабул накард ва рафт

207

. 

- Абусаъиди Худрї гуфт: -«Эй Абуабдуллоњ!  Ман 

хайрхоњ ва дилсўзи ту њастам, хабар шудаам, ки 

гурўње аз шиъиёни шумо дар Куфа аз ту хостаанд, ки 

пеши онњо биравї, пеши онњо нарав. Ман аз падарат 

шунидам, ки дар Куфа мегуфт: 

 - Савганд ба Худо, ки онњоро хаста ва хашмгин 

кардаам ва онњо маро хаставу хашмгин кардаанд, 

њаргиз вафодор нестанд ва њар кас, ки онњо 

бањраи ў бошанд, тири маъюбе бањраи ў шудааст. 

Савганд ба Худо, ки таслим ва ирода барои 

ан>оми коре надоранд ва дар баробари шамшер 

хурдтарин сабре надоранд

208

». 

 Њусайн (р) пас аз  њаракат ба сўйи Куфа дар роњ 

Фараздаќ- шоъири машњури арабро дид ва ба ў гуфт: -

«Аз куLо меої?» Фараздаќ гуфт: -«Аз Ироќ меоям». 

Њусайн гуфт: -«Њолати ањли Ироќ чї гуна буд?» Гуфт: 

-Дилњояшон бо ту мебошанд ва шамшерњояшон бо 

бани Умайя».  

Аммо Њусайн гуфт, ки меравам ва умед ба 

Худо

209

. Њусайн (р)  ба василаи ќосиде, ки Умар ибни 

Саъд фиристод, аз вазъияти Муслим бохабар шуд, 

бинобар ин хост, ки баргардад ва бо фарзандони 

Муслим ибни Аќил сухан гуфт ва онњо гуфтанд: -«Не, 

савганд ба Худо барнамегардем, магар он ки 

интиќоми хуни падарамонро бигирем». Он гоњ Њусайн 

(р) назари онњоро ќабул кард. 

                                                 

206

 . Албидоя ван-нињоя, 162/8. 

207

 . Албидоя ван-нињоя, 163/8. 

208

 . Албидоя ван-нињоя , 163/8. 

209

 . Албидоя ван-нињоя,  168/8. 
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кушта мешуданд, то ин, ки њама кушта шуданд ва касе 

0уз Њусайн ибни Алї (р) боќї намонд. 

Баъд аз он то муддати тўлоние ба Њусайн наздик 

намешуд, то ў баргардад ва ње0 кас намехост, ки 

дасташ бо хуни Њусайн (р) олуда шавад ва вазъият 

чунон идома ёфт, то он, ки Шимр ибни Зил0авшан 

омад ва фарёд зад:  

- «Вой бар шумо! Модаронатон ба азоятон 

биншинанд, ўро муњосира кунед ва ўро бикушед».  

Сипас омаданд ва Њусайн (р)-ро муњосира 

карданд. Ў монанди шери жаён дар миёни онњо ин сў 

ва он сў шамшер мезад, то ин ки чанд нафари  онњоро 

кушт, амммо шумораи душманонаш аз њад зиёд 

буданд.   

Шимр ибни Зил0авшан фарёд мезад:  

- «Вой бар шумо, мунтазири чї чизе њастед?! 

Пеш биравед!». 

 Он гоњ онњо ба сўйи Њусайн (р)  рафтанд ва вайро 

куштанд ва касе, ки Њусайн (р)-ро кушт ва сарашро аз 

танаш 0удо кард, Синон ибни Анаси Нахаъї буд ва 

гуфтаанд, ки Шимр ибни Зил0авшан-ќаббањањуллоњ 

(Худо ўро расво кунад), вайро ба шањодат расонид.  

Баъд аз кушта шудани Њусайн (р) сари ўро ба Куфа 

пеши Убайдуллоњ ибни Зиёд бурданд. Ваќте сарашро 

оварданд, вай сари Њусайн (р) – набераи дўстдоштаи 

Паёмбари Ислом (с) -ро мезад ва чўберо, ки њамроњ 

дошт, ба дањони Хусайн (р) меандохт ва мегуфт: -

«Гарчи бењтарин дањон аст».  

Анас ибни Молик он 0о нишаста буд, бархост ва 

гуфт: 

 - Савганд ба Худо, туро расво мекунам, 

Паёмбари Худо (с)-ро дидаам, ки њамин Hое аз 
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бошад ва як имом аз мо. Гуфтанд: -«Не, балки мо 

пушти сари ту намоз мехонем». Бинобар ин, намози 

пешин ва асрро пушти сари ў хонданд. Наздики 

офтобшин онњо њамроњ бо аспњояшон ба сўйи Њусайн 

(р) пеш омаданд. Њусайн (р) ваќте онњоро дид, гуфт: -

«Ин чист?» Гуфтанд: -«Онњо пеш омаданд». Гуфт: -

«Назди онњо биравед ва ба онњо бигўед, ки чї 

мехоњанд?» Пас бист аспсаворе, ки яке аз онњо 

бародари Њусайн (р) Аббос ибни Алї ибни Абутолиб 

буд, ба сўйи онњо рафтанд ва бо онњо сухан гуфтанд 

ва аз онњо пурсиданд, ки чї мехоњанд? Гуфтанд: -«Ё 

таслим шавад ва њукми Убайдуллоњ ибни Зиёдро 

ќабул кунад ва ё ин ки бо ў  меHангем». Гуфтанд: -«Мо 

меравем ва Њусайн (р)  хабар мекунем». Бинобар ин,  

ба сўйи Њусайн (р) баргаштанд ва ўро хабар карданд. 

Њусайн  (р) гуфт: 

 - «Ба онњо бигўед, ки имшаб ба мо фурсат 

дињанд. Фардо шуморо хабар кунем, то ман имшаб 

бо Парвардигорам  муно<от кунам ва намоз 

бихонам, зеро дўст дорам барои Парвардигорам 

намоз бихонам».  

Њусайн (р) ва ёронаш он шабро бо дуъо, намоз ва 

истиѓфор гузарониданд. 

 

Воќеъаи Алтиф 

 (соли 61-њи2рї) 

 

Дар субњи рўзи Mумъа ваќте Њусайн (р) гуфт, ки 

таслими Убайдуллоњ  ибни Зиёд намешавам, Mанг 

миёни њар ду гурўњ дар гирифт. Љанг як Mанги 

нобаробаре буд ва ёрони Њусайн (р) диданд, ки 

наметавонанд бо ин лашкари бузург биMанганд, 

бинобар ин, танњо њадафашон ин буд, ки монеъ аз 

расидани душман ба Њусайн (р) шаванд ва аз ў дифоъ 

кунанд ва яке пас аз дигарї дар дифоъ аз Њусайн (р) 
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Убайдуллоњ пас аз он, ки хабардор шуд, ки Њусайн 

ба сўйи онњо меояд,  ба Алњур ибни Язиди Тамимї 

дастур дод, то бо як лашкари њазор нафарї биравад, 

то дар роњ бо Њусайн (р) мулоќот кунад. Ў њаракат 

кард ва наздики Ќодисия бо Њусайн (р)  рў бу рў шуд. 

Алњур ба ў гуфт: -«Ку$о меравї, эй фарзанди 

духтари Паёмбари Худо (с)?!» Гуфт: -«Ба Ироќ 

меравам». Алњур гуфт: -«Ман ба ту мегўям, ки 

баргард, то Худованд маро ба гуноњи $анг бо ту 

мубтало накунад, ба њамон $ое, ки омадаї баргард ё 

ба Шом бирав, ки Язид он $о аст, ба Куфа наё». 

Аммо Њусайн (р)  ќабул накард ва ў ба сўи Ироќ 

меомад ва Алњур ибни Язид барояш зањмат эKод 

мекард ва ўро манъ менамуд. Њусайн (р) ба ў гуфт: -

«Аз ман дур шав, модарат ба азоят бинишинад (яъне 

бимирї)». Алњур ибни Язид гуфт: - «Савганд ба Худо, 

агар ѓайр аз ту касе дигаре аз арабњо инро мегуфт, 

аз ў ва модараш ќасос мегирифтам, вале чї 

метавонам бигўям, ки модарат бонуи занони $ањон 

аст». 

 

Расидани Њусайн (р) ба Карбало 

 

Дар ин ваќт Њусайн (р) таваќќуф кард. Сипас аз 

паси лашкар, ки чањор њазор нафар буданд ва Умар 

ибни Саъд онњоро фармондењї мекард, омаданд ва 

Њусайн (р) дар Bое буд, ки ба он Карбало гуфта 

мешавад. Ў пурсид, ки ин куBо аст? Гуфтанд:  

- «Карбало аст».  

Гуфт: -«Карб ва бало аст». 

Ваќте лашкари Умар ибни Саъд расид, ў бо 

Њусайн (р) сухан гуфт ва ба вай гуфт, ки бо ман ба 

Ироќ биё, ки Убайдуллоњ ибни Зиёд он Bо аст. Аммо 

Њусайн (р) ќабул накард. Ваќте Њусайн (р) дид, ки кор 

Bиддї аст, ба Умар ибни Саъд гуфт: -«Ман шуморо 

дар се чиз мухтор ќарор медињам, яке аз ин се чизро 
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интихоб кунед.» Ў гуфт: -«Онњо чї њастанд?» Њусайн 

(р) гуфт: -«Яке ин ки маро бигузорї, то баргардам ё 

ба марзе аз марзњои Ислом биравам ва ё ин ки ба 

Шом пеши Язид биравам ва дастамро дар дасти ў 

бигузорам». Умар ибни Саъд гуфт: -«Хуб аст, ту ба 

Язид паём бифирист ва ман касеро пеши Убайдуллоњ 

ибни Зиёд мефиристам ва нигоњ мекунем, ки чї хоњад 

шуд». Он гоњ Умар ибни Саъд касеро пеши 

Убайдуллоњ ибни Зиёд фиристод, вале Њусайн (р) 

касеро пеши Язид нафиристод. Ваќте ќосид пеши 

Убайдуллоњ ибни Зиёд омад ва ўро хабар кард, ки 

Њусайн (р) мегўяд ман шуморо дар се чиз мухтор 

мегузорам, якеро интихоб кунед, Убайдуллоњ ибни 

Зиёд гуфт: -«Њар кадомро, ки Њусайн интихоб кард, 

ќабул мекунем». Марде дар пеши Убайдуллоњ ибни 

Зиёд буд, ки ў Шимр ибни ЗилSавшан ном дошт. Ў аз 

хешон ва наздикони Убайдуллоњ ибни Зиёд буд. Вай 

гуфт: -«Не, савганд ба Худо, то он ки њукми туро 

ќабул кунад». Бинобар ин, Убайдуллоњ фиреби сухани 

ўро хурд ва гуфт: -«Бале, бояд њукми маро ќабул 

кунад» (яъне ба Куфа биёяд ва ман худам ўро ба Шом 

ё ба яке аз марзњо мефиристам ё ўро ба Мадина 

бозмегардонам). Он гоњ Убайдуллоњ ибни Зиёд Шимр 

ибни ЗилSавшанро фиристод ва гуфт: -«Бирав, то 

таслими фармони ман шавад, агар Умар ибни Саъд 

ќабул кард, ки хуб аст ва агар ќабул накард пас ба 

Pои ў ту фармондењ њастї». 

Убайдуллоњ ибни Зиёд, Умар ибни Саъдро бо як 

лашкари чањор  њазор нафарї омода карда буд, то ба 

Рай биравад ва ба ў гуфт, ки кори Њусайнро тамом 

кун, сипас ба Рай бирав ва Убайдуллоњ ба ў ваъда 

дода буд, ки амирии Райро ба ў вогузор кунад. Пас 

Шимр ибни ЗилSавшан ба тарафе, ки Њусайн ибни Алї 

ва Алњур ибни Язид ва Умар ибни Саъд дар он Sо 

буданд, њаракат кард. Ваќте ба Њусайн (р) хабар 

доданд, ки бояд ў таслими њукм ва дастури 

Убайдуллоњ ибни Зиёд шавад, ќабул накард ва гуфт:  

 189 

- «Не, савганд ба Худо, њаргиз таслими њукм ва 

фармони Убайдуллоњ ибни Зиёд нахоњам шуд!» 

Њамроњони Њусайн (р) њафтоду ду нафар аспсавор 

буданд ва лашкари Куфа панS њазор нафар буданд ва 

ваќте њар ду гурўњ рў дар рўйи њам ќарор гирифтанд, 

Њусайн (р) ба лашкари Ибни Зиёд гуфт: -«Ба худатон 

бозгардед ва худро мавриди суол ќарор дињед, оё 

барои шумо шоиста аст, ки бо фарде мисли ман 

биPангед? Ва њол он ки ман писари духтари 

Паёмбари шумо њастам ва ѓайр аз ман дар рўи замин 

дигар писари духтари Паёмбар (с) нест ва Паёмбар 

(с) дар њаќќи  ман ва бародарам фармудааст:  

- «Ин ду сардори Bавонони ањли бињишт 

њастанд

210

».  

Њусайн (р) њамчунон онњоро тарѓиб мекард, ки 

Убайдуллоњ ибни Зиёдро тарк кунанд ва ба ў 

бипайванданд. Бинобар ин, сї нафар аз онњо ба 

Њусайн (р) пайваст, ки яке аз ин сї нафар Алњур ибни 

Язиди Тамимї, фармондењи пешпосбонони  (дастаи 

сарбозоне, ки пеш аз лашкар њаракат кунад),  

лашкари ибни Зиёд буд. Ба Алњур ибни Язид гуфтанд: 

-«Ту бо мо омадї, дар њоле, ки фармондењи 

пешпосбонон будї ва акнун ба сўи Њусайн (р) 

меравї?!»  

Гуфт: -«Вой бар шумо! Савганд ба Худо, бояд 

аз Bањаннам ва бињишт якеро интихоб кунам ва 

савганд ба Худо, ки њеB чизеро ба бињишт бартарї 

намедињам, гарчи пора-пора шавам ё сўзонда 

шавам». 

Баъд аз он Имом Њусайн (р) намози пешин ва 

асри рўзи панSшанберо хонд ва њам лашкари Ибни 

Зиёд аз пушти сари ў намоз гузориданд ва њам ёрони 

худаш ва ў ба онњо гуфта буд, ки як имом аз шумо 

                                                 

210

 . Тирмизї. Алманоќиб, боби «Маноќиби Њасан (р) ва Њусайн 

(р)», њадиси 3768 аз тариќи Њусайн   заъиф аст, вале аз тариќи 

ривоят аз Њузайфа ва Абусаъид ва ѓайра сањењ аст. 
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интихоб кунед.» Ў гуфт: -«Онњо чї њастанд?» Њусайн 

(р) гуфт: -«Яке ин ки маро бигузорї, то баргардам ё 

ба марзе аз марзњои Ислом биравам ва ё ин ки ба 

Шом пеши Язид биравам ва дастамро дар дасти ў 

бигузорам». Умар ибни Саъд гуфт: -«Хуб аст, ту ба 

Язид паём бифирист ва ман касеро пеши Убайдуллоњ 

ибни Зиёд мефиристам ва нигоњ мекунем, ки чї хоњад 

шуд». Он гоњ Умар ибни Саъд касеро пеши 

Убайдуллоњ ибни Зиёд фиристод, вале Њусайн (р) 

касеро пеши Язид нафиристод. Ваќте ќосид пеши 

Убайдуллоњ ибни Зиёд омад ва ўро хабар кард, ки 

Њусайн (р) мегўяд ман шуморо дар се чиз мухтор 

мегузорам, якеро интихоб кунед, Убайдуллоњ ибни 

Зиёд гуфт: -«Њар кадомро, ки Њусайн интихоб кард, 

ќабул мекунем». Марде дар пеши Убайдуллоњ ибни 

Зиёд буд, ки ў Шимр ибни ЗилSавшан ном дошт. Ў аз 

хешон ва наздикони Убайдуллоњ ибни Зиёд буд. Вай 

гуфт: -«Не, савганд ба Худо, то он ки њукми туро 

ќабул кунад». Бинобар ин, Убайдуллоњ фиреби сухани 

ўро хурд ва гуфт: -«Бале, бояд њукми маро ќабул 

кунад» (яъне ба Куфа биёяд ва ман худам ўро ба Шом 

ё ба яке аз марзњо мефиристам ё ўро ба Мадина 

бозмегардонам). Он гоњ Убайдуллоњ ибни Зиёд Шимр 

ибни ЗилSавшанро фиристод ва гуфт: -«Бирав, то 

таслими фармони ман шавад, агар Умар ибни Саъд 

ќабул кард, ки хуб аст ва агар ќабул накард пас ба 

Pои ў ту фармондењ њастї». 

Убайдуллоњ ибни Зиёд, Умар ибни Саъдро бо як 

лашкари чањор  њазор нафарї омода карда буд, то ба 

Рай биравад ва ба ў гуфт, ки кори Њусайнро тамом 

кун, сипас ба Рай бирав ва Убайдуллоњ ба ў ваъда 

дода буд, ки амирии Райро ба ў вогузор кунад. Пас 

Шимр ибни ЗилSавшан ба тарафе, ки Њусайн ибни Алї 

ва Алњур ибни Язид ва Умар ибни Саъд дар он Sо 

буданд, њаракат кард. Ваќте ба Њусайн (р) хабар 

доданд, ки бояд ў таслими њукм ва дастури 

Убайдуллоњ ибни Зиёд шавад, ќабул накард ва гуфт:  

 189 

- «Не, савганд ба Худо, њаргиз таслими њукм ва 

фармони Убайдуллоњ ибни Зиёд нахоњам шуд!» 

Њамроњони Њусайн (р) њафтоду ду нафар аспсавор 

буданд ва лашкари Куфа панS њазор нафар буданд ва 

ваќте њар ду гурўњ рў дар рўйи њам ќарор гирифтанд, 

Њусайн (р) ба лашкари Ибни Зиёд гуфт: -«Ба худатон 

бозгардед ва худро мавриди суол ќарор дињед, оё 

барои шумо шоиста аст, ки бо фарде мисли ман 

биPангед? Ва њол он ки ман писари духтари 

Паёмбари шумо њастам ва ѓайр аз ман дар рўи замин 

дигар писари духтари Паёмбар (с) нест ва Паёмбар 

(с) дар њаќќи  ман ва бародарам фармудааст:  

- «Ин ду сардори Bавонони ањли бињишт 

њастанд

210

».  

Њусайн (р) њамчунон онњоро тарѓиб мекард, ки 

Убайдуллоњ ибни Зиёдро тарк кунанд ва ба ў 

бипайванданд. Бинобар ин, сї нафар аз онњо ба 

Њусайн (р) пайваст, ки яке аз ин сї нафар Алњур ибни 

Язиди Тамимї, фармондењи пешпосбонони  (дастаи 

сарбозоне, ки пеш аз лашкар њаракат кунад),  

лашкари ибни Зиёд буд. Ба Алњур ибни Язид гуфтанд: 

-«Ту бо мо омадї, дар њоле, ки фармондењи 

пешпосбонон будї ва акнун ба сўи Њусайн (р) 

меравї?!»  

Гуфт: -«Вой бар шумо! Савганд ба Худо, бояд 

аз Bањаннам ва бињишт якеро интихоб кунам ва 

савганд ба Худо, ки њеB чизеро ба бињишт бартарї 

намедињам, гарчи пора-пора шавам ё сўзонда 

шавам». 

Баъд аз он Имом Њусайн (р) намози пешин ва 

асри рўзи панSшанберо хонд ва њам лашкари Ибни 

Зиёд аз пушти сари ў намоз гузориданд ва њам ёрони 

худаш ва ў ба онњо гуфта буд, ки як имом аз шумо 

                                                 

210

 . Тирмизї. Алманоќиб, боби «Маноќиби Њасан (р) ва Њусайн 

(р)», њадиси 3768 аз тариќи Њусайн   заъиф аст, вале аз тариќи 

ривоят аз Њузайфа ва Абусаъид ва ѓайра сањењ аст. 
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бошад ва як имом аз мо. Гуфтанд: -«Не, балки мо 

пушти сари ту намоз мехонем». Бинобар ин, намози 

пешин ва асрро пушти сари ў хонданд. Наздики 

офтобшин онњо њамроњ бо аспњояшон ба сўйи Њусайн 

(р) пеш омаданд. Њусайн (р) ваќте онњоро дид, гуфт: -

«Ин чист?» Гуфтанд: -«Онњо пеш омаданд». Гуфт: -

«Назди онњо биравед ва ба онњо бигўед, ки чї 

мехоњанд?» Пас бист аспсаворе, ки яке аз онњо 

бародари Њусайн (р) Аббос ибни Алї ибни Абутолиб 

буд, ба сўйи онњо рафтанд ва бо онњо сухан гуфтанд 

ва аз онњо пурсиданд, ки чї мехоњанд? Гуфтанд: -«Ё 

таслим шавад ва њукми Убайдуллоњ ибни Зиёдро 

ќабул кунад ва ё ин ки бо ў  меHангем». Гуфтанд: -«Мо 

меравем ва Њусайн (р)  хабар мекунем». Бинобар ин,  

ба сўйи Њусайн (р) баргаштанд ва ўро хабар карданд. 

Њусайн  (р) гуфт: 

 - «Ба онњо бигўед, ки имшаб ба мо фурсат 

дињанд. Фардо шуморо хабар кунем, то ман имшаб 

бо Парвардигорам  муно<от кунам ва намоз 

бихонам, зеро дўст дорам барои Парвардигорам 

намоз бихонам».  

Њусайн (р) ва ёронаш он шабро бо дуъо, намоз ва 

истиѓфор гузарониданд. 

 

Воќеъаи Алтиф 

 (соли 61-њи2рї) 

 

Дар субњи рўзи Mумъа ваќте Њусайн (р) гуфт, ки 

таслими Убайдуллоњ  ибни Зиёд намешавам, Mанг 

миёни њар ду гурўњ дар гирифт. Љанг як Mанги 

нобаробаре буд ва ёрони Њусайн (р) диданд, ки 

наметавонанд бо ин лашкари бузург биMанганд, 

бинобар ин, танњо њадафашон ин буд, ки монеъ аз 

расидани душман ба Њусайн (р) шаванд ва аз ў дифоъ 

кунанд ва яке пас аз дигарї дар дифоъ аз Њусайн (р) 
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Убайдуллоњ пас аз он, ки хабардор шуд, ки Њусайн 

ба сўйи онњо меояд,  ба Алњур ибни Язиди Тамимї 

дастур дод, то бо як лашкари њазор нафарї биравад, 

то дар роњ бо Њусайн (р) мулоќот кунад. Ў њаракат 

кард ва наздики Ќодисия бо Њусайн (р)  рў бу рў шуд. 

Алњур ба ў гуфт: -«Ку$о меравї, эй фарзанди 

духтари Паёмбари Худо (с)?!» Гуфт: -«Ба Ироќ 

меравам». Алњур гуфт: -«Ман ба ту мегўям, ки 

баргард, то Худованд маро ба гуноњи $анг бо ту 

мубтало накунад, ба њамон $ое, ки омадаї баргард ё 

ба Шом бирав, ки Язид он $о аст, ба Куфа наё». 

Аммо Њусайн (р)  ќабул накард ва ў ба сўи Ироќ 

меомад ва Алњур ибни Язид барояш зањмат эKод 

мекард ва ўро манъ менамуд. Њусайн (р) ба ў гуфт: -

«Аз ман дур шав, модарат ба азоят бинишинад (яъне 

бимирї)». Алњур ибни Язид гуфт: - «Савганд ба Худо, 

агар ѓайр аз ту касе дигаре аз арабњо инро мегуфт, 

аз ў ва модараш ќасос мегирифтам, вале чї 

метавонам бигўям, ки модарат бонуи занони $ањон 

аст». 

 

Расидани Њусайн (р) ба Карбало 

 

Дар ин ваќт Њусайн (р) таваќќуф кард. Сипас аз 

паси лашкар, ки чањор њазор нафар буданд ва Умар 

ибни Саъд онњоро фармондењї мекард, омаданд ва 

Њусайн (р) дар Bое буд, ки ба он Карбало гуфта 

мешавад. Ў пурсид, ки ин куBо аст? Гуфтанд:  

- «Карбало аст».  

Гуфт: -«Карб ва бало аст». 

Ваќте лашкари Умар ибни Саъд расид, ў бо 

Њусайн (р) сухан гуфт ва ба вай гуфт, ки бо ман ба 

Ироќ биё, ки Убайдуллоњ ибни Зиёд он Bо аст. Аммо 

Њусайн (р) ќабул накард. Ваќте Њусайн (р) дид, ки кор 

Bиддї аст, ба Умар ибни Саъд гуфт: -«Ман шуморо 

дар се чиз мухтор ќарор медињам, яке аз ин се чизро 
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- «Туро аз он, ки кушта шавї, ба Худо 

месупорам

206

». 

- Абдуллоњ ибни Зубайр ба Њусайн (р)  гуфт: -Ку;о 

меравї? Пеши ќавме меравї, ки падаратро куштанд 

ва бародаратро захмї карданд, нарав!» Аммо Њусайн 

ќабул накард ва рафт

207

. 

- Абусаъиди Худрї гуфт: -«Эй Абуабдуллоњ!  Ман 

хайрхоњ ва дилсўзи ту њастам, хабар шудаам, ки 

гурўње аз шиъиёни шумо дар Куфа аз ту хостаанд, ки 

пеши онњо биравї, пеши онњо нарав. Ман аз падарат 

шунидам, ки дар Куфа мегуфт: 

 - Савганд ба Худо, ки онњоро хаста ва хашмгин 

кардаам ва онњо маро хаставу хашмгин кардаанд, 

њаргиз вафодор нестанд ва њар кас, ки онњо 

бањраи ў бошанд, тири маъюбе бањраи ў шудааст. 

Савганд ба Худо, ки таслим ва ирода барои 

ан>оми коре надоранд ва дар баробари шамшер 

хурдтарин сабре надоранд

208

». 

 Њусайн (р) пас аз  њаракат ба сўйи Куфа дар роњ 

Фараздаќ- шоъири машњури арабро дид ва ба ў гуфт: -

«Аз куLо меої?» Фараздаќ гуфт: -«Аз Ироќ меоям». 

Њусайн гуфт: -«Њолати ањли Ироќ чї гуна буд?» Гуфт: 

-Дилњояшон бо ту мебошанд ва шамшерњояшон бо 

бани Умайя».  

Аммо Њусайн гуфт, ки меравам ва умед ба 

Худо

209

. Њусайн (р)  ба василаи ќосиде, ки Умар ибни 

Саъд фиристод, аз вазъияти Муслим бохабар шуд, 

бинобар ин хост, ки баргардад ва бо фарзандони 

Муслим ибни Аќил сухан гуфт ва онњо гуфтанд: -«Не, 

савганд ба Худо барнамегардем, магар он ки 

интиќоми хуни падарамонро бигирем». Он гоњ Њусайн 

(р) назари онњоро ќабул кард. 

                                                 

206

 . Албидоя ван-нињоя, 162/8. 

207

 . Албидоя ван-нињоя, 163/8. 

208

 . Албидоя ван-нињоя , 163/8. 

209

 . Албидоя ван-нињоя,  168/8. 
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кушта мешуданд, то ин, ки њама кушта шуданд ва касе 

0уз Њусайн ибни Алї (р) боќї намонд. 

Баъд аз он то муддати тўлоние ба Њусайн наздик 

намешуд, то ў баргардад ва ње0 кас намехост, ки 

дасташ бо хуни Њусайн (р) олуда шавад ва вазъият 

чунон идома ёфт, то он, ки Шимр ибни Зил0авшан 

омад ва фарёд зад:  

- «Вой бар шумо! Модаронатон ба азоятон 

биншинанд, ўро муњосира кунед ва ўро бикушед».  

Сипас омаданд ва Њусайн (р)-ро муњосира 

карданд. Ў монанди шери жаён дар миёни онњо ин сў 

ва он сў шамшер мезад, то ин ки чанд нафари  онњоро 

кушт, амммо шумораи душманонаш аз њад зиёд 

буданд.   

Шимр ибни Зил0авшан фарёд мезад:  

- «Вой бар шумо, мунтазири чї чизе њастед?! 

Пеш биравед!». 

 Он гоњ онњо ба сўйи Њусайн (р)  рафтанд ва вайро 

куштанд ва касе, ки Њусайн (р)-ро кушт ва сарашро аз 

танаш 0удо кард, Синон ибни Анаси Нахаъї буд ва 

гуфтаанд, ки Шимр ибни Зил0авшан-ќаббањањуллоњ 

(Худо ўро расво кунад), вайро ба шањодат расонид.  

Баъд аз кушта шудани Њусайн (р) сари ўро ба Куфа 

пеши Убайдуллоњ ибни Зиёд бурданд. Ваќте сарашро 

оварданд, вай сари Њусайн (р) – набераи дўстдоштаи 

Паёмбари Ислом (с) -ро мезад ва чўберо, ки њамроњ 

дошт, ба дањони Хусайн (р) меандохт ва мегуфт: -

«Гарчи бењтарин дањон аст».  

Анас ибни Молик он 0о нишаста буд, бархост ва 

гуфт: 

 - Савганд ба Худо, туро расво мекунам, 

Паёмбари Худо (с)-ро дидаам, ки њамин Hое аз 
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дањони Њусайн (р)-ро, ки ту чўб дар он меандозї, 

бўсидааст

211

. 

Иброњими Нахаъї (р) мегўяд:  

 -«Агар ман аз ќотилони Њусайн (р) мебудам ва 

сипас ба бињишт мерафтам аз нигоњ кардан ба 

чењраи Паёмбари Худо (с) шармам меомад

212

».  

 

Чї касоне дар он +о бо Њусайн (р) 

кушта шуданд? 

 

Бисёре аз ањли байт њамроњи Њусайн (р) кушта 

шуданд. Аз :умла касоне, ки дар ин :анг дар канори 

Њусайн (р) кушта шуданд, аз фарзандони Алї ибни 

Абутолиб (р): худи Њусайн (р) ва Љаъфар, Аббос, 

Абубакр,  Муњаммад  ва Усмон ба шањодат расиданд.  

Ва аз фарзандони Њусайн (р): Абдуллоњ ва 

Алиакбар (ў Алї Зайнулобидин нест), зеро ў 

Алиакбар ва Алиасѓар дошт. Ва аз фарзандони Њасан 

(р): Абдуллоњ ва Ќосим ва Абубакр кушта шуданд ва 

аз фарзандони Аќил: Љаъфар ва Абдуллоњ, 

Абудуррањмон ва Абдуллоњ  ибни Муслим ибни Аќил 

дар Карбало кушта шуданд ва Муслим ибни Аќил 

худаш дар Куфа кушта шуд ва аз фарзандони 

Абудуллоњ ибни Љаъфар: Авн ва Муњаммад кушта 

шуданд

213

.  

Њаждањ нафар, ки њама аз ањли байти Паёмбари 

Худо (с) буданд ва дар ин :анги нобаробар кушта 

шуданд. Ва таъа%%уб ин %о аст, ки Абубакр ибни 

                                                 

211

 . «Алмўъ(амул-кабир»-и и Табронї.  206/5, њадиси 5107 ва 

Бухорї китоби Фазоилус-сањоба, боби маноќиби Њасан ва Њусайн 

њадиси 3748. 

212

 . Алмўъ(амул-кабир, 112/3, њадиси 2829 ва санади он сањењ 

аст. 

 

 

213

 . Таърихи Халифаи Ибни Хаёт 234. 
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боздоранд. Абдуллоњ ибни Умар, Абдуллоњ ибни 

Аббос, Абдуллоњ ибни Амр ибни Ос, Абусаъиди 

Худрї, Абдуллоњ ибни Зубайр ва бародари Њусайн 

Муњаммад ибни Њанафия, њамаи инњо ваќте 

донистанд, ки ў мехоњад ба Куфа биравад, ўро манъ 

карданд. Инак,  гуфтањои баъзе аз онњо пешкаш 

мегардад: 

- Ваќте Њусайн хост ба Куфа биравад, Абдуллоњ 

ибни Аббос ба ў гуфт: -«Агар мардум ба ман ва ту 

таъна намезаданд, дастамро ба мўйи сарат чанг 

мезадам ва намегузоштам, ки биравї

205

». 

- Шаъбї мегўяд:  

- «Ибни Умар дар Макка буд, вайро хабар 

карданд, ки Њусайн ба сўйи Ироќ рањсипор шудааст. 

Абдуллоњ ибни Умар аз паси ў њаракат кард ва ба 

фосилаи се рўз аз Макка ба ў расид ва гуфт: -КуMо 

мехоњї биравї?». Гуфт: -«Ба Ироќ» ва номањоеро, ки 

аз Ироќ ба ў фиристода буданд ва дар он номањо 

эълон карда буданд, ки онњо бо ў њастанд,  берун 

овард ва гуфт: -Ин номањояшон аст ва бо ман байъат 

кардаанд (ањли Ироќ ўро фиреб дода буданд). Ибни 

Умар ба вай гуфт: -«Пеши онњо нарав», аммо Њусайн 

(р) ќабул накард. Он гоњ Ибни Умар (р) гуфт: -«Ман 

њадисеро барои ту баён мекунам»:  

 - «Љабраил (а)  пеши Паёмбар (с) омад ва ўро 

ихтиёр дод, то аз дунё ва охират якеро интихоб 

кунад, Паёмбар (с) охиратро интихоб кард ва 

дунёро нахост ва ту пораи тани Паёмбар (с) њастї, 

савганд ба Худо, ки њеB касе аз шумо ба њукумати 

дунё намерасад ва Худованд онро аз шумо дур 

надошта, магар ба сабаби он чизе, ки барои шумо 

бењтар аст». Њусайн ќабул накард ва нагашт. Он гоњ 

Абдуллоњ ибни Умар ўро ба оѓўш гирифту гиря кард ва 

гуфт:  

                                                 

205

 . Ал-бидояту ван-нињоя, 161/8 
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Бинобар ин, дашном ва носазо гуфтан аз дини Ислом 

нест, балки Паёмбари Худо (с) мефармояд: «Носазо 

гуфтан ба мусалмон фисќ аст ва 2ангидан бо ў 

куфр аст

226

». 

Пас носазо гуфтан ба мусалмон фисќ ва гуноњ аст 

ва ње@ кас нагуфта, ки Язид аз дини мубини Ислом 

хори@ аст, балки нињояти он чї дар бораи ў гуфтаанд, 

ин аст, ки ў фосиќ аст ва фисќи ў чунонки гуфтем, 

бояд собит шавад ва Худованди мутаъол онро 

медонад, балки Паёмбар (с) фармуд: «Аввалин 

лашкаре, ки бо шањри Ќайсар ме2ангад, бахшида 

шудаанд

227

». 

Ва ин лашкарро Язид ибни Муъовия фармондењї 

мекард ва гуфта мешавад, ки бузургони сањоба (р), 

монанди Ибни Умар, Ибни Зубайр, Ибни Аббос ва 

Абуайюб дар ин маърака ва набард њамроњи ў буданд 

ва ин @анг дар соли 49-њи@рї рух дод. 

Ибни Касир мегўяд: -«Язид ибни Муъовия дар 

ин, ки ба фармондењи худ - Муслим ибни Уќба 

дастур дод, ки то се рўз њурмати Мадинаро 

бишканад, ки афроди зиёде аз асњоб (р) ва 

фарзандонашон дар ин воќеъа, ки ба Њурра 

маъруф аст, кушта шуданд, хатои бисёр бузурге 

кард

228

. 

Ва хулоса ин, ки кор ва ќазияи Язид бо Худованд 

аст ва Ў таъоло бењтар медонад ва њамон тавре, ки 

Зањабї мегўяд: -«Ўро носазо намегўем ва ўро дўст 

њам намедорем

229

». 

 

 

 

 

                                                 

226

 . Бухорї.  Китобу-л –имон,  боби «Хавфул-мўъмини  ъан яњбата 

ъамалуњу», њадиси 480, Муслим. Китобул-имон, њадиси 116. 

227

 . Бухорї.  Китобу-л-Dињод, боби «Мо ќила фи ќитолир-рум», 

њадиси 2934.  

228

 . Албидоя ван-нињоя,  225/8. 

229

 . Сияри иъломун-нубало,  36/4. 
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Алї ва Усмон ибни Алї ва Абубакр ибни Њасан дар 

ин 2анг дар дифоъ аз Њусайн (р) кушта шудаанд, 

аммо ањли бидъат аз онњо ёде намекунанд ва 

ваќте ба наворњояшон гўш мекунем ва китобњоеро, 

ки  дар мавриди кушта шудани Њусайн (р) таълиф 

кардаанд, мехонем, ёде аз ин шањидон нашудааст 

ва њатто онњо намегўянд, ки Алї ибни Абутолиб (р) 

номњоии фарзандонашро Абубакр ва Умар ва 

Усмон гузоштааст ва ње2 гоњ њозир нестанд, ки 

бигўянд, ки Њасан номи фарзандашро Абубакр 

гузоштааст ва ин чизи бисёр а2ибе аст. 

Умми Салама мегўяд: -Љабраил (а) пеши 

Паёмбари Ислом (с) буд ва Њусайн (р) пеши ман буд 

ва гиря кард. Ман ўро гузоштам ва ў назди Паёмбар 

(с) рафт ва ба он њазрат (с)  наздик шуд. Љабраил (а) 

гуфт: -Эй Муњаммад (с),  оё ўро дўст медорї?  

Фармуд: -Бале! Гуфт: -Уммати ту ўро хоњанд кушт 

ва агар мехоњї хоки заминеро, ки ў дар он кушта 

мешавад, ба ту нишон дињам? Паёмбари Ислом (с) 

изњори ризоият кард ва    он гоњ Љабраил (а) он 

мавзеъро ба вай (с) нишон дод, кион сарзамини 

Карбало буд

214

. Ва Умми Салама мегўяд: -Ваќте 

Њусайн (р) кушта шуд, садои 5инњоро мешунидам, ки 

барои ў гиря мекарданд

215

. 

Дар њаќиќат, ба шањодат расидани набераи 

Расули акрам (с) ва дигар ањли байти ў фоAеъаи басо 

вазнин ва нангин дар таърих  аст, ки мо онро эътироф 

дорем ва ќотилонашонро  сахт мањкум месозем, аммо 

он чи, ки ривоят шуда, ки аз осмон хун меборид ва 

рўйи деворњо хун буд ва њар сангеро, ки 

мебардоштанд, зери он хун буд ва њар гўсфандеро, ки 

сар мебуриданд, њамаи он хун мешуд, инњо њама 

                                                 

214

 . Фазоилу-с-сањоба, 782/2, њадиси 1391, њадиси машњурест, 

аммо њамаи тарикњое, ки онро аз Умми Салама наќл кардаанд, 

заъиф њастанд. 

215

 . Фазоилус-сањоба, 766/2, њадиси 1373 ва санади он њасан аст. 
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бофтаву хурофот њастанд ва санади сањење надоранд 

ва њатто санади заъифе њам надоранд ва ё бо 

санадњои ќотеъона аз касоне ривоят шудаанд, ки дар 

замони он воќеъа набудаанд, балки дурўѓњое њастанд, 

ки барои тањрики эњсосот гуфта шудаанд. 

Абура@ои Аторудї мегўяд:  

- «Њамсояе аз ќабилаи Балња1ин доштем, ки  ба 

Куфа омад ва гуфт: -Дар бораи ин фосиќ ва 

фарзанди фосиќ чї мегўед: (Манзураш Њусайн ибни 

Алї (р) буд, ки ўро фосиќ фарзанди фосиќ мехонд).  

Аторудї мегўяд: -Он гоњ Худованд ду ситора аз 

осмон бар ў зад ва чашмоњояш кўр шуданд

216

». 

Ибни Аббос (р) мегўяд: -«Паёмбар (с)-ро  дар хоб 

дидам, ки  ба њангоми зўњр мўйњояш жулида ва 

ѓуборолуд буд ва шишае њамроњ дошт, ки дар он хун 

буд, ки ў онро 1амъоварї мекард. Гуфтам: -Эй 

Паёмбари Худо (с), ин чист? Фармуд: -«Хуни Њусайн 

(р) ва ёронаш аст, аз аввали рўз аз пайи он њастам». 

Аммор ривояткунандаи њадис мегўяд: «-Мо онро ба 

хотир доштем ва дидем, ки ў дар њамон рўз кушта 

шуд…

217

». 

Ва Ибни Аббос (р) аз њамаи мардум бењтар 

Расули акрам (с)-ро мешинохт ва ин гуна Њусайн ибни 

Алї (р) кушта шуд ва касе, ки фармони ќатли ўро дод, 

Убайдуллоњ ибни Зиёд буд, аммо баъд аз муддати 

кўтоње кушта шуд. Вайро Мухтор ибни Абуубайд ба 

интиќоми Њусайн (р) кушт. Мухтор аз касоне буд, ки аз 

њимоят кардани Муслим ибни Аќил даст кашиданд. 

Бинобар ин, ањли Куфа мехостанд аввал аз худашон 

интиќом бигиранд, зеро онњо Муслим ибни Аќилро 

танњо гузоштанд то он, ки ў кушта шуд ва ње@ кас аз 

онњо коре накард. 

                                                 

216

 . Алмўъ&аму-л-кабир, 112/3, њадиси 2831 ва санади он сањењ 

аст.  

217

 . Фазоилу-с-сањоба,  778/2, њадиси 1380 ва санади  он сањењ  
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ва гиромї ба шумор мерафтанд ва он чї мегўянд, ки 

Язид занони ањли байтро ба асирї гирифт ва ба 

унвони асири <ангї онњоро каниз ќарор дод, ботил ва 

дурўѓ аст ва он чї гуфтанд, ки сари Њусайн (р) пеши 

Язид фиристода шуд, низ воќеъият надорад, балки 

сари Њусайн (р) назди Убайдуллоњ ибни Зиёд дар 

Куфа монд ва Њусайн (р) дафн шуд ва ќабри ў маълум 

нест, вале машњур аст, ки ў дар Карбало, дар њамон 

мавъеъи ба шањодат расида  ба хок супорида 

шудааст.    

 

Мавќеъи ањли суннат дар бораи Язид 

ибни Муъовия 

 

Муњимтарин рўйдоди даврони Язид воќеъаи 

Њурра ва <анг бо Абдуллоњ ибни Зубайр ва куштани 

Њусайн ибни Алї (р) буд. Ба хотири ин корњо баъзењо 

лаънат фиристодан бар Язид ибни Муъовияро <оиз 

медонанд ва баъзењо онро <оиз намедонанд ва 

касоне, ки лаънат фиристодан бар Язид  ибни 

Муъовияро <оиз медонанд, бояд се чизро собит 

кунанд: 

Аввал,  собит кунанд, ки  Язид фосиќ будааст. 

Дуввум,  бояд собит шавад, ки ў аз он фисќ тавба 

накардааст, зеро кофир ваќте тавба кунад, Худованд 

тавбаи ўро ќабул мекунад, пас чї бирасад ба фосиќ. 

Саввум, бояд собит кунанд, ки лаънат 

фиристодан бар фарди муайян <оиз аст. Лаънат 

фиристодан бар мурдае, ки Худо ва Паёмбараш (с) 

ўро лаънат накардаанд, <оиз нест, зеро ваќте 

Абу<ањлро носазо гуфтанд, Паёмбар (с) фармуд: 

«Мурдањоро носазо нагўед, онњо ба он чї 

кардаанд, расидаанд

225

». 

Ва асоси дини илоњї бар пояи дашном ва носазо 

нест, балки Ислом бар хубињои ахлоќї устувор аст. 

                                                 

225

 . Бухорї.  Китобу-л-.аноизи, боби «Мо юнњо ъан саббил-

амвоти», њадиси 1393. 
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Язид ва кушта шудани Њусайн (р) 

 

Бисёр таърихнигорн бар ин аќидаанд, ки Язид 

ибни Муъовия  дар куштани Њусайн (р) даст надошт. 

Намехоњем аз ў дифоъ кунем ва балки њаќиќатро баён 

карданием. Язидибни Муъовия Убайдуллоњ ибни 

Зиёдро фиристод, то нагузорад, ки Њусайн (р) ба Куфа 

бирасад ва ўро ба куштани набераи Паёмбари Ислом 

(с)  дастур надода буд. Бояд гуфт, ки  худи Њусайн (р) 

нисбат ба Язид низ гумони нек дошт ва аз ин рў, 

фармуд, ки вайро бигузоранд, то пеши Язид биравад 

ва ба ў байъат кунад.   

Шайхулислом Ибни Таймия мегўяд: -«Ба 

иттифоќи ањли наќл, Язид ба куштани Њусайн (р) 

дастур надодааст ва балки ба Ибни Зиёд навишт, ки 

ба Њусайн (р) и?оза надињад, ки дар Ироќ амирї кунад 

ва ваќте Язид аз кушта шудани Њусайн (р) хабардор 

шуд, аз ин чиз дардманд ва нороњат гардид ва дар 

хонааш гиря кард ва занони онњоро асир накард, 

балки ањли байти Њусайн (р)-ро гиромї дошт ва 

онњоро ба шањрашон боз гардонид». Аммо ривоятњое, 

ки дар китобњои ањли бидъат омада, ки занони ањли 

байти Паёмбари Ислом (с)  ињонат шуданд ва онњоро 

асирї гирифта, ба Шом бурда шуданд ва эшон 

мавриди тањќиру ранQ ќарор гирифтанд. Њол он ки  

њамаи ин гуфтањо дурўѓ ва суханони бофтаанд. Дар 

асл бани Умайя бани Њошимро гиромї медоштанд, 

бинобар ин,  ваќте ЊаQQоQ ибни Юсуф бо Фотима 

духтари Абдуллоњ ибни Љаъфар издивоQ кард,  

Абдулмалик ибни Марвон инро напазируфт ва ба 

ЊаQQоQ дастур дод то ўро талоќ дињад, сипас бани 

Умайя бани Њошимро бузург ва гиромї медоштанд ва 

њаргиз зане аз бани Њошим  ба асирї гирифта 

нашудааст

224

. 

Аз ин рў,  занони њошимї, ки аз пайвандони 

Паёмбари Ислом (с) буданд,  дар он замон мўњтарам 

                                                 

224

 . Минњо'ус-суннат, 557-558- 559/5. 
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 Ва баъд ваќте Њусайн (р) омад, ње6 кас аз ањли 

Куфа аз ў дифоъ накард ба 6уз Алњур ибни Язид ва 

касоне, ки бо ў буданд, аммо ањли Куфа Њусайн (р)-ро 

танњо гузоштанд ва бинобар ин, онњоро мебинї, ки то 

ба њол бар сару синаи худ мезананд, то гуноњеро, ки 

падаронашон муртакиб шудаанд, ба гумони худ пок 

кунанд

218

. Аммора ибни Умайр мегўяд:  

- «Ваќте сари Убайдуллоњ ибни Зиёд ва ёронашро 

оварданд, сарњоро дар мас6ид ќатор гузоштанд. 

Мегўяд: 

 - «Ман ба сўйи онњо рафтам, дидам, ки мегўянд: 

 - «Омад, омад!» Ногањон дидам, ки море дар 

миёни сарњо рафт, то ин, ки ба бинии Убайдуллоњ 

ибни Зиёд даромад ва андаке он Bо монд, сипас берун 

рафт ва пинњон шуд. Сипас дубора гуфтанд, ки 

«омад, омад!» ва он мор омад ва њамон корро дубора  

ё себор анBом дод

219

». 

Ва ин интиќоми Худованди мутаъол аз марде буд, 

ки наќши боризе дар куштани Њусайн ибни Алї (р) 

дошт. Валлоњу аълам.     

 

Њукми хуру(и Њусайн (р) 

 

 Ба назари мо хуруAи Имом  Њусайн (р) њеA 

манфиъати динї ва дунявї надошт. Аз ин Aо буд, ки  

бузургони асњоби Паёмбари акрам (с)  дар он ваќт ўро 

аз рафтан ба Куфа манъ карданї шуданд, вале вай 

напазируфт.   Ин рафтани ў сабаб шуд, ки 

                                                 

218

 . Лашкари Мухтор, ки интиќоми хуни Њусайн (р)-ро гирифт, 

худро лашкари «Таввобин» номид ва ба кўтоњии худ, ки дар њаќќи 

Њусайн (р) карда буданд, эътироф карданд ва ин оѓози зуњур шиъа 

мазњаби сиёсї буд, аммо зуњури шиъа ба унвони як мазњаби 

эътиќодї ва фиќњї хеле баъдњо оѓоз  ёфт ва баъди мунќариз 

шудани давлати бани Умайя шиъа чун мазњаби эътиќодии фиќњї 

сохта шуд. 

219

 . Тирмизї.  Китобу-л-маноќиби, боби «Маноќибул-Хасани (р)  

вал-Њусайни (р)», њадиси 3870 ва санади он сањењ аст.  
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ситамгорону саркашон ба набераи Паёмбари Ислом 

(с) њамла карданд ва вайро мазлумона ба шањодат 

расонданд. Агар ў дар шањри худаш менишаст ва 

берун намерафт, чунин фоAиъаи бузург рух намедод 

ва вай кушта намешуд. Аммо он чї Худованди 

мутаъол муќаррар карда бошад, њатман рух медињад, 

гарчи мардум нахоњанд њам.  Сари Яњё писари 

Закариёи Паёмбари Худо ба унвони мањрия ва 

пешкаши зани зинокоре шуд ва худи Закариё (а)-ро 

куштанд ва хостанд Мўсо (а)-ро бикушанд ва низ 

хостанд Исо (а)-ро бикушанд ва паёмбарони дигаре 

низ куштанд.  Њамчунин Умар (р) ва Усмон (р) ва Алї 

(р) ба шањодат расониданд ва инњо њама аз Њусайн (р) 

афзал ва бартар буданд. Бинобар ин, Aоиз нест, ки 

инсон ваќте кушта шудани Њусайн (р)-ро ёдоварї 

мекунад, ба сару рўйи худ бизанад ва гиребонашро 

пора кунад, балки аз њамаи ин чизњо нањй шудааст ва 

Паёмбари Ислом (с) мефармояд: -«Њар кас бар рўй 

бизанад ва гиребон пора кунад, аз мо нест

220

». 

Њазрати Муњаммад (с) гуфтаааст: «Ман аз зане, 

ки фарёд мезанад ва он, ки мўяшро меканад ва он, 

ки геребонашро чок мекунад, безор њастам

221

».  

Бинобар ин, њар гоњ чунин мусибатњои сахту 

вазнин пеш меояд, мусалмон њамон чизеро бигўяд, ки 

Худованди мутаъол фармуда:  

«Аллазина изо асобатњум мусибатун ќолу инно 

лиллоњи ва инно илайњи роDиъун».  

 «Онњое, ки њар гоњ мусибате ба онњо мерасад, 

мегўянд: «Мо аз они Худо њастем  ва ба сўйи Ў боз 

мегардем». 

       (Сураи Баќара, ояти 156)  

 

 

                                                 

220

 . Бухорї. Китобу-л-.аноизи, боби «Лайса минно ман шаќќал-

.уюба», њадиси 1294. 

221

 . Муслим.  Китобул-имони,  њадиси 167. 
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 Мавќеъгирии мардум дар масъалаи  

кушта шудани Њусайн (р) 

 

Мардум дар масъалаи  кушта шудани Њусайн (р) 

ба  се гурўњ таќсим мешаванд: 

- Гурўњи аввал, назарашон ин аст, ки Њусайн (р) 

бар зидди имом шўриш кард ва мехост мусалмононро 

пароканда кунад, бинобар ин, њаќќаш буда, ки кушта 

шавад ва мегўянд: -Паёмбари Ислом (с) фармудааст: 

«Ваќте шумо њама бар як назар иттифоќ карда 

будед ва касе пеши шумо омад ва хост 9амоати 

шуморо пароканда кунад, ўро бикушед, њар кас, ки 

бошад

222

». Ва Њусайн (р) мехост 0амоати 

мусалмононро пароканда кунад ва Паёмбари Ислом 

(с) фармудааст, ки  чунин касе, њар нафаре, ки бошад,  

ўро бикушед, бинобар ин, куштани вай кори дурусте 

будааст. Ин сухан ва дидгоњи носибињост, онњое, ки 

нисбат ба Њусайн ибни Алї (р) душманї меварзанд. 

Гурўњи дуввум, мегўянд, ки Њусайн (р) имом буд ва 

итоъат аз ў во0иб буд, бинобар ин, бояд рањбарии 

умур, яъне хилофат ба вай супурда мешуд.  

Гурўњи саввум, ин гурўњ ањли суннат ва 0амоъат 

њастанд, инњо мўътаќиданд, ки Њусайн (р) мазлумона 

ба шањодат расидааст ва ў њокиму имом набуд ва вай 

шўришгар низ набуд, балки мазлумона ба шањодат 

расид, чунон, ки Паёмбари Ислом (с) фармуд: «Њасан 

ва Њусайн сардорони /авонони бињишт  

њастанд

223

». Зеро Њусайн (р) мехост баргардад  ё ба 

Шом пеши Язид биравад, аммо онњо ба ў и0оза 

надоданд ва гуфтанд, ки бояд вайро асир кунанд ва 

пеши Убадуллоњ  ибни Зиёд бибаранд.  

 

                                                 

222

 . Муслим. Китобу-л-иморати, њадиси 1852. 

223

 . Тирмизї. Китобу-л-маноќиби, боби: «Маноќибул Њасани (р) ва 

Њусайни (р)», њадиси 3768. 
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ситамгорону саркашон ба набераи Паёмбари Ислом 

(с) њамла карданд ва вайро мазлумона ба шањодат 

расонданд. Агар ў дар шањри худаш менишаст ва 
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низ куштанд.  Њамчунин Умар (р) ва Усмон (р) ва Алї 

(р) ба шањодат расониданд ва инњо њама аз Њусайн (р) 
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». 

Њазрати Муњаммад (с) гуфтаааст: «Ман аз зане, 

ки фарёд мезанад ва он, ки мўяшро меканад ва он, 

ки геребонашро чок мекунад, безор њастам

221

».  

Бинобар ин, њар гоњ чунин мусибатњои сахту 

вазнин пеш меояд, мусалмон њамон чизеро бигўяд, ки 

Худованди мутаъол фармуда:  

«Аллазина изо асобатњум мусибатун ќолу инно 

лиллоњи ва инно илайњи роDиъун».  

 «Онњое, ки њар гоњ мусибате ба онњо мерасад, 

мегўянд: «Мо аз они Худо њастем  ва ба сўйи Ў боз 

мегардем». 

       (Сураи Баќара, ояти 156)  
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 Мавќеъгирии мардум дар масъалаи  

кушта шудани Њусайн (р) 
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итоъат аз ў во0иб буд, бинобар ин, бояд рањбарии 

умур, яъне хилофат ба вай супурда мешуд.  

Гурўњи саввум, ин гурўњ ањли суннат ва 0амоъат 

њастанд, инњо мўътаќиданд, ки Њусайн (р) мазлумона 

ба шањодат расидааст ва ў њокиму имом набуд ва вай 

шўришгар низ набуд, балки мазлумона ба шањодат 

расид, чунон, ки Паёмбари Ислом (с) фармуд: «Њасан 

ва Њусайн сардорони /авонони бињишт  

њастанд

223

». Зеро Њусайн (р) мехост баргардад  ё ба 

Шом пеши Язид биравад, аммо онњо ба ў и0оза 
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Язид ва кушта шудани Њусайн (р) 

 

Бисёр таърихнигорн бар ин аќидаанд, ки Язид 

ибни Муъовия  дар куштани Њусайн (р) даст надошт. 

Намехоњем аз ў дифоъ кунем ва балки њаќиќатро баён 

карданием. Язидибни Муъовия Убайдуллоњ ибни 

Зиёдро фиристод, то нагузорад, ки Њусайн (р) ба Куфа 

бирасад ва ўро ба куштани набераи Паёмбари Ислом 

(с)  дастур надода буд. Бояд гуфт, ки  худи Њусайн (р) 

нисбат ба Язид низ гумони нек дошт ва аз ин рў, 

фармуд, ки вайро бигузоранд, то пеши Язид биравад 

ва ба ў байъат кунад.   

Шайхулислом Ибни Таймия мегўяд: -«Ба 

иттифоќи ањли наќл, Язид ба куштани Њусайн (р) 

дастур надодааст ва балки ба Ибни Зиёд навишт, ки 

ба Њусайн (р) и?оза надињад, ки дар Ироќ амирї кунад 

ва ваќте Язид аз кушта шудани Њусайн (р) хабардор 

шуд, аз ин чиз дардманд ва нороњат гардид ва дар 

хонааш гиря кард ва занони онњоро асир накард, 

балки ањли байти Њусайн (р)-ро гиромї дошт ва 

онњоро ба шањрашон боз гардонид». Аммо ривоятњое, 

ки дар китобњои ањли бидъат омада, ки занони ањли 

байти Паёмбари Ислом (с)  ињонат шуданд ва онњоро 

асирї гирифта, ба Шом бурда шуданд ва эшон 

мавриди тањќиру ранQ ќарор гирифтанд. Њол он ки  

њамаи ин гуфтањо дурўѓ ва суханони бофтаанд. Дар 

асл бани Умайя бани Њошимро гиромї медоштанд, 

бинобар ин,  ваќте ЊаQQоQ ибни Юсуф бо Фотима 

духтари Абдуллоњ ибни Љаъфар издивоQ кард,  

Абдулмалик ибни Марвон инро напазируфт ва ба 

ЊаQQоQ дастур дод то ўро талоќ дињад, сипас бани 

Умайя бани Њошимро бузург ва гиромї медоштанд ва 

њаргиз зане аз бани Њошим  ба асирї гирифта 

нашудааст

224

. 

Аз ин рў,  занони њошимї, ки аз пайвандони 

Паёмбари Ислом (с) буданд,  дар он замон мўњтарам 

                                                 

224

 . Минњо'ус-суннат, 557-558- 559/5. 
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 Ва баъд ваќте Њусайн (р) омад, ње6 кас аз ањли 

Куфа аз ў дифоъ накард ба 6уз Алњур ибни Язид ва 

касоне, ки бо ў буданд, аммо ањли Куфа Њусайн (р)-ро 

танњо гузоштанд ва бинобар ин, онњоро мебинї, ки то 

ба њол бар сару синаи худ мезананд, то гуноњеро, ки 

падаронашон муртакиб шудаанд, ба гумони худ пок 

кунанд

218

. Аммора ибни Умайр мегўяд:  

- «Ваќте сари Убайдуллоњ ибни Зиёд ва ёронашро 

оварданд, сарњоро дар мас6ид ќатор гузоштанд. 

Мегўяд: 

 - «Ман ба сўйи онњо рафтам, дидам, ки мегўянд: 

 - «Омад, омад!» Ногањон дидам, ки море дар 

миёни сарњо рафт, то ин, ки ба бинии Убайдуллоњ 

ибни Зиёд даромад ва андаке он Bо монд, сипас берун 

рафт ва пинњон шуд. Сипас дубора гуфтанд, ки 

«омад, омад!» ва он мор омад ва њамон корро дубора  

ё себор анBом дод

219

». 

Ва ин интиќоми Худованди мутаъол аз марде буд, 

ки наќши боризе дар куштани Њусайн ибни Алї (р) 

дошт. Валлоњу аълам.     

 

Њукми хуру(и Њусайн (р) 

 

 Ба назари мо хуруAи Имом  Њусайн (р) њеA 

манфиъати динї ва дунявї надошт. Аз ин Aо буд, ки  

бузургони асњоби Паёмбари акрам (с)  дар он ваќт ўро 

аз рафтан ба Куфа манъ карданї шуданд, вале вай 

напазируфт.   Ин рафтани ў сабаб шуд, ки 

                                                 

218

 . Лашкари Мухтор, ки интиќоми хуни Њусайн (р)-ро гирифт, 

худро лашкари «Таввобин» номид ва ба кўтоњии худ, ки дар њаќќи 

Њусайн (р) карда буданд, эътироф карданд ва ин оѓози зуњур шиъа 

мазњаби сиёсї буд, аммо зуњури шиъа ба унвони як мазњаби 

эътиќодї ва фиќњї хеле баъдњо оѓоз  ёфт ва баъди мунќариз 

шудани давлати бани Умайя шиъа чун мазњаби эътиќодии фиќњї 

сохта шуд. 

219

 . Тирмизї.  Китобу-л-маноќиби, боби «Маноќибул-Хасани (р)  

вал-Њусайни (р)», њадиси 3870 ва санади он сањењ аст.  
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бофтаву хурофот њастанд ва санади сањење надоранд 

ва њатто санади заъифе њам надоранд ва ё бо 

санадњои ќотеъона аз касоне ривоят шудаанд, ки дар 

замони он воќеъа набудаанд, балки дурўѓњое њастанд, 

ки барои тањрики эњсосот гуфта шудаанд. 

Абура@ои Аторудї мегўяд:  

- «Њамсояе аз ќабилаи Балња1ин доштем, ки  ба 

Куфа омад ва гуфт: -Дар бораи ин фосиќ ва 

фарзанди фосиќ чї мегўед: (Манзураш Њусайн ибни 

Алї (р) буд, ки ўро фосиќ фарзанди фосиќ мехонд).  

Аторудї мегўяд: -Он гоњ Худованд ду ситора аз 

осмон бар ў зад ва чашмоњояш кўр шуданд

216

». 

Ибни Аббос (р) мегўяд: -«Паёмбар (с)-ро  дар хоб 

дидам, ки  ба њангоми зўњр мўйњояш жулида ва 

ѓуборолуд буд ва шишае њамроњ дошт, ки дар он хун 

буд, ки ў онро 1амъоварї мекард. Гуфтам: -Эй 

Паёмбари Худо (с), ин чист? Фармуд: -«Хуни Њусайн 

(р) ва ёронаш аст, аз аввали рўз аз пайи он њастам». 

Аммор ривояткунандаи њадис мегўяд: «-Мо онро ба 

хотир доштем ва дидем, ки ў дар њамон рўз кушта 

шуд…

217

». 

Ва Ибни Аббос (р) аз њамаи мардум бењтар 

Расули акрам (с)-ро мешинохт ва ин гуна Њусайн ибни 

Алї (р) кушта шуд ва касе, ки фармони ќатли ўро дод, 

Убайдуллоњ ибни Зиёд буд, аммо баъд аз муддати 

кўтоње кушта шуд. Вайро Мухтор ибни Абуубайд ба 

интиќоми Њусайн (р) кушт. Мухтор аз касоне буд, ки аз 

њимоят кардани Муслим ибни Аќил даст кашиданд. 

Бинобар ин, ањли Куфа мехостанд аввал аз худашон 

интиќом бигиранд, зеро онњо Муслим ибни Аќилро 

танњо гузоштанд то он, ки ў кушта шуд ва ње@ кас аз 

онњо коре накард. 

                                                 

216

 . Алмўъ&аму-л-кабир, 112/3, њадиси 2831 ва санади он сањењ 

аст.  

217

 . Фазоилу-с-сањоба,  778/2, њадиси 1380 ва санади  он сањењ  

аст. 

 199 

ва гиромї ба шумор мерафтанд ва он чї мегўянд, ки 

Язид занони ањли байтро ба асирї гирифт ва ба 

унвони асири <ангї онњоро каниз ќарор дод, ботил ва 

дурўѓ аст ва он чї гуфтанд, ки сари Њусайн (р) пеши 

Язид фиристода шуд, низ воќеъият надорад, балки 

сари Њусайн (р) назди Убайдуллоњ ибни Зиёд дар 

Куфа монд ва Њусайн (р) дафн шуд ва ќабри ў маълум 

нест, вале машњур аст, ки ў дар Карбало, дар њамон 

мавъеъи ба шањодат расида  ба хок супорида 

шудааст.    

 

Мавќеъи ањли суннат дар бораи Язид 

ибни Муъовия 

 

Муњимтарин рўйдоди даврони Язид воќеъаи 

Њурра ва <анг бо Абдуллоњ ибни Зубайр ва куштани 

Њусайн ибни Алї (р) буд. Ба хотири ин корњо баъзењо 

лаънат фиристодан бар Язид ибни Муъовияро <оиз 

медонанд ва баъзењо онро <оиз намедонанд ва 

касоне, ки лаънат фиристодан бар Язид  ибни 

Муъовияро <оиз медонанд, бояд се чизро собит 

кунанд: 

Аввал,  собит кунанд, ки  Язид фосиќ будааст. 

Дуввум,  бояд собит шавад, ки ў аз он фисќ тавба 

накардааст, зеро кофир ваќте тавба кунад, Худованд 

тавбаи ўро ќабул мекунад, пас чї бирасад ба фосиќ. 

Саввум, бояд собит кунанд, ки лаънат 

фиристодан бар фарди муайян <оиз аст. Лаънат 

фиристодан бар мурдае, ки Худо ва Паёмбараш (с) 

ўро лаънат накардаанд, <оиз нест, зеро ваќте 

Абу<ањлро носазо гуфтанд, Паёмбар (с) фармуд: 

«Мурдањоро носазо нагўед, онњо ба он чї 

кардаанд, расидаанд

225

». 

Ва асоси дини илоњї бар пояи дашном ва носазо 

нест, балки Ислом бар хубињои ахлоќї устувор аст. 

                                                 

225

 . Бухорї.  Китобу-л-.аноизи, боби «Мо юнњо ъан саббил-

амвоти», њадиси 1393. 
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Бинобар ин, дашном ва носазо гуфтан аз дини Ислом 

нест, балки Паёмбари Худо (с) мефармояд: «Носазо 

гуфтан ба мусалмон фисќ аст ва 2ангидан бо ў 

куфр аст

226

». 

Пас носазо гуфтан ба мусалмон фисќ ва гуноњ аст 

ва ње@ кас нагуфта, ки Язид аз дини мубини Ислом 

хори@ аст, балки нињояти он чї дар бораи ў гуфтаанд, 

ин аст, ки ў фосиќ аст ва фисќи ў чунонки гуфтем, 

бояд собит шавад ва Худованди мутаъол онро 

медонад, балки Паёмбар (с) фармуд: «Аввалин 

лашкаре, ки бо шањри Ќайсар ме2ангад, бахшида 

шудаанд

227

». 

Ва ин лашкарро Язид ибни Муъовия фармондењї 

мекард ва гуфта мешавад, ки бузургони сањоба (р), 

монанди Ибни Умар, Ибни Зубайр, Ибни Аббос ва 

Абуайюб дар ин маърака ва набард њамроњи ў буданд 

ва ин @анг дар соли 49-њи@рї рух дод. 

Ибни Касир мегўяд: -«Язид ибни Муъовия дар 

ин, ки ба фармондењи худ - Муслим ибни Уќба 

дастур дод, ки то се рўз њурмати Мадинаро 

бишканад, ки афроди зиёде аз асњоб (р) ва 

фарзандонашон дар ин воќеъа, ки ба Њурра 

маъруф аст, кушта шуданд, хатои бисёр бузурге 

кард

228

. 

Ва хулоса ин, ки кор ва ќазияи Язид бо Худованд 

аст ва Ў таъоло бењтар медонад ва њамон тавре, ки 

Зањабї мегўяд: -«Ўро носазо намегўем ва ўро дўст 

њам намедорем

229

». 

 

 

 

 

                                                 

226

 . Бухорї.  Китобу-л –имон,  боби «Хавфул-мўъмини  ъан яњбата 

ъамалуњу», њадиси 480, Муслим. Китобул-имон, њадиси 116. 

227

 . Бухорї.  Китобу-л-Dињод, боби «Мо ќила фи ќитолир-рум», 

њадиси 2934.  

228

 . Албидоя ван-нињоя,  225/8. 

229

 . Сияри иъломун-нубало,  36/4. 
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Алї ва Усмон ибни Алї ва Абубакр ибни Њасан дар 

ин 2анг дар дифоъ аз Њусайн (р) кушта шудаанд, 

аммо ањли бидъат аз онњо ёде намекунанд ва 

ваќте ба наворњояшон гўш мекунем ва китобњоеро, 

ки  дар мавриди кушта шудани Њусайн (р) таълиф 

кардаанд, мехонем, ёде аз ин шањидон нашудааст 

ва њатто онњо намегўянд, ки Алї ибни Абутолиб (р) 

номњоии фарзандонашро Абубакр ва Умар ва 

Усмон гузоштааст ва ње2 гоњ њозир нестанд, ки 

бигўянд, ки Њасан номи фарзандашро Абубакр 

гузоштааст ва ин чизи бисёр а2ибе аст. 

Умми Салама мегўяд: -Љабраил (а) пеши 

Паёмбари Ислом (с) буд ва Њусайн (р) пеши ман буд 

ва гиря кард. Ман ўро гузоштам ва ў назди Паёмбар 

(с) рафт ва ба он њазрат (с)  наздик шуд. Љабраил (а) 

гуфт: -Эй Муњаммад (с),  оё ўро дўст медорї?  

Фармуд: -Бале! Гуфт: -Уммати ту ўро хоњанд кушт 

ва агар мехоњї хоки заминеро, ки ў дар он кушта 

мешавад, ба ту нишон дињам? Паёмбари Ислом (с) 

изњори ризоият кард ва    он гоњ Љабраил (а) он 

мавзеъро ба вай (с) нишон дод, кион сарзамини 

Карбало буд

214

. Ва Умми Салама мегўяд: -Ваќте 

Њусайн (р) кушта шуд, садои 5инњоро мешунидам, ки 

барои ў гиря мекарданд

215

. 

Дар њаќиќат, ба шањодат расидани набераи 

Расули акрам (с) ва дигар ањли байти ў фоAеъаи басо 

вазнин ва нангин дар таърих  аст, ки мо онро эътироф 

дорем ва ќотилонашонро  сахт мањкум месозем, аммо 

он чи, ки ривоят шуда, ки аз осмон хун меборид ва 

рўйи деворњо хун буд ва њар сангеро, ки 

мебардоштанд, зери он хун буд ва њар гўсфандеро, ки 

сар мебуриданд, њамаи он хун мешуд, инњо њама 

                                                 

214

 . Фазоилу-с-сањоба, 782/2, њадиси 1391, њадиси машњурест, 

аммо њамаи тарикњое, ки онро аз Умми Салама наќл кардаанд, 

заъиф њастанд. 

215

 . Фазоилус-сањоба, 766/2, њадиси 1373 ва санади он њасан аст. 
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вале намегўем, ки онњо маъсум, яъне бегуноњ буданд, 

зеро онњо низ инсон буданд ва Паёмбар (с) 

мефармояд:  - «Њамаи фарзандони одам хатокор 

њастанд

237

». 

Бинобар ин, сањобагони Расули акрам (р) низ аз 

фарзандони Одам (а) њастанд ва мумкин аст, хато аз 

онњо сар зада бошад, гарчи иштибоњот ва хатоњои 

эшон дар дарёи некињояшон пўшида ва пинњон 

мемонад. 

Ибни Абдулбирр мегўяд: -«Ањли њаќ, яъне ањли 

суннат ва =амоъат и=моъ кардаанд, ки њамаи 

сањобагон одил ва дурусткор њастанд

238

». 

Ибни ЊаGари Асќалонї мегўяд: -«Ањли суннат 

њама бар ин иттифоќ доранд, ки њамаи сањобагон 

(асњоб)  одил ва дурусткоранд ва дар ин маврид 

=уз афроде аз ањли бидъат касе мухолифат 

накардааст

239

». 

Њамчунин Ироќии Љувайнї, Ибни Салоњ, Ибни 

Касир ва касони дигаре наќл кардаанд, ки мусалмонон 

бар ин иGмоъ доранд, ки њамаи асњоб (сањобагон) 

одил ва дурусткор њастанд

240

. 

Хатиби Баѓдодї мегўяд, ки агар Худованди 

мутаъол чизе дар мавриди  онњо намегуфт, боз њам 

њиGрат ва Gињод ва Gонфидоии онњо барои дини 

мубини Ислом ва  сарфи амвол дар роњи Худо ва 

Gангидан бо падарону бародарон ва хайрхоњї дар 

роњи дин ва ќуввати имон ва яќин, далели ќатъї барои 

адолати онњост ва бояд ба покии онњо ва ин, ки онњо 

аз њамаи покон ва дурусткороне, ки баъд аз онњо то 

                                                 

237

 . Ањмад. Муснад,  198/3. 

238

 . Ал-иттиъоб , 8/1 

239

 . Ал-исоба, 17/1. 

240

 . Барои шарњи бештар ба китоби «Сањобату-р-расулуллоњ фил-

китоби вас-суннати», боби чањорум бањси «Адолатус сањобати» 

муроDиъат кунед.                                                                                                     

 201 

 

 

 

 

 

 

ФАСЛИ САВВУМ 

 

Адолати сањобагон (р) 

 

 «Сањоба» дар луѓат маънињое дорад, ки њама бар 

мењвари њамроњї  ва итоъат давр мезананд

230

.  

«Сањоба» дар истилоњ, яъне касе ки Паёмбари 

Ислом (с)-ро дидаву њамсўњбат шуда ва ба ў имон 

доштааст ва дар дини мубини Ислом вафот 

кардааст

231

».  Ва таърифњои дигаре низ барои 

калимаи «сањоба» ироъа кардаанд. 

Сањобагони Паёмбари акрам (с) ва дар маќом ва 

фазл аз  якдигар мутафовит њастанд ва фарќ 

мекунанд, вале  адолат ва дурусткории оэшон як амри 

ошкор ва ќабулшуда назди ањли суннат ва Gамоъат 

мебошад ва ќавли уламои ањли суннат дар бораи 

адолати сањобагони њазрати Муњаммад (с) баён хоњад 

шуд. Худованди мутаъол дар Ќуръони маGид 

мефармояд: 

  

«Лаќад разияллоњу ъанил-мўъминина из 

юбойиъунака тањташ-ша<арати фаъалима мо фи 

ќулубињим фаанзалас-сакината ъалайњим ва 

асобањум фатњан ќарибан.»  

 

«Худованд аз мўъминон, њангоме дар зери он 

дарахт (Байъату-р-Ризвон, ки бар сулњи Њудайбия 

                                                 

230

 . Лисону-л-араб, 519/1. 

231

 . Ал-исобат , 10/1. 
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ан"ом шуд), бо ту байъат карданд, розї ва хушнуд 

шуд, Худованд ончиро дар даруни дилњояшон (аз 

имон ва садоќат) нуњуфта буд, медонист, аз ин рў, 

оромиш ба дилњояшон нозил кард ва пирўзии 

наздике (яъне фатњи Хайбар) ба унвони подош 

насиби онњо фармуд». 

                                    (Сураи Фатњ, ояти 18).  

 

Худованди бузург ва тавоно дар ин ояти шарифа 

баён намудааст, ки  аз мўъминоне, ки зери дарахт бо 

Паёмбар (с) байъат карданд, розї ва хушнуд аст, зеро 

Худованди мутаъол имон ва садоќатеро, ки дар 

дилњои эшон нуњуфта буд, медонист, бинобар ин, 

оромишро бар онњо фуруд овард. Пас дар ин Hо 

Худованди бузург ба садоќат ва ростии имони ин 

ќавме, ки дар зери дарахт бо Паёмбар (с) байъат 

кардаанд, гувоњї медињад. 

Ва Паёмбар (с) фармуд: «Аз касоне, ки зери 

дарахт байъат кардаанд ње4 кас ба 4ањаннам 

намеравад, магар соњиби шутури сурх

232

». 

Ва соњиби шутури сурх фарде аз мунофиќон ба 

номи АлHид ибни Ќайс буд, ки њамроњи Паёмбари 

акрам (с) берун омада буд. Теъдоди касоне, ки зери 

дарахт бо Муњаммад (с) байъат карданд, њазору 

чањорсад нафар буданд ва гуфтаанд, ки њазору 

панHсад нафар буданд. Худованди тавоно ба имони 

инњо гувоњї дод ва собит кард, ки дилњои инњо 

монанди зоњирашон аст ва њеH мунофиќе дар миёни 

онњо нест, ба Hуз як нафар, ки Паёмбари Ислом (с) 

ўро муаррифї кардааст ва он мунофиќ бо  Ў (с)  

њамроњ буд, аммо дар байъат њозир нашуд ва бо 

Расули акрам (с) байъат накард ва Худованди 

мутаъол дар ин маврид мефармояд:  

                                                 

232

 . Тирмизї. Китобул-маноќиби, боби «Фи фазли ман бояъа 

тањташ-ша:арати», њадиси 3863 ва асли ин ривоят дар Муслим,  

китоби «Фазоилус-сањобати», њадиси 1496. 
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мардум гувоњ бошед ва Паёмбар (с) бар шумо 

гувоњ аст». 

                                (Сураи Баќара, ояти 143) 

 

Сипас Паёмбар (с) дар тафсири ин оят фармуд:  

- «Васат ва миёнаравї,  яъне адолат ва 

дурусткорї

235

». 

Пас Паёмбари акрам (с) худаш васат ва 

миёнравиро ба дурусткорї ва адолат тафсир 

менамояд, бинобар ин, Худованди бузург худаш 

таъйид мекунад, ки ин уммат, уммати одиле аст ва 

Худованди тавоно ва таъоло онро дуруст ва рост 

намудааст. 

Њамчунин аз корњое, ки ба сурати иKмолї ва куллї 

бар адолати сањобагон (асњоб) (р) далолат мекунад, 

ин аст, ки уламои исломї ривоятњоеро, ки асњоби 

Паёмбари Ислом (с) ривоят кардаанд,  баррасї 

намудаанд ва њатто як сањобаро наёфтаанд, ки дурўѓе 

ба Паёмбари Ислом (с) нисбат дода бошад. Бо вуKуди 

он, ки дар охири даврони сањобагон (р) бидъатњои 

ќадария, хавориK ва шиъа ва ѓайра ривоK ёфт, аммо 

њеK касе аз сањобагон ба ин фирќањо гароиш 

надоштаанд ва аз онњо набудаанд ва ин далеле њаст 

бар он, ки Худованд онњоро баргузида ва барои 

њамроњии Паёмбараш (с) интихоб кардааст

236

. 

Акнун бояд ба амри муњиме гўшзад кард ва он ин 

ки адолат ба маънои исмат нест ва мо гарчи мўътаќид 

ба адолати сањобагони Паёмбарти акрам (с) њастем, 

                                                 

235

 . Бухорї.  Уитобу-т-тафсир,  боби «Ва казолика 6аъалнокум 

умматан васатан», њадиси 4487. 

236

 . Абдуллоњ ибни Масъуд  мегўяд: «Худованд ба дилњои 

бандагон нигоњ кард, пас дид, ки ќалби Муњаммад (с) аз дилњои 

њамаи бандагон бењтар аст, бинобар ин Ў (с)-ро интихоб кард ва 

ба пайѓамбарї фиристод ва баъд аз ќалби Муњаммад (с) бењтарин 

ќалбњо, дилњои асњоби ў (с) буд, бинобар ин, Худованд онњоро 

вазироне барои Пайѓамбараш (с) гардонид. «Муснад»-и Ањмад, 

379/1. 
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мубини Ислом баргаштаанд. .

233

 Агар онњо дар њаќиќат  

њама муртад шуда бошанд ва фаќат се нафар боќї 

монда бошад, ње9 гоњ  Худованди мутаъол дар бораи 

эшон намегуфт, ки  бењтарин уммате њастанд, ки ба 

манфиъати инсонњо офарида шудаанд.  

Ва Паёмбари акрам (с) мефармояд:  

- «Сањобагони маро носазо нагўед, савганд ба 

касе, ки 5онам дар дасти Ўст, агар касе аз шумо ба 

андозаи кўњи Уњуд тилло нафаќа кунад, ба андозаи 

як мушт ё ними мушти онњо нахоњад расид

234

». 

Ва боз Паёмбар (с) фармуд:  

- «Рўзи ќиёмат Нўњ (а) фаро хонда мешавад, ў 

мегўяд: Парвардигоро, њозирам. Худованди мутаъол  

ба ў мегўяд:  

- Оё паёми Маро расондї?  

Мегўяд: Бале!  

Он гоњ ба уммати Нўњ (а) гуфта мешавад, ки оё 

Нўњ (а) паёми  

илоњиро ба шумо расонид?  

Мегўянд:  

- Бимдињандае назди мо наёмадааст.  

Худованд ба Нўњ (а) мегўяд:  

- Чї касе барои ту гувоњї медињад, ки паёми 

илоњиро ба онњо расонидаї? 

Нўњ (а) мегўяд:  

- Муњаммад (с) ва уммати ў. 

 Ва он гоњ Паёмбар (с) ва уммат барои Нўњ (а) 

гувоњї медињанд» ва Паёмбар (с) фармудаанд, ки дар 

ин оят њамин гувоњї баён шудааст: 

 «Ва казолика *аъалнокум умматан васатан 

литакуну шуњадоа ъалан-носи ва якунар-расулу 

ъалайкум шањидан.»  

«Шуморо уммати миёнае ќарор додем (дар 

њадди эътидол, миёни ифрот ва тафрит), то бар 

                                                 

233

 . Усули Кофї,  244/2. 

234

 . Муслим.  Фазоилус-сањоба, њадиси 254. 
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«Ва мо лакум алло тунфиќу фи сабилиллоњи 

ва лиллоњи миросус-самовоти вал-арзи, ло яставї 

минкум ман анфаќа мин ќаблилфатњи ва ќотала, 

улоика аъзаму дара9атан минал-лазина анфаќу 

мин баъду ва ќоталу ва кулан ваъадаллоњул-

њусно, валлоњу бимо таъамалуна хабирун.»   

 

 «Чї узре барои шумост, ки дар роњи Худо 

нафаќа намекунед дар њоле мероси осмонњо ва 

замин њама аз они Худост (ва касе чизеро бо худ 

намебарад)! Касоне, ки пеш аз пирўзии фатњи 

Макка нафаќа карданд ва 5ангиданд (бо касоне, ки 

пас аз пирўзї нафаќа карданд), яксон нестанд. Онњо 

баландмаќомтар аз касоне њастанд, ки баъд аз 

фатњи Макка  нафаќа намуданд ва 5ињод карданд 

ва Худованд ба њарду ваъдаи нек дода ва Худо ба 

он чї ан5ом медињед, огоњ аст ва подоши онро ба 

шумо хоњад дод». 

 

                                     (Сураи Њадид, ояти 10) 

 

Яъне ба касоне, ки пеш аз фатњ нафаќаву хайр 

кардаанд ва дар роњи Худо 9ангидаанд, ваъдаи нек  

додаст ва њамчунин касонеро, ки баъд аз фатњи Макка 

молњои худро бахшида ва дар роњи Худо 9ангидаанд, 

ваъдаи нек додааст ва мисдоќи ин гуфтаи илоњист, ки 

мефармояд: 

 

 «Иннал-лазина сабаќат лањум миннал - њусно 

улоика ъанњо мубъадуна, ло ясмаъуна њасисањо 

ва њум фи маштањат анфусуњум холидуна. Ло 

яњзунуњумул-фазаъул акбару ва татталаќоумул-

малоикату њозо явмукумул-лази кунтум туъадуна.»  

«(Аммо) касоне, ки аз пеш ваъдаи нек аз сўи Мо 

ба онњо дода  шуда (мўъминони солењ), аз он дур 

нигоњ дошта мешаванд. Онњо садои оташи дўзахро 
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намешунаванд ва дар ончи дилашон бихоњад, 

2овидона дар неъмат њастанд, вањшати бузург 

онњоро андўњгин намекунад ва фариштагон ба 

истиќболашон меоянд (ва мегўянд:) «Ин њамон рўзе 

аст, ки ба шумо ваъда дода мешуд». 

 

                          (Сураи Анбиё, оёти 101-103) 

  

Ин њама шањодат ва гувоњии илоњї барои њамаи 

сањобагон аст, касоне, ки пеш аз фатњ имон оварда ва 

нафаќа кардаанд ва касоне, ки баъд аз фатњи Макка 

имон оварда ва нафаќа кардаанд. Ва Худованди 

мутаъол дар баёни мањали сарфи моли ѓанимат 

мегўяд: 

«Лилфуќароил-муњо2иринал-лазина ухри2у 

мин диёрињим ва амволињим ябтаѓуна фазлан 

миналлоњи ва ризвонан ва янсуруналлоња ва 

расулању, улоика њумус-содиќуна»  

 

 «Ин амвол барои фаќирони муњо2ире аст, ки 

аз хона ва кошона ва амволи худ берун ронда 

шуданд, онњо фазли Худованд ва ризои Ўро 

металабанд ва Худо ва Расулашро ёрї мекунанд, 

онњо росгўёнанд». 

 

                                    (Сураи Њашр, ояти 8) 

 

Худованди мутаъол њолати дилњои эшонро баён 

месозад ва мегўяд, ки онњо хушнуданд ва фазли Ўро 

мехоњанд, дар Ќуръони карим мефармояд: 

 «Валлазинат-табаввауд-дора вал-имона мин 

ќаблињим юњиббуна ман њо2ара илайњим вало 

я2идуна фи судурињим њо2атан миммо уту ва 

юьсируна ъало анфусињим ва лав кона бињим 

хасосатун ва ман юќа шуњња нафсињи, фаулоика 

њуммул-муфлињуна»  
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 «Ва барои касоне аст, ки дар ин саро 

(сарзамини Мадина) ва дар сарои имон пеш аз 

муњо2ирон иќомат карданд, њар мусалмонеро ба 

сўяшон њи2рат кунад,  дўст доранд ва дар дили 

худ ниёзе ба он чї ба муњо2ирон додашуда, эњсос 

намекунанд ва онњоро бар худ муќаддам 

медоранд, њарчанд худашон бисёр ниёзманд 

бошанд ва касоне ки аз бухл ва њирси нафси худ 

боздошта шудаанд, растагорон њастанд». 

 

(Сураи Њашр, ояти 9) 

 

Ва Худованди мутаъол дар бораи уммати њазрати 

Муњаммад (с) дар каломи муќаддаси  худ  мегўяд:  

«Кунтум хайра умматин ухри2ат линноси 

таьмуруна билмаъруфи ва танањавна ъанил-

мункари ва туьминуна биллоњи ва лав омана 

ањлул-китоби лакона хайран лањум, минњумул-

мўьминуна ва аксаруњумул-фосиќуна.»  

 

«Шумо бењтарин уммате будед, ки ба 

манфиъати инсонњо офарида шудаанд, (чунки) амр 

ба маъруф ва нањйи аз мункар мекунед ва ба Худо 

имон доред ва агар ањли Китоб (ба чунин барнома 

ва ойини дурахшоне) имон оваранд, барои онњо 

бењтар аст! (Вале танњо) иддаи каме аз онњо 

боимон њастанд ва бештари онњо фосиќанд (ва 

хори> аз итоъати Парвардигор)». 

 

(Сураи Оли Имрон, ояти 110) 

 

Оё имкон дорад, ки ин уммате, ки Худованди 

бузург ва тавоно мегўяд, бењтарин уммат аст, ба гунае 

бошад, ки аз баъзе аз фирќањои гумроњ мегўянд, ки 

муњоVирон ва ансор, ба Vуз се нафар, њама аз дини 
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намешунаванд ва дар ончи дилашон бихоњад, 

2овидона дар неъмат њастанд, вањшати бузург 

онњоро андўњгин намекунад ва фариштагон ба 

истиќболашон меоянд (ва мегўянд:) «Ин њамон рўзе 

аст, ки ба шумо ваъда дода мешуд». 

 

                          (Сураи Анбиё, оёти 101-103) 

  

Ин њама шањодат ва гувоњии илоњї барои њамаи 

сањобагон аст, касоне, ки пеш аз фатњ имон оварда ва 

нафаќа кардаанд ва касоне, ки баъд аз фатњи Макка 

имон оварда ва нафаќа кардаанд. Ва Худованди 

мутаъол дар баёни мањали сарфи моли ѓанимат 

мегўяд: 

«Лилфуќароил-муњо2иринал-лазина ухри2у 

мин диёрињим ва амволињим ябтаѓуна фазлан 

миналлоњи ва ризвонан ва янсуруналлоња ва 

расулању, улоика њумус-содиќуна»  

 

 «Ин амвол барои фаќирони муњо2ире аст, ки 

аз хона ва кошона ва амволи худ берун ронда 

шуданд, онњо фазли Худованд ва ризои Ўро 

металабанд ва Худо ва Расулашро ёрї мекунанд, 

онњо росгўёнанд». 

 

                                    (Сураи Њашр, ояти 8) 

 

Худованди мутаъол њолати дилњои эшонро баён 

месозад ва мегўяд, ки онњо хушнуданд ва фазли Ўро 

мехоњанд, дар Ќуръони карим мефармояд: 

 «Валлазинат-табаввауд-дора вал-имона мин 

ќаблињим юњиббуна ман њо2ара илайњим вало 

я2идуна фи судурињим њо2атан миммо уту ва 

юьсируна ъало анфусињим ва лав кона бињим 

хасосатун ва ман юќа шуњња нафсињи, фаулоика 

њуммул-муфлињуна»  
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 «Ва барои касоне аст, ки дар ин саро 

(сарзамини Мадина) ва дар сарои имон пеш аз 

муњо2ирон иќомат карданд, њар мусалмонеро ба 

сўяшон њи2рат кунад,  дўст доранд ва дар дили 

худ ниёзе ба он чї ба муњо2ирон додашуда, эњсос 

намекунанд ва онњоро бар худ муќаддам 

медоранд, њарчанд худашон бисёр ниёзманд 

бошанд ва касоне ки аз бухл ва њирси нафси худ 

боздошта шудаанд, растагорон њастанд». 

 

(Сураи Њашр, ояти 9) 

 

Ва Худованди мутаъол дар бораи уммати њазрати 

Муњаммад (с) дар каломи муќаддаси  худ  мегўяд:  

«Кунтум хайра умматин ухри2ат линноси 

таьмуруна билмаъруфи ва танањавна ъанил-

мункари ва туьминуна биллоњи ва лав омана 

ањлул-китоби лакона хайран лањум, минњумул-

мўьминуна ва аксаруњумул-фосиќуна.»  

 

«Шумо бењтарин уммате будед, ки ба 

манфиъати инсонњо офарида шудаанд, (чунки) амр 

ба маъруф ва нањйи аз мункар мекунед ва ба Худо 

имон доред ва агар ањли Китоб (ба чунин барнома 

ва ойини дурахшоне) имон оваранд, барои онњо 

бењтар аст! (Вале танњо) иддаи каме аз онњо 

боимон њастанд ва бештари онњо фосиќанд (ва 

хори> аз итоъати Парвардигор)». 

 

(Сураи Оли Имрон, ояти 110) 

 

Оё имкон дорад, ки ин уммате, ки Худованди 

бузург ва тавоно мегўяд, бењтарин уммат аст, ба гунае 

бошад, ки аз баъзе аз фирќањои гумроњ мегўянд, ки 

муњоVирон ва ансор, ба Vуз се нафар, њама аз дини 
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мубини Ислом баргаштаанд. .

233

 Агар онњо дар њаќиќат  

њама муртад шуда бошанд ва фаќат се нафар боќї 

монда бошад, ње9 гоњ  Худованди мутаъол дар бораи 

эшон намегуфт, ки  бењтарин уммате њастанд, ки ба 

манфиъати инсонњо офарида шудаанд.  

Ва Паёмбари акрам (с) мефармояд:  

- «Сањобагони маро носазо нагўед, савганд ба 

касе, ки 5онам дар дасти Ўст, агар касе аз шумо ба 

андозаи кўњи Уњуд тилло нафаќа кунад, ба андозаи 

як мушт ё ними мушти онњо нахоњад расид

234

». 

Ва боз Паёмбар (с) фармуд:  

- «Рўзи ќиёмат Нўњ (а) фаро хонда мешавад, ў 

мегўяд: Парвардигоро, њозирам. Худованди мутаъол  

ба ў мегўяд:  

- Оё паёми Маро расондї?  

Мегўяд: Бале!  

Он гоњ ба уммати Нўњ (а) гуфта мешавад, ки оё 

Нўњ (а) паёми  

илоњиро ба шумо расонид?  

Мегўянд:  

- Бимдињандае назди мо наёмадааст.  

Худованд ба Нўњ (а) мегўяд:  

- Чї касе барои ту гувоњї медињад, ки паёми 

илоњиро ба онњо расонидаї? 

Нўњ (а) мегўяд:  

- Муњаммад (с) ва уммати ў. 

 Ва он гоњ Паёмбар (с) ва уммат барои Нўњ (а) 

гувоњї медињанд» ва Паёмбар (с) фармудаанд, ки дар 

ин оят њамин гувоњї баён шудааст: 

 «Ва казолика *аъалнокум умматан васатан 

литакуну шуњадоа ъалан-носи ва якунар-расулу 

ъалайкум шањидан.»  

«Шуморо уммати миёнае ќарор додем (дар 

њадди эътидол, миёни ифрот ва тафрит), то бар 

                                                 

233

 . Усули Кофї,  244/2. 

234

 . Муслим.  Фазоилус-сањоба, њадиси 254. 
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«Ва мо лакум алло тунфиќу фи сабилиллоњи 

ва лиллоњи миросус-самовоти вал-арзи, ло яставї 

минкум ман анфаќа мин ќаблилфатњи ва ќотала, 

улоика аъзаму дара9атан минал-лазина анфаќу 

мин баъду ва ќоталу ва кулан ваъадаллоњул-

њусно, валлоњу бимо таъамалуна хабирун.»   

 

 «Чї узре барои шумост, ки дар роњи Худо 

нафаќа намекунед дар њоле мероси осмонњо ва 

замин њама аз они Худост (ва касе чизеро бо худ 

намебарад)! Касоне, ки пеш аз пирўзии фатњи 

Макка нафаќа карданд ва 5ангиданд (бо касоне, ки 

пас аз пирўзї нафаќа карданд), яксон нестанд. Онњо 

баландмаќомтар аз касоне њастанд, ки баъд аз 

фатњи Макка  нафаќа намуданд ва 5ињод карданд 

ва Худованд ба њарду ваъдаи нек дода ва Худо ба 

он чї ан5ом медињед, огоњ аст ва подоши онро ба 

шумо хоњад дод». 

 

                                     (Сураи Њадид, ояти 10) 

 

Яъне ба касоне, ки пеш аз фатњ нафаќаву хайр 

кардаанд ва дар роњи Худо 9ангидаанд, ваъдаи нек  

додаст ва њамчунин касонеро, ки баъд аз фатњи Макка 

молњои худро бахшида ва дар роњи Худо 9ангидаанд, 

ваъдаи нек додааст ва мисдоќи ин гуфтаи илоњист, ки 

мефармояд: 

 

 «Иннал-лазина сабаќат лањум миннал - њусно 

улоика ъанњо мубъадуна, ло ясмаъуна њасисањо 

ва њум фи маштањат анфусуњум холидуна. Ло 

яњзунуњумул-фазаъул акбару ва татталаќоумул-

малоикату њозо явмукумул-лази кунтум туъадуна.»  

«(Аммо) касоне, ки аз пеш ваъдаи нек аз сўи Мо 

ба онњо дода  шуда (мўъминони солењ), аз он дур 

нигоњ дошта мешаванд. Онњо садои оташи дўзахро 
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ан"ом шуд), бо ту байъат карданд, розї ва хушнуд 

шуд, Худованд ончиро дар даруни дилњояшон (аз 

имон ва садоќат) нуњуфта буд, медонист, аз ин рў, 

оромиш ба дилњояшон нозил кард ва пирўзии 

наздике (яъне фатњи Хайбар) ба унвони подош 

насиби онњо фармуд». 

                                    (Сураи Фатњ, ояти 18).  

 

Худованди бузург ва тавоно дар ин ояти шарифа 

баён намудааст, ки  аз мўъминоне, ки зери дарахт бо 

Паёмбар (с) байъат карданд, розї ва хушнуд аст, зеро 

Худованди мутаъол имон ва садоќатеро, ки дар 

дилњои эшон нуњуфта буд, медонист, бинобар ин, 

оромишро бар онњо фуруд овард. Пас дар ин Hо 

Худованди бузург ба садоќат ва ростии имони ин 

ќавме, ки дар зери дарахт бо Паёмбар (с) байъат 

кардаанд, гувоњї медињад. 

Ва Паёмбар (с) фармуд: «Аз касоне, ки зери 

дарахт байъат кардаанд ње4 кас ба 4ањаннам 

намеравад, магар соњиби шутури сурх

232

». 

Ва соњиби шутури сурх фарде аз мунофиќон ба 

номи АлHид ибни Ќайс буд, ки њамроњи Паёмбари 

акрам (с) берун омада буд. Теъдоди касоне, ки зери 

дарахт бо Муњаммад (с) байъат карданд, њазору 

чањорсад нафар буданд ва гуфтаанд, ки њазору 

панHсад нафар буданд. Худованди тавоно ба имони 

инњо гувоњї дод ва собит кард, ки дилњои инњо 

монанди зоњирашон аст ва њеH мунофиќе дар миёни 

онњо нест, ба Hуз як нафар, ки Паёмбари Ислом (с) 

ўро муаррифї кардааст ва он мунофиќ бо  Ў (с)  

њамроњ буд, аммо дар байъат њозир нашуд ва бо 

Расули акрам (с) байъат накард ва Худованди 

мутаъол дар ин маврид мефармояд:  

                                                 

232

 . Тирмизї. Китобул-маноќиби, боби «Фи фазли ман бояъа 

тањташ-ша:арати», њадиси 3863 ва асли ин ривоят дар Муслим,  

китоби «Фазоилус-сањобати», њадиси 1496. 
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мардум гувоњ бошед ва Паёмбар (с) бар шумо 

гувоњ аст». 

                                (Сураи Баќара, ояти 143) 

 

Сипас Паёмбар (с) дар тафсири ин оят фармуд:  

- «Васат ва миёнаравї,  яъне адолат ва 

дурусткорї

235

». 

Пас Паёмбари акрам (с) худаш васат ва 

миёнравиро ба дурусткорї ва адолат тафсир 

менамояд, бинобар ин, Худованди бузург худаш 

таъйид мекунад, ки ин уммат, уммати одиле аст ва 

Худованди тавоно ва таъоло онро дуруст ва рост 

намудааст. 

Њамчунин аз корњое, ки ба сурати иKмолї ва куллї 

бар адолати сањобагон (асњоб) (р) далолат мекунад, 

ин аст, ки уламои исломї ривоятњоеро, ки асњоби 

Паёмбари Ислом (с) ривоят кардаанд,  баррасї 

намудаанд ва њатто як сањобаро наёфтаанд, ки дурўѓе 

ба Паёмбари Ислом (с) нисбат дода бошад. Бо вуKуди 

он, ки дар охири даврони сањобагон (р) бидъатњои 

ќадария, хавориK ва шиъа ва ѓайра ривоK ёфт, аммо 

њеK касе аз сањобагон ба ин фирќањо гароиш 

надоштаанд ва аз онњо набудаанд ва ин далеле њаст 

бар он, ки Худованд онњоро баргузида ва барои 

њамроњии Паёмбараш (с) интихоб кардааст

236

. 

Акнун бояд ба амри муњиме гўшзад кард ва он ин 

ки адолат ба маънои исмат нест ва мо гарчи мўътаќид 

ба адолати сањобагони Паёмбарти акрам (с) њастем, 

                                                 

235

 . Бухорї.  Уитобу-т-тафсир,  боби «Ва казолика 6аъалнокум 

умматан васатан», њадиси 4487. 

236

 . Абдуллоњ ибни Масъуд  мегўяд: «Худованд ба дилњои 

бандагон нигоњ кард, пас дид, ки ќалби Муњаммад (с) аз дилњои 

њамаи бандагон бењтар аст, бинобар ин Ў (с)-ро интихоб кард ва 

ба пайѓамбарї фиристод ва баъд аз ќалби Муњаммад (с) бењтарин 

ќалбњо, дилњои асњоби ў (с) буд, бинобар ин, Худованд онњоро 

вазироне барои Пайѓамбараш (с) гардонид. «Муснад»-и Ањмад, 

379/1. 
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вале намегўем, ки онњо маъсум, яъне бегуноњ буданд, 

зеро онњо низ инсон буданд ва Паёмбар (с) 

мефармояд:  - «Њамаи фарзандони одам хатокор 

њастанд

237

». 

Бинобар ин, сањобагони Расули акрам (р) низ аз 

фарзандони Одам (а) њастанд ва мумкин аст, хато аз 

онњо сар зада бошад, гарчи иштибоњот ва хатоњои 

эшон дар дарёи некињояшон пўшида ва пинњон 

мемонад. 

Ибни Абдулбирр мегўяд: -«Ањли њаќ, яъне ањли 

суннат ва =амоъат и=моъ кардаанд, ки њамаи 

сањобагон одил ва дурусткор њастанд

238

». 

Ибни ЊаGари Асќалонї мегўяд: -«Ањли суннат 

њама бар ин иттифоќ доранд, ки њамаи сањобагон 

(асњоб)  одил ва дурусткоранд ва дар ин маврид 

=уз афроде аз ањли бидъат касе мухолифат 

накардааст

239

». 

Њамчунин Ироќии Љувайнї, Ибни Салоњ, Ибни 

Касир ва касони дигаре наќл кардаанд, ки мусалмонон 

бар ин иGмоъ доранд, ки њамаи асњоб (сањобагон) 

одил ва дурусткор њастанд

240

. 

Хатиби Баѓдодї мегўяд, ки агар Худованди 

мутаъол чизе дар мавриди  онњо намегуфт, боз њам 

њиGрат ва Gињод ва Gонфидоии онњо барои дини 

мубини Ислом ва  сарфи амвол дар роњи Худо ва 

Gангидан бо падарону бародарон ва хайрхоњї дар 

роњи дин ва ќуввати имон ва яќин, далели ќатъї барои 

адолати онњост ва бояд ба покии онњо ва ин, ки онњо 

аз њамаи покон ва дурусткороне, ки баъд аз онњо то 

                                                 

237

 . Ањмад. Муснад,  198/3. 

238

 . Ал-иттиъоб , 8/1 

239

 . Ал-исоба, 17/1. 

240

 . Барои шарњи бештар ба китоби «Сањобату-р-расулуллоњ фил-

китоби вас-суннати», боби чањорум бањси «Адолатус сањобати» 

муроDиъат кунед.                                                                                                     
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ФАСЛИ САВВУМ 

 

Адолати сањобагон (р) 

 

 «Сањоба» дар луѓат маънињое дорад, ки њама бар 

мењвари њамроњї  ва итоъат давр мезананд

230

.  

«Сањоба» дар истилоњ, яъне касе ки Паёмбари 

Ислом (с)-ро дидаву њамсўњбат шуда ва ба ў имон 

доштааст ва дар дини мубини Ислом вафот 

кардааст

231

».  Ва таърифњои дигаре низ барои 

калимаи «сањоба» ироъа кардаанд. 

Сањобагони Паёмбари акрам (с) ва дар маќом ва 

фазл аз  якдигар мутафовит њастанд ва фарќ 

мекунанд, вале  адолат ва дурусткории оэшон як амри 

ошкор ва ќабулшуда назди ањли суннат ва Gамоъат 

мебошад ва ќавли уламои ањли суннат дар бораи 

адолати сањобагони њазрати Муњаммад (с) баён хоњад 

шуд. Худованди мутаъол дар Ќуръони маGид 

мефармояд: 

  

«Лаќад разияллоњу ъанил-мўъминина из 

юбойиъунака тањташ-ша<арати фаъалима мо фи 

ќулубињим фаанзалас-сакината ъалайњим ва 

асобањум фатњан ќарибан.»  

 

«Худованд аз мўъминон, њангоме дар зери он 

дарахт (Байъату-р-Ризвон, ки бар сулњи Њудайбия 

                                                 

230

 . Лисону-л-араб, 519/1. 

231

 . Ал-исобат , 10/1. 
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Ибни Абимулайка, ровии њадис њамин мафњумро 

аз он дарк карда буд ва гуфт:  -«Худоё, аз баргаштан 

ба аќиб ба Ту паноњ мебарем» ва ў аз тобеъин буд. 

Аз ин њадис хавори= ва навосиб ва мўътазила 

истидлол мекунанд ва фаќат шиъа аз он бар муртад 

шудани асњоби Паёмбари Ислом (с) истидлол 

мекунанд. Ба онњо гуфта мешавад, чї чизе Алї (р) ва 

Њасан (р) ва Њусайн (р) ва дигар ањли байти Паёмбар 

(с)-ро аз баќияи сањобагон =удо мекунад ва чї чизе 

монеъ аз он мешавад, ки онњо аз муртадон 

набошанд? Мо намегўем онњо муртад шудаанд, онњо 

аз муртад шудан пок њастанд, балки мо мегўем эшон 

имом ва пешвои мо њастанд ва мегўем онњо аз ањли 

бињишт њастанд, чунонки Расули акрам (с) ваќте 

болои кўњи Уњуд буданд, фармуд: -«Эй кўњи Уњуд, 

њамоно устувор бош! Болои ту як Паёмбар, 

Сиддиќе ва ду шањиде њастанд

246

» ва Алї (р) бо 

                                                                                                          

245

 . Муслим. Китоби тањорат, боби «Истињбобу итолатил-ѓаррати 

ват-тањ5или фил-вузуи», њадиси 367. Матни њадис ин аст: -

Абуњурайра мегўяд: -«Паёмбар (с) ба ќабристон омад ва гуфт: -

«Ассалому ъалайкум, дора ќавмин мўъминина ва инно 

иншоаллоњу бикум лињиќуна», яъне    дидани бародаронамр  дўст 

медорам.  Гуфтанд: 

- Эй Паёмбари Худо (с)! Оё магар мо бародарони Ту 

нестем? Фармуд: 

 -Шумо асњоби ман њастед ва бародарони мо касоне 

њастанд, ки њанўз наёмадаанд. Гуфтанд: -«Он даста аз уммати 

шуморо, ки њанўз наёмадаанд, чї гуна мешиносед? Фармуд: -

«Агар касе аспи сафедпешоние дошта бошад ва пойњояш њам 

сафед бошад ва дар миёни аспњои сиёње бошад, оё ў аспи худро  

намешиносад? Гуфтанд: -«Бале,  эй Паёмбари Худо (с)! Фармуд: -

«Онњоро бар асари вузў (итањорат)  пойњо ва пешонињояшон 

сафед хоњад буд ва ман пеш аз онњо бар назди њавз (Кавсар) 

меравам ва афроде аз њавзи ман дур карда мешаванд, чунонки 

шутури гумшуда дур мешавад ва ман онњоро фарёд мекунам, ки 

биёед, гуфта мешавад: -«Онњо баъд аз ту таѓйир  додаанд. Он 

гоњ мегўям:  -«Нобуд бошанд, нобуд бошанд». 

246

 . Абудовуд, Сунан,  4648, Тирмизї,  3699, Насої. Алкубро,  

8156, Ибни Мо?а. Сунан.  134,  Ибни Њаббон.  Сањењ,   6916,Ањмад. 
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абад хоњанд омад, афзал ва бењтар њастанд, 

мўътаќид буд

241

. 

 

Чї касоне адолати сањобагонро мавриди 

айб4уї ќарор медињанд? 

 

Чањор гурўњ адолати сањобагони Паёмбари Ислом 

(р)-ро мавриди айб9ўйї ќарор медињанд. Гурўњи аввал 

- шиъа, гурўњи дуввум - хавори9, гурўњи саввум - 

навосиб ва гурўњи чањорум - мўътазила њастанд. 

Мухолифати њамаи инњо дар и9моъи мусалмонон 

таъсир надорад,  зеро назари онњо  эътиборе 

надорад. Онњо ба далелњои зер ба сањобагон (асњоб) 

(р) таъна мезананд: 

Аввал, ин, ки баъзе аз сањобагони  Расули акрам 

(с) муртакиби гуноњ шудаанд. 

Дуввум, ин, ки баъзе аз сањобагон (асњоб) тибќи 

оёти сарењи Ќуръон ва суннат мунофиќ будаанд. 

Саввум,  ин, ки мегўяд, агар њамаи сањобагон  

(асњоб) одил шумурда шавад, пас бояд њамаи онњо 

баробар бошанд ва ваќте, ки маќоми њама баробар 

нест, пас  њама одил нестанд.  

Чањорум, мегўянд, ки  далеле бар адолати њамаи 

асњоби (сањобагони) Паёмбар (с) ву9уд надорад. 

Посух: -Ин ки баъзе аз онњо муртакиби гуноњ 

шудаанд, ба адолати онњо зиёне ворид намекунад, 

чунонки баён кардем ва боз  мегўем, ки сањобагон 

одил њастанд, на  маъсум, яъне бегуноњ  нестанд. Ва 

аммо ин, ки мегўянд, ки  баъзе аз сањобагон мунофиќ 

будаанд, ин дурўѓи мањз аст ва мунофиќон аз асњоби 

Паёмбари Ислом (с) нестанд, зеро сањобї ба касе 

гуфта мешавад, ки дар њоле имон дошта, Паёмбари 

акрам (с)-ро дидааст ва бо имон вафот кардааст ва 

мунофиќон дар њоли имон Расули акрам (р)-ро 

                                                 

241

 . Алкифоя фи  илмир-ривоят, сањ.  96. 
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надидаанд ва низ бар имон намурдаанд. Бинобар ин,  

таърифи сањобї онњоро шомил намешавад. 

Аммо ин, ки мегўянд агар бигўем асњоб 

(сањобагон) њама одил њастанд,  аз ин лозим мешавад, 

ки њамаро баробар ќарор дињем, бояд гуфт, ки ин 

дуруст нест ва лозим намешавад, ки њамаро баробар 

ќарор дињем. Абубакр  (р) аз њамаи сањобагони 

Паёмбар (с) афзал ва бартар аст ва баъд аз ў Умар 

(р) ва баъд аз ў Усмон (р) ва баъд аз ў Алї (р) ва баъд 

аз ў дигар дањ нафаре, ки ба бињишт мужда дода 

шудаанд (дањ ёри бињиштї) афзал ва бартар њастанд. 

Баъд аз онњо ањли Бадр ва баъд аз онњо ањли 

Байъату-р-Ризвон афзал ва бартаранд. Пас асњоб 

(сањобагон) дар фазилат ва бартарї баробар нестанд, 

чунонки Худованди мутаъол мефармояд:  

«Ва мо лакум алло тунфиќу фи сабилиллоњи 

ва лиллоњи миросус-самовоти вал-арзи, ло яставї 

минкум ман анфаќа мин ќаблил-фатњи ва ќотала, 

улоика аъзаму дара9атан минал-лазина анфаќу 

мин баъду ва ќоталу ва куллан ваъадаллоњул-

њусно. Валлоњу бимо таъмалуна хабирун.» 

  

«Чї узре барои шумост, ки дар роњи Худо 

нафаќа намекунед,  дар њоле, ки мероси осмонњо 

ва замин њама аз они Худост (ва касе чизеро бо худ 

намебарад)! Касоне ки пеш аз пирўзии фатњи Макка 

нафаќа карданд ва 9ангиданд (бо касоне, ки пас аз 

пирўзї нафаќа карданд),  яксон нестанд. Онњо 

баландмаќомтар аз касоне њастанд, ки баъд аз 

фатњи Макка нафаќа намуданд ва 9ињод карданд 

ва Худованд ба њар ду ваъдаи нек дода ва Худо ба 

он чї ан9ом медињед,  огоњ аст ва подоши онро ба 

шумо хоњад дод». 

 

(Сураи Њадид, ояти 10) 
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далолат мекунад ин аст, ки ваќте Абдуллоњ ибни Убай 

ибни Салул гуфт:  

- «Агар ба Мадина боз гардем, он ки азизтар ва 

гиромитар аст, онро, ки хортар аст, берун хоњад 

кард».  

 Абдуллоњ ибни Убай ибни Салул раиси 

мунофиќон дар Мадина буд ва  ваќте ин сухан ба 

Умар ибни Хаттоб  (р) расид гуфт:  

- «Эй Расули акрам (с), бигузор гардани ин 

мунофиќро бизанам». Паёмбари Ислом (с) фармуд:  

- «Бо ў коре надошта бош, зеро агар ўро 

бикушї, мардум хоњанд гуфт, ки Муњаммад (с) 

асњоби худро мекушад

244

».  

Паёмбар (с) ўро аз асњоби (сањобагони) худ ќарор 

дод, аммо бинобар маънии луѓавии калима, на ба 

маънои истилоњии он, зеро Абдуллоњ ибни Убай ибни 

Салул раиси мунофиќон буд ва аз касоне буд, ки Худо 

ўро расво карда буд ва вай нифоќи худро ошкоро 

эълон мекард.  

Чањорум, гоње аз калимаи «сањобї» ва «сањоба» 

њама касоне, ки дар ин роњ Паёмбари Ислом (с)-ро 

њамроњї кардаанд,  мурод гирифта мешавад, гарчи он 

њазратро надида бошанд ва ривояте дар он омадааст, 

ки «уммати ман њастанд» ё «онњо уммати ман 

мебошанд» бар ин далолат мекунад. Аммо ин, ки 

Паёмбар (с) фармуд:  

- «Ман онњоро мешиносам».  

 Паёмбари акрам  (с) баён кард, ки  ин умматро 

мешиносад. Ба Ў (с) гуфтанд:  

-«Эй Паёмбари Худо,  чї гуна онњоро 

мешиносї ва њол он ки эшонро надидаї?».   

Фармуд:  

- «Ман онњоро аз осори вузў

245

 (тањорат) 

мешиносам». 

                                                 

244

 . Бухорї,  њадиси 4622, (сањ 1861/4). 
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Ва мунофиќон буданд, ки Паёмбар (с) онњоро 

намешинохт, чунон ки Худованд мефармояд:  

«Ва мимман њавлакум минал-аъроби 

мунофиќуна ва мин ањлил-мадинати, мараду 

ъалан-нифоќи ло таъламуњум, нањну наъламуњум, 

сануъаззибуњум марратайни сумма юраддуна ило 

ъазобин ъазим». 

 

«Ва аз (миёни) арабњои бодиянишин, ки атрофи 

шумо њастанд, <амъе мунофиќ њастанд ва аз ањли 

Мадина (низ) гурўње сахт ба нифоќ пойбанд 

њастанд. Ту онњоро намешиносї вале Мо онњоро 

мешиносем.  Ба зудї онњоро ду бор <азо медињем 

('азое бо расвої дар дунё ва 'азое ба њангоми марг), 

сипас ба сўйи <азои бузурге (дар ќиёмат) 

фиристода мешаванд». 

 

(Сураи Тавба, ояти 101) 

 

Пас онњо мунофиќоне њастанд, ки Паёмбари 

акрам (с) онњоро асњоб (сањобагон) гумон мекард, 

вале онњо чунон набудаанд. Дуввум, ин, ки манзур аз 

онњо касоне њастанд, ки баъд аз вафоти Паёмбари 

Ислом (с) аз дини мубини Ислом баргаштанд, яъне 

нафарони зиёде аз арабњо баъд аз вафоти њазрати 

Муњаммад (с) аз дини мубини Ислом баргаштанд.. Пас 

онњо касоне њастанд, ки Паёмбари акрам (с) мегўяд: 

«Асњоби ман њастанд» ва он гоњ ба ў (с) гуфта 

мешавад: «Ту намедонї, ки баъд аз ту чї кардаанд 

ва онњо аз ваќте аз онњо <удо шудї, ба аќиб 

баргаштанд ва муртад шуданд». 

Саввум, манзур маънои куллї аст, яъне њамаи 

касоне, ки бо Паёмбари  акрам (с) њамроњ буданд, 

гарчи ба вай пайравї накардаанд. Бинобар ин, чунин 

касон тањти мафњуми истилоњии калимаи «сањобї» ё 

худ «сањоба»  ќарор намегиранд ва он чї бар ин 
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Ваќте паёмбарони Худованди тавоно ва бузург 

дар фазл ва бартарї баробар нестанд, чунонки Ў 

таъоло  дар Ќуръони карим мефармояд:  

«Тилкар-русулу фаззално баъзањум ъало 

баъзин»  

«Баъзе аз он расулонро бар баъзеи дигар 

бартарї додем».  

(Сураи Баќара, ояти 253) 

 

Пас сањобагони (асњоби)  Паёмбари Ислом (с)  

њам ин гуна њастанд.  

Аммо ин, ки мегўянд далеле бар адолати њамаи 

асњоб (сањобагон) вуOуд надорад, пештар далелњое аз 

Ќуръон ва суннат дар ин маврид баён шуд ва шакку 

шубњае нест, ки бидъатгузорон аз далелњое истидлол 

кардаанд, вале мо пеш баёни далелњои барои онњо 

гуфтаи илоњиро зикр мекунем, ки мефармояд:  

«Њувал-лази анзала ъалайкал-китоба минњум 

оётун муњкамотун њунна Уммул-китоби ва ухару 

муташобињотун. Фааммал-лазина фи ќулубињм 

зайѓун фаяттабиъуна мо ташобања минњум 

ибтиѓоал-фитнати ва ибтиѓоа таьвилињи ва мо 

яъламу таьвилању иллаллоњ. Варросихуна фил-

ъилми яќулуна оманно бињи, куллун мин ъинди 

раббино ва мо яззаккару илло улул-албоби.» 

 

 «Ў касе аст, ки ин китоби (осмониро) бар ту 

нозил кард, ки ќисмате аз он оёт «мўњкам» (сарењ 

ва равшан) аст, ки асоси ин Китоб мебошанд (ва њар 

гуна печидагї дар оёти дигар бо муро7иъат ба инњо 

бартараф мегардад) ва ќисмате аз он «муташобењ» 

аст (оёте, ки ба хотири боло бурдани сатњи матлаб 

ва 7ињатњои дигар дар нигоњи аввал эњтимолоти 

мухталифе дар он меравад). Аммо онњо, ки дар 

ќалбњояшон инњироф (бероњагї) аст, аз пайи 

муташобењот њастанд то фитнаангезї кунанд (ва 

мардумро гумроњ созанд) ва тафсире барои он 
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металабанд, дар њоле, ки тафсири онро 1уз Худо 

(касе) намедонад. Ва росихоне дар илм мегўянд: -

Мо ба њамаи он имон овардем, њама аз тарафи 

Парвардигори мост ва 1уз соњибони аќл 

мутазаккир намешаванд (ва ин њаќиќатро дарк 

намекунанд)». 

(Сураи Оли Имрон, ояти 7) 

 

Пас касоне ки мегўянд сањобагон (асњоб) одил 

нестанд, шакку шубњањое аз китоби Худованди бузург 

ва аз суннати Расули акрам (с) доранд. Ва инак, ин 

шубњањоро баён мекунем ва ба он посух медињем. 

 

 

Шубњањое перомуни сањобагон  ва 

радди онњо 

 

Шубњаи аввал: 

 

Ањли бидъат ин њадисро ба унвони шубњае дар 

адолати сањобагон (р) ироъа мекунанд:  

-«Паёмбар (с) дар бораи  њавзи Кавсари бињишт 

сухан ронда, мегўяд:  

- «Мардоне бар наздам ворид мешаванд, ки 

онњоро мешиносам ва онњо маро мешиносанд ва 

аз њавз дур карда мешаванд. Он гоњ мегўям, ки 

онњо асњоб ман њастанд. Гуфта мешавад: -«Ту 

намедонї, ки баъд аз ту чї чизњое падид 

овардаанд»

242

 

Ин њадис тариќњо ва ривоятњои зиёд дорад,  аз он 

1умла дар ривояте омадааст:  

                                                 

242

.  Бухорї.  Китобу-т тафсири, боби «Камо бадаъно аввала 

халќин нуъидуњу», њадиси 4740 ва Китобу-л-фитнати, боби 

«Ќавлуллоњи: Ваттаќу фитнатан». 
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- «Ман дар канори њавз ќарор мегирам, ки то 

бубинам, ки чї  касоне аз шумо пеши ман меоянд ва 

нафароне аз расидан ба ман пешгирї мешаванд. Он 

гоњ мегўям:  

-«Парвардигоро, аз ман ва аз уммати ман 

њастанд. Гуфта мешавад: -«Оё намедонї, ки онњо 

баъд аз ту чї карданд? Савганд ба Худо, ки онњо 

баъд аз ту ба аќиб чарх заданд». 

 Ибни Абумулайка яке аз ровиёни ин њадис 

мегўяд: -«Бор Худоё! Аз ин, ки ба аќиб чарх 

бизанем, ба  Ту паноњ мебарем». 

Ва ривояти дуввум  ин аст, ки фармуд:  

- «Ман пеш аз шумо ба њавз меравам ва дар 

мавриди афроде  ба кашмакаш мепардозам ва 

сипас маѓлуб мешавам ва мегўям: -

«Парвардигоро, асњоби ман њастанд, асњоби ман 

њастанд. Гуфта мешавад, ки ту намедонї баъд  аз 

ту чї чизњое падид овардаанд». 

 Ин ду њадисро Муслим дар «Сањењ»-и худ

243

 

ривоят кардааст ва инак, посух ба ин шубња:  

Аввал ин, ки ин Eо манзур аз «асњоб»  мунофиќон 

њастанд, онњое, ки дар даврони Расули акрам (с) 

худнамої бо Ислом мекарданд, чунон ки Худованди 

мутаъол мефармояд:  

«Изо Nоакал-мунофиќуна ќолу нашњаду иннака 

ларасулуллоњи валлоњу яъламу иннака 

ларасулуњу валлоњу яшњаду иннал-мунофиќина 

лакозибуна».  

 «Њангоме, ки мунофиќон назди ту меоянд, 

мегўянд мо шањодат медињем, ки њатман ту Расули 

Худо њастї. Худованд медонад, ки ту фиристодаи 

Ў њастї. Худованд шањодат медињад, ки 

мунофиќон дурўѓгў њастанд». 

 

(Сураи Мунофиќун, ояти 1) 

                                                 

243

 .  Сањењи Муслим. Китобут-тањорат, њадиси 249. 
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металабанд, дар њоле, ки тафсири онро 1уз Худо 

(касе) намедонад. Ва росихоне дар илм мегўянд: -

Мо ба њамаи он имон овардем, њама аз тарафи 

Парвардигори мост ва 1уз соњибони аќл 

мутазаккир намешаванд (ва ин њаќиќатро дарк 

намекунанд)». 

(Сураи Оли Имрон, ояти 7) 
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- «Ман дар канори њавз ќарор мегирам, ки то 
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мегўянд мо шањодат медињем, ки њатман ту Расули 

Худо њастї. Худованд медонад, ки ту фиристодаи 

Ў њастї. Худованд шањодат медињад, ки 

мунофиќон дурўѓгў њастанд». 

 

(Сураи Мунофиќун, ояти 1) 

                                                 

243

 .  Сањењи Муслим. Китобут-тањорат, њадиси 249. 
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Ва мунофиќон буданд, ки Паёмбар (с) онњоро 

намешинохт, чунон ки Худованд мефармояд:  

«Ва мимман њавлакум минал-аъроби 

мунофиќуна ва мин ањлил-мадинати, мараду 

ъалан-нифоќи ло таъламуњум, нањну наъламуњум, 

сануъаззибуњум марратайни сумма юраддуна ило 

ъазобин ъазим». 

 

«Ва аз (миёни) арабњои бодиянишин, ки атрофи 

шумо њастанд, <амъе мунофиќ њастанд ва аз ањли 

Мадина (низ) гурўње сахт ба нифоќ пойбанд 

њастанд. Ту онњоро намешиносї вале Мо онњоро 

мешиносем.  Ба зудї онњоро ду бор <азо медињем 

('азое бо расвої дар дунё ва 'азое ба њангоми марг), 

сипас ба сўйи <азои бузурге (дар ќиёмат) 

фиристода мешаванд». 

 

(Сураи Тавба, ояти 101) 

 

Пас онњо мунофиќоне њастанд, ки Паёмбари 

акрам (с) онњоро асњоб (сањобагон) гумон мекард, 

вале онњо чунон набудаанд. Дуввум, ин, ки манзур аз 

онњо касоне њастанд, ки баъд аз вафоти Паёмбари 

Ислом (с) аз дини мубини Ислом баргаштанд, яъне 

нафарони зиёде аз арабњо баъд аз вафоти њазрати 

Муњаммад (с) аз дини мубини Ислом баргаштанд.. Пас 

онњо касоне њастанд, ки Паёмбари акрам (с) мегўяд: 

«Асњоби ман њастанд» ва он гоњ ба ў (с) гуфта 

мешавад: «Ту намедонї, ки баъд аз ту чї кардаанд 

ва онњо аз ваќте аз онњо <удо шудї, ба аќиб 

баргаштанд ва муртад шуданд». 

Саввум, манзур маънои куллї аст, яъне њамаи 

касоне, ки бо Паёмбари  акрам (с) њамроњ буданд, 

гарчи ба вай пайравї накардаанд. Бинобар ин, чунин 

касон тањти мафњуми истилоњии калимаи «сањобї» ё 

худ «сањоба»  ќарор намегиранд ва он чї бар ин 
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Ваќте паёмбарони Худованди тавоно ва бузург 

дар фазл ва бартарї баробар нестанд, чунонки Ў 

таъоло  дар Ќуръони карим мефармояд:  

«Тилкар-русулу фаззално баъзањум ъало 

баъзин»  

«Баъзе аз он расулонро бар баъзеи дигар 

бартарї додем».  

(Сураи Баќара, ояти 253) 

 

Пас сањобагони (асњоби)  Паёмбари Ислом (с)  

њам ин гуна њастанд.  

Аммо ин, ки мегўянд далеле бар адолати њамаи 

асњоб (сањобагон) вуOуд надорад, пештар далелњое аз 

Ќуръон ва суннат дар ин маврид баён шуд ва шакку 

шубњае нест, ки бидъатгузорон аз далелњое истидлол 

кардаанд, вале мо пеш баёни далелњои барои онњо 

гуфтаи илоњиро зикр мекунем, ки мефармояд:  

«Њувал-лази анзала ъалайкал-китоба минњум 

оётун муњкамотун њунна Уммул-китоби ва ухару 

муташобињотун. Фааммал-лазина фи ќулубињм 

зайѓун фаяттабиъуна мо ташобања минњум 

ибтиѓоал-фитнати ва ибтиѓоа таьвилињи ва мо 

яъламу таьвилању иллаллоњ. Варросихуна фил-

ъилми яќулуна оманно бињи, куллун мин ъинди 

раббино ва мо яззаккару илло улул-албоби.» 

 

 «Ў касе аст, ки ин китоби (осмониро) бар ту 

нозил кард, ки ќисмате аз он оёт «мўњкам» (сарењ 

ва равшан) аст, ки асоси ин Китоб мебошанд (ва њар 

гуна печидагї дар оёти дигар бо муро7иъат ба инњо 

бартараф мегардад) ва ќисмате аз он «муташобењ» 

аст (оёте, ки ба хотири боло бурдани сатњи матлаб 

ва 7ињатњои дигар дар нигоњи аввал эњтимолоти 

мухталифе дар он меравад). Аммо онњо, ки дар 

ќалбњояшон инњироф (бероњагї) аст, аз пайи 

муташобењот њастанд то фитнаангезї кунанд (ва 

мардумро гумроњ созанд) ва тафсире барои он 
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надидаанд ва низ бар имон намурдаанд. Бинобар ин,  

таърифи сањобї онњоро шомил намешавад. 

Аммо ин, ки мегўянд агар бигўем асњоб 

(сањобагон) њама одил њастанд,  аз ин лозим мешавад, 

ки њамаро баробар ќарор дињем, бояд гуфт, ки ин 

дуруст нест ва лозим намешавад, ки њамаро баробар 

ќарор дињем. Абубакр  (р) аз њамаи сањобагони 

Паёмбар (с) афзал ва бартар аст ва баъд аз ў Умар 

(р) ва баъд аз ў Усмон (р) ва баъд аз ў Алї (р) ва баъд 

аз ў дигар дањ нафаре, ки ба бињишт мужда дода 

шудаанд (дањ ёри бињиштї) афзал ва бартар њастанд. 

Баъд аз онњо ањли Бадр ва баъд аз онњо ањли 

Байъату-р-Ризвон афзал ва бартаранд. Пас асњоб 

(сањобагон) дар фазилат ва бартарї баробар нестанд, 

чунонки Худованди мутаъол мефармояд:  

«Ва мо лакум алло тунфиќу фи сабилиллоњи 

ва лиллоњи миросус-самовоти вал-арзи, ло яставї 

минкум ман анфаќа мин ќаблил-фатњи ва ќотала, 

улоика аъзаму дара9атан минал-лазина анфаќу 

мин баъду ва ќоталу ва куллан ваъадаллоњул-

њусно. Валлоњу бимо таъмалуна хабирун.» 

  

«Чї узре барои шумост, ки дар роњи Худо 

нафаќа намекунед,  дар њоле, ки мероси осмонњо 

ва замин њама аз они Худост (ва касе чизеро бо худ 

намебарад)! Касоне ки пеш аз пирўзии фатњи Макка 

нафаќа карданд ва 9ангиданд (бо касоне, ки пас аз 

пирўзї нафаќа карданд),  яксон нестанд. Онњо 

баландмаќомтар аз касоне њастанд, ки баъд аз 

фатњи Макка нафаќа намуданд ва 9ињод карданд 

ва Худованд ба њар ду ваъдаи нек дода ва Худо ба 

он чї ан9ом медињед,  огоњ аст ва подоши онро ба 

шумо хоњад дод». 

 

(Сураи Њадид, ояти 10) 
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далолат мекунад ин аст, ки ваќте Абдуллоњ ибни Убай 

ибни Салул гуфт:  

- «Агар ба Мадина боз гардем, он ки азизтар ва 

гиромитар аст, онро, ки хортар аст, берун хоњад 

кард».  

 Абдуллоњ ибни Убай ибни Салул раиси 

мунофиќон дар Мадина буд ва  ваќте ин сухан ба 

Умар ибни Хаттоб  (р) расид гуфт:  

- «Эй Расули акрам (с), бигузор гардани ин 

мунофиќро бизанам». Паёмбари Ислом (с) фармуд:  

- «Бо ў коре надошта бош, зеро агар ўро 

бикушї, мардум хоњанд гуфт, ки Муњаммад (с) 

асњоби худро мекушад

244

».  

Паёмбар (с) ўро аз асњоби (сањобагони) худ ќарор 

дод, аммо бинобар маънии луѓавии калима, на ба 

маънои истилоњии он, зеро Абдуллоњ ибни Убай ибни 

Салул раиси мунофиќон буд ва аз касоне буд, ки Худо 

ўро расво карда буд ва вай нифоќи худро ошкоро 

эълон мекард.  

Чањорум, гоње аз калимаи «сањобї» ва «сањоба» 

њама касоне, ки дар ин роњ Паёмбари Ислом (с)-ро 

њамроњї кардаанд,  мурод гирифта мешавад, гарчи он 

њазратро надида бошанд ва ривояте дар он омадааст, 

ки «уммати ман њастанд» ё «онњо уммати ман 

мебошанд» бар ин далолат мекунад. Аммо ин, ки 

Паёмбар (с) фармуд:  

- «Ман онњоро мешиносам».  

 Паёмбари акрам  (с) баён кард, ки  ин умматро 

мешиносад. Ба Ў (с) гуфтанд:  

-«Эй Паёмбари Худо,  чї гуна онњоро 

мешиносї ва њол он ки эшонро надидаї?».   

Фармуд:  

- «Ман онњоро аз осори вузў

245

 (тањорат) 

мешиносам». 

                                                 

244

 . Бухорї,  њадиси 4622, (сањ 1861/4). 
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Ибни Абимулайка, ровии њадис њамин мафњумро 

аз он дарк карда буд ва гуфт:  -«Худоё, аз баргаштан 

ба аќиб ба Ту паноњ мебарем» ва ў аз тобеъин буд. 

Аз ин њадис хавори= ва навосиб ва мўътазила 

истидлол мекунанд ва фаќат шиъа аз он бар муртад 

шудани асњоби Паёмбари Ислом (с) истидлол 

мекунанд. Ба онњо гуфта мешавад, чї чизе Алї (р) ва 

Њасан (р) ва Њусайн (р) ва дигар ањли байти Паёмбар 

(с)-ро аз баќияи сањобагон =удо мекунад ва чї чизе 

монеъ аз он мешавад, ки онњо аз муртадон 

набошанд? Мо намегўем онњо муртад шудаанд, онњо 

аз муртад шудан пок њастанд, балки мо мегўем эшон 

имом ва пешвои мо њастанд ва мегўем онњо аз ањли 

бињишт њастанд, чунонки Расули акрам (с) ваќте 

болои кўњи Уњуд буданд, фармуд: -«Эй кўњи Уњуд, 

њамоно устувор бош! Болои ту як Паёмбар, 

Сиддиќе ва ду шањиде њастанд

246

» ва Алї (р) бо 

                                                                                                          

245

 . Муслим. Китоби тањорат, боби «Истињбобу итолатил-ѓаррати 

ват-тањ5или фил-вузуи», њадиси 367. Матни њадис ин аст: -

Абуњурайра мегўяд: -«Паёмбар (с) ба ќабристон омад ва гуфт: -

«Ассалому ъалайкум, дора ќавмин мўъминина ва инно 

иншоаллоњу бикум лињиќуна», яъне    дидани бародаронамр  дўст 

медорам.  Гуфтанд: 

- Эй Паёмбари Худо (с)! Оё магар мо бародарони Ту 

нестем? Фармуд: 

 -Шумо асњоби ман њастед ва бародарони мо касоне 

њастанд, ки њанўз наёмадаанд. Гуфтанд: -«Он даста аз уммати 

шуморо, ки њанўз наёмадаанд, чї гуна мешиносед? Фармуд: -

«Агар касе аспи сафедпешоние дошта бошад ва пойњояш њам 

сафед бошад ва дар миёни аспњои сиёње бошад, оё ў аспи худро  

намешиносад? Гуфтанд: -«Бале,  эй Паёмбари Худо (с)! Фармуд: -

«Онњоро бар асари вузў (итањорат)  пойњо ва пешонињояшон 

сафед хоњад буд ва ман пеш аз онњо бар назди њавз (Кавсар) 

меравам ва афроде аз њавзи ман дур карда мешаванд, чунонки 

шутури гумшуда дур мешавад ва ман онњоро фарёд мекунам, ки 

биёед, гуфта мешавад: -«Онњо баъд аз ту таѓйир  додаанд. Он 

гоњ мегўям:  -«Нобуд бошанд, нобуд бошанд». 

246

 . Абудовуд, Сунан,  4648, Тирмизї,  3699, Насої. Алкубро,  

8156, Ибни Мо?а. Сунан.  134,  Ибни Њаббон.  Сањењ,   6916,Ањмад. 
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абад хоњанд омад, афзал ва бењтар њастанд, 

мўътаќид буд

241

. 

 

Чї касоне адолати сањобагонро мавриди 

айб4уї ќарор медињанд? 

 

Чањор гурўњ адолати сањобагони Паёмбари Ислом 

(р)-ро мавриди айб9ўйї ќарор медињанд. Гурўњи аввал 

- шиъа, гурўњи дуввум - хавори9, гурўњи саввум - 

навосиб ва гурўњи чањорум - мўътазила њастанд. 

Мухолифати њамаи инњо дар и9моъи мусалмонон 

таъсир надорад,  зеро назари онњо  эътиборе 

надорад. Онњо ба далелњои зер ба сањобагон (асњоб) 

(р) таъна мезананд: 

Аввал, ин, ки баъзе аз сањобагони  Расули акрам 

(с) муртакиби гуноњ шудаанд. 

Дуввум, ин, ки баъзе аз сањобагон (асњоб) тибќи 

оёти сарењи Ќуръон ва суннат мунофиќ будаанд. 

Саввум,  ин, ки мегўяд, агар њамаи сањобагон  

(асњоб) одил шумурда шавад, пас бояд њамаи онњо 

баробар бошанд ва ваќте, ки маќоми њама баробар 

нест, пас  њама одил нестанд.  

Чањорум, мегўянд, ки  далеле бар адолати њамаи 

асњоби (сањобагони) Паёмбар (с) ву9уд надорад. 

Посух: -Ин ки баъзе аз онњо муртакиби гуноњ 

шудаанд, ба адолати онњо зиёне ворид намекунад, 

чунонки баён кардем ва боз  мегўем, ки сањобагон 

одил њастанд, на  маъсум, яъне бегуноњ  нестанд. Ва 

аммо ин, ки мегўянд, ки  баъзе аз сањобагон мунофиќ 

будаанд, ин дурўѓи мањз аст ва мунофиќон аз асњоби 

Паёмбари Ислом (с) нестанд, зеро сањобї ба касе 

гуфта мешавад, ки дар њоле имон дошта, Паёмбари 

акрам (с)-ро дидааст ва бо имон вафот кардааст ва 

мунофиќон дар њоли имон Расули акрам (р)-ро 

                                                 

241

 . Алкифоя фи  илмир-ривоят, сањ.  96. 
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рў,  онњо ќасди сарпечї аз фармони Расули акрам (с)-

ро надоштанд ва ба мањзи он, ки диданд Паёмбар (с) 

мўйи сарашро тарошид ва ќурбониашро забњ кард, 

донистанд, ки кор тамом шуда ва Aое барои таѓйири 

назар нест. Аз ин рў, мўйњои худро тарошиданд ва 

ќурбонињоро куштанд ва фармони илоњиро итоъат 

карданд ва Худованди мутаъол дар мавриди онњо оят 

нозил кард ва фармуд:  

«Лаќад разияллоњу ъанил-мўъминина из 

юбойиъунака тањташ-ша8арати фаъалима мо фи 

ќулубињим фаанзалас-сакината ъалайњим ва 

асобањум фатњан ќарибан.»  

«Худованд аз мўъминон њангоме, ки дар зери 

он дарахт (Байъатур-Ризвон, ки дар Њудайбия анAом 

шуд) бо ту байъат карданд, розї ва хушнуд шуд. 

Худо он чиро, ки дар даруни дилњояшон (аз имон 

ва садоќат) нуњуфта буд медонист, аз ин рў, 

оромишро бар дилњояшон нозил кард ва пирўзии 

наздике (яъне фатњи Хайбар)-ро ба унвони подош, 

насиби онњо фармуд». 

 

(Сураи Фатњ, ояти 18) 

 

Ва Худованди баландмартаба дар Ќуръони маAид  

мефармояд: «Муњаммадур - расулуллоњи; 

валлазина маъању ашиддоу ъалал куффори, 

руњамоу байнањум, тароњум руккаъан су88адан, 

ябтаѓуна фазлан миналлоњи ва ризвонан, симоњум 

фи ву8уњињим мин асарис-су8уди. Золика 

масалањум фит-тавроти ва масалањум фил-ин8или 

казаръин ахра8а шатьању фаозарању фастаѓлаза 

фаставо ъало суќињи юъ8ибуз-зурроъа лияѓиза 

бињимул-куффора, ваъадаллоњуллазина оману ва 

ъамилус-солињоти минњум-маѓфиратан ва а8ран 

ъазиман»  

«Муњаммад - фиристодаи Худост ва касоне, ки 

бо Ў њастанд дар баробари кофирон сарсахт ва 
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њазрати Муњаммад  (с) њамроњ буд ва ў аз ањли 

бињишт аст ва Паёмбар (с) дар мавриди Њасан (р) ва 

Њусейн (р) фармуд:  -«Онњо сарварони +авонони 

ањли бињишт њастанд

247

». 

Агар гуфта шавад, ки Абубакр (р)  ва Умар (р) ва 

Абуубайда (р) ва дигар сањобагони (асњоби)  њазрати 

Муњаммад (с) аз зумраи касоне њастанд, ки аз њавзи 

Кавсар дур карда мешаванд, навосиб њам метавонанд 

бигўянд, ки Алї (р) аз касоне њаст, ки аз њавз дур 

карда мешаванд. Агар гуфта шавад, ки фазилатњое 

барои Алї (р) собит аст, дар Aавоб гуфта мешавад, ки 

барои Абубакр (р) ва Умар (р) фазилатњои бештаре 

зикр шудааст. 

 

Шубњаи дуввум: 

 

Дар ин оят омадааст:  

«Муњаммадур-Расулуллоњи, валлазина маъању 

ашиддоу ъалал-куффори руњамоу байнањум, 

тароњум руккаъан су++адан ябтаѓуна фазлан 

миналлоњи ва ризвонан, симоњум фи ву+уњињим 

мин асарис-су+уди. Золика масалуњум фит-

тавроти ва масалуњум фил-ин+или казаръин 

ахра+а шатьању фаозарању фастаѓлаза фаставо 

ъало суќињи юъ+ибуз-зурроъа лияѓиза бињимул-

куффора. Ваъадаллоњул-лазина оману ва 

ъамилус-солињоти минњум-маѓфиратан ва а+ран 

ъазиман.»  

«Муњаммад фиристодаи Худо аст ва касоне, ки 

бо ў њастанд дар баробари кофирон сарсахту 

шадид ва дар миёни худ мењрубонанд. Пайваста 

онњоро дар њоли рукуъ ва су+уд мебинї, дар њоле, 

ки њамеша фазли Худо ва ризои Ўро металабанд 

                                                                                                          

Муснад.   22427, Ал-бањруз-зихор, 1263, Ибни Абишайба. 

Мусаннаф, 26. 
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(то онњоро ба бињишт дароварад). Нишонаи 

(итоъати) онњо (аз Худованд) дар чењрањояшон аз 

асари са/да (ва ибодат) намоён аст (мурод ин аст, 

ки асари ибодат ва салот ва ихлос барои Худованди 

мутаъол, бар чењраи  мўъмин ошкор мешавад). Ин 

тавсифи онњо дар Таврот ва тавсифи онњо дар 

Ин/ил аст, њамонанди зироъате, ки шохањои худро 

хори/ сохта, сипас ба мустањкам кардани он 

пардохта то муњкам шуда ва бар пои худ 

истодааст ва ба ќадре рушду нумў карда, ки 

кишоварзонро ба таъа//уб вомедорад. Ин барои 

он аст, ки кофиронро ба хашм оварад (яъне, Њаќ 

таъоло мусалмононро бисёр нерўманд мегардонад, 

то мояи хашм ва ќањри кофирон гардад, вале),  

касоне аз онњоро, ки имон оварда ва корњои 

шоиста ан/ом додаанд, Худованд ваъдаи омурзиш 

ва а/ри азиме, (ки бињишт аст) додааст. (Албатта, 

ин масал шомили асњоби Расулуллоњ (с) ва њамаи 

касоне аз гурўњњои боимон ва лашкариёни Ислом дар 

давоми асрњо ва наслњо мешавад, ки наќши 

ќадамашонро пайравї карда ва бар роњу равиши Ў (с) 

равон бошанд)».  

 

(Сураи Фатњ, ояти 29) 

 

Зоњири ин оят асњоби (сањобагони) Паёмбари 

акрам (с)-ро меситояд, вале чунон ки Худованди 

мутаъол дар ояте, ки каме пештар баён кардем, 

мефармояд: 

 «Њувал-лазї анзала ъалайкал-китоба минњу 

оётун муњкамотун њунна уммул-китоби ва ухару 

муташобињотун. Фааммал-лазина фи ќулубињим 

зайѓун фаяттабиъуна мо ташобања минњу ибтиѓоал 

фитнати ва-бтиѓоа таьвилињи ва мо яъламу 

таьвилању иллаллоњу. Варросихуна фил-ъилми 

яќулуна оманно бињи, куллун мин ъинди раббино 

ва мо яззаккару илло улул-албоби.»  
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нороњат кунад? Фармуд: «Чаро хашмгин ва нороњат 

нашавам, фармон медињам, ба фармонам итоъат 

намекунанд

250

». 

Бинобар ин, ањли бидъат мегўянд, ки сањобагони 

њазрати Муњаммад (с) вайро нороњат ва хашмгин 

карданд ва имкон надоранд, ки чунин касоне одил ва 

дурусткор бошанд. Дар посух мегўем:  

«Дар њамин воќеъа чунонки Урва ибни Масъуд 

дар мавриди онњо мегўяд: -Паёмбари акрам (с) 

агар оби  дањонашро  меандохт, асњоб (сањобагон) 

(р) онро намегузоштанд ба замин биафтад ва онро 

мегирифтанд» ва Урва мегўяд: -«Ба дарбори 

подшоњии Ќайсар ва НаKошї ва Кисро рафтаам, 

аммо њеK касро надидаам, ки чунон иззату њурмат 

шавад, ки асњоби (сањобагони) Муњаммад (с) вайро 

иззату икром  месозанд. 

251

». 

Бинобар ин, иќдом накардани сањобагон (р) барои 

тарошидани мўйи сар ва забњи ќурбонї ба далели 

нофармонї набуд, балки онњо аз шавќ ва алоќае, ки 

ба Байтулњарам доштанд, ин корро анGом надоданд 

ва орзу мекарданд, ки Расули акрам акрам (с) 

назарашро иваз кунад ва ё Худованди мутаъол вањй 

нозил намояд ва ба Паёмбараш дастур дињад, ки 

вориди Макка шавад. Аз ин рў, дар иGрои фармони 

њазрати Муњаммад (с) таъхир карданд, чунонки Умми 

Салама инро мушоњида намуд ва ба Паёмбар (с) гуфт, 

ки ту мўйи саратро битарош ва ќурбониатро забњ кун. 

Он гоњ Паёмбар (с) мўйњояшро тарошид ва 

ќурбониашро сар бурид ва дар ин њангом њамаи 

сањобагон (р) бе он, ки  њазрати Муњаммад (с) дубора 

ба онњо дастур дињад, мўйњои сарњояшонро 

тарошиданд ва ќурбонињои худро сар буриданд. Аз ин 
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мекунанд ва )уз андаке ба ибодат 

намепардозанд». 

 (Сураи Нисо, ояти 143) 

 

Нигоњ кунед, ки Худованди бузург чї гуна њолати 

ботинии мунофиќонро таъйид намекунад, балки баён 

медорад, ки онњо бо он, ки дар зоњир њамроњи 

мўъминон намоз мехонанд, вале дурўѓ мегўянд, аммо 

дар бораи асњоби (сањобагони) Расули акрам (с) 

мефармояд: «Ябтаѓуна фазлан миналлоњи ва 

ризвонан», яъне  «онњо фазл ва хушнудии Худоро 

ме)ўянд». 

Ва ин ки «минњум», яъне «аз )инс» ва «монанди 

онњо» ва ё ин ки барои таъкид аст, ќавли Lумњури 

муфассирон, балки назари њамаи муфассирони ањли 

суннат аст, монанди: Насафї, Ибни Љавзї, Ибни 

Анбозї, Замахшарї, ЗаLLоL, Акбарї, Нисобурї, Ибни 

Касир, Табарї ва ѓайра. Њамаи инњо ваќте аз ин оят 

сухан гуфтаанд, баён кардаанд, ки «мин» дар ин Lо 

муаккада аст ё барои баёни Lинс ва чунонки баъзе 

даъво мекунанд, барои Lудосозї  нест

249

. 

 

Шубњаи саввум: 

 

Мегўянд, ки  ваќте Расули акрам (с) ба ќасди 

ња::и  умра рафт ва дар мавзеъи Њудайбия баъд аз 

ќарордоди сулњ бо Ќурайш дастур дод, ки мўйњои сари 

худро битарошанд ва ќурбонињояшонро забњ кунанд, 

аммо асњоб (сањобагон) (р) фармони ўро ќабул 

накарданд. Он гоњ Паёмбари Ислом (с) хашмгин шуд 

ва дар њоле, ки нороњат буд, пеши Умми Салама 

рафт. Умми Салама нишонањои хашм ва нороњатиро 

дар чењраи он њазрат (с)  мушоњида кард, бинобар ин 

гуфт: «Чї касе туро нороњат карда, Худо ўро 
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 . Мањмуд Софї. Иъробул-Ќуръони ва сарфуњу ва баёнуњу,  сањ 

272. 
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«Ў касе аст, ки ин китоби (осмониро) бар ту 

нозил кард, ки ќисмате аз он оёт мўњкам (сарењ ва 

равшан) аст, ки асоси ин китоб мебошанд (ва њар 

гуна печидагї дар оёти дигар бо муро6иъат ба инњо 

бартараф мегардаад).  Ва ќисмате аз он муташобењ 

аст (оёте, ки ба хотири боло бурдани сатњи матлаб 

ва 6ињатњои дигар дар нигоњи аввал эњтимолоти 

мухталифе дар он меравад). Аммо онњо, ки дар 

ќалбњояшон инњироф (бероња) аст, аз пайи 

муташобењот њастанд, то фитнаангезї кунанд (ва 

мардумро гумроњ созанд) ва тафсире барои он 

металабанд, дар њоле, ки тафсири онро Aуз Худо 

(касе) намедонад. Ва росихони дар илм мегўянд: 

«Мо ба њамаи он имон овардем, њама аз тарафи 

Парвардигори мост ва Aуз соњибони аќл 

мутазаккир намешаванд (ва ин њаќиќатро дарк 

намекунанд)». 

 

(Сураи Оли Имрон, ояти 7) 

 

Бинобар ин онњое, ки аз пайи таъвили нодуруст ва 

фитнаангезї њастанд, калимањои охири ин оятро, ки - 

«Ваъадал-лоњуллазина оману ва ъамилу-с-

солињоти минњум», яъне «Касоне аз онњоро, ки 

имон оварда ва корњои шоиста анAом додаанд, 

ваъдаи омурзиш ва аAри азиме (ки бињишт аст) 

додааст», мебошад, гирифтаанд ва гуфтаанд 

«минњум», яъне «баъзе аз онњо» ва «мин» дар ин Gо 

барои Gудосозї аст, пас бинобар ин, Худованд ба 

касоне ба онњо ваъдаи бињишт дода, ки имон дошта 

ва  амали солењ кардаанд, аз ин рў, баъзе дар ин оят 

шомил ва баъзе аз сањобагон дар ин оят шомил 

намегарданд. Ин фиреб додан ва дурўѓ аст ва баъзе 

пойро фаротар аз ин гузошта ва иддаъо кардаанд, ки 

њамаи муфассирон иGмоъ кардаанд, ки «мин» дар ин 
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 о барои  удо кардан  аст

248

, яъне баъзе аз онњо, 

аммо чунин даъвое ба далелњои зиёде дурўѓ аст, ки 

баъзеи он далелњо чунинанд:  

Аввал ин, ки калимаи «мин» дар ин  о тибќи 

гуфтаи уламои тафсир барои  удо сохтан нест ва 

«минњум» ба ин маънї нест, ки «баъзе аз онњо». Дар 

ин  о «минњум» ба ду маънї меояд: маънии аввал, 

яъне «аз .инси онњо» ва «монанди онњо», чунонки 

Худованди мутаъол мефармояд:  

«Золика ва ман юъаззим њурумотиллоњи 

фањува хайрун лању ъинда раббињи ва уњиллат 

лакумул-анъому илло мо ютло ъалайкум. 

Фа.танибур-ри.са минал-авсони ва.танибу 

ќавлаз-зури.»  

 «Ва њар кас амрњо ва нањйњои Худоро бузург 

ва мўњтарам дорад, аз назари Худо чунин коре 

барои ў бењтар аст. Чањорпоён барои шумо њалол 

гаштааст, магар он чањорпоёне, ки бароятон баён 

мешавад ва аз палидњо, яъне бутњо дурї кунед ва 

аз гуфтани ифтиро бипарњезед». 

(Сураи Ња , ояти 30) 

 

 Пас муроди Худованди мутаъол ва бузург  ин 

нест, ки мо фаќат аз баъзе бутњо парњез кунем ва аз 

баъзе дигар дурї накунем, балки бояд аз њамаи бутњо 

дурї кунем. Пас гуфтаи Худованди бузург: 

«Фа.танибур-ри.са минал-авсони», яъне «аз 

палидии монанди ин бутњо дурї кунед». Ва ё ин ки 

«мин» дар ин  о муаккал аст, чунонки Худованди 

мутаъол мефармоянд:  

«Ва нуназзилу минал-Ќуръони мо њува 

шифоун ва рањматун лилмўьминина.» 

«Мо оёти Ќуръонро нозил мекунем, ки мояи 

бењбудї ва рањмати мўъминон аст». 

(Сураи Исро, ояти 82) 
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Маънии ин оят ин нест, ки баъзе  аз оёти Ќуръон 

мояи шифо аст ва баъзе чунин нестанд,  балки њамаи 

оятњои Ќуръони ма;ид мояи шифо ва рањмат аст, пас 

калимаи «мин» дар ин ;о муаккада аст, яъне њамаи 

оёти Ќуръони карим шифо ва рањмат аст. 

 Пас, њамчунин ояте, ки асњоб (сањобагон) (р)-ро 

меситояд, чунон аст ва ин ки Худованд мегўяд: 

«минњум», яъне «монанди онњо» мурод аст ё ин ки 

барои таъкид аст ва баъд шумо равиши оятро нигоњ 

кунед, ки аз аввал њамааш ситоиш аст ва ње; 

сарзанише дар он баён нашудааст, чунон ки 

Худованди мутаъол мефармояд:  

«Муњаммадур-расулуллоњи валлазина маъању 

ашиддоу ъалал-куффори руњамоу байнањум, 

тароњум руккаъан су::адан…»  

«Муњаммад фиристодаи Худо аст ва касоне, ки 

бо ў њастанд дар баробари кофирон сарсахт ва 

шадид ва дар миёни худ мењрубонанд. Пайваста 

онњоро дар њоли рукуъ ва су:уд мебинї…) (то 

охири оят). 

 Худованд њолати зоњирии онњоро ин гуна баён 

намуда ва мавриди таъйид ќарор додааст ва баъд 

њолати дарунї ва ботинии онњоро таъйид намуда ва 

фармудааст:  

«Ябтаѓуна фазлан миналлоњи ва ризвонан», 

яъне  «фазл ва хушнудии Худоро ме:ўянд», на 

чунонки дар мавриди мунофиќон мефармояд:  

«Иннал-мунофиќина юходиъуналлоња ва њува 

ходиъуњум ва изо ќому илас-салоти ќому кусоло 

юроунан-носа ва ло язкуруналлоња илло 

ќалилан», яъне «Бегумон мунофиќон Худоро 

фиреб медињанд, дар њоле, ки Худованд онњоро 

фиреб медињад, мунофиќон њангоме, ки барои 

намоз бармехезанд, суст ва бењол ба намоз 

меистанд ва риё мекунанд ва Худоро камтар ёд 
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, яъне баъзе аз онњо, 

аммо чунин даъвое ба далелњои зиёде дурўѓ аст, ки 

баъзеи он далелњо чунинанд:  

Аввал ин, ки калимаи «мин» дар ин  о тибќи 

гуфтаи уламои тафсир барои  удо сохтан нест ва 

«минњум» ба ин маънї нест, ки «баъзе аз онњо». Дар 

ин  о «минњум» ба ду маънї меояд: маънии аввал, 

яъне «аз .инси онњо» ва «монанди онњо», чунонки 

Худованди мутаъол мефармояд:  

«Золика ва ман юъаззим њурумотиллоњи 

фањува хайрун лању ъинда раббињи ва уњиллат 

лакумул-анъому илло мо ютло ъалайкум. 

Фа.танибур-ри.са минал-авсони ва.танибу 

ќавлаз-зури.»  

 «Ва њар кас амрњо ва нањйњои Худоро бузург 

ва мўњтарам дорад, аз назари Худо чунин коре 

барои ў бењтар аст. Чањорпоён барои шумо њалол 

гаштааст, магар он чањорпоёне, ки бароятон баён 

мешавад ва аз палидњо, яъне бутњо дурї кунед ва 

аз гуфтани ифтиро бипарњезед». 

(Сураи Ња , ояти 30) 

 

 Пас муроди Худованди мутаъол ва бузург  ин 

нест, ки мо фаќат аз баъзе бутњо парњез кунем ва аз 

баъзе дигар дурї накунем, балки бояд аз њамаи бутњо 

дурї кунем. Пас гуфтаи Худованди бузург: 

«Фа.танибур-ри.са минал-авсони», яъне «аз 

палидии монанди ин бутњо дурї кунед». Ва ё ин ки 

«мин» дар ин  о муаккал аст, чунонки Худованди 

мутаъол мефармоянд:  

«Ва нуназзилу минал-Ќуръони мо њува 

шифоун ва рањматун лилмўьминина.» 

«Мо оёти Ќуръонро нозил мекунем, ки мояи 

бењбудї ва рањмати мўъминон аст». 

(Сураи Исро, ояти 82) 
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Маънии ин оят ин нест, ки баъзе  аз оёти Ќуръон 

мояи шифо аст ва баъзе чунин нестанд,  балки њамаи 

оятњои Ќуръони ма;ид мояи шифо ва рањмат аст, пас 

калимаи «мин» дар ин ;о муаккада аст, яъне њамаи 

оёти Ќуръони карим шифо ва рањмат аст. 

 Пас, њамчунин ояте, ки асњоб (сањобагон) (р)-ро 

меситояд, чунон аст ва ин ки Худованд мегўяд: 

«минњум», яъне «монанди онњо» мурод аст ё ин ки 

барои таъкид аст ва баъд шумо равиши оятро нигоњ 

кунед, ки аз аввал њамааш ситоиш аст ва ње; 

сарзанише дар он баён нашудааст, чунон ки 

Худованди мутаъол мефармояд:  

«Муњаммадур-расулуллоњи валлазина маъању 

ашиддоу ъалал-куффори руњамоу байнањум, 

тароњум руккаъан су::адан…»  

«Муњаммад фиристодаи Худо аст ва касоне, ки 

бо ў њастанд дар баробари кофирон сарсахт ва 

шадид ва дар миёни худ мењрубонанд. Пайваста 

онњоро дар њоли рукуъ ва су:уд мебинї…) (то 

охири оят). 

 Худованд њолати зоњирии онњоро ин гуна баён 

намуда ва мавриди таъйид ќарор додааст ва баъд 

њолати дарунї ва ботинии онњоро таъйид намуда ва 

фармудааст:  

«Ябтаѓуна фазлан миналлоњи ва ризвонан», 

яъне  «фазл ва хушнудии Худоро ме:ўянд», на 

чунонки дар мавриди мунофиќон мефармояд:  

«Иннал-мунофиќина юходиъуналлоња ва њува 

ходиъуњум ва изо ќому илас-салоти ќому кусоло 

юроунан-носа ва ло язкуруналлоња илло 

ќалилан», яъне «Бегумон мунофиќон Худоро 

фиреб медињанд, дар њоле, ки Худованд онњоро 

фиреб медињад, мунофиќон њангоме, ки барои 

намоз бармехезанд, суст ва бењол ба намоз 

меистанд ва риё мекунанд ва Худоро камтар ёд 
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мекунанд ва )уз андаке ба ибодат 

намепардозанд». 

 (Сураи Нисо, ояти 143) 

 

Нигоњ кунед, ки Худованди бузург чї гуна њолати 

ботинии мунофиќонро таъйид намекунад, балки баён 

медорад, ки онњо бо он, ки дар зоњир њамроњи 

мўъминон намоз мехонанд, вале дурўѓ мегўянд, аммо 

дар бораи асњоби (сањобагони) Расули акрам (с) 

мефармояд: «Ябтаѓуна фазлан миналлоњи ва 

ризвонан», яъне  «онњо фазл ва хушнудии Худоро 

ме)ўянд». 

Ва ин ки «минњум», яъне «аз )инс» ва «монанди 

онњо» ва ё ин ки барои таъкид аст, ќавли Lумњури 

муфассирон, балки назари њамаи муфассирони ањли 

суннат аст, монанди: Насафї, Ибни Љавзї, Ибни 

Анбозї, Замахшарї, ЗаLLоL, Акбарї, Нисобурї, Ибни 

Касир, Табарї ва ѓайра. Њамаи инњо ваќте аз ин оят 

сухан гуфтаанд, баён кардаанд, ки «мин» дар ин Lо 

муаккада аст ё барои баёни Lинс ва чунонки баъзе 

даъво мекунанд, барои Lудосозї  нест

249

. 

 

Шубњаи саввум: 

 

Мегўянд, ки  ваќте Расули акрам (с) ба ќасди 

ња::и  умра рафт ва дар мавзеъи Њудайбия баъд аз 

ќарордоди сулњ бо Ќурайш дастур дод, ки мўйњои сари 

худро битарошанд ва ќурбонињояшонро забњ кунанд, 

аммо асњоб (сањобагон) (р) фармони ўро ќабул 

накарданд. Он гоњ Паёмбари Ислом (с) хашмгин шуд 

ва дар њоле, ки нороњат буд, пеши Умми Салама 

рафт. Умми Салама нишонањои хашм ва нороњатиро 

дар чењраи он њазрат (с)  мушоњида кард, бинобар ин 

гуфт: «Чї касе туро нороњат карда, Худо ўро 
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 . Мањмуд Софї. Иъробул-Ќуръони ва сарфуњу ва баёнуњу,  сањ 

272. 
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«Ў касе аст, ки ин китоби (осмониро) бар ту 

нозил кард, ки ќисмате аз он оёт мўњкам (сарењ ва 

равшан) аст, ки асоси ин китоб мебошанд (ва њар 

гуна печидагї дар оёти дигар бо муро6иъат ба инњо 

бартараф мегардаад).  Ва ќисмате аз он муташобењ 

аст (оёте, ки ба хотири боло бурдани сатњи матлаб 

ва 6ињатњои дигар дар нигоњи аввал эњтимолоти 

мухталифе дар он меравад). Аммо онњо, ки дар 

ќалбњояшон инњироф (бероња) аст, аз пайи 

муташобењот њастанд, то фитнаангезї кунанд (ва 

мардумро гумроњ созанд) ва тафсире барои он 

металабанд, дар њоле, ки тафсири онро Aуз Худо 

(касе) намедонад. Ва росихони дар илм мегўянд: 

«Мо ба њамаи он имон овардем, њама аз тарафи 

Парвардигори мост ва Aуз соњибони аќл 

мутазаккир намешаванд (ва ин њаќиќатро дарк 

намекунанд)». 

 

(Сураи Оли Имрон, ояти 7) 

 

Бинобар ин онњое, ки аз пайи таъвили нодуруст ва 

фитнаангезї њастанд, калимањои охири ин оятро, ки - 

«Ваъадал-лоњуллазина оману ва ъамилу-с-

солињоти минњум», яъне «Касоне аз онњоро, ки 

имон оварда ва корњои шоиста анAом додаанд, 

ваъдаи омурзиш ва аAри азиме (ки бињишт аст) 

додааст», мебошад, гирифтаанд ва гуфтаанд 

«минњум», яъне «баъзе аз онњо» ва «мин» дар ин Gо 

барои Gудосозї аст, пас бинобар ин, Худованд ба 

касоне ба онњо ваъдаи бињишт дода, ки имон дошта 

ва  амали солењ кардаанд, аз ин рў, баъзе дар ин оят 

шомил ва баъзе аз сањобагон дар ин оят шомил 

намегарданд. Ин фиреб додан ва дурўѓ аст ва баъзе 

пойро фаротар аз ин гузошта ва иддаъо кардаанд, ки 

њамаи муфассирон иGмоъ кардаанд, ки «мин» дар ин 
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(то онњоро ба бињишт дароварад). Нишонаи 

(итоъати) онњо (аз Худованд) дар чењрањояшон аз 

асари са/да (ва ибодат) намоён аст (мурод ин аст, 

ки асари ибодат ва салот ва ихлос барои Худованди 

мутаъол, бар чењраи  мўъмин ошкор мешавад). Ин 

тавсифи онњо дар Таврот ва тавсифи онњо дар 

Ин/ил аст, њамонанди зироъате, ки шохањои худро 

хори/ сохта, сипас ба мустањкам кардани он 

пардохта то муњкам шуда ва бар пои худ 

истодааст ва ба ќадре рушду нумў карда, ки 

кишоварзонро ба таъа//уб вомедорад. Ин барои 

он аст, ки кофиронро ба хашм оварад (яъне, Њаќ 

таъоло мусалмононро бисёр нерўманд мегардонад, 

то мояи хашм ва ќањри кофирон гардад, вале),  

касоне аз онњоро, ки имон оварда ва корњои 

шоиста ан/ом додаанд, Худованд ваъдаи омурзиш 

ва а/ри азиме, (ки бињишт аст) додааст. (Албатта, 

ин масал шомили асњоби Расулуллоњ (с) ва њамаи 

касоне аз гурўњњои боимон ва лашкариёни Ислом дар 

давоми асрњо ва наслњо мешавад, ки наќши 

ќадамашонро пайравї карда ва бар роњу равиши Ў (с) 

равон бошанд)».  

 

(Сураи Фатњ, ояти 29) 

 

Зоњири ин оят асњоби (сањобагони) Паёмбари 

акрам (с)-ро меситояд, вале чунон ки Худованди 

мутаъол дар ояте, ки каме пештар баён кардем, 

мефармояд: 

 «Њувал-лазї анзала ъалайкал-китоба минњу 

оётун муњкамотун њунна уммул-китоби ва ухару 

муташобињотун. Фааммал-лазина фи ќулубињим 

зайѓун фаяттабиъуна мо ташобања минњу ибтиѓоал 

фитнати ва-бтиѓоа таьвилињи ва мо яъламу 

таьвилању иллаллоњу. Варросихуна фил-ъилми 

яќулуна оманно бињи, куллун мин ъинди раббино 

ва мо яззаккару илло улул-албоби.»  
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нороњат кунад? Фармуд: «Чаро хашмгин ва нороњат 

нашавам, фармон медињам, ба фармонам итоъат 

намекунанд

250

». 

Бинобар ин, ањли бидъат мегўянд, ки сањобагони 

њазрати Муњаммад (с) вайро нороњат ва хашмгин 

карданд ва имкон надоранд, ки чунин касоне одил ва 

дурусткор бошанд. Дар посух мегўем:  

«Дар њамин воќеъа чунонки Урва ибни Масъуд 

дар мавриди онњо мегўяд: -Паёмбари акрам (с) 

агар оби  дањонашро  меандохт, асњоб (сањобагон) 

(р) онро намегузоштанд ба замин биафтад ва онро 

мегирифтанд» ва Урва мегўяд: -«Ба дарбори 

подшоњии Ќайсар ва НаKошї ва Кисро рафтаам, 

аммо њеK касро надидаам, ки чунон иззату њурмат 

шавад, ки асњоби (сањобагони) Муњаммад (с) вайро 

иззату икром  месозанд. 

251

». 

Бинобар ин, иќдом накардани сањобагон (р) барои 

тарошидани мўйи сар ва забњи ќурбонї ба далели 

нофармонї набуд, балки онњо аз шавќ ва алоќае, ки 

ба Байтулњарам доштанд, ин корро анGом надоданд 

ва орзу мекарданд, ки Расули акрам акрам (с) 

назарашро иваз кунад ва ё Худованди мутаъол вањй 

нозил намояд ва ба Паёмбараш дастур дињад, ки 

вориди Макка шавад. Аз ин рў, дар иGрои фармони 

њазрати Муњаммад (с) таъхир карданд, чунонки Умми 

Салама инро мушоњида намуд ва ба Паёмбар (с) гуфт, 

ки ту мўйи саратро битарош ва ќурбониатро забњ кун. 

Он гоњ Паёмбар (с) мўйњояшро тарошид ва 

ќурбониашро сар бурид ва дар ин њангом њамаи 

сањобагон (р) бе он, ки  њазрати Муњаммад (с) дубора 

ба онњо дастур дињад, мўйњои сарњояшонро 

тарошиданд ва ќурбонињои худро сар буриданд. Аз ин 
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њадиси 2581. 
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рў,  онњо ќасди сарпечї аз фармони Расули акрам (с)-

ро надоштанд ва ба мањзи он, ки диданд Паёмбар (с) 

мўйи сарашро тарошид ва ќурбониашро забњ кард, 

донистанд, ки кор тамом шуда ва Aое барои таѓйири 

назар нест. Аз ин рў, мўйњои худро тарошиданд ва 

ќурбонињоро куштанд ва фармони илоњиро итоъат 

карданд ва Худованди мутаъол дар мавриди онњо оят 

нозил кард ва фармуд:  

«Лаќад разияллоњу ъанил-мўъминина из 

юбойиъунака тањташ-ша8арати фаъалима мо фи 

ќулубињим фаанзалас-сакината ъалайњим ва 

асобањум фатњан ќарибан.»  

«Худованд аз мўъминон њангоме, ки дар зери 

он дарахт (Байъатур-Ризвон, ки дар Њудайбия анAом 

шуд) бо ту байъат карданд, розї ва хушнуд шуд. 

Худо он чиро, ки дар даруни дилњояшон (аз имон 

ва садоќат) нуњуфта буд медонист, аз ин рў, 

оромишро бар дилњояшон нозил кард ва пирўзии 

наздике (яъне фатњи Хайбар)-ро ба унвони подош, 

насиби онњо фармуд». 

 

(Сураи Фатњ, ояти 18) 

 

Ва Худованди баландмартаба дар Ќуръони маAид  

мефармояд: «Муњаммадур - расулуллоњи; 

валлазина маъању ашиддоу ъалал куффори, 

руњамоу байнањум, тароњум руккаъан су88адан, 

ябтаѓуна фазлан миналлоњи ва ризвонан, симоњум 

фи ву8уњињим мин асарис-су8уди. Золика 

масалањум фит-тавроти ва масалањум фил-ин8или 

казаръин ахра8а шатьању фаозарању фастаѓлаза 

фаставо ъало суќињи юъ8ибуз-зурроъа лияѓиза 

бињимул-куффора, ваъадаллоњуллазина оману ва 

ъамилус-солињоти минњум-маѓфиратан ва а8ран 

ъазиман»  

«Муњаммад - фиристодаи Худост ва касоне, ки 

бо Ў њастанд дар баробари кофирон сарсахт ва 
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њазрати Муњаммад  (с) њамроњ буд ва ў аз ањли 

бињишт аст ва Паёмбар (с) дар мавриди Њасан (р) ва 

Њусейн (р) фармуд:  -«Онњо сарварони +авонони 

ањли бињишт њастанд

247

». 

Агар гуфта шавад, ки Абубакр (р)  ва Умар (р) ва 

Абуубайда (р) ва дигар сањобагони (асњоби)  њазрати 

Муњаммад (с) аз зумраи касоне њастанд, ки аз њавзи 

Кавсар дур карда мешаванд, навосиб њам метавонанд 

бигўянд, ки Алї (р) аз касоне њаст, ки аз њавз дур 

карда мешаванд. Агар гуфта шавад, ки фазилатњое 

барои Алї (р) собит аст, дар Aавоб гуфта мешавад, ки 

барои Абубакр (р) ва Умар (р) фазилатњои бештаре 

зикр шудааст. 

 

Шубњаи дуввум: 

 

Дар ин оят омадааст:  

«Муњаммадур-Расулуллоњи, валлазина маъању 

ашиддоу ъалал-куффори руњамоу байнањум, 

тароњум руккаъан су++адан ябтаѓуна фазлан 

миналлоњи ва ризвонан, симоњум фи ву+уњињим 

мин асарис-су+уди. Золика масалуњум фит-

тавроти ва масалуњум фил-ин+или казаръин 

ахра+а шатьању фаозарању фастаѓлаза фаставо 

ъало суќињи юъ+ибуз-зурроъа лияѓиза бињимул-

куффора. Ваъадаллоњул-лазина оману ва 

ъамилус-солињоти минњум-маѓфиратан ва а+ран 

ъазиман.»  

«Муњаммад фиристодаи Худо аст ва касоне, ки 

бо ў њастанд дар баробари кофирон сарсахту 

шадид ва дар миёни худ мењрубонанд. Пайваста 

онњоро дар њоли рукуъ ва су+уд мебинї, дар њоле, 

ки њамеша фазли Худо ва ризои Ўро металабанд 

                                                                                                          

Муснад.   22427, Ал-бањруз-зихор, 1263, Ибни Абишайба. 

Мусаннаф, 26. 
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Фадакро, ки ба ѓанимат гирифта буд,  ба Фотима (р) 

бахшида буд.  

Тибќи ќавли аввал Фадак аз Паёмбари акрам (с) 

ба мерос монда буд. Дар «Сањењ»-и Исмоили Бухорї 

ва Муслим ва дигар китобњои њадис ривоят шуда, ки 

баъд аз вафоти Раслуи акрам (с) Фотима (р) пеши 

Абубакри Сиддиќ (р) омад ва аз ў хост, ки замини 

Фадак ва сањмияи Паёмбари Ислом  аз Oанги  Хайбар 

ва ѓайраро ба вай бидињад, зеро мероси ба Oоймонда 

аз падараш мебошад. 

Абубакри Сиддиќ (р) гуфт: Ман аз Расули акрам 

(с) шунидам, ки мефармуд:  

-«Мо аз худ чизе бе мерос намегузорем, њарчї 

мо аз худ ба 5ой гузоштем, садаќа аст

262

» ё 

фармуд: «Ончї мо баъд аз худ гузоштем, он садаќа 

аст

263

».  

Се ривоят омадааст ва ин гуна Абубакр (р) ба 

Фотима (р) хабар дод ва дар  ривояти дигаре 

омадааст: - 

«Мо - гурўњи паёмбарон (а) чизе аз худ ба 

унвони мерос боќї намегузорем

264

». 

Аммо ривояте, ки дар «Сањењайн» омадааст, ин 

аст: «Мо аз худ мерос боќї намегузорем, он чї ба 

5ой гузоштем, садаќа аст». Бинобар ин, Фотима (р) 

аз Абубакр (р) ранOид. Пас Фотимаи Зањро фикр 

мекард, ки Абубакр (р) гуфтаи Расули акрам (с)-ро 

хато фањмида ё хато шунидааст ва Фотима (р) аз ин 

истидлол мекард, ки Худованди мутаъол мефармояд:  

«Юсикумуллоњу фи авлодикум, лиз-закари 

мислу њаззил-унсаяйни, фаин кунна нисоан 

                                                 

262

 . Муслим, китоби «Љињод» , боби «Њукмул-файиъ», њадиси 1757. 

263

 . Бухорї, китоби «Ал@ињоду вассияри», њадиси 1759. Бухорї.  

Китоби «Алманоќиб», боби «Маноќибу ќаробати Расулуллоњ,  

њадиси 3712. Муслим.  Китоби: «Ал-@ињоду вассияри», њадиси 

1758. 

264

 . Ањмад. Муснад,  9655 (225/3). 
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шадид ва дар миёни худ мењрубонанд. Пайваста 

онњоро дар њоли рукуъ ва су8уд мебинї дар њоле, 

ки њамеша фазли Худо ва ризои Ўро металабанд 

(то ононро ба бињишт дароварад), нишонаи (итоъати) 

онњо (аз Худованд) дар чењрањояшон аз асари 

са8да (ва ибодат) намоён аст (мурод ин аст, ки асари 

ибодат ва салоњ ва ихлос барои Худованди мутаъол, 

бар чењраи мўъмин ошкор мешавад). Ин тавсифи 

онњо дар Таврот ва тавсифи эшон дар Ин8ил аст, 

ба мисли зироъате, ки шохањои худро бароварда,  

сипас ба мустањкам кардани онњо пардохта, то 

мўњкам шуда ва бар худ истодааст ва ба ќадре 

рушду нумў карда, ки кишоварзонро ба таъа88уб 

вомедорад. Ин барои он аст, ки кофиронро ба 

хашм оварад (яъне Њаќ таъоло мусалмононро бисёр 

нерўманд мегардонад, то мояи хашму ќањри кофирон 

гардад, вале) касоне аз онњоро, ки имон оварда ва 

корњои шоиста ан8ом додаанд, Худованд ваъдаи 

омурзиш ва а8ри азиме, (ки бињишт аст) додааст. 

(Албатта, ин масал шомили асњоби (сањобагони) 

Расулуллоњ ва њама касоне аз гурўњњои боимон ва 

лашкариёни Ислом дар давоми асрњо ва наслњо 

мешавад, ки наќши ќадамашонро пайравї карда,  бар 

роњу равиши ў роњрав бошанд)». 

 

(Сураи Фатњ, ояти 29) 

 

Ва баъд аз сулњи Њудайбия Худованд сураи 

Фатњро ба таври комил нозил кард ва онро фатњ ва 

пирўзї номид ва он пирўзии њаќиќї буд, ки Худованди 

мутаъол ва тавоно ба Паёмбараш (с) ато кард. 

Ва сипас њамчунин мегўем: -Аз ин фаќат шиъа 

истидлол мекунад ва носибињо ва хавориQу мўътазила 

аз он истидлол накардаанд. Њамчунин хавориQ баъзе 

аз сањобагони Паёмбар (с)-ро, ки миёни онњо Qангу 

даргирї сурат гирифта, кофир медонанд ва 

мўътазила дар адолати он даста аз асњоб, ки дар 
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фитнањо, яъне дар .ангњои Љамал ва Сиффин 

иштирок доштанд, эътироз мекунанд ва ба адолати 

онњо таъна мезананд. 

Мо ба шиъањо мегўем:  

-«Оё Алї (р) бо сањобагон (р) дар Њудайбия 

њамроњ буд ё не?»  

Ањли суннат ва шиъа њама бар ин иттифоќ 

доранд, ки Алї (р) бо асњоб (р) њамроњ буд, балки ў 

сулњномаи байни Паёмбари акрам (с) ва Суњайл ибни 

Амрро навишт ва Алї (р) низ мўйи сарашро 

натарошид ва ќурбониашро забњ накард. Пас он чї, ки 

шумо ба бањонаи он сањобагонро сарзаниш мекунед, 

Алї (р) низ ба сабаби он мавриди сарзаниш ќарор 

мегирад ва мо на Алї (р)-ро мазаммат мекунем ва на 

дигар  сањобагонро. Њамчунин ваќте Расули акрам (с) 

аз Алї (р) хост, ки номи вайро пок кунад, Алї (р) ќабул 

накард, оё ў барои ин чунин рафтораш бояд сарзаниш 

шавад? 

 

Шубњаи чањорум: 

 

Мегўянд Расули акрам (с) лашкари Усомаро 

омода кард ва Абубакр (р) ва Умар (р) ва Абуубайда 

(р) ва бузургони асњоб дар ин лашкар буданд ва 

Паёмбари Ислом (с) фармуд: - «Лаънати Худо бар 

касе бод, ки аз лашкари Усома бозмонад». 

 Ваќте Паёмбари акрам (с) вафот кард, лашкари 

Усома њаракат кард ва Абубакр (р) ва Умар (р) бо он 

нарафтанд, пас онњо ба гуфти Паёмбари Худо (с) аз 

зумраи  лаънатшудагон њастанд.   

Дар посух ба ин шубња мегуем: -«Аввалан ин 

дурўѓ аст ва аз Паёмбар (с)  собит нест, ки гуфта 

бошад: - «Лаънати Худо бар касе бод, ки аз 

лашкари Усома бозмонад». 

Бале, Паёмбари акрам (с) лашкари Усомаро 

омода кард, вале  он њазрат  касони  дар он ширкат 

надоштаро  лаънат накардааст. 
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бархостанд ва низ ба сўйи вай санг андохтанд ва ў 

дар њоли хутба хондан барои мардум дар рўзи 4умъа 

буд. Бинобар ин, Зиёд ба Муъовия паём фиристод ва 

ўро аз мо4аро огоњ кард. Сипас Муъовия фармон дод, 

ки Њи4рро пеши ў биёваранд ва ваќте вайро  назди 

вай оварданд, дастур дод, ўро бикушанд, зеро вай 

хост, ки фитна барпо кунад

260

. Ва Муъовия хост, ки 

фитнаро дар саргањаш хомўш кунад, бинобар ин ўро 

кушт. Ба хотири ин, ваќте Оиша (р) ба Муъовия гуфт: 

 - «Чаро Њи)р ибни Адйро куштї?» 

 Муъовия посух дод: - «Ман ва Њи)рро бигузор, 

то он, ки пеши Худо бо њам рў ба рў шавем

261

». 

Ва мо њам мегўем: -Ў ва Њи'рро бигузоред, то 

пеши Худо рў ба рўйи њам ќарор бигиранд ва 

Худованди мутаъол дар ин ќазия доварї кунад, зеро 

Ў дар њаќиќат довари одил ва росткор аст!.   

 

Шубњаи њафтум: 

 

Мегўянд баъд аз вафоти Паёмбари акрам  (с) 

Фотима (р) пеши Абубакри Сиддиќ (р) омад ва 

меросеро, ки аз Паёмбар (с) барояш ба Dой монда 

буд, талаб кард, аммо Абубакр (р) мероси падарии 

ўро ба вай надод. Инро ањли шиъа мегўянд. 

Дар далелнок кардани талаби Фотима (р) замини 

мавзеъи Фадакро уламо ихтилоф кардаанд. Баъзе 

мегўянд, ки замини мавзеъи Фадак аз Расули акрам 

(с) барои духтараш – Фотимаи Зањро (р)  ба мерос 

монда буд ва баъзе дигар аќида доранд, ки Паёмбари 

Ислом (с) пас  Dанги  Хайбар замини мавзеъи  

                                                 

260

 . Ал-исобат 313/1, Сияри иъломун-нубало, 466/3, 463/3. 

Тафсили онро дар «Ал-бидоя Ван-нињоя»,  52/8 ва баъд аз он 

мутолиъа кунед. 

261

 . Ал-бидоя Ван-нињоя,  55/8. Алъавосим минал-ќавосим, сањ 

220. 
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сањобї нест ва ин ќавли Бухорї ва Абуњотами Розї ва 

Ибни Њиббон ва Ибни Саъд ва Халифа ибни Хаёт ва 

дигарон аст, ки гуфтаанд: «Њи#р ибни Адй тобеъї 

буд ва аз сањоба нест

258

». 

 

Чаро Муъовия Њи,р ибни Адйро кушт? 

 

Њи"р ибни Адй аз пайравони Алї ибни Абутолиб 

(р) буд ва аз касоне буд, ки дар "анги Сиффин дар 

канори вай ме"ангид ва баъд аз он, ки Њасан ибни Алї  

(р) ба фоидаи Муъовия аз хилофат даст кашид ва 

Муъовия халифа шуд ва он сол «Соли &амоъат» 

номида шуд, Муъовия, Зиёд ибни Абињи ё Зиёд ибни 

Абусуфёнро ба унвони волї ва амири Куфа муќаррар 

кард. Куфињо мушаххас буданд, онњо Алї (р)-ро 

куштанд ва ба фарзандонаш: Њасан (р)  ва Њусайн (р) 

хиёнат карданд. 

Дар замони Умар (р) ба амирї ва фармондории 

Саъд (р) эътироз карданд ва амирии Валид ибни Уќба 

ва Абумўсои Ашъариро мавриди айб"ўї ќарор 

доданд, балки ње" кас онњоро натавониста буд, розї 

кунад, магар бо зўри шамшер. 

 Зиёд аз сўйи Алї волї ва амири Басра буд, пас 

аз ў аз волиён ва амирони Алї ибни Абутолиб (р) 

буд

259

. Ваќте Муъовия сарварии њукуматро ба даст 

гирифт, ўро њамчунон ба унвони амири Басра 

муќаррар дошт ва низ амирии Куфаро ба ў супурд. 

Ва чунон шуд, ки рўзи "умъа Зиёд бархост ва 

барои мардум хутбаи "умъа мехонд. Гуфта мешавад, 

ки ў хутбаро тўлонї кард. Он гоњ Њи"р ибни Адй 

бархост ва гуфт: -«Намоз, намоз». Зиёд ба хутбааш 

идома дод. Он гоњ Њи"р ибни Адй бархост ва санги 

хурде ба сўйи ў партоб кард ва пайравони Њи"р 

                                                 

258

 . Ал-исобат,  313/1. 

259

 . Халифа ибни Хаёт. Таърих,  сањ . 201-202. 
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Дуввум ин, ки Абубакр (р) аз нафарони лашкари 

Усома набуд, зеро чи тавр метавон гуфт, ки ў аз 

афроди лашкари Усома буд ва њол он, ки дар замоне, 

ки Паёмбари акрам (с) бемор буд, ба муддати 

дувоздањ рўз Абубакр (р) имоми намози мардум дар 

Мас@иди Набавии Мадинаи мунаввара буд, пас чї 

гуна Расули Худо  (с) вайро њамроњи лашкар 

мефиристад ва аз тарафе низ ба ў дастур медињад, ки  

имоми намози  мардум бошад? 

Аммо Умар (р) бо лашкари Усома њамроњ буд ва 

ваќте Паёмбари Ислом (с) вафот кард, њанўз лашкари 

Усома њаракат накарда буд ва Абубакр (р) пеши 

Усома рафт ва аз ў дархост кард, ки Умарро дар 

Мадинаи мунаввара бигузорад, то бо ў дар корњояш 

машварат кунад ва ин нишонаи ахлоќи баланди 

Абубакри Сиддиќ (р) аст, вагарна ў метавонист бе 

и@озаи Усома (р) Умар (р)-ро пеши худ нигоњ дорад ва 

Усома ба Умар (р) и@оза дод ва Умар (р) бо Абубакр 

(р) монд. Пас ин аст достони Усома ва он тавр, ки 

онњо даъво мекунанд,  нест

252

  

 

Шубњаи пан)ум: 

 

Ваќте Расули акрам (с) вафот кард, бисёре аз 

арабњо аз дини Худо баргаштанд. Абубакр (р) 

лашкарро барои @ангидан бо муртадњо фиристод ва 

аз @умлаи ин фармондењони бузург Холид ибни Валид 

(р) буд, ки Абубакр (р) ўро барои @ангидан бо 

Мусайламаи каззоб, ки даъвои пайѓамбарї мекард, 

роњї кард. Холид ибни Валид (р) дар @анги калоне, ки 

ба онро @анги Њадиќа меноманд, пирўз шуд. Баъд аз 

он Холид ибни Валид ба ќабилањои арабе, ки муртад 

шуда буданд,  њамла кард ва онњое, ки ба дин 

бозмегаштанд, бо эшон коре надошт ва онњое, ки аз 

                                                 

252

 . Ниг: Таърихи Табарї 429/2, Алкомил 215/2, Албидоя ван-

нињоя 203/5 ва баъд аз он. 
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бозгаштан ба дини мубини Ислом саркашї мекарданд, 

бо онњо ме6ангид. Аз 6умлаи касоне, ки Холид ибни 

Валид пеши онњо омад, ќавми Молик ибни Нувайра 

буд. Онњо аз додани закоти амволашон саркашї карда 

буданд. Холид пеши онњо омад ва ба онњо гуфт:  

- «Закоти амвол ку-ост? Чаро миёни закот ва 

намоз фарќ гузоштаед?»  

Молик ибни Нувайра гуфт:  

-«Мо ин молро ба дўсти шумо (яъне Паёмбар 

(с)) дар даврони зинда буданаш медодем, Абубакр 

чї мехоњад?». Холид хашмгин шуд ва гуфт:  

-«Ў соњиб ва дўсти мо аст ва дўсти ту нест?».  

Бинобар ин, ба Зирор ибни Азвар дастур дод, то 

гардани Моликро бизанад ва гуфта шуда, ки Молик 

ибни Нувайра аз Си6оњ, ки даъвои пайѓамбарї 

мекард, пайравї менамуд

253

 

Ва ривояти саввуме њам њаст ва он ин ки Холид 

ваќте бо онњо сухан гуфт ва онњоро аз ин кор боздошт 

ва нафароне, ки  аз онњоро ба асирї гирифт ва ба 

ёронаш гуфт: -«Асиронатонро гарм кунед», зеро, ки 

шаби хунуке буд ва дар лањ>аи  Саќиф агар 

мегуфтанд, ки «касеро гарм кунед», яъне «ўро 

бикушед». Бинобар ин,  онњо гумон карданд, ки Холид 

ибни Валид  мехоњад, ки онњоро бикушанд, бинобар 

ин, бе дастури вай онњоро куштанд.  

Дар њар њолате, ки  аз ин се маврид иттифоќ 

афтода бошад, сипањсолори бузурги Ислом – Холид 

ибни Валид  куштани онњоро >оиз медонист ва кори 

худро асоснок мекард, бинобар ин, набояд аз ў айб 

гирифт, аммо ин, ки мегўянд Холид баъд аз куштани 

Молик ибни Нувайра дар њамон шаб бо зани ў 

њамбистар шуд, ин дурўѓи мањз ва тўњмат аст. Холид 

                                                 

253

 . Ибни Товус аз уламои шиъа мегўяд: -«Бани Тамим ва аз 

зиёрат муртад шуданд ва Молик ибни Нувайраи Ярбуъиро ба 

иттифоќ  раиси худ ќарор доданд». Ниг: «Фаслу-л-хитоби фи 

исботи  тањрифу китоби «Раббил-арбоби», сањ 105. 
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ибни Валид (р) баъд аз ин, ки теъдоде аз онњоро кушт 

ва теъдодеро асир кард ва зани Моликро, ки дар 

миёни онњо буд, барои худ гирифт, вале ин, ки дар 

њамон шаби аввал бо ў њамбистар шуд ё ин, ки ўро ба 

хотири занаш кушт, инњо њама дурўѓанд

254

. 

Холид ибни Валид (р),  он му>оњиди роњи Худо 

мегўяд: -«Агар дар шаби сард ва зимистонї бо 

душман рў ба рў шавам, бароям бењтар аст, ки дар 

чунон шабе бо духтаре издиво> карда бошам ё ба 

ман муждаи фарзанде бидињанд

255

». 

Ва Холид ибни Валид (р) яке аз фармондењони 

бузурге буд, ки Паёмбари акрам (с) дар њаќќи  ў 

фармудаааст: 

 «Холид шамшере аз шамшерњои Худост, ки 

онро бар мушрикон аз ѓилоф баркашидааст

256

». 

Бинобар ин,  ваќте Холид ибни Валид Молик ибни 

Нувайро ва њамроњонашро кушт, Умар ибни Хаттоб (р) 

ба Абубакр (р) гуфт:  -«Холидро аз вазифа барканор 

кун, зеро дар шамшери ў сахтї аст». Абубакр (р) 

гуфт: - «Не,  савганд ба Худо!! Ў шамшере аст, ки 

Худованд бар зидди мушрикон онро аз ѓилоф 

баркашидааст

257

. 

 

Шубњаи шашум: 

 

 Мегўянд Муъовия ЊиIр ибни Адйро, ки сањобаи 

Паёмбари акрам (с)  буд, золимона кушт. Пеш аз 

посух ба ин шубња бояд гуфт, ки дар ин масъала 

ихтилоф шуда, ки оё ЊиIр сањобї аст ё аз тобеъин? 

Ва Iумњури уламо бар инанд,  ки ЊиIр тобеъин асту 

                                                 

254

 . Ниг: Албидоя ван-нињоя, 326/6. 

255

 . Њамон манбаъ, 117/7. 

256

. Фатњул-борї. Китоби «Фазоилус-сањоба», боби «Маноќиби 

Холид ибни Валид», њадиси 3757, ќисмати аввали њадис ва ин 

њадисро Ибни Асокир комилан ривоят кардааст, 15/8 ва ннг: 

«Ассилсилату-с-сањињати»,  1237. 

257

 . Ал-комил фит-таърих,  242/2. 
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бозгаштан ба дини мубини Ислом саркашї мекарданд, 

бо онњо ме6ангид. Аз 6умлаи касоне, ки Холид ибни 

Валид пеши онњо омад, ќавми Молик ибни Нувайра 

буд. Онњо аз додани закоти амволашон саркашї карда 

буданд. Холид пеши онњо омад ва ба онњо гуфт:  

- «Закоти амвол ку-ост? Чаро миёни закот ва 

намоз фарќ гузоштаед?»  

Молик ибни Нувайра гуфт:  

-«Мо ин молро ба дўсти шумо (яъне Паёмбар 

(с)) дар даврони зинда буданаш медодем, Абубакр 

чї мехоњад?». Холид хашмгин шуд ва гуфт:  

-«Ў соњиб ва дўсти мо аст ва дўсти ту нест?».  

Бинобар ин, ба Зирор ибни Азвар дастур дод, то 

гардани Моликро бизанад ва гуфта шуда, ки Молик 

ибни Нувайра аз Си6оњ, ки даъвои пайѓамбарї 

мекард, пайравї менамуд

253

 

Ва ривояти саввуме њам њаст ва он ин ки Холид 

ваќте бо онњо сухан гуфт ва онњоро аз ин кор боздошт 

ва нафароне, ки  аз онњоро ба асирї гирифт ва ба 

ёронаш гуфт: -«Асиронатонро гарм кунед», зеро, ки 

шаби хунуке буд ва дар лањ>аи  Саќиф агар 

мегуфтанд, ки «касеро гарм кунед», яъне «ўро 

бикушед». Бинобар ин,  онњо гумон карданд, ки Холид 

ибни Валид  мехоњад, ки онњоро бикушанд, бинобар 

ин, бе дастури вай онњоро куштанд.  

Дар њар њолате, ки  аз ин се маврид иттифоќ 

афтода бошад, сипањсолори бузурги Ислом – Холид 

ибни Валид  куштани онњоро >оиз медонист ва кори 

худро асоснок мекард, бинобар ин, набояд аз ў айб 

гирифт, аммо ин, ки мегўянд Холид баъд аз куштани 

Молик ибни Нувайра дар њамон шаб бо зани ў 

њамбистар шуд, ин дурўѓи мањз ва тўњмат аст. Холид 

                                                 

253

 . Ибни Товус аз уламои шиъа мегўяд: -«Бани Тамим ва аз 

зиёрат муртад шуданд ва Молик ибни Нувайраи Ярбуъиро ба 

иттифоќ  раиси худ ќарор доданд». Ниг: «Фаслу-л-хитоби фи 

исботи  тањрифу китоби «Раббил-арбоби», сањ 105. 
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ибни Валид (р) баъд аз ин, ки теъдоде аз онњоро кушт 

ва теъдодеро асир кард ва зани Моликро, ки дар 

миёни онњо буд, барои худ гирифт, вале ин, ки дар 

њамон шаби аввал бо ў њамбистар шуд ё ин, ки ўро ба 

хотири занаш кушт, инњо њама дурўѓанд

254

. 

Холид ибни Валид (р),  он му>оњиди роњи Худо 

мегўяд: -«Агар дар шаби сард ва зимистонї бо 

душман рў ба рў шавам, бароям бењтар аст, ки дар 

чунон шабе бо духтаре издиво> карда бошам ё ба 

ман муждаи фарзанде бидињанд

255

». 

Ва Холид ибни Валид (р) яке аз фармондењони 

бузурге буд, ки Паёмбари акрам (с) дар њаќќи  ў 

фармудаааст: 

 «Холид шамшере аз шамшерњои Худост, ки 

онро бар мушрикон аз ѓилоф баркашидааст

256

». 

Бинобар ин,  ваќте Холид ибни Валид Молик ибни 

Нувайро ва њамроњонашро кушт, Умар ибни Хаттоб (р) 

ба Абубакр (р) гуфт:  -«Холидро аз вазифа барканор 

кун, зеро дар шамшери ў сахтї аст». Абубакр (р) 

гуфт: - «Не,  савганд ба Худо!! Ў шамшере аст, ки 

Худованд бар зидди мушрикон онро аз ѓилоф 

баркашидааст

257

. 

 

Шубњаи шашум: 

 

 Мегўянд Муъовия ЊиIр ибни Адйро, ки сањобаи 

Паёмбари акрам (с)  буд, золимона кушт. Пеш аз 

посух ба ин шубња бояд гуфт, ки дар ин масъала 

ихтилоф шуда, ки оё ЊиIр сањобї аст ё аз тобеъин? 

Ва Iумњури уламо бар инанд,  ки ЊиIр тобеъин асту 

                                                 

254

 . Ниг: Албидоя ван-нињоя, 326/6. 

255

 . Њамон манбаъ, 117/7. 

256

. Фатњул-борї. Китоби «Фазоилус-сањоба», боби «Маноќиби 

Холид ибни Валид», њадиси 3757, ќисмати аввали њадис ва ин 

њадисро Ибни Асокир комилан ривоят кардааст, 15/8 ва ннг: 

«Ассилсилату-с-сањињати»,  1237. 

257

 . Ал-комил фит-таърих,  242/2. 
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сањобї нест ва ин ќавли Бухорї ва Абуњотами Розї ва 

Ибни Њиббон ва Ибни Саъд ва Халифа ибни Хаёт ва 

дигарон аст, ки гуфтаанд: «Њи#р ибни Адй тобеъї 

буд ва аз сањоба нест

258

». 

 

Чаро Муъовия Њи,р ибни Адйро кушт? 

 

Њи"р ибни Адй аз пайравони Алї ибни Абутолиб 

(р) буд ва аз касоне буд, ки дар "анги Сиффин дар 

канори вай ме"ангид ва баъд аз он, ки Њасан ибни Алї  

(р) ба фоидаи Муъовия аз хилофат даст кашид ва 

Муъовия халифа шуд ва он сол «Соли &амоъат» 

номида шуд, Муъовия, Зиёд ибни Абињи ё Зиёд ибни 

Абусуфёнро ба унвони волї ва амири Куфа муќаррар 

кард. Куфињо мушаххас буданд, онњо Алї (р)-ро 

куштанд ва ба фарзандонаш: Њасан (р)  ва Њусайн (р) 

хиёнат карданд. 

Дар замони Умар (р) ба амирї ва фармондории 

Саъд (р) эътироз карданд ва амирии Валид ибни Уќба 

ва Абумўсои Ашъариро мавриди айб"ўї ќарор 

доданд, балки ње" кас онњоро натавониста буд, розї 

кунад, магар бо зўри шамшер. 

 Зиёд аз сўйи Алї волї ва амири Басра буд, пас 

аз ў аз волиён ва амирони Алї ибни Абутолиб (р) 

буд

259

. Ваќте Муъовия сарварии њукуматро ба даст 

гирифт, ўро њамчунон ба унвони амири Басра 

муќаррар дошт ва низ амирии Куфаро ба ў супурд. 

Ва чунон шуд, ки рўзи "умъа Зиёд бархост ва 

барои мардум хутбаи "умъа мехонд. Гуфта мешавад, 

ки ў хутбаро тўлонї кард. Он гоњ Њи"р ибни Адй 

бархост ва гуфт: -«Намоз, намоз». Зиёд ба хутбааш 

идома дод. Он гоњ Њи"р ибни Адй бархост ва санги 

хурде ба сўйи ў партоб кард ва пайравони Њи"р 

                                                 

258

 . Ал-исобат,  313/1. 

259

 . Халифа ибни Хаёт. Таърих,  сањ . 201-202. 
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Дуввум ин, ки Абубакр (р) аз нафарони лашкари 

Усома набуд, зеро чи тавр метавон гуфт, ки ў аз 

афроди лашкари Усома буд ва њол он, ки дар замоне, 

ки Паёмбари акрам (с) бемор буд, ба муддати 

дувоздањ рўз Абубакр (р) имоми намози мардум дар 

Мас@иди Набавии Мадинаи мунаввара буд, пас чї 

гуна Расули Худо  (с) вайро њамроњи лашкар 

мефиристад ва аз тарафе низ ба ў дастур медињад, ки  

имоми намози  мардум бошад? 

Аммо Умар (р) бо лашкари Усома њамроњ буд ва 

ваќте Паёмбари Ислом (с) вафот кард, њанўз лашкари 

Усома њаракат накарда буд ва Абубакр (р) пеши 

Усома рафт ва аз ў дархост кард, ки Умарро дар 

Мадинаи мунаввара бигузорад, то бо ў дар корњояш 

машварат кунад ва ин нишонаи ахлоќи баланди 

Абубакри Сиддиќ (р) аст, вагарна ў метавонист бе 

и@озаи Усома (р) Умар (р)-ро пеши худ нигоњ дорад ва 

Усома ба Умар (р) и@оза дод ва Умар (р) бо Абубакр 

(р) монд. Пас ин аст достони Усома ва он тавр, ки 

онњо даъво мекунанд,  нест

252

  

 

Шубњаи пан)ум: 

 

Ваќте Расули акрам (с) вафот кард, бисёре аз 

арабњо аз дини Худо баргаштанд. Абубакр (р) 

лашкарро барои @ангидан бо муртадњо фиристод ва 

аз @умлаи ин фармондењони бузург Холид ибни Валид 

(р) буд, ки Абубакр (р) ўро барои @ангидан бо 

Мусайламаи каззоб, ки даъвои пайѓамбарї мекард, 

роњї кард. Холид ибни Валид (р) дар @анги калоне, ки 

ба онро @анги Њадиќа меноманд, пирўз шуд. Баъд аз 

он Холид ибни Валид ба ќабилањои арабе, ки муртад 

шуда буданд,  њамла кард ва онњое, ки ба дин 

бозмегаштанд, бо эшон коре надошт ва онњое, ки аз 

                                                 

252

 . Ниг: Таърихи Табарї 429/2, Алкомил 215/2, Албидоя ван-

нињоя 203/5 ва баъд аз он. 
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фитнањо, яъне дар .ангњои Љамал ва Сиффин 

иштирок доштанд, эътироз мекунанд ва ба адолати 

онњо таъна мезананд. 

Мо ба шиъањо мегўем:  

-«Оё Алї (р) бо сањобагон (р) дар Њудайбия 

њамроњ буд ё не?»  

Ањли суннат ва шиъа њама бар ин иттифоќ 

доранд, ки Алї (р) бо асњоб (р) њамроњ буд, балки ў 

сулњномаи байни Паёмбари акрам (с) ва Суњайл ибни 

Амрро навишт ва Алї (р) низ мўйи сарашро 

натарошид ва ќурбониашро забњ накард. Пас он чї, ки 

шумо ба бањонаи он сањобагонро сарзаниш мекунед, 

Алї (р) низ ба сабаби он мавриди сарзаниш ќарор 

мегирад ва мо на Алї (р)-ро мазаммат мекунем ва на 

дигар  сањобагонро. Њамчунин ваќте Расули акрам (с) 

аз Алї (р) хост, ки номи вайро пок кунад, Алї (р) ќабул 

накард, оё ў барои ин чунин рафтораш бояд сарзаниш 

шавад? 

 

Шубњаи чањорум: 

 

Мегўянд Расули акрам (с) лашкари Усомаро 

омода кард ва Абубакр (р) ва Умар (р) ва Абуубайда 

(р) ва бузургони асњоб дар ин лашкар буданд ва 

Паёмбари Ислом (с) фармуд: - «Лаънати Худо бар 

касе бод, ки аз лашкари Усома бозмонад». 

 Ваќте Паёмбари акрам (с) вафот кард, лашкари 

Усома њаракат кард ва Абубакр (р) ва Умар (р) бо он 

нарафтанд, пас онњо ба гуфти Паёмбари Худо (с) аз 

зумраи  лаънатшудагон њастанд.   

Дар посух ба ин шубња мегуем: -«Аввалан ин 

дурўѓ аст ва аз Паёмбар (с)  собит нест, ки гуфта 

бошад: - «Лаънати Худо бар касе бод, ки аз 

лашкари Усома бозмонад». 

Бале, Паёмбари акрам (с) лашкари Усомаро 

омода кард, вале  он њазрат  касони  дар он ширкат 

надоштаро  лаънат накардааст. 
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бархостанд ва низ ба сўйи вай санг андохтанд ва ў 

дар њоли хутба хондан барои мардум дар рўзи 4умъа 

буд. Бинобар ин, Зиёд ба Муъовия паём фиристод ва 

ўро аз мо4аро огоњ кард. Сипас Муъовия фармон дод, 

ки Њи4рро пеши ў биёваранд ва ваќте вайро  назди 

вай оварданд, дастур дод, ўро бикушанд, зеро вай 

хост, ки фитна барпо кунад

260

. Ва Муъовия хост, ки 

фитнаро дар саргањаш хомўш кунад, бинобар ин ўро 

кушт. Ба хотири ин, ваќте Оиша (р) ба Муъовия гуфт: 

 - «Чаро Њи)р ибни Адйро куштї?» 

 Муъовия посух дод: - «Ман ва Њи)рро бигузор, 

то он, ки пеши Худо бо њам рў ба рў шавем

261

». 

Ва мо њам мегўем: -Ў ва Њи'рро бигузоред, то 

пеши Худо рў ба рўйи њам ќарор бигиранд ва 

Худованди мутаъол дар ин ќазия доварї кунад, зеро 

Ў дар њаќиќат довари одил ва росткор аст!.   

 

Шубњаи њафтум: 

 

Мегўянд баъд аз вафоти Паёмбари акрам  (с) 

Фотима (р) пеши Абубакри Сиддиќ (р) омад ва 

меросеро, ки аз Паёмбар (с) барояш ба Dой монда 

буд, талаб кард, аммо Абубакр (р) мероси падарии 

ўро ба вай надод. Инро ањли шиъа мегўянд. 

Дар далелнок кардани талаби Фотима (р) замини 

мавзеъи Фадакро уламо ихтилоф кардаанд. Баъзе 

мегўянд, ки замини мавзеъи Фадак аз Расули акрам 

(с) барои духтараш – Фотимаи Зањро (р)  ба мерос 

монда буд ва баъзе дигар аќида доранд, ки Паёмбари 

Ислом (с) пас  Dанги  Хайбар замини мавзеъи  

                                                 

260

 . Ал-исобат 313/1, Сияри иъломун-нубало, 466/3, 463/3. 

Тафсили онро дар «Ал-бидоя Ван-нињоя»,  52/8 ва баъд аз он 

мутолиъа кунед. 

261

 . Ал-бидоя Ван-нињоя,  55/8. Алъавосим минал-ќавосим, сањ 

220. 
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Фадакро, ки ба ѓанимат гирифта буд,  ба Фотима (р) 

бахшида буд.  

Тибќи ќавли аввал Фадак аз Паёмбари акрам (с) 

ба мерос монда буд. Дар «Сањењ»-и Исмоили Бухорї 

ва Муслим ва дигар китобњои њадис ривоят шуда, ки 

баъд аз вафоти Раслуи акрам (с) Фотима (р) пеши 

Абубакри Сиддиќ (р) омад ва аз ў хост, ки замини 

Фадак ва сањмияи Паёмбари Ислом  аз Oанги  Хайбар 

ва ѓайраро ба вай бидињад, зеро мероси ба Oоймонда 

аз падараш мебошад. 

Абубакри Сиддиќ (р) гуфт: Ман аз Расули акрам 

(с) шунидам, ки мефармуд:  

-«Мо аз худ чизе бе мерос намегузорем, њарчї 

мо аз худ ба 5ой гузоштем, садаќа аст

262

» ё 

фармуд: «Ончї мо баъд аз худ гузоштем, он садаќа 

аст

263

».  

Се ривоят омадааст ва ин гуна Абубакр (р) ба 

Фотима (р) хабар дод ва дар  ривояти дигаре 

омадааст: - 

«Мо - гурўњи паёмбарон (а) чизе аз худ ба 

унвони мерос боќї намегузорем

264

». 

Аммо ривояте, ки дар «Сањењайн» омадааст, ин 

аст: «Мо аз худ мерос боќї намегузорем, он чї ба 

5ой гузоштем, садаќа аст». Бинобар ин, Фотима (р) 

аз Абубакр (р) ранOид. Пас Фотимаи Зањро фикр 

мекард, ки Абубакр (р) гуфтаи Расули акрам (с)-ро 

хато фањмида ё хато шунидааст ва Фотима (р) аз ин 

истидлол мекард, ки Худованди мутаъол мефармояд:  

«Юсикумуллоњу фи авлодикум, лиз-закари 

мислу њаззил-унсаяйни, фаин кунна нисоан 

                                                 

262

 . Муслим, китоби «Љињод» , боби «Њукмул-файиъ», њадиси 1757. 

263
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шадид ва дар миёни худ мењрубонанд. Пайваста 

онњоро дар њоли рукуъ ва су8уд мебинї дар њоле, 

ки њамеша фазли Худо ва ризои Ўро металабанд 

(то ононро ба бињишт дароварад), нишонаи (итоъати) 

онњо (аз Худованд) дар чењрањояшон аз асари 

са.да (ва ибодат) намоён аст (мурод ин аст, ки асари 

ибодат ва салоњ ва ихлос барои Худованди мутаъол, 

бар чењраи мўъмин ошкор мешавад). Ин тавсифи 

онњо дар Таврот ва тавсифи эшон дар Ин.ил аст, 

ба мисли зироъате, ки шохањои худро бароварда,  

сипас ба мустањкам кардани онњо пардохта, то 

мўњкам шуда ва бар худ истодааст ва ба ќадре 

рушду нумў карда, ки кишоварзонро ба таъа..уб 

вомедорад. Ин барои он аст, ки кофиронро ба 

хашм оварад (яъне Њаќ таъоло мусалмононро бисёр 

нерўманд мегардонад, то мояи хашму ќањри кофирон 

гардад, вале) касоне аз онњоро, ки имон оварда ва 

корњои шоиста ан.ом додаанд, Худованд ваъдаи 

омурзиш ва а.ри азиме, (ки бињишт аст) додааст. 

(Албатта, ин масал шомили асњоби (сањобагони) 

Расулуллоњ ва њама касоне аз гурўњњои боимон ва 

лашкариёни Ислом дар давоми асрњо ва наслњо 

мешавад, ки наќши ќадамашонро пайравї карда,  бар 

роњу равиши ў роњрав бошанд)». 

 

(Сураи Фатњ, ояти 29) 

 

Ва баъд аз сулњи Њудайбия Худованд сураи 

Фатњро ба таври комил нозил кард ва онро фатњ ва 

пирўзї номид ва он пирўзии њаќиќї буд, ки Худованди 

мутаъол ва тавоно ба Паёмбараш (с) ато кард. 

Ва сипас њамчунин мегўем: -Аз ин фаќат шиъа 

истидлол мекунад ва носибињо ва хавориQу мўътазила 

аз он истидлол накардаанд. Њамчунин хавориQ баъзе 

аз сањобагони Паёмбар (с)-ро, ки миёни онњо Qангу 

даргирї сурат гирифта, кофир медонанд ва 

мўътазила дар адолати он даста аз асњоб, ки дар 
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Расули акрам  (с) ин кори ўро зулму ситам номид, 

яъне ин ки бартарї додани фарзандон бар 

якдигарашон ситам аст ва пас њазрати Муњаммад (с), 

ки бар ситам гувоњї намедињад, оё худаш зулму 

ситамро раво медорад? Њаргиз эшон чунин намекард 

ва мо Паёмбар Ислом (с)-ро аз ситам пок медонем ва 

агар замини Фадакро ба Фотима бахшиш кардааст ё 

духтараш онро ќабул кардааст ва ё ќабул накарда, 

агар онро гирифтааст, пас чї гуна чизеро талаб 

мекунад, ки дар дасти вай аст? Агар онро 

нагирифтааст, пас њадя агар ќабз ва ба даст гирифта 

нашавад, гўё додани тўњфа анLом нашудааст. Пас 

чаро мегўянд, ки  мероси Фотима (р) буд ва мегўянд, 

ки  ба ў њадя шуда, суханашон пуч ва беасосу  бепоя 

аст. 

 Дар њаќиќат,  замини Фадак на мероси Фотима (р) 

буда ва на ба вай њадя шуда буд.  Ва кори 

таъаLLубангез дар ин масъала он аст, ки баъд аз 

вафоти Абубакри Сиддиќ (р), Умар ибни Хаттоб (р) 

халифа шуд ва баъд аз ў Усмон (р) халифа шуд ва 

баъд аз ў Алї (р) ба хилофат расид, пас агар фарз 

кунем, ки агар замини мавзеъи  Фадак дар њаќиќат,  ба 

Фотима (р) таъаллуќ  медошт, чи мероси ў буда ва чи 

ба вай њадя шуда бошад, ба њар њол молу мулки вай 

буда ва ў шаш моњ баъд аз падараш - Муњаммад (с)  

вафот кард. Пас замини Фадак баъд аз даргузашти 

Фотима (р)  ба чї касе таъаллуќ мегирад? Бояд ба 

меросбарандагон бирасад ва аз чањор як ќисми он ба 

Алї (р) ва боќимондааш ба Њасан, Њусайн,  Зайнаб ва 

Умми Кулсум  мерасад. Ваќте ки њазрати Алї (р) 

халифа шуд,  чаро замини мавзеъи  Фадакро ба 

фарзандонаш барнагадонид,  пас агар Абубакр (р) ва 

Умар (р)  Усмон (р) ба хотири надодани ин замин ба 

соњибони он зулм кардаанд, пас њамчунин Алї (р) низ 

зулм кардааст, зеро ў низ замини Фадакро ба 

фарзандонаш надод?     

 233 

фавќаснатайни фалањунна сулусо мо тарака ва ин 

конат воњидатан фалањан-нисфу ва лиабавайњи 

ликулли воњидин минњумас-судусу миммо тарака 

ин кона лању валадун. Фаин лам якун лању валадун 

ва варисању абавоњу фалиуммињис-сулусу мин 

баъди васиятин юсї бињо ав дайнин. Обоукум ва 

абноукум ло тадруна айюњум аќрабу лакум 

нафъан, фаризатан миналлоњи, инналлоња кона 

ъалиман њакиман.»  

«Худованд дар бораи фарзандонатон ба шумо 

супориш мекунад, ки сањми (мероси) писар ба 

андозаи сањми ду духтар бошад ва агар 

фарзандони шумо (ду духтар ва) беш аз ду духтар 

бошанд, аз се ду њиссаи мерос аз онњост ва агар 

яке бошад, ниме (аз мерос) аз они ўст. Ва барои 

њар як аз падару модари ў  аз шаш як ќисми мерос 

аст, агар (мурда) фарзанде дошта бошад ва агар 

фарзанде надошта бошад ва (фаќат) падар ва 

модар аз ў мерос баранд, барои модари ў аз се як 

ќисм аст (ва боќї аз они падар аст) ва агар ў 

бародароне дошта бошад, модараш аз шаш як 

ќисмро мегирад (ва шаш пан6 ќисми боќимонда аз 

они падар аст). (Њамаи инњо) баъд аз ан=оми 

васияте аст, ки вай карда ва баъд аз адои ќарз аст. 

Шумо намедонед падарону модарон ва 

фарзандонатон кадом як барои шумо 

манфиъатноктар њастанд. Ин фаризаи илоњист ва 

Худованд доно ва њаким аст». 

(Сураи Нисо, ояти 11) 

 

Ањли суннат ва 8амоъат  дар ин масъала аз пайи 

узр овардан барои Абубакр (р) нестанд, балки аз пайи 

узре барои Фотима (р) њастанд, ки кори ўро далелнок 

кунад, чунки ањли суннат ва 8амоъат мебинад, ки 

Абубакр (р) аз як њадис, ки ба тавотур аз Паёмбари 

Ислом (с) наќлшуда истидлол мекунад ва ин њадисро 

Абубакр (р) ва Умар (р) ва Усмон (р)  ва худи Алї (р)  
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ва Аббос (р) ва Абдуррањмон ибни Авф (р) ва Саъд 

ибни Ваќќос (р) ва Зубайр ибни Аввом (р) њама аз 

Паёмбари Ислом (с) ривоят кардаанд, ки фармуд: 

«Мо мерос ба *ой намегузорем ва аз мо мерос 

бурда намешавад, њар он чї ба *ой гузоштем, 

садаќа аст». Пас Фотима (р) ваќте ин суханро ќабул 

накард, ањли суннат ва Dамоъат кўшиш намуданд, то 

узре барои Фотима (р) DустуDў кунанд, на барои 

Абубакр (р), зеро аз дидгоњи ањли суннат ва Dамоъат 

Абубакр (р) дар њаќќи Фотима (р) муртакиби хатое 

нашудааст. 

Ва мегўянд, ки  Фотимаи Зањро аз Абубакр (р) 

ранDид,  мо мегўем: -«Ваќте Худои мутаъол аз 

Абубакр (р) розї шуд, ран*идани Фотима (р) ба ў 

зиёне намерасонад». 

 

Худованди мутаъол дар Ќуръони карим 

мефармояд:  

 

«Лаќад разияллоњу ъанил-мўъминина из 

юбойиъунака тањташ-ша*арати фаъалима мо фи 

ќулубињим фаанзалас-сакината ъалайњим ва 

асобањум фатњан ќарибан.»  

«Худованд аз мўъминон - њангоме ки дар зери 

он дарахт (Байъату-р-Ризвон, ки дар Њудайбия 

ан6ом шуд), бо ту байъат карданд, розї ва хушнуд 

шуд. Худо он чиро, ки дар даруни дилњояшон (аз 

имон ва садоќат) нуњуфта буд, медонист аз ин рў 

оромишро бар дилњояшон нозил кард ва пирўзии 

наздике (яъне фатњи Хайбар)-ро ба унвони подош 

насиби онњо фармуд». 

 

 (Сураи Фатњ, ояти 18) 

 

Ва Абубакр (р) дар садри мўъминоне буд, ки дар 

он рўз бо Паёмбари Ислом (с) байъат карданд, пас 

њар кас, ки Худо ва паёмбараш аз ў розї бошад, 
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 «Ва њаќќи наздиконро бипардоз ва (њамчунин 

њаќќи) бечорагон ва дар роњ бозмондагонро!  Ва 

њаргиз исроф ва хар8и бењуда макун». 

(Сураи Исро, ояти 26) 

 

Он гоњ Паёмбари Ислом  (с) Фотимаро даъват 

кард  ва Фадакро ба ў бахшид

266

». 

Андешаи мухтасаре дар ин маврид. Аввалан, ин 

достон дурўѓ аст ва ин оят дар ин ваќт, ки онњо 

мегўянд, нозил нашудааст ва Расули акрам (с) замини 

Фадакро ба Фотима (р) набахшида буд, балки сањењ 

ин аст, ки Фотима (р) ба унвони мероси падарї замини 

мавзеъи Фадакро хост, на ба ин далел, ки Расули 

акрам (с) он заминро ба ў њадя карда буд.   

Ќалъаи Хайбар дар соли њафтуми њиPрї фатњ шуд 

ва Зайнаб духтари Расули акрам (с) дар соли њаштуми 

њиPрї

267

 вафот кард ва духтари дигараш - Умми 

Кулсум (р) дар соли нўњуми њи9рї даргузашт

268

, пас чї 

гуна Паёмбари акрам (с) замини Фадакро ба Фотима 

(р њадя мекунад ва Зайнаб ва Умми Кулсумро чизе 

намедињад. Пас ин тўњматест, ки ба њазрати 

Муњаммад  (с) мезананд, ки гўё эшон миёни 

фарзандонаш фарќ мегузоштаанд. 

Башир ибни Саъд ваќте назди Паёмбар (с) омад 

ва гуфт:  

-«Эй Паёмбари Худо (с)! Ман ба писарам боѓеро 

њадя кардаам ва мехоњам шуморо гувоњ бигирам».  

Расули акрам (с) фармуд: «Оё ба њама 

фарзандонат додаї?» Гуфт: -Не!. Паёмбар (с) 

фармуд: «Бирав ман бар зулму ситам гувоњї 

намедињам»

269
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нагузоштанд, балки онњо илм ва донишро ба 

унвони мероси баъд аз худ ба 7ой гузоштанд

265

». 

Аммо ояти дуввум:  

«Ва вариса Сулаймон Довуда ва ќола ё 

айюњан-носу ъул-лимно мантиќат-тайри ва утийно 

мин кулл шайьин. Инна њозо лањувал-фазлул-

мубинун». 

 Њамчунин дар ин 0о Сулаймон (а) аз падараш 

Довуд (а) мол ва сарватро ба мерос набурд ва балки 

нубувват ва њикмат ва донишро ба мерос бурд, ба ду 

далел: яке ин ки машњур аст, ки Довуд (а) сад зан ва 

сесад канизу фарзандони зиёде дошт, пас чї гуна 

фаќат Сулаймон (а) аз ў мерос мебарад? Балки 

бародарони Сулаймон (а) њам бояд мерос бибаранд 

ва танњо Сулаймонро вориси Довуд (а) ќарор додан, 

агар ворисони дигаре бошад, дуруст нест. 

Ва агар њадаф мероси ба молу дорої мебуд, 

фоидае надошт, ки дар китоби Худо ёд шавад, зеро 

табиъї ва ошкор аст, ки фарзанд аз падар мерос 

мебарад, бинобар ин,  Худованди баландмартаба аз 

чизе сухан гуфтааст, ки ниёз ба гуфтан надорад. Пас 

шакку шубњае нест, ки Худованди мутаъол манзури 

дигаре дошта аст ва он ба мерос бурдани нубувват 

аст. 

Аммо ин ки баъзе аз ањли шиъа мегўянд:  

-«Фадакро Расули акрам (с) дар рўзи Хайбар ба 

Фотима њадя карда буд ва дар китобњояшон ривоят 

мекунанд, ки баъд аз фатњи Хайбар ва баъд аз он ки 

Худованд ин оятро нозил кард: 

 «Ва оти залќурбо њаќќању вал-мискина вабнас-

сабили ва ло тубаззир табзиран.» 
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 . Бухорї, Китобул-ъилми, боби «Илми ќабла ќабли валъа-

моли» ва Абудовуд, Китобул-ъилъилми, бобб  «Алњасу ъалло 

муталабил-ъилми», њадиси 3641 бо асноди сањењ. 
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ран0идани каси дигаре барои вай зиёне надорад ва ба 

тафсил дар ин бора сухан хоњем гуфт. Аммо ин ки 

мегўянд: - «Фадак мерос аст»,  мо мегўем:  

- Расули акрам (с) фармуд:  

«Инно ло нурасу, мо таракно садаќатун».  

 «Аз мо мерос бурда намешавад, ончї аз худ ба 

<ой гузоштаем, садаќа аст.» 

 Бинобар ин,  дар баъзе аз тариќањои њадис, ки 

дар Муслим ривоят шуда, ин гуна омада аст:  

«Мо таракно фањува  садаќатун».  

«Он чї аз худ ба <ой гузоштаем,  он садаќа аст».  

Ањли бидъат ин њадисро ќасдан тањриф мекунанд 

ва мегўянд: - «Мо» нофия аст, яъне «мо садаќае аз 

худ ба 7ой нагузоштаем».  

Ањли суннат ва 0амоъат калимаи «мо»-ро мавсула 

ќарор медињанд ва ривояте, ки дар «Сањењайн» 

омада, њамин тавр аст ва ривояти «мо таракно 

фањува садаќатун» инро таъйид мекунад ва 

Паёмбари Ислом (с) аз худ мерос ба 0ой намегузорад, 

балки тибќи ќавли сањењ њамаи паёмбарони Худо (а) 

аз худ мерос ба 0ой намегузоранд ва аз онњо мерос 

бурда намешавад. 

Шиъа аз он чї Худованд дар мавриди Закариё 

мегўяд, истидлол мекунанд. Худованд мефармояд:  

«Ва иннї хифтул-маволия мин варої ва конат 

имраатї ъоќиран, фањаб лї мин ладунка валийян, 

ярисунї ва ярису мин Оли Яъќуба, ва7ъалњу 

рабби разийян.»  

«Ва ман аз хешонам баъд аз худам бимнок 

њастам, (ки њаќќи посдорї аз оини Туро нигоњ 

надоранд)! Ва (аз тарафе) њамсарам нозо аст. Ту аз 

назди худ 7онишине  ба ман бибахш, ки то њам 

вориси ман бошад ва њам вориси Оли Яъќуб ва 

ўро мавриди ризоятат ќарор дењ».  

 

(Сураи Марям, ояти 5-6) 
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Ба далели ин њадиси шарифи Расулуллоњ (с):  

«Нањну маъоширал-анбиёи ло нурасу», яъне 

«Мо - %амоъаи анбиё мерос намегузорем». 

Виросат дар ин 9о бинобар ќавли бартар, 

виросати илм ва нубувват аст, на виросати мол. 

 Пас маънии сухани Закариё (а) ин аст, ки: -«Он 

%онишин илмеро, ки назди вай ва авлоди Яъќуб (а) 

аст, мерос бибарад ва ба сарпарастии умури 

диниашон ќиём кунад ва ўро мавриди ризоятат 

ќарор дењ!» 

Мегўянд, ки  дар ин @о  собит шуда, ки 

паёмбарони Худо аз худ мерос ба @ой мегузоранд ва 

њамчунин Худованди мутаъол дар бораи Сулаймон (а) 

мегўяд:  

«Ва вариса Сулаймону Довуда ва ќола ё 

айюњанносу ъуллимно мантиќат-тайри ва утийно 

мин кулли шайьин. Инна њозо лањувал-фазлул-

мубин». 

 «Ва Сулаймон вориси Довуд шуд ва гуфт:  

-Эй мардум! Забони паррандагон ба мо таълим 

дода шуда ва аз њар чиз ба мо ато гардид. Ин 

фазилати ошокоре аст». 

 

(Сураи Намл, ояти 16) 

 

Ва инак тафсири ин ду оят: 

Ояти аввал: «Ва иннї хифтул-маволия мин 

варої ва конат-имраатї ъоќиран, фањаб лї мин 

ладунка валийян, ярисунї ва ярису мин Оли 

Яъќуба ва9ъалњу рабби разийян». 

 Дар мавриди ин оят мегўем:  

- «Аввалан, ки шоистаи марди солење нест, ки аз 

Худованд бихоњад ба ў фарзанде бидињад, ки фаќат 

вориси мол ва дороии ў бошад, пас чї гуна чунин 

чизеро барои Паёмбари бузургворе, ки Закариё (а) 

аст, меписандем, ки ў аз Худо бихоњад, ки ба ў 

фарзанде бидињад, то вориси мол ва дороии ў шавад. 
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Дуввум, машњур аст, ки Закариё (а) фаќир буд ва 

на@@орї мекард, пас ў чї мол ва сарвате дошт, ки аз 

Худо бихоњад, ки ба вай фарзанде бидињад, то моли 

ўро ба мерос бибарад, балки ќоидаи умумї дар 

мавриди паёмбарон (а) ин аст, ки онњо мол ва сарват 

@амъ наменамуданд балки онро дар роњи хайр садаќа 

ва нафаќа  мекарданд. 

Саввум, равиши њолати «ярисунї ва ярису мин 

Оли Яъќуба» бар њамин далолат мекунад, чанд 

нафар аз Оли Яъќуб буда ва рафтаанд ва @ойгоњи 

Яњё (а) дар Оли Яъќуб (а) ку@о аст?  

Оли Яъќуб Мўсо, Довуд, Сулаймон, Яњё, Закариё 

ва ќавмњояшон буданд, балки њамаи паёмбарони бани 

Исроил аз Оли Яъќуб буданд, зеро Исроил њамон 

Яъќуб (а) аст ва дигар фарзандони Яъќуб ва бани 

Исроил, ки пайѓамбар набуданд њам, Оли Яъќуб 

њастанд. Пас сањмияи Яњё (а) чї ќадар хоњад шуд?  

Сипас Яњё (а) ба сабабгори дигар ворисон бояд аз 

мерос мањрум мешуд, пас шакку шубњае нест, ки 

«ярисунї ва ярису мин Оли Яъќуба» сухани 

касонеро, ки мегўянд, ки манзури онњо ба мерос 

бурдан мол ва сарватро будааст, рад мекунад, балки 

Яъќубро барои он зикр кард, чунки вай паёмбар буд 

ва Закариё  (а) њам паёмбар буд,  пас хост, ки 

фарзандаш нубувват ва илму њикматро аз ў ва аз Оли 

Яъќуб ба мерос бибарад. 

Чањорум,  Паёмбари акрам  (с) фармуд:  

«Мо гурўњи паёмбарон аз худ мерос ба 9ой 

намегузорем», 

 ё ин ки фармуд: - «Аз мо мерос бурда 

намешавад, њар чї аз худ ба 9ой гузоштем, садаќа 

аст» ва дар њадиси набавї омадааст: - «Паёмбарон 

(а) дирњам ва динореро аз худ ба мерос 
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Ба далели ин њадиси шарифи Расулуллоњ (с):  

«Нањну маъоширал-анбиёи ло нурасу», яъне 

«Мо - %амоъаи анбиё мерос намегузорем». 

Виросат дар ин 9о бинобар ќавли бартар, 
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њамчунин Худованди мутаъол дар бораи Сулаймон (а) 

мегўяд:  

«Ва вариса Сулаймону Довуда ва ќола ё 

айюњанносу ъуллимно мантиќат-тайри ва утийно 

мин кулли шайьин. Инна њозо лањувал-фазлул-

мубин». 

 «Ва Сулаймон вориси Довуд шуд ва гуфт:  

-Эй мардум! Забони паррандагон ба мо таълим 
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- «Аввалан, ки шоистаи марди солење нест, ки аз 

Худованд бихоњад ба ў фарзанде бидињад, ки фаќат 

вориси мол ва дороии ў бошад, пас чї гуна чунин 

чизеро барои Паёмбари бузургворе, ки Закариё (а) 

аст, меписандем, ки ў аз Худо бихоњад, ки ба ў 

фарзанде бидињад, то вориси мол ва дороии ў шавад. 
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Сипас Яњё (а) ба сабабгори дигар ворисон бояд аз 

мерос мањрум мешуд, пас шакку шубњае нест, ки 
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касонеро, ки мегўянд, ки манзури онњо ба мерос 

бурдан мол ва сарватро будааст, рад мекунад, балки 

Яъќубро барои он зикр кард, чунки вай паёмбар буд 

ва Закариё  (а) њам паёмбар буд,  пас хост, ки 

фарзандаш нубувват ва илму њикматро аз ў ва аз Оли 

Яъќуб ба мерос бибарад. 

Чањорум,  Паёмбари акрам  (с) фармуд:  

«Мо гурўњи паёмбарон аз худ мерос ба 9ой 
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намешавад, њар чї аз худ ба 9ой гузоштем, садаќа 

аст» ва дар њадиси набавї омадааст: - «Паёмбарон 

(а) дирњам ва динореро аз худ ба мерос 
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нагузоштанд, балки онњо илм ва донишро ба 

унвони мероси баъд аз худ ба 7ой гузоштанд

265

». 

Аммо ояти дуввум:  

«Ва вариса Сулаймон Довуда ва ќола ё 

айюњан-носу ъул-лимно мантиќат-тайри ва утийно 

мин кулл шайьин. Инна њозо лањувал-фазлул-

мубинун». 

 Њамчунин дар ин 0о Сулаймон (а) аз падараш 

Довуд (а) мол ва сарватро ба мерос набурд ва балки 

нубувват ва њикмат ва донишро ба мерос бурд, ба ду 

далел: яке ин ки машњур аст, ки Довуд (а) сад зан ва 

сесад канизу фарзандони зиёде дошт, пас чї гуна 

фаќат Сулаймон (а) аз ў мерос мебарад? Балки 

бародарони Сулаймон (а) њам бояд мерос бибаранд 

ва танњо Сулаймонро вориси Довуд (а) ќарор додан, 

агар ворисони дигаре бошад, дуруст нест. 

Ва агар њадаф мероси ба молу дорої мебуд, 

фоидае надошт, ки дар китоби Худо ёд шавад, зеро 

табиъї ва ошкор аст, ки фарзанд аз падар мерос 

мебарад, бинобар ин,  Худованди баландмартаба аз 

чизе сухан гуфтааст, ки ниёз ба гуфтан надорад. Пас 

шакку шубњае нест, ки Худованди мутаъол манзури 

дигаре дошта аст ва он ба мерос бурдани нубувват 

аст. 

Аммо ин ки баъзе аз ањли шиъа мегўянд:  

-«Фадакро Расули акрам (с) дар рўзи Хайбар ба 

Фотима њадя карда буд ва дар китобњояшон ривоят 

мекунанд, ки баъд аз фатњи Хайбар ва баъд аз он ки 

Худованд ин оятро нозил кард: 

 «Ва оти залќурбо њаќќању вал-мискина вабнас-

сабили ва ло тубаззир табзиран.» 

                                                 

265

 . Бухорї, Китобул-ъилми, боби «Илми ќабла ќабли валъа-

моли» ва Абудовуд, Китобул-ъилъилми, бобб  «Алњасу ъалло 

муталабил-ъилми», њадиси 3641 бо асноди сањењ. 
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ран0идани каси дигаре барои вай зиёне надорад ва ба 

тафсил дар ин бора сухан хоњем гуфт. Аммо ин ки 

мегўянд: - «Фадак мерос аст»,  мо мегўем:  

- Расули акрам (с) фармуд:  

«Инно ло нурасу, мо таракно садаќатун».  

 «Аз мо мерос бурда намешавад, ончї аз худ ба 

<ой гузоштаем, садаќа аст.» 

 Бинобар ин,  дар баъзе аз тариќањои њадис, ки 

дар Муслим ривоят шуда, ин гуна омада аст:  

«Мо таракно фањува  садаќатун».  

«Он чї аз худ ба <ой гузоштаем,  он садаќа аст».  

Ањли бидъат ин њадисро ќасдан тањриф мекунанд 

ва мегўянд: - «Мо» нофия аст, яъне «мо садаќае аз 

худ ба 7ой нагузоштаем».  

Ањли суннат ва 0амоъат калимаи «мо»-ро мавсула 

ќарор медињанд ва ривояте, ки дар «Сањењайн» 

омада, њамин тавр аст ва ривояти «мо таракно 

фањува садаќатун» инро таъйид мекунад ва 

Паёмбари Ислом (с) аз худ мерос ба 0ой намегузорад, 

балки тибќи ќавли сањењ њамаи паёмбарони Худо (а) 

аз худ мерос ба 0ой намегузоранд ва аз онњо мерос 

бурда намешавад. 

Шиъа аз он чї Худованд дар мавриди Закариё 

мегўяд, истидлол мекунанд. Худованд мефармояд:  

«Ва иннї хифтул-маволия мин варої ва конат 

имраатї ъоќиран, фањаб лї мин ладунка валийян, 

ярисунї ва ярису мин Оли Яъќуба, ва7ъалњу 

рабби разийян.»  

«Ва ман аз хешонам баъд аз худам бимнок 

њастам, (ки њаќќи посдорї аз оини Туро нигоњ 

надоранд)! Ва (аз тарафе) њамсарам нозо аст. Ту аз 

назди худ 7онишине  ба ман бибахш, ки то њам 

вориси ман бошад ва њам вориси Оли Яъќуб ва 

ўро мавриди ризоятат ќарор дењ».  

 

(Сураи Марям, ояти 5-6) 
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ва Аббос (р) ва Абдуррањмон ибни Авф (р) ва Саъд 

ибни Ваќќос (р) ва Зубайр ибни Аввом (р) њама аз 

Паёмбари Ислом (с) ривоят кардаанд, ки фармуд: 

«Мо мерос ба *ой намегузорем ва аз мо мерос 

бурда намешавад, њар он чї ба *ой гузоштем, 

садаќа аст». Пас Фотима (р) ваќте ин суханро ќабул 

накард, ањли суннат ва Dамоъат кўшиш намуданд, то 

узре барои Фотима (р) DустуDў кунанд, на барои 

Абубакр (р), зеро аз дидгоњи ањли суннат ва Dамоъат 

Абубакр (р) дар њаќќи Фотима (р) муртакиби хатое 

нашудааст. 

Ва мегўянд, ки  Фотимаи Зањро аз Абубакр (р) 

ранDид,  мо мегўем: -«Ваќте Худои мутаъол аз 

Абубакр (р) розї шуд, ран*идани Фотима (р) ба ў 

зиёне намерасонад». 

 

Худованди мутаъол дар Ќуръони карим 

мефармояд:  

 

«Лаќад разияллоњу ъанил-мўъминина из 

юбойиъунака тањташ-ша*арати фаъалима мо фи 

ќулубињим фаанзалас-сакината ъалайњим ва 

асобањум фатњан ќарибан.»  

«Худованд аз мўъминон - њангоме ки дар зери 

он дарахт (Байъату-р-Ризвон, ки дар Њудайбия 

ан6ом шуд), бо ту байъат карданд, розї ва хушнуд 

шуд. Худо он чиро, ки дар даруни дилњояшон (аз 

имон ва садоќат) нуњуфта буд, медонист аз ин рў 

оромишро бар дилњояшон нозил кард ва пирўзии 

наздике (яъне фатњи Хайбар)-ро ба унвони подош 

насиби онњо фармуд». 

 

 (Сураи Фатњ, ояти 18) 

 

Ва Абубакр (р) дар садри мўъминоне буд, ки дар 

он рўз бо Паёмбари Ислом (с) байъат карданд, пас 

њар кас, ки Худо ва паёмбараш аз ў розї бошад, 
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 «Ва њаќќи наздиконро бипардоз ва (њамчунин 

њаќќи) бечорагон ва дар роњ бозмондагонро!  Ва 

њаргиз исроф ва хар8и бењуда макун». 

(Сураи Исро, ояти 26) 

 

Он гоњ Паёмбари Ислом  (с) Фотимаро даъват 

кард  ва Фадакро ба ў бахшид

266

». 

Андешаи мухтасаре дар ин маврид. Аввалан, ин 

достон дурўѓ аст ва ин оят дар ин ваќт, ки онњо 

мегўянд, нозил нашудааст ва Расули акрам (с) замини 

Фадакро ба Фотима (р) набахшида буд, балки сањењ 

ин аст, ки Фотима (р) ба унвони мероси падарї замини 

мавзеъи Фадакро хост, на ба ин далел, ки Расули 

акрам (с) он заминро ба ў њадя карда буд.   

Ќалъаи Хайбар дар соли њафтуми њиPрї фатњ шуд 

ва Зайнаб духтари Расули акрам (с) дар соли њаштуми 

њиPрї

267

 вафот кард ва духтари дигараш - Умми 

Кулсум (р) дар соли нўњуми њи9рї даргузашт

268

, пас чї 

гуна Паёмбари акрам (с) замини Фадакро ба Фотима 

(р њадя мекунад ва Зайнаб ва Умми Кулсумро чизе 

намедињад. Пас ин тўњматест, ки ба њазрати 

Муњаммад  (с) мезананд, ки гўё эшон миёни 

фарзандонаш фарќ мегузоштаанд. 

Башир ибни Саъд ваќте назди Паёмбар (с) омад 

ва гуфт:  

-«Эй Паёмбари Худо (с)! Ман ба писарам боѓеро 

њадя кардаам ва мехоњам шуморо гувоњ бигирам».  

Расули акрам (с) фармуд: «Оё ба њама 

фарзандонат додаї?» Гуфт: -Не!. Паёмбар (с) 

фармуд: «Бирав ман бар зулму ситам гувоњї 

намедињам»

269

. 

                                                 

266

 . Тафсири Ас-софї , 186/3. 

267

 . Сияри Иъломин-Нубало , 250/2. Ал-исобат, 206/4. 

268

 . Сияри Иъломун-Нубало, 252/2. Ал-исобат,  466/4. 

269

 . Муслим, китоби Њибот, њадиси 1623. 
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Расули акрам  (с) ин кори ўро зулму ситам номид, 

яъне ин ки бартарї додани фарзандон бар 

якдигарашон ситам аст ва пас њазрати Муњаммад (с), 

ки бар ситам гувоњї намедињад, оё худаш зулму 

ситамро раво медорад? Њаргиз эшон чунин намекард 

ва мо Паёмбар Ислом (с)-ро аз ситам пок медонем ва 

агар замини Фадакро ба Фотима бахшиш кардааст ё 

духтараш онро ќабул кардааст ва ё ќабул накарда, 

агар онро гирифтааст, пас чї гуна чизеро талаб 

мекунад, ки дар дасти вай аст? Агар онро 

нагирифтааст, пас њадя агар ќабз ва ба даст гирифта 

нашавад, гўё додани тўњфа анLом нашудааст. Пас 

чаро мегўянд, ки  мероси Фотима (р) буд ва мегўянд, 

ки  ба ў њадя шуда, суханашон пуч ва беасосу  бепоя 

аст. 

 Дар њаќиќат,  замини Фадак на мероси Фотима (р) 

буда ва на ба вай њадя шуда буд.  Ва кори 

таъаLLубангез дар ин масъала он аст, ки баъд аз 

вафоти Абубакри Сиддиќ (р), Умар ибни Хаттоб (р) 

халифа шуд ва баъд аз ў Усмон (р) халифа шуд ва 

баъд аз ў Алї (р) ба хилофат расид, пас агар фарз 

кунем, ки агар замини мавзеъи  Фадак дар њаќиќат,  ба 

Фотима (р) таъаллуќ  медошт, чи мероси ў буда ва чи 

ба вай њадя шуда бошад, ба њар њол молу мулки вай 

буда ва ў шаш моњ баъд аз падараш - Муњаммад (с)  

вафот кард. Пас замини Фадак баъд аз даргузашти 

Фотима (р)  ба чї касе таъаллуќ мегирад? Бояд ба 

меросбарандагон бирасад ва аз чањор як ќисми он ба 

Алї (р) ва боќимондааш ба Њасан, Њусайн,  Зайнаб ва 

Умми Кулсум  мерасад. Ваќте ки њазрати Алї (р) 

халифа шуд,  чаро замини мавзеъи  Фадакро ба 

фарзандонаш барнагадонид,  пас агар Абубакр (р) ва 

Умар (р)  Усмон (р) ба хотири надодани ин замин ба 

соњибони он зулм кардаанд, пас њамчунин Алї (р) низ 

зулм кардааст, зеро ў низ замини Фадакро ба 

фарзандонаш надод?     
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фавќаснатайни фалањунна сулусо мо тарака ва ин 

конат воњидатан фалањан-нисфу ва лиабавайњи 

ликулли воњидин минњумас-судусу миммо тарака 

ин кона лању валадун. Фаин лам якун лању валадун 

ва варисању абавоњу фалиуммињис-сулусу мин 

баъди васиятин юсї бињо ав дайнин. Обоукум ва 

абноукум ло тадруна айюњум аќрабу лакум 

нафъан, фаризатан миналлоњи, инналлоња кона 

ъалиман њакиман.»  

«Худованд дар бораи фарзандонатон ба шумо 

супориш мекунад, ки сањми (мероси) писар ба 

андозаи сањми ду духтар бошад ва агар 

фарзандони шумо (ду духтар ва) беш аз ду духтар 

бошанд, аз се ду њиссаи мерос аз онњост ва агар 

яке бошад, ниме (аз мерос) аз они ўст. Ва барои 

њар як аз падару модари ў  аз шаш як ќисми мерос 

аст, агар (мурда) фарзанде дошта бошад ва агар 

фарзанде надошта бошад ва (фаќат) падар ва 

модар аз ў мерос баранд, барои модари ў аз се як 

ќисм аст (ва боќї аз они падар аст) ва агар ў 

бародароне дошта бошад, модараш аз шаш як 

ќисмро мегирад (ва шаш пан6 ќисми боќимонда аз 

они падар аст). (Њамаи инњо) баъд аз ан=оми 

васияте аст, ки вай карда ва баъд аз адои ќарз аст. 

Шумо намедонед падарону модарон ва 

фарзандонатон кадом як барои шумо 

манфиъатноктар њастанд. Ин фаризаи илоњист ва 

Худованд доно ва њаким аст». 

(Сураи Нисо, ояти 11) 

 

Ањли суннат ва 8амоъат  дар ин масъала аз пайи 

узр овардан барои Абубакр (р) нестанд, балки аз пайи 

узре барои Фотима (р) њастанд, ки кори ўро далелнок 

кунад, чунки ањли суннат ва 8амоъат мебинад, ки 

Абубакр (р) аз як њадис, ки ба тавотур аз Паёмбари 

Ислом (с) наќлшуда истидлол мекунад ва ин њадисро 

Абубакр (р) ва Умар (р) ва Усмон (р)  ва худи Алї (р)  
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намозу закот ва рафтори  нек бо канизон супориш 

мекунам». Пас Ў (с) он чиро, ки мехост бинависад,  бо 

забон гуфт.  

Дуввум, ин ки он чї Паёмбари Ислом (с) мехост 

бинависад ё гуфтани он бар Расули акрам (с) лозим 

ва во@иб буда ё мустањаб будааст, агар бигўянд он чї 

мехост аз во@иботи шаръї буд, ки бояд онро баён 

мекард ва ба мардум мерасонид, пас тибќи гуфтаи 

онњо Расули акрам (с) њамаи шариъатро нарасондааст 

ва ин таънае ба Паёмбари Ислом (с) ва ба Худованди 

мутаъол  аст, ки мефармояд:  

«Алявма акмалту лакум динакум», яъне «имрўз 

динатонро бароятон комил кардам» ва агар бигўянд 

мустањаб будааст, иброз медорем, ки мо њам  њаминро 

мегўем. 

Саввум,  ин, ки сањобагон ба хотири дилсўзї ва 

мењрубонї нисбат ба Паёмбари Ислом (с) аз 

овардани ќаламу коѓаз  худдорї карданд, на ин, ки аз 

фармони ў сарпечї карда бошанд.  

 

Шубњаи дањум: 

 

Умар ибни Хуттоб (р) аз ња@@и таматтўъ ва аз 

издиво@и мувваќќат (сиѓа, мўъта) нањй кард бо ин, ки 

ин кор дар замони Паёмбари Ислом (с) њалол ва 

машруъ буд, пас чї гуна Умар (р) чизеро, ки 

Худованди мутаъол њалол кардааст,  њаром месозад? 

Аввал дар бораи ња@@и таматтўъ сухан мегўем. Ба 

фарзи он, ки Умар (р) дар нањй кардан аз ња@@и 

таматтўъ хато кардааст, пас чї мешавад?! Мо даъво 

надорем, ки Умар (р) маъсум, яъне бегуноњ аст, балки 

мегўем, ки вай монанди дигар сањобагон (р) ва 

инсонњои заминї метавонист сањву хато кунад,  агар 

фарз кунем, ки  вай ба хато рафта бошад. 

Сабї ибни Маъбад мегўяд: 
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Мо њамаро, Абубакру Умар ва Усмону Алї (р)-ро 

пок медонем. Пас замини мавзеъи  Фадакро Расули  

акрам (с) ба Фотима (р) њадя накарда буд ва њамчунин 

мероси Паёмбар (с) набуд, ки ба ў бирасад. 

Ва мегўянд ваќте замини мавзеъи Фадакро ба 

Фотима надоданд,  ранGид ва назди ќабри падараш – 

њазрати Муњаммад (с)  рафт ва ба ў   шикоят бурд. 

Бояд гуфт, ки ин гуфта низ дурўѓ аст ва чунин коре 

шоистаи Фотимаи Зањро (р) набуд,  зеро Худованди 

мутаъол дар мавриди бандаи солењ ва Паёмбари 

бузургвораш -  Яъќуб (а) мегўяд: 

 -«Ќола иннамо ашку бассий ва њузний 

илаллоњи ва аъламу миналлоњи мо ло 

таъламуна.»  

- «Гуфт: - Ман ѓаму андўњамро танњо ба Худо 

мегўям (ва шикоят назди Ў мебарам)! Ва аз Худо 

чизњое медонам, ки шумо намедонед». 

 

(Сураи Юсуф, ояти 86) 

 

Пас, чї гуна шоистаи Фотима (р) аст, ки шикояти 

парешонњолї ва андўњи худро баъд аз вафоти 

падараш ба пеши Паёмбар (с) бурда бошад. Мо 

Фотимаро бузургтар аз ин медонем ва мегўем, ки ў 

шикояти парешонњолї ва ѓаму андўњи худро ба касе 

Gуз Худованд намебурд. 

Ва ин ки мегўянд Фотима (р) аз Абубакр (р)  

ранGид ва њамчунин, ки аз ў нороњат буд, аз дунё 

рафт. Бале, Фотима (р) нороњат шуд ва  гуфтем, ки мо 

аз пайи узре барои Фотима њастем ва аз пайи узре 

барои Абубакр (р) нестем, ки кори ўро далелнок кунем 

ва Фотима (р) маъсум, яъне бегуноњ набуд. Машњур 

аст, ки Абубакр (р) пеши вай рафт ва кўшиш кард ўро 

розї кунад, то он ки розї шуд, чунонки бисёре аз 

уламо инро аз Шаъбї ривоят кардаанд

270

. Шаъбї аз 
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бузургони тобеъин буд ва Худованди мутаъол 

њаќиќати ин корро бењтар медонад. 

Њамчунин маъруф аст, ки Асмо духтари Умайс, 

њамсари Абубакри Сиддиќ (р) Фотимаро ѓусл дод, пас 

чї гуна њамсари Абубакр (р) ўро ѓусл медињад ва 

Абубакр (р) аз марги ў бохабар намешавад? Ва 

ривояти сањењ ин аст, ки Фотимаро дар шаб дафн 

карданд ва Абубакр (р) хабардор нашуд. 

 

Шубњаи њаштум: 

 

Мегўянд Умар (р) дар бораи байъати Абубакри 

Сиддиќ (р) гуфт: -«Он ногањонї ва ѓайримунтазира 

буд»,  мегўем, ки ин сухан росту  дуруст аст аз Умар 

(р) собит аст, ки дар бораи байъат бо Абубакри 

Сиддиќ (р) гуфт: «Он ногањонї буд» ва биёед, 

ќиссаро ба таври комил аз «Сањењ»-и Исмоили  

Бухорї бихонем: 

- «Ибни Аббос мегўяд, ки ба Умар ибни Хаттоб (р) 

хабар расид, ки баъзе аз мардум мегўянд, ки  агар 

Умар (р) бимирад, бо фалонї байъат мекунем ва ин 

байъат бо Абубакр (р) ногањонї будааст. Ваќте ин 

хабар ба самъи Умар ибни Хаттоб (р) расид, гуфт, ки 

ба ман хабар расида, ки яке аз шумо мегўяд: 

-«Савганд ба Худо, агар Умар (р)  бимирад, бо 

фалонї байъат мекунам».  

Касе ин фиребро нахўрад, ки бигўяд байъати 

Абубакр (р) ногањонї буд ва дуруст байъат бо ў њамон 

гуна буд, вале Худованд аз ба шарофати  байъат 

мусалмонро наTот дод ва дар миёни шумо касе 

монанди Абубакр (р) нест, ки ба ў чашм дўхта шавад. 

Сипас Умар (р) достони рафтанашро ба њамроњи 

Абубакри Сиддиќ (р) ба Саќифаи бани Соъида пеши 

ањли ансор баён кард ва гуфт: «Ман гуфтори хубе 

омода карда будам, ки мехостам онро баён кунам ва 

ман аз ў дида зудтар хашмгин мешудам ва дўст 
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нагузоштаам, магар он, ки шуморо аз он нањй 

кардаам

276

».  

Пас, ње' чизе дар дин боќї намонда, ки Паёмбар 

(с) онро баён накарда бошад. Пас он чизе, ки Расули 

акрам (с) мехост бинависад, чї буд?  

Ањмад дар «Муснад»-и худ аз Алї ибни Абутолиб 

(р) ривоят мекунад,  ки гуфт:  

-«Мо назди Паёмбари Худо (с) будем, ба ман 

гуфт, ки чизе (яъне ќаламу коѓаз) биёвар, ки дар он 

чизе бинависам, ки уммати ман баъд аз ман 

гумроњ нашавад».  

Алї (р) мегуфт: -«Тарсидам, ки бимирад (яъне 

тарсидам, ки пеш аз он, ки ќаламк коѓазе барои ў (с) 

оварда шавад, бимирад), бинобар ин, гуфтам, ки эй 

Паёмбари Худо (с), ман њифз мекунам ва ба хотир 

мегирам.  Паёмбар (с) фармуд:  

-«Шуморо ба намоз, закот, рафтори нек бо 

канизњоятон супориш мекунам».  

Агар бигўянд, ки сањобагон аз фармони Паёмбари 

Худо (с) сарпечї карданд ва барои ў (с) ќаламу коѓаз  

фароњам накарданд, мегўем:  

- «Пас аввалин касе, ки нофармонї кард, Алї (р) 

буд, зеро Паёмбари Худо (с) ўро бевосита маъмур 

кард, ки васоити навишт фароњам намояд, пас чаро 

ў ин супоришро ба Eо наёвард?. Пас агар сањобагони 

Паёмбар (с)-ро ба хотири ин кор маломат кунем, Алї 

(р) низ мавриди маломат ќарор мегирад». Аммо мо 

мегўем:  

- «Ње' як аз асњоб (р) боиси танќид ва сарзаниш 

нест,  ба ин далелњо: -Аввал ин, ки Алї (р) худаш дар 

ин њадис мегўяд:  

- «Тарсидам, ки пеш аз омода шудани ќаламу 

коѓаз ў бимирад, бинобар ин, гуфтам, ки эй Паёмбари 

Худо (с) ман њифз мекунам ва ба хотир месупорам». 

Он гоњ њазрати Муњаммад (с) фармуд: - «Шуморо ба 
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 Паёмбар (с) фармуд:  

- «Ман ба андозаи ду нафари шумо таб 

мекунам».  

Ибни Масъуд (р) гуфт: -«Оё ин ба он хотир аст, ки 

ду баробар подош мебинї?». Фармуд: -«Бале»

275

. 

Бинобар ин, Паёмбари Ислом (с) ба шиддат таб 

мекард ва ваќте Умар (р) аз њазрати Муњаммад шунид, 

ки мефармуд:  

-«Биёед, то бароятон чизе бинависам», дилаш 

ба њоли Паёмбар (с) сўхт ва гуфт: -«Дард ба Расули 

Худо (с) ѓолиб омадааст, китоби Худо моро кофї 

аст». 

Камина, муаллифи ин сатрњо,  мегўям ва ин 

суханони Умар (р) бо гфармудани илоњї мутобиќ аст, 

ки дар Ќуръони карим фармудааст: 

 «Алявма акмалту лакум динакум ва атмамту 

ъалайкум ниъматї ва разийту лакумул-Ислома 

динан.» 

 

 

 «Имрўз дини шуморо бароятон комил кардам 

ва неъмати худро бар шумо комил намудам ва 

Исломро ба унвони ойини худописанд барои шумо 

баргузидам». 

 

(Сураи Моида, ояти 3) 

 

Ва Паёмбари Ислом (с) мефармояд:  

«Савганд ба Худо, њеM чизеро, ки шуморо ба 

Худо ва ба бињишт наздик мекунад, нагузоштаам, 

магар он, ки шуморо ба он хабар додаам ва њеM 

чизеро аз он чї Худо шуморо ба он фармон дода, 

нагузоштаам, магар он, ки шуморо ба он фармон 

ва њеM чизеро, ки Худо шуморо аз он нањй кардааст 
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 . Бухорї. Китобу-л-марзо, боби «Ашаддун-носи балоан», 

њадиси 5648, Муслим.  Китобу-л-бирри вас-силлати, њадиси 2571. 

 243 

доштам ба (ойи Абубакр (р) ман сухан бигўям. Ваќте 

хостам сухан бигўям, Абубакр (р) гуфт: 

- «Сабр кун! Бинобар ин, дўст надоштам, ки 

вайро биран(онам».- 

Ва Абубакр (р) аз ман бурдбортар, матитину  

устувортар буд. Сухан гуфт ва савганд ба Худо вай 

ње( сухане аз он чї ман омода карда будам, 

нагузошт, магар онро ё бењтар аз онро гуфт, то он 

ки ором шуд ва гуфт: 

 - «Он чї аз хубињои шумо баршумурдам, шумо 

шоистаи он њастед ва ин амр (хилофат) бояд дар 

Ќурайш бошад, насаб ва (ойгоњи онњо аз њамаи 

арабњо болотар аст ва ман барои шумо яке аз ин ду 

мардро меписандам (манзураш Умар ва Абуубайда 

буд), пас бо њар як аз онњо, ки мехоњед байъат 

кунед». 

 Ва ў дар њоле, ки байни ман ва Абуубайда  

нишаста буд, дасти маро ва дасти Абуубайдаро 

гирифт ва аз суханони ў фаќат њамин маврид 

писандам воќеъ нашуд. Савганд ба Худо, агар 

гарданам зада мешуд, бароям бењтар аз он буд, ки 

бар ќавме фармонравої кунам, ки Абубакр (р) дар 

миёни онњо аст» ва то он ки Умар (р) гуфт: 

-«Ва савганд ба Худо, дар миёни касоне, ки  мо 

дар (амъи онњо њозир шудем, кори муњимтаре аз 

байъат ба Абубакр (р) набуд».- 

    Пурсидем, ки агар бо Абубакр (р) байъат кунем 

ва аз онњо (удо шавем, эшон шахсе аз худро интихоб 

карда, бо вай байъат кунанд. Пас ё мо бо онњо 

байъат мекардем, бо он, ки розї буда бошем ва ё ин, 

ки бо онњо мухолифат мекардем ва он гоњ фасодї ба 

ву(уд меомад. Пас њар кас бо фарде  бе машварати 

мусалмонон байъат кард, на аз ў ва на аз фарде, ки 
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бо ў байъат шуд пайравї накунед, зеро бими он 

меравад, ки њар ду кушта шаванд»

271

. 

Ин буд достони байъат. Бале, ин байъат ногањонї 

буд, аммо њикояте дорад, ки мо онро  дар бањси 

Саќифаи бани Соъида ба таври муфассал баён 

кардем. Ба ин хотир, инро наметавон айбе барои 

Умар (р) њисоб кард. 

 

Шубњаи нўњум: 

 

Њадиси ибни Аббос (р) аст, ки мегўяд:  

- «Ваќте марги Паёмбар (с) фаро расид, дар хона 

мардоне буданд, ки Умар (р) низ дар миёни онњо буд. 

Паёмбари Ислом (с) фармуд:  

- «Биёед, то бароятон чизе бинависам, ки баъд 

аз он гумроњ нахоњед шуд». 

  Умар (р) гуфт: 

 - «Дард ба Паёмбари Ислом (с) ѓолиб омада ва 

Ќуръони ма;ид пеши шумо аст ва моро ин китоби 

муќаддас кофї аст».- 

 Ањли хона ихтилоф карданд ва ба бањс 

пардохтанд, баъзе мегуфтанд: -«Навиштафзоре 

(ќаламу ќоѓаз) биёваред, то Расули акрам (с) барои 

шумо чизе бинависад, ки њаргиз баъд аз Ў (с) гумроњ 

нахоњед шуд» ва баъзе њамон чизро мегуфтанд, ки 

Умар (р) гуфт. 

 -«Ваќте мунозиара ва ихтилофи зиёде назди 

Паёмбар (с) карданд, Паёмбар (с) фармуд: 

«Бархезед»

272

. 

Бо таваRRўњ ба ин њадис ањли шиъа ба сањобагони 

Паёмбар (с) таъна мезананд ва ба дурўѓ даъво 

мекунанд, ки Умар (р) гуфт: -«Паёмбари Худо (с) 
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њазён мегўяд»

273

. Ин дурўѓе аст, ки ба Умар (р) 

нисбат медињанд ва гўё вай гуфта бошад, ки Расли 

акрам (с) њазён (бењудагўї) мегўяд, балки дар ривояти 

«Сањењайн» ва дигар китобњои маъруф омада, ки 

Умар (р) гуфт: - 

- «Дард ва нороњатї бар Паёмбари Худо (с) 

ѓолиб омадааст» ва дар ин ваќт бемории њазрати 

Муњаммад (с) шиддат гирифта буд ва њадиси Оиша (р) 

авGгирии бемории Паёмбари Худоро ба равшанї баён 

мекунад, ки ваќте Ў (с)  бењуш шуд ва сипас ваќте ба 

худ омад, фармуд:  

- «Оё мардум намоз хондаанд?».  

 Гуфтанд:  

- «Онњо мунтазири шумо њастанд, эй Паёмбари 

Худо (с)!». 

 Фармуд: - 

«Бароям об биёваред» ва он гоњ тањорат кард  

ва сипас бархост ва хост, ки ба намоз биравад, аммо 

ба замин афтод ва ваќте  бори саввум ба замин 

афтод ва бењуш шуд ва сипас њангоме ба худ омад, 

фармуд: -«Оё мардум намоз хондаанд?». Гуфтанд: -

«Онњо мунтазири шумо њастанд», фармуд:  

- «Абубакр (р)-ро бигўед, ки имоми намози 

мардум шавад ва бо онњо намоз бигузорад. »

274

.  

Балки касоне буданд, ки гуфтанд Паёмбари 

Ислом (с) њазён мегўяд, вале Умар (р) аз Gумлаи онњо 

набуд. 

Аз Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ривоят аст, ки Умар 

(р)  ваќте Расули акрам (с)-ро дид, ки ба шиддат таб 

мекард, дилаш ба њоли ў (с) сўхт ва гуфт:  

- «Эй Паёмбари Худо (с), ту ба шиддат таб 

мекунї?» 
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 Паёмбар (с) фармуд:  

- «Ман ба андозаи ду нафари шумо таб 

мекунам».  

Ибни Масъуд (р) гуфт: -«Оё ин ба он хотир аст, ки 

ду баробар подош мебинї?». Фармуд: -«Бале»

275

. 

Бинобар ин, Паёмбари Ислом (с) ба шиддат таб 

мекард ва ваќте Умар (р) аз њазрати Муњаммад шунид, 

ки мефармуд:  

-«Биёед, то бароятон чизе бинависам», дилаш 

ба њоли Паёмбар (с) сўхт ва гуфт: -«Дард ба Расули 

Худо (с) ѓолиб омадааст, китоби Худо моро кофї 

аст». 

Камина, муаллифи ин сатрњо,  мегўям ва ин 

суханони Умар (р) бо гфармудани илоњї мутобиќ аст, 

ки дар Ќуръони карим фармудааст: 

 «Алявма акмалту лакум динакум ва атмамту 

ъалайкум ниъматї ва разийту лакумул-Ислома 

динан.» 

 

 

 «Имрўз дини шуморо бароятон комил кардам 

ва неъмати худро бар шумо комил намудам ва 

Исломро ба унвони ойини худописанд барои шумо 

баргузидам». 

 

(Сураи Моида, ояти 3) 

 

Ва Паёмбари Ислом (с) мефармояд:  

«Савганд ба Худо, њеM чизеро, ки шуморо ба 

Худо ва ба бињишт наздик мекунад, нагузоштаам, 

магар он, ки шуморо ба он хабар додаам ва њеM 

чизеро аз он чї Худо шуморо ба он фармон дода, 

нагузоштаам, магар он, ки шуморо ба он фармон 

ва њеM чизеро, ки Худо шуморо аз он нањй кардааст 
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доштам ба (ойи Абубакр (р) ман сухан бигўям. Ваќте 

хостам сухан бигўям, Абубакр (р) гуфт: 

- «Сабр кун! Бинобар ин, дўст надоштам, ки 

вайро биран(онам».- 

Ва Абубакр (р) аз ман бурдбортар, матитину  

устувортар буд. Сухан гуфт ва савганд ба Худо вай 

ње( сухане аз он чї ман омода карда будам, 

нагузошт, магар онро ё бењтар аз онро гуфт, то он 

ки ором шуд ва гуфт: 

 - «Он чї аз хубињои шумо баршумурдам, шумо 

шоистаи он њастед ва ин амр (хилофат) бояд дар 

Ќурайш бошад, насаб ва (ойгоњи онњо аз њамаи 

арабњо болотар аст ва ман барои шумо яке аз ин ду 

мардро меписандам (манзураш Умар ва Абуубайда 

буд), пас бо њар як аз онњо, ки мехоњед байъат 

кунед». 

 Ва ў дар њоле, ки байни ман ва Абуубайда  

нишаста буд, дасти маро ва дасти Абуубайдаро 

гирифт ва аз суханони ў фаќат њамин маврид 

писандам воќеъ нашуд. Савганд ба Худо, агар 

гарданам зада мешуд, бароям бењтар аз он буд, ки 

бар ќавме фармонравої кунам, ки Абубакр (р) дар 

миёни онњо аст» ва то он ки Умар (р) гуфт: 

-«Ва савганд ба Худо, дар миёни касоне, ки  мо 

дар (амъи онњо њозир шудем, кори муњимтаре аз 

байъат ба Абубакр (р) набуд».- 

    Пурсидем, ки агар бо Абубакр (р) байъат кунем 

ва аз онњо (удо шавем, эшон шахсе аз худро интихоб 

карда, бо вай байъат кунанд. Пас ё мо бо онњо 

байъат мекардем, бо он, ки розї буда бошем ва ё ин, 

ки бо онњо мухолифат мекардем ва он гоњ фасодї ба 

ву(уд меомад. Пас њар кас бо фарде  бе машварати 

мусалмонон байъат кард, на аз ў ва на аз фарде, ки 
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бузургони тобеъин буд ва Худованди мутаъол 

њаќиќати ин корро бењтар медонад. 

Њамчунин маъруф аст, ки Асмо духтари Умайс, 

њамсари Абубакри Сиддиќ (р) Фотимаро ѓусл дод, пас 

чї гуна њамсари Абубакр (р) ўро ѓусл медињад ва 

Абубакр (р) аз марги ў бохабар намешавад? Ва 

ривояти сањењ ин аст, ки Фотимаро дар шаб дафн 

карданд ва Абубакр (р) хабардор нашуд. 

 

Шубњаи њаштум: 

 

Мегўянд Умар (р) дар бораи байъати Абубакри 

Сиддиќ (р) гуфт: -«Он ногањонї ва ѓайримунтазира 

буд»,  мегўем, ки ин сухан росту  дуруст аст аз Умар 

(р) собит аст, ки дар бораи байъат бо Абубакри 

Сиддиќ (р) гуфт: «Он ногањонї буд» ва биёед, 

ќиссаро ба таври комил аз «Сањењ»-и Исмоили  

Бухорї бихонем: 

- «Ибни Аббос мегўяд, ки ба Умар ибни Хаттоб (р) 

хабар расид, ки баъзе аз мардум мегўянд, ки  агар 

Умар (р) бимирад, бо фалонї байъат мекунем ва ин 

байъат бо Абубакр (р) ногањонї будааст. Ваќте ин 

хабар ба самъи Умар ибни Хаттоб (р) расид, гуфт, ки 

ба ман хабар расида, ки яке аз шумо мегўяд: 

-«Савганд ба Худо, агар Умар (р)  бимирад, бо 

фалонї байъат мекунам».  

Касе ин фиребро нахўрад, ки бигўяд байъати 

Абубакр (р) ногањонї буд ва дуруст байъат бо ў њамон 

гуна буд, вале Худованд аз ба шарофати  байъат 

мусалмонро наTот дод ва дар миёни шумо касе 

монанди Абубакр (р) нест, ки ба ў чашм дўхта шавад. 

Сипас Умар (р) достони рафтанашро ба њамроњи 

Абубакри Сиддиќ (р) ба Саќифаи бани Соъида пеши 

ањли ансор баён кард ва гуфт: «Ман гуфтори хубе 

омода карда будам, ки мехостам онро баён кунам ва 

ман аз ў дида зудтар хашмгин мешудам ва дўст 
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нагузоштаам, магар он, ки шуморо аз он нањй 

кардаам

276

».  

Пас, ње' чизе дар дин боќї намонда, ки Паёмбар 

(с) онро баён накарда бошад. Пас он чизе, ки Расули 

акрам (с) мехост бинависад, чї буд?  

Ањмад дар «Муснад»-и худ аз Алї ибни Абутолиб 

(р) ривоят мекунад,  ки гуфт:  

-«Мо назди Паёмбари Худо (с) будем, ба ман 

гуфт, ки чизе (яъне ќаламу коѓаз) биёвар, ки дар он 

чизе бинависам, ки уммати ман баъд аз ман 

гумроњ нашавад».  

Алї (р) мегуфт: -«Тарсидам, ки бимирад (яъне 

тарсидам, ки пеш аз он, ки ќаламк коѓазе барои ў (с) 

оварда шавад, бимирад), бинобар ин, гуфтам, ки эй 

Паёмбари Худо (с), ман њифз мекунам ва ба хотир 

мегирам.  Паёмбар (с) фармуд:  

-«Шуморо ба намоз, закот, рафтори нек бо 

канизњоятон супориш мекунам».  

Агар бигўянд, ки сањобагон аз фармони Паёмбари 

Худо (с) сарпечї карданд ва барои ў (с) ќаламу коѓаз  

фароњам накарданд, мегўем:  

- «Пас аввалин касе, ки нофармонї кард, Алї (р) 

буд, зеро Паёмбари Худо (с) ўро бевосита маъмур 

кард, ки васоити навишт фароњам намояд, пас чаро 

ў ин супоришро ба Eо наёвард?. Пас агар сањобагони 

Паёмбар (с)-ро ба хотири ин кор маломат кунем, Алї 

(р) низ мавриди маломат ќарор мегирад». Аммо мо 

мегўем:  

- «Ње' як аз асњоб (р) боиси танќид ва сарзаниш 

нест,  ба ин далелњо: -Аввал ин, ки Алї (р) худаш дар 

ин њадис мегўяд:  

- «Тарсидам, ки пеш аз омода шудани ќаламу 

коѓаз ў бимирад, бинобар ин, гуфтам, ки эй Паёмбари 

Худо (с) ман њифз мекунам ва ба хотир месупорам». 

Он гоњ њазрати Муњаммад (с) фармуд: - «Шуморо ба 
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намозу закот ва рафтори  нек бо канизон супориш 

мекунам». Пас Ў (с) он чиро, ки мехост бинависад,  бо 

забон гуфт.  

Дуввум, ин ки он чї Паёмбари Ислом (с) мехост 

бинависад ё гуфтани он бар Расули акрам (с) лозим 

ва во@иб буда ё мустањаб будааст, агар бигўянд он чї 

мехост аз во@иботи шаръї буд, ки бояд онро баён 

мекард ва ба мардум мерасонид, пас тибќи гуфтаи 

онњо Расули акрам (с) њамаи шариъатро нарасондааст 

ва ин таънае ба Паёмбари Ислом (с) ва ба Худованди 

мутаъол  аст, ки мефармояд:  

«Алявма акмалту лакум динакум», яъне «имрўз 

динатонро бароятон комил кардам» ва агар бигўянд 

мустањаб будааст, иброз медорем, ки мо њам  њаминро 

мегўем. 

Саввум,  ин, ки сањобагон ба хотири дилсўзї ва 

мењрубонї нисбат ба Паёмбари Ислом (с) аз 

овардани ќаламу коѓаз  худдорї карданд, на ин, ки аз 

фармони ў сарпечї карда бошанд.  

 

Шубњаи дањум: 

 

Умар ибни Хуттоб (р) аз ња@@и таматтўъ ва аз 

издиво@и мувваќќат (сиѓа, мўъта) нањй кард бо ин, ки 

ин кор дар замони Паёмбари Ислом (с) њалол ва 

машруъ буд, пас чї гуна Умар (р) чизеро, ки 

Худованди мутаъол њалол кардааст,  њаром месозад? 

Аввал дар бораи ња@@и таматтўъ сухан мегўем. Ба 

фарзи он, ки Умар (р) дар нањй кардан аз ња@@и 

таматтўъ хато кардааст, пас чї мешавад?! Мо даъво 

надорем, ки Умар (р) маъсум, яъне бегуноњ аст, балки 

мегўем, ки вай монанди дигар сањобагон (р) ва 

инсонњои заминї метавонист сањву хато кунад,  агар 

фарз кунем, ки  вай ба хато рафта бошад. 

Сабї ибни Маъбад мегўяд: 
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Мо њамаро, Абубакру Умар ва Усмону Алї (р)-ро 

пок медонем. Пас замини мавзеъи  Фадакро Расули  

акрам (с) ба Фотима (р) њадя накарда буд ва њамчунин 

мероси Паёмбар (с) набуд, ки ба ў бирасад. 

Ва мегўянд ваќте замини мавзеъи Фадакро ба 

Фотима надоданд,  ранGид ва назди ќабри падараш – 

њазрати Муњаммад (с)  рафт ва ба ў   шикоят бурд. 

Бояд гуфт, ки ин гуфта низ дурўѓ аст ва чунин коре 

шоистаи Фотимаи Зањро (р) набуд,  зеро Худованди 

мутаъол дар мавриди бандаи солењ ва Паёмбари 

бузургвораш -  Яъќуб (а) мегўяд: 

 -«Ќола иннамо ашку бассий ва њузний 

илаллоњи ва аъламу миналлоњи мо ло 

таъламуна.»  

- «Гуфт: - Ман ѓаму андўњамро танњо ба Худо 

мегўям (ва шикоят назди Ў мебарам)! Ва аз Худо 

чизњое медонам, ки шумо намедонед». 

 

(Сураи Юсуф, ояти 86) 

 

Пас, чї гуна шоистаи Фотима (р) аст, ки шикояти 

парешонњолї ва андўњи худро баъд аз вафоти 

падараш ба пеши Паёмбар (с) бурда бошад. Мо 

Фотимаро бузургтар аз ин медонем ва мегўем, ки ў 

шикояти парешонњолї ва ѓаму андўњи худро ба касе 

Gуз Худованд намебурд. 

Ва ин ки мегўянд Фотима (р) аз Абубакр (р)  

ранGид ва њамчунин, ки аз ў нороњат буд, аз дунё 

рафт. Бале, Фотима (р) нороњат шуд ва  гуфтем, ки мо 

аз пайи узре барои Фотима њастем ва аз пайи узре 

барои Абубакр (р) нестем, ки кори ўро далелнок кунем 

ва Фотима (р) маъсум, яъне бегуноњ набуд. Машњур 

аст, ки Абубакр (р) пеши вай рафт ва кўшиш кард ўро 

розї кунад, то он ки розї шуд, чунонки бисёре аз 

уламо инро аз Шаъбї ривоят кардаанд

270

. Шаъбї аз 
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«Баъд аз ин дигар зане бар ту њалол нест ва 

наметавонї њамсаронатро ба њамсарони дигаре 

табдил кунї (баъзеро талоќ дињї ва њамсари дигаре 

ба 4ои ў интихоб кунї) њарчанд 8амоли онњо 

мавриди тава88ўњи ту воќеъ шавад, магар он чї, 

ки ба сурати каниз дар мулки ту дарояд! Ва 

Худованд нозир ва нигањбони њар чиз аст». 

 

(Сураи Ањзоб, ояти 51) 

 

Ва баъд аз ин тибќи ривояти сањењ  Худованди 

мутаъол ба Расули акрам (с) и?озаи издиво?и занони 

дигаре ѓайр аз онњоро дод. Муњим ин аст, ки ин 

далеле аст барои ин ки ба ?ўш омадани рашк кори  

бисёр табиъист, ки байни занон рух медињад, балки 

њамсарони Паёмбари Ислом (с) ду гурўњ буданд. 

Оиша (р) мегўяд: - «Занони Паёмбар (с) ду гурўњ 

буданд ва дар як гурўњ Оиша, Њафса, Сафия ва Савда 

ва дар гурўњи дигар Умми Салама ва дигар занони 

Паёмбар (с) буданд. Мусалмонон донистанд, ки 

Расули акрам (с) Оиша (р)-ро хеле дўст дорад, 

бинобар ин, агар касе мехост барои Паёмбар (с) 

њадяе бидињад, онро нигоњ медошт, то он ки вай ба 

хонаи Оиша (р) мерафт, он гоњ њадяро барои 

Паёмбари Ислом (с) мефиристод. Гурўњи Умми 

Салама ба Умми Салама гуфтанд, ки бо Паёмбар (с) 

сухан бигў, то ба мардум бигўяд: -«Њар кас, ки 

мехоњад барои Ў (с) њадяе бифиристад, Паёмбар (с) 

дар њар хонае аз хонањояш, ки бошад, онро ирсол 

намояд».  Умми Салама (р) хостаи занонро бо 

Паёмбар (с) дар миён гузошт. Расули акрам (с) ба ў 

чизе нагуфт. Аз ў пурсиданд, гуфт: -«Паёмбар (с)  ба 

ман чизе нагуфт». Он гоњ онњо ба ў гуфтанд, ки  бо 

Паёмбар (с) сўњбат кун. Оиша (р) мегўяд: -Ваќте 

навбати Умми Салама шуд ва Паёмбар (с) пеши ў 

рафт, Умми Салама бо Ў (с) сўњбат кард, аммо 
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 - «Ба Умар (р) гуфтам: -«Ман њам барои  ња5 ва 

њам барои умра эњром бастаам» (яъне таматтўъ 

ан5ом медињам). Умар (р) гуфт: -«Ба суннати 

Паёмбарат амал кардаї

277

». Пас Умар (р) 

таматтўъро суннат медонад, балки вай ин мардро 

ситоиш намуд ва ўро манъ накард ва гуфт: -«Ба 

суннати Паёмбарат пайравї кардаї». 

Солим аз Ибни Умар (р) ривоят мекунад, ки ўро 

дар бораи ња99и таматтўъ пурсиданд, ў гуфт: -«Онро 

ан5ом дињед». Ба ў гуфтанд: -«Ту бо падарат 

мухолифат мекунї?» Гуфт: -«Падарам он чиро, ки 

шумо мегўед, нагуфтааст»,  балки ў гуфт:  

- «Умраро аз ња* *удо ан*ом дињед» (яъне умра 

дар моњњои ња5 бояд ба њамроњи њадя ва ќурбонї 

ан5ом шавад) ва Умар (р) хост, ки дар ѓайр аз моњњои 

ња9 Каъба зиёрат шавад ва шумо онро њаром ќарор 

додед ва њол он, ки Худованди мутаъол онро њалол 

ќарор додаст ва Паёмбари Ислом (с) ба он амал 

мекард. Ваќте бо ў зиёд сухан гуфтанд, фармуд:  

- «Оё китоби Худо сазовортар аст, ки ба он 

амал шавад, ё гуфтаи Умар (р)

278

?!» 

Пас манзури Умар (р) чї буд?  

Манзури Умар (р) ин буд, ки хонаи Худо дар рўзе 

аз рўзњои сол аз умрагузорон холї набошад ва 

мардум ваќте ба њаA мерафтанд, ба њамроњи њаA умра 

мекарданд ва инро «ња&&и таматтўъ» мегўянд ва 

баъд аз он ба Байтуллоњ намеомаданд, бинобар ин, 

Умар (р) хост, ки то њаAAи ифрод анAом дињанд ва 

баъд аз он дар сафари Aудогона ва мустаќил барои 

умра биёянд, то хонаи Худо аз зиёраткунандагон холї 

набошад. Пас нањй кардани Умар (р) ин гуна набуд, ки 

ў њаAAи таматтўъро њаром ќарор дињад ва балки чунин 

назар дошт ва гумон мебурд, ки ин бењтар аст ва дар 
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ин бора айбе бар  ў нест, балки гуфтем, ки ваќте Сабї 

ибни Маъбад ња;;и таматтўъ кард, Умар (р) ба ў гуфт: 

 - «Ба суннати Паёмбар (с) рањнамуд  гаштаї».   

Дуввум, мутъа (издиво&и муваќќат). Нањй аз 

издиво+и муваќќат аз Алї (р) собит аст, ки ў онро аз 

Паёмбари Ислом (с) наќл мекунад. Чунонки дар 

«Сањењайн» ривоят шуда, ки Алї (р) ба Ибни Аббос, 

ваќте дид, ки вай никоњи муваќќатро +оиз медонад, 

гуфт:  

- «Ту фарди саргардоне њастї, Паёмбари Худо 

(с) издиво<и муваќќат ва гўшти харњои хонагиро 

дар <анги Хайбар

279

 њаром гардонид» ва ин њадис 

дар китобњои мўътабари шиъа зикр шудааст

280

. 

Њамчунин њадиси Муслима ибни Акваъ дар 

Муслим баён шуда, ки Паёмбар (с) издиво+и 

муваќќатро дар соли фатњ њаром кард

281

 ва њамчунин 

Сибра Ал- Љањнї дар Муслим ривоят мекунад, ки 

Паёмбари Ислом (с) мутъаро њаром кард

282

. 

Ва ваќте Умар (р)  мутъаро (издиво&и муваќќат) 

манъ кард, чї айбе дорад? Ў аз чизе нањй кардааст, ки  

Паёмбари Худо (с) нањй кардааст ва ў аз чизе нањй 

кардааст, ки Худованди мутаъол аз он нањй 

намудаааст, чунонки мефармояд:  

«Валлазина њум лифуру<ињим њофизуна илло 

ъало азво<ињим ав мо малакат аймонуњум 

фаиннањум ѓайру малумин, фаманибтаѓо вароа 

золика фаулоика њумул-ъодуна.» 

«Ва онњо, ки домани худро (аз олуда шудан ба 

беиффатї) њифз мекунанд, танњо омезиши <инсї 

бо њамсарон ва канизонашон доранд, ки дар 

бањрагирї аз онњо маломат намешаванд ва касоне, 

                                                 

279

 . Бухорї. Китоби никоњ, боби «Ан-нањю ъан никоњил-мутъати», 

њадиси 5115, Муслим. Китоби никоњ, њадиси 1407. 

280

 . Васоилу-ш-шиъа,  12/21. 

281

 . Муслим. Китоби никоњ, њадиси 1406. 

282

 . Муслим. Китоби никоњ, њадиси 1406 ва њадисњои зиёди дигаре 

њаст, ки бар њаром будани  мутъа  далолат доранд. 

 255 

сохтааст ва Худованд мавлои шумост ва Ў доно ва 

њаким аст. Ба хотир биоваред њангомеро, ки 

Паёмбар яке аз розњои худро ба баъзе аз 

њамсаронаш гуфт, вале њангоме, ки вай онро ифшо 

кард ва Худованд Паёмбарашро аз он огоњ  сохт, 

ќисмате аз онро барои ў бозгў кард ва аз ќисмати 

дигар худдорї варзид. Ваќте ки Паёмбар  (с) 

њамсарашро аз он хабар дод, гуфт: -«Чї касе туро 

аз ин роз огоњ сохт?», гуфт: -«Худованди олим ва 

огоњ маро хабардор кард».  Агар шумо ду зан 

(Оиша ва Њафса) ба даргоњи Худованд тавба кунед, 

ба ростї, ки дилњои шумо аз њамдастї бар  зидди 

Паёмбар ба тавба кардан моил аст ва дастури 

Худовандро ба самъи ќабул дарёфтааст ва агар бо 

њам бар зидди Расулуллоњ (с) муттафиќ шавед, 

дар њаќиќат, Худо ёвари ў аст ва њамчунин 

Љабраил ва мўъминони солењ ва фариштагон баъд 

аз онњо пуштибони  ў њастанд». 

 

(Сураи Тањрим, оёти 1-4) 

 

Яъне аз њасадњое, ки занон ба якдигар меварзед, 

Худованди мутаъол пуштибони Паёмбари акрам (с) 

аст ва ин фармуд: -«Саѓат», яъне дилњоятон дар ин 

кор аз њаќ мунњариф шудааст, пас кори хатое аст ва 

ба маънии ин нест, ки кофир гаштаед, чї гуна чунин 

чизе мумкин аст ва њол он, ки эшон  њамсарони Расули 

акрам (с) ва модарони мўъминон њастанд ва онњо 

касонеанд, ки Худованд ба Паёмбари Ислом (с) 

дастур дода, ки касе аз онњоро талоќ надињад ва ба 

Pойи онњо њамсари дигаре интихоб накунад ва бо 

будани онњо бо зани дигаре издивоP накунад. Чунончи 

Худованди мутаъол мефармояд: 

«Ло яњиллу лакан-нисоу мин баъду ва ло ан 

табаддала бињинна мин азвоRин ва лав аъRабака 

њусну њунна илло мо малакат яминука ва 

коналлоњу ъало кулли шайьин раќибан».  
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Зайнаб духтари Љањш њамсар ва духтари аммаи 

Паёмбар (с) мемонд ва пеши ў асал мехўрд. Ман ва 

Њафса бо якдигар забон як кардем, ки Паёмбари 

Ислом (с) пеши њар кадом аз мо омад, ба Ў (с) бигўем, 

ки бўйи маѓофир аз шумо ба димоѓам мерасад, оё 

маѓофир хўрдаї? Он гоњ Расули акрам  (с) пеши яке 

аз онњо омад ва ў њамин суханро ба ў (с) гуфт. Он гоњ 

Паёмбар (с) фармуд:  

«Чизе нест, пеши Зайнаб асал хўрдаам ва 

дубора нахоњам хўрд». Паёмбари акрам (с) дар он 

ваќт пеши Њафса духтари Умар (р) буд ва ба вай гуфт, 

ки  касеро хабар накун дубора нахоњам хўрд. Ў 

Оишаро хабар кард, ки дар наќшааш муваффаќ 

шудааст ва Паёмбар (с) аз хўрдани асал худдорї 

карда ва барои бори дуввум њаргиз асал нахоњад 

хўрд. Он гоњ Худованди доно ва тавоно ин оётро  

нозил фармуд: 

 

 «Ё айюњаннабийю лима туњарриму мо 

ањаллаллоњу лака, табтаѓї марзота азвоAика 

валлоњу ѓафурун рањимун. Ќад фаразаллоњу лакум 

тањиллата аймоникум валлоњу мавлокум ва њувал-

ъалимул-њакима. Ва из асарран набийю ило баъзи 

азвоAињи њадисан фаламмо наббаат бињи ва 

азњарањуллоњу ъалайњи ъаррафа баъзању ва 

аъраза ъан баъзин, фаламмо наббаањо бињи  

ќолат ман анбаака њозо. Ќола наббааниял-ъалимул 

хабир. Ин татубо илаллоњи фаќад саѓат 

ќулубукумо ва ин тазоњаро ъалайњи фаинналлоња 

њува мавлоњу ва Љибрилу ва солињул-мўъминина 

валмалоикату баъда золика зањирун.»  

 

«Эй Паёмбар! Чаро чизеро, ки Худо бар ту 

њалол карда, ба хотири Aалби ризояти њамсаронат 

бар худ њаром мекунї? Ва Худованд омурзанда ва 

мењрубон аст. Худованд роњи кушодани 

савгандњоятонро (дар ин гуна мавридњо)  равшан 
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ки ѓайр аз ин тариќро талаб кунанд, та1овузгар 

њастанд». 

 

(Сураи Мўъминун, оёти 5-7) 

  

Пас Худованди баландмартаба  онњоеро, ки ба 

издиво?и муваќќат пайравї мекунанд,  та?овузгар 

номидааст. Ин нафарон барои ?оиз ва њалол будани 

издиво?и муваќќат аз ин оят истидлол мекунанд, ки 

Худованди мутаъол дар Ќуръон мефармояд:  

«Валмуњсаноту минан-нисои илло мо малакат 

аймонукум, китобаллоњи ъалайкум ва уњилла 

лакум мо вароа золикум ан табтаѓу биамволикум 

муњсинина ѓайра мусофињина, фамастамтаътум 

бињи минњунна фаотуњунна у1урањунна фаризатан 

ва ло 1уноња ъалайкум фимо тарозайтум бињи мин 

баъдил-фаризати, инналлоња кона ъалиман 

њакиман» 

 «Ва занони шавњардор (ба шумо њаром аст) 

магар онњоро, ки (аз роњи асири 3ангї) молик 

шудаед, (зеро асирии онњо дар њукми талоќ аст) 

инњо ањкоме аст, ки Худованд бар шумо муќаррар 

кардааст, аммо занони дигар, ѓайр аз инњо, (ки 

гуфта шуд) барои шумо њалол аст, ки бо амволи 

худ онњоро ихтиёр кунед, (яъне бар шумо њалол 

аст, ки бо додани мањрия аз амволи њалоли худ 

издиво3 бо занон ё канизонеро талаб кунед, ки 

Худованд онњоро бар шумо њалол гардонидааст), дар 

њоле, ки покдоман бошед ва аз зино худдорї 

намоед ва гуноње бар шумо нест дар ончї баъд аз 

таъйини мањр бо якдигар тавофуќ кардаед, (яъне 

агар шумо занон ва шавњарон баъд аз муќаррар 

кардани мањр ба ризояти якдигар мањрро зиёд ё кам 

кунед, боке бар шумо нест, чи зан њозир шавад, ки аз 

миќдори мањри худ кам намояд ё тамоми онро бар 

шавњари худ бибахшад ва чи шавњар тасмим 

бигирад, ки бар миќдори мањри зан зиёд кунад ва ё 
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њар гуна тасмиме, ки дар бораи идома ё аз њам 

гусастани зиндагии заношўии худ бигиред). 

Худованд доно ва њаким аст». 

 

(Сураи Нисо, ояти 24) 

 

Онњо аз ин истидлол мекунанд, ки дар як ќироъат 

њамин оят чунин омадааст: 

     «Фамастамтаъум бињи минњунна (ило 

а6алин мусамман) фаотуњунна у6урањунна 

фаризатан ва ло 6уноња ъалайкум фимо 

тарозайтум бињи мин баъдил-фаризати».  

«Ва агар бо зане аз занон (то муддати муайяне)  

издиво6 кардед ва аз ў ком гирифтед, бояд, ки  

мањрияи ўро бипардозед ва ин во6иб аст ва баъд 

аз таъйини мањрия бар шумо гуноње нест ва дар он 

чї миёни худ бар он тавофуќ менамоед». 

Мегўем:-  

«Аввалан, ин ќироъат мутавотир нест ва аз 

Dумлаи  ќироъатњои њафтгона нест ва њамчунин аз 

ќироъатњои дањгона њам нест, балки ќироъати  

мунфариде аст ва бо њадиси Паёмбари Ислом (с) 

мансух аст, хоњ бо њадиси аз Алї (р) мансух бошад ё 

бо њадиси Салама ибни Акваъ ё Сабураи Љуњанї ё 

дигарон». 

 

Шубњаи ёздањум: 

 

Дар бораи ин оятњо, ки Худованди бузург ва 

тавоно дар Ќуръони маDид мефармояд:  

«Ё айюњан-набийю лима туњарриму мо 

ањаллаллоњу лака, табтаѓї марзота азво6ика 

валлоњу ѓафурун рањимун. Ќад фаразаллоњу лакум 

тањиллата аймоникум. Валлоњу мавлокум ва 

њувал-ъалимул-њаким. Ва из асарран-набийю ило 

баъзи азво6ињи њадисан фаламмо наббаат бињи ва 

азњарањуллоњу ъалайњи ъаррафа баъзању ва 
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аъраза ъан баъзин, фаламмо наббаањо бињи ќолат 

ман анбаака њозо, ќола наббааниял-ъалимул-

хабир. Ин татубо илаллоњи фаќад саѓат 

ќулубукумо ва ин тазоњаро ъалайњи фаинналлоња 

њува мавлоњу ва Љибрилу ва солињул-мўъминина 

вал-малоикату баъда золика зањирун.»  

 

(Сураи Тањрим, оёти 1-4) 

 

«Эй Паёмбар, чаро чизеро, ки Худо бар ту 

њалол карда, ба хотири 6алби ризояти њамсаронат 

бар худ њаром мекунї? Ва Худованд омурзанда ва 

рањим аст. Худованд роњи кушодани 

савгандњоятонро (дар ин гуна мавридњо)  равшан 

сохтааст ва Худованд мавлои шумо аст ва Ў доно 

ва њаким аст. Ба хотир биёваред њангомеро, ки 

Паёмбар (с) яке аз розњои худро ба баъзе аз 

њамсаронаш гуфт, вале њангоме, ки вай онро ифшо 

кард ва Худованд Паёмбарашро аз он огоњ  сохт, 

ќисмате аз онро барои ў бозгў кард ва аз ќисмати 

дигар худдорї намуд. Њангоме, ки Паёмбар  (с) 

њамсарашро аз он хабар дод, гуфт: -«Чї касе туро 

аз ин роз огоњ сохт?». Гуфт: -«Худованди олим ва 

огоњ маро бохабар кард?». Агар шумо ду зан 

(Оиша ва Њафса) ба даргоњи Худованд тавба кунед, 

ба ростї, ки дилњои шумо аз њамдастї бар  зидди 

Паёмбар (с) ба тавба кардан моил аст ва дастури 

Худовандро  ба самъи ќабул дарёфтааст ва агар 

бо њам бар зидди Расулуллоњ (с) муттафиќ шавед, 

дар њаќиќат, Худо ёвари ў аст ва њамчунин 

Љабраил ва мўъминони солењ ва фариштагон баъд 

аз онњо пуштибони  ў њастанд».  

Мегўянд, ки  «саѓат», яъне ба сўйи куфр 

мунњариф шудааст ва мегўянд, ки  он оёти Худо дар 

бораи Оиша ва Њафса нозил шудаанд. 

Мегўем: -«Убайд ибни Умайр гуфтаааст: «Аз 

Оиша (р) шунидам, ки гуфт: -«Паёмбари Худо (с) пеши 
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њар гуна тасмиме, ки дар бораи идома ё аз њам 

гусастани зиндагии заношўии худ бигиред). 

Худованд доно ва њаким аст». 

 

(Сураи Нисо, ояти 24) 

 

Онњо аз ин истидлол мекунанд, ки дар як ќироъат 

њамин оят чунин омадааст: 

     «Фамастамтаъум бињи минњунна (ило 

а6алин мусамман) фаотуњунна у6урањунна 

фаризатан ва ло 6уноња ъалайкум фимо 

тарозайтум бињи мин баъдил-фаризати».  

«Ва агар бо зане аз занон (то муддати муайяне)  

издиво6 кардед ва аз ў ком гирифтед, бояд, ки  

мањрияи ўро бипардозед ва ин во6иб аст ва баъд 

аз таъйини мањрия бар шумо гуноње нест ва дар он 

чї миёни худ бар он тавофуќ менамоед». 

Мегўем:-  

«Аввалан, ин ќироъат мутавотир нест ва аз 

Dумлаи  ќироъатњои њафтгона нест ва њамчунин аз 

ќироъатњои дањгона њам нест, балки ќироъати  

мунфариде аст ва бо њадиси Паёмбари Ислом (с) 

мансух аст, хоњ бо њадиси аз Алї (р) мансух бошад ё 

бо њадиси Салама ибни Акваъ ё Сабураи Љуњанї ё 

дигарон». 

 

Шубњаи ёздањум: 

 

Дар бораи ин оятњо, ки Худованди бузург ва 

тавоно дар Ќуръони маDид мефармояд:  

«Ё айюњан-набийю лима туњарриму мо 

ањаллаллоњу лака, табтаѓї марзота азво6ика 

валлоњу ѓафурун рањимун. Ќад фаразаллоњу лакум 

тањиллата аймоникум. Валлоњу мавлокум ва 

њувал-ъалимул-њаким. Ва из асарран-набийю ило 

баъзи азво6ињи њадисан фаламмо наббаат бињи ва 

азњарањуллоњу ъалайњи ъаррафа баъзању ва 
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аъраза ъан баъзин, фаламмо наббаањо бињи ќолат 

ман анбаака њозо, ќола наббааниял-ъалимул-

хабир. Ин татубо илаллоњи фаќад саѓат 

ќулубукумо ва ин тазоњаро ъалайњи фаинналлоња 

њува мавлоњу ва Љибрилу ва солињул-мўъминина 

вал-малоикату баъда золика зањирун.»  

 

(Сураи Тањрим, оёти 1-4) 

 

«Эй Паёмбар, чаро чизеро, ки Худо бар ту 

њалол карда, ба хотири 6алби ризояти њамсаронат 

бар худ њаром мекунї? Ва Худованд омурзанда ва 

рањим аст. Худованд роњи кушодани 

савгандњоятонро (дар ин гуна мавридњо)  равшан 

сохтааст ва Худованд мавлои шумо аст ва Ў доно 

ва њаким аст. Ба хотир биёваред њангомеро, ки 

Паёмбар (с) яке аз розњои худро ба баъзе аз 

њамсаронаш гуфт, вале њангоме, ки вай онро ифшо 

кард ва Худованд Паёмбарашро аз он огоњ  сохт, 

ќисмате аз онро барои ў бозгў кард ва аз ќисмати 

дигар худдорї намуд. Њангоме, ки Паёмбар  (с) 

њамсарашро аз он хабар дод, гуфт: -«Чї касе туро 

аз ин роз огоњ сохт?». Гуфт: -«Худованди олим ва 

огоњ маро бохабар кард?». Агар шумо ду зан 

(Оиша ва Њафса) ба даргоњи Худованд тавба кунед, 

ба ростї, ки дилњои шумо аз њамдастї бар  зидди 

Паёмбар (с) ба тавба кардан моил аст ва дастури 

Худовандро  ба самъи ќабул дарёфтааст ва агар 

бо њам бар зидди Расулуллоњ (с) муттафиќ шавед, 

дар њаќиќат, Худо ёвари ў аст ва њамчунин 

Љабраил ва мўъминони солењ ва фариштагон баъд 

аз онњо пуштибони  ў њастанд».  

Мегўянд, ки  «саѓат», яъне ба сўйи куфр 

мунњариф шудааст ва мегўянд, ки  он оёти Худо дар 

бораи Оиша ва Њафса нозил шудаанд. 

Мегўем: -«Убайд ибни Умайр гуфтаааст: «Аз 

Оиша (р) шунидам, ки гуфт: -«Паёмбари Худо (с) пеши 
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Зайнаб духтари Љањш њамсар ва духтари аммаи 

Паёмбар (с) мемонд ва пеши ў асал мехўрд. Ман ва 

Њафса бо якдигар забон як кардем, ки Паёмбари 

Ислом (с) пеши њар кадом аз мо омад, ба Ў (с) бигўем, 

ки бўйи маѓофир аз шумо ба димоѓам мерасад, оё 

маѓофир хўрдаї? Он гоњ Расули акрам  (с) пеши яке 

аз онњо омад ва ў њамин суханро ба ў (с) гуфт. Он гоњ 

Паёмбар (с) фармуд:  

«Чизе нест, пеши Зайнаб асал хўрдаам ва 

дубора нахоњам хўрд». Паёмбари акрам (с) дар он 

ваќт пеши Њафса духтари Умар (р) буд ва ба вай гуфт, 

ки  касеро хабар накун дубора нахоњам хўрд. Ў 

Оишаро хабар кард, ки дар наќшааш муваффаќ 

шудааст ва Паёмбар (с) аз хўрдани асал худдорї 

карда ва барои бори дуввум њаргиз асал нахоњад 

хўрд. Он гоњ Худованди доно ва тавоно ин оётро  

нозил фармуд: 

 

 «Ё айюњаннабийю лима туњарриму мо 

ањаллаллоњу лака, табтаѓї марзота азвоAика 

валлоњу ѓафурун рањимун. Ќад фаразаллоњу лакум 

тањиллата аймоникум валлоњу мавлокум ва њувал-

ъалимул-њакима. Ва из асарран набийю ило баъзи 

азвоAињи њадисан фаламмо наббаат бињи ва 

азњарањуллоњу ъалайњи ъаррафа баъзању ва 

аъраза ъан баъзин, фаламмо наббаањо бињи  

ќолат ман анбаака њозо. Ќола наббааниял-ъалимул 

хабир. Ин татубо илаллоњи фаќад саѓат 

ќулубукумо ва ин тазоњаро ъалайњи фаинналлоња 

њува мавлоњу ва Љибрилу ва солињул-мўъминина 

валмалоикату баъда золика зањирун.»  

 

«Эй Паёмбар! Чаро чизеро, ки Худо бар ту 

њалол карда, ба хотири Aалби ризояти њамсаронат 

бар худ њаром мекунї? Ва Худованд омурзанда ва 

мењрубон аст. Худованд роњи кушодани 

савгандњоятонро (дар ин гуна мавридњо)  равшан 
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ки ѓайр аз ин тариќро талаб кунанд, та1овузгар 

њастанд». 

 

(Сураи Мўъминун, оёти 5-7) 

  

Пас Худованди баландмартаба  онњоеро, ки ба 

издиво?и муваќќат пайравї мекунанд,  та?овузгар 

номидааст. Ин нафарон барои ?оиз ва њалол будани 

издиво?и муваќќат аз ин оят истидлол мекунанд, ки 

Худованди мутаъол дар Ќуръон мефармояд:  

«Валмуњсаноту минан-нисои илло мо малакат 

аймонукум, китобаллоњи ъалайкум ва уњилла 

лакум мо вароа золикум ан табтаѓу биамволикум 

муњсинина ѓайра мусофињина, фамастамтаътум 

бињи минњунна фаотуњунна у1урањунна фаризатан 

ва ло 1уноња ъалайкум фимо тарозайтум бињи мин 

баъдил-фаризати, инналлоња кона ъалиман 

њакиман» 

 «Ва занони шавњардор (ба шумо њаром аст) 

магар онњоро, ки (аз роњи асири 3ангї) молик 

шудаед, (зеро асирии онњо дар њукми талоќ аст) 

инњо ањкоме аст, ки Худованд бар шумо муќаррар 

кардааст, аммо занони дигар, ѓайр аз инњо, (ки 

гуфта шуд) барои шумо њалол аст, ки бо амволи 

худ онњоро ихтиёр кунед, (яъне бар шумо њалол 

аст, ки бо додани мањрия аз амволи њалоли худ 

издиво3 бо занон ё канизонеро талаб кунед, ки 

Худованд онњоро бар шумо њалол гардонидааст), дар 

њоле, ки покдоман бошед ва аз зино худдорї 

намоед ва гуноње бар шумо нест дар ончї баъд аз 

таъйини мањр бо якдигар тавофуќ кардаед, (яъне 

агар шумо занон ва шавњарон баъд аз муќаррар 

кардани мањр ба ризояти якдигар мањрро зиёд ё кам 

кунед, боке бар шумо нест, чи зан њозир шавад, ки аз 

миќдори мањри худ кам намояд ё тамоми онро бар 

шавњари худ бибахшад ва чи шавњар тасмим 

бигирад, ки бар миќдори мањри зан зиёд кунад ва ё 
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ин бора айбе бар  ў нест, балки гуфтем, ки ваќте Сабї 

ибни Маъбад ња;;и таматтўъ кард, Умар (р) ба ў гуфт: 

 - «Ба суннати Паёмбар (с) рањнамуд  гаштаї».   

Дуввум, мутъа (издиво&и муваќќат). Нањй аз 

издиво+и муваќќат аз Алї (р) собит аст, ки ў онро аз 

Паёмбари Ислом (с) наќл мекунад. Чунонки дар 

«Сањењайн» ривоят шуда, ки Алї (р) ба Ибни Аббос, 

ваќте дид, ки вай никоњи муваќќатро +оиз медонад, 

гуфт:  

- «Ту фарди саргардоне њастї, Паёмбари Худо 

(с) издиво<и муваќќат ва гўшти харњои хонагиро 

дар <анги Хайбар
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 њаром гардонид» ва ин њадис 

дар китобњои мўътабари шиъа зикр шудааст
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. 

Њамчунин њадиси Муслима ибни Акваъ дар 

Муслим баён шуда, ки Паёмбар (с) издиво+и 

муваќќатро дар соли фатњ њаром кард

281

 ва њамчунин 

Сибра Ал- Љањнї дар Муслим ривоят мекунад, ки 

Паёмбари Ислом (с) мутъаро њаром кард

282

. 

Ва ваќте Умар (р)  мутъаро (издиво&и муваќќат) 

манъ кард, чї айбе дорад? Ў аз чизе нањй кардааст, ки  

Паёмбари Худо (с) нањй кардааст ва ў аз чизе нањй 

кардааст, ки Худованди мутаъол аз он нањй 

намудаааст, чунонки мефармояд:  

«Валлазина њум лифуру<ињим њофизуна илло 

ъало азво<ињим ав мо малакат аймонуњум 

фаиннањум ѓайру малумин, фаманибтаѓо вароа 

золика фаулоика њумул-ъодуна.» 

«Ва онњо, ки домани худро (аз олуда шудан ба 

беиффатї) њифз мекунанд, танњо омезиши <инсї 

бо њамсарон ва канизонашон доранд, ки дар 

бањрагирї аз онњо маломат намешаванд ва касоне, 

                                                 

279

 . Бухорї. Китоби никоњ, боби «Ан-нањю ъан никоњил-мутъати», 

њадиси 5115, Муслим. Китоби никоњ, њадиси 1407. 
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 . Васоилу-ш-шиъа,  12/21. 
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 . Муслим. Китоби никоњ, њадиси 1406. 

282

 . Муслим. Китоби никоњ, њадиси 1406 ва њадисњои зиёди дигаре 

њаст, ки бар њаром будани  мутъа  далолат доранд. 
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сохтааст ва Худованд мавлои шумост ва Ў доно ва 

њаким аст. Ба хотир биоваред њангомеро, ки 

Паёмбар яке аз розњои худро ба баъзе аз 

њамсаронаш гуфт, вале њангоме, ки вай онро ифшо 

кард ва Худованд Паёмбарашро аз он огоњ  сохт, 

ќисмате аз онро барои ў бозгў кард ва аз ќисмати 

дигар худдорї варзид. Ваќте ки Паёмбар  (с) 

њамсарашро аз он хабар дод, гуфт: -«Чї касе туро 

аз ин роз огоњ сохт?», гуфт: -«Худованди олим ва 

огоњ маро хабардор кард».  Агар шумо ду зан 

(Оиша ва Њафса) ба даргоњи Худованд тавба кунед, 

ба ростї, ки дилњои шумо аз њамдастї бар  зидди 

Паёмбар ба тавба кардан моил аст ва дастури 

Худовандро ба самъи ќабул дарёфтааст ва агар бо 

њам бар зидди Расулуллоњ (с) муттафиќ шавед, 

дар њаќиќат, Худо ёвари ў аст ва њамчунин 

Љабраил ва мўъминони солењ ва фариштагон баъд 

аз онњо пуштибони  ў њастанд». 

 

(Сураи Тањрим, оёти 1-4) 

 

Яъне аз њасадњое, ки занон ба якдигар меварзед, 

Худованди мутаъол пуштибони Паёмбари акрам (с) 

аст ва ин фармуд: -«Саѓат», яъне дилњоятон дар ин 

кор аз њаќ мунњариф шудааст, пас кори хатое аст ва 

ба маънии ин нест, ки кофир гаштаед, чї гуна чунин 

чизе мумкин аст ва њол он, ки эшон  њамсарони Расули 

акрам (с) ва модарони мўъминон њастанд ва онњо 

касонеанд, ки Худованд ба Паёмбари Ислом (с) 

дастур дода, ки касе аз онњоро талоќ надињад ва ба 

Pойи онњо њамсари дигаре интихоб накунад ва бо 

будани онњо бо зани дигаре издивоP накунад. Чунончи 

Худованди мутаъол мефармояд: 

«Ло яњиллу лакан-нисоу мин баъду ва ло ан 

табаддала бињинна мин азвоRин ва лав аъRабака 

њусну њунна илло мо малакат яминука ва 

коналлоњу ъало кулли шайьин раќибан».  
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«Баъд аз ин дигар зане бар ту њалол нест ва 

наметавонї њамсаронатро ба њамсарони дигаре 

табдил кунї (баъзеро талоќ дињї ва њамсари дигаре 

ба 4ои ў интихоб кунї) њарчанд 8амоли онњо 

мавриди тава88ўњи ту воќеъ шавад, магар он чї, 

ки ба сурати каниз дар мулки ту дарояд! Ва 

Худованд нозир ва нигањбони њар чиз аст». 

 

(Сураи Ањзоб, ояти 51) 

 

Ва баъд аз ин тибќи ривояти сањењ  Худованди 

мутаъол ба Расули акрам (с) и?озаи издиво?и занони 

дигаре ѓайр аз онњоро дод. Муњим ин аст, ки ин 

далеле аст барои ин ки ба ?ўш омадани рашк кори  

бисёр табиъист, ки байни занон рух медињад, балки 

њамсарони Паёмбари Ислом (с) ду гурўњ буданд. 

Оиша (р) мегўяд: - «Занони Паёмбар (с) ду гурўњ 

буданд ва дар як гурўњ Оиша, Њафса, Сафия ва Савда 

ва дар гурўњи дигар Умми Салама ва дигар занони 

Паёмбар (с) буданд. Мусалмонон донистанд, ки 

Расули акрам (с) Оиша (р)-ро хеле дўст дорад, 

бинобар ин, агар касе мехост барои Паёмбар (с) 

њадяе бидињад, онро нигоњ медошт, то он ки вай ба 

хонаи Оиша (р) мерафт, он гоњ њадяро барои 

Паёмбари Ислом (с) мефиристод. Гурўњи Умми 

Салама ба Умми Салама гуфтанд, ки бо Паёмбар (с) 

сухан бигў, то ба мардум бигўяд: -«Њар кас, ки 

мехоњад барои Ў (с) њадяе бифиристад, Паёмбар (с) 

дар њар хонае аз хонањояш, ки бошад, онро ирсол 

намояд».  Умми Салама (р) хостаи занонро бо 

Паёмбар (с) дар миён гузошт. Расули акрам (с) ба ў 

чизе нагуфт. Аз ў пурсиданд, гуфт: -«Паёмбар (с)  ба 

ман чизе нагуфт». Он гоњ онњо ба ў гуфтанд, ки  бо 

Паёмбар (с) сўњбат кун. Оиша (р) мегўяд: -Ваќте 

навбати Умми Салама шуд ва Паёмбар (с) пеши ў 

рафт, Умми Салама бо Ў (с) сўњбат кард, аммо 

 249 

 - «Ба Умар (р) гуфтам: -«Ман њам барои  ња5 ва 

њам барои умра эњром бастаам» (яъне таматтўъ 

ан5ом медињам). Умар (р) гуфт: -«Ба суннати 

Паёмбарат амал кардаї

277

». Пас Умар (р) 

таматтўъро суннат медонад, балки вай ин мардро 

ситоиш намуд ва ўро манъ накард ва гуфт: -«Ба 

суннати Паёмбарат пайравї кардаї». 

Солим аз Ибни Умар (р) ривоят мекунад, ки ўро 

дар бораи ња99и таматтўъ пурсиданд, ў гуфт: -«Онро 

ан5ом дињед». Ба ў гуфтанд: -«Ту бо падарат 

мухолифат мекунї?» Гуфт: -«Падарам он чиро, ки 

шумо мегўед, нагуфтааст»,  балки ў гуфт:  

- «Умраро аз ња* *удо ан*ом дињед» (яъне умра 

дар моњњои ња5 бояд ба њамроњи њадя ва ќурбонї 

ан5ом шавад) ва Умар (р) хост, ки дар ѓайр аз моњњои 

ња9 Каъба зиёрат шавад ва шумо онро њаром ќарор 

додед ва њол он, ки Худованди мутаъол онро њалол 

ќарор додаст ва Паёмбари Ислом (с) ба он амал 

мекард. Ваќте бо ў зиёд сухан гуфтанд, фармуд:  

- «Оё китоби Худо сазовортар аст, ки ба он 

амал шавад, ё гуфтаи Умар (р)

278

?!» 

Пас манзури Умар (р) чї буд?  

Манзури Умар (р) ин буд, ки хонаи Худо дар рўзе 

аз рўзњои сол аз умрагузорон холї набошад ва 

мардум ваќте ба њаA мерафтанд, ба њамроњи њаA умра 

мекарданд ва инро «ња&&и таматтўъ» мегўянд ва 

баъд аз он ба Байтуллоњ намеомаданд, бинобар ин, 

Умар (р) хост, ки то њаAAи ифрод анAом дињанд ва 

баъд аз он дар сафари Aудогона ва мустаќил барои 

умра биёянд, то хонаи Худо аз зиёраткунандагон холї 

набошад. Пас нањй кардани Умар (р) ин гуна набуд, ки 

ў њаAAи таматтўъро њаром ќарор дињад ва балки чунин 

назар дошт ва гумон мебурд, ки ин бењтар аст ва дар 
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 . Насої. Китоби ња,, боби «Ќуръон», њадиси 2719 ва санади он 

сањењ аст.  
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 . Байњаќї,  17/5. 
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 Ваќте пеши Паёмбар (с) омадем, масъаларо бо ў 

дар миён гузоштем, Паёмбар (с) ба ман фармуд: -«Эй 

Барида, оё аз Алї (р) мутанаффир (безор) њастї?».  

Гуфтам: -Бале!. Фармуд: -«Аз ў мутанаффир мабош, 

ў дар хумс беш аз ин њаќ дорад»

294

. Дар ривояти 

дигаре

295

 омадааст, ки Расули акрам (с) ба Барида 

фармуд: - «Њар кас ман мавло ва дўсти ў њастам, 

Алї њам мавло ва дўсти ўст». 

Дуввум,   Байњаќї аз Абусаъид ривоят мекунад, ки 

Алї (р) вайро аз савор шудан бар шутурони садаќа 

манъ кард ва фардеро ба унвони амири онњо 

муќаррар кард ва худаш пеш аз онњо ба сўйи Расули 

акрам (с) њаракат кард. Сипас ваќте дар миёни роњ 

онњо ба вай расиданд,  дид, ки фарде, ки ў вайро ба 

унвони амири онњо муќаррар карда, ба лашкариён 

иGоза дода, ки бар шутурон савор бишаванд ва дид, 

ки осори савор шудан аз шутурон намоён аст, 

бинобар ин, Алї ибни Абутолиб (р) хашмгин шуд ва 

намояндаашро сарзаниш кард. 

Абусаъид мегўяд: - «Ваќте мо бо Паёмбари 

акрам (с) дидор кардем, аз сахтгирии Алї (р) ба Ў (с) 

шикоят кардем». Дар ривояти дигаре омадааст, ки 

либосњое буд, ки онњо мехостанд бипўшанд, аммо 

Алї (р) онњоро манъ кард ва иGоза надод, ки он 

либосњоро бипўшанд. Он гоњ Расули акрам (с) 

фармуд: - «Боз ист, эй Саъд  ибни Молик (яъне 

Абусаъид)! Ва суханони ношоистае ба бародарат 

Алї (р) нагў, савганд ба Худо, ки ту медонї ў кори 

дурусте кардааст». Инро Ибни Касир бо санади 

Gайид (яъне хуб) бар асоси шартњои Насої ривоят 

кардааст ва Байњаќї ва ѓайра онро баён кардаанд. 
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 . Бухорї. Китобул-маѓози, боби «Баъсу Алийин ва Холидин 

илал-Ямани»,  њадиси 4350. 
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 . Тирмизї.  Китоби маноќиб, боби «Маноќиби Алї»,  њадиси 

3712. 
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њазрати Муњаммад (с)  дар посухи ў чизе нагуфт. 

Занон аз ў пурсиданд, ў гуфт: -«Паёмбар (с) ба ман 

чизе нагуфт». Занон гуфтанд: -«Бо вай сўњбат кун, то 

он, ки посухи туро бидињад». Он гоњ Паёмбар (с) ба ў 

гуфт:  

 «Дар бораи Оиша  маро озор надењ, дар 

лињофи (кўрпаи ) ње8 зане 8уз Оиша бар ман вањй 

нозил нашудааст». 

Умми Салама гуфт:  

-«Эй Паёмбари Худо! Аз озор додани Шумо 

тавба мекунам». 

Сипас онњо (яъне гурўњи Умми Салама) Фотима 

духтари Паёмбар (с)-ро фаро хонданд ва ўро падараш 

фиристоданд. Ў омад ва ва ба њазрати Муњаммад (с)  

гуфт: -«Занонатон аз Шумо мехоњанд, ки дар бораи 

онњо ва духтари Абубакр адолатро дар назар 

бигиред». Паёмбари Ислом (с) фармуд: «Духтарам! 

Оё касеро, ки ман дўст медорам, ту дўст 

намедорї?». Фотима (р)  гуфт: -«Бале!».  Фармуд: - 

«Пас ў (яъне Оиша)-ро  дўст бидор». Он гоњ Фотима 

пеши занони Паёмбар (с) баргашт ва онњоро аз он чї 

гузашта буд, хабардор кард. Занон гуфтанд: -«Дубора 

пеши он њазрат  (с) бирав, аммо Фотима (р) ќабул 

накард

283

». 

Сипас онњо  Зайнаб духтари Љањшро пеши  

Паёмбар (с) фиристоданд ва вай суханони баде ба 

забон овард ва гуфт: -«Занонат туро ба Худо 

савганд медињанд, ки дар мавриди духтари Абубакр 

ва онњо бо адолат рафтор кунї». Ў садояшро баланд 

кард, то он, ки ба Оиша (р), ки пеши Паёмбари Ислом 

(с) нишаста буд, носазо гуфт ва Паёмбар (с) ба Оиша 

(р) нигоњ мекард, ки оё чизе мегўяд ё не. Оиша (р) 

Hавоби Зайнабро дод, то он ки вайро хомўш кард. Он 
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 . Ин дар «Муснад»-и Муслим зикр шудааст  шуда ва дар Бухорї 

нест.  
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гоњ Паёмбари Ислом (с) ба Оиша (р) нигоњ кард ва 

ризоятмандона  гуфт: «Ў  духтари Абубакр аст»

284

. 

Манзур ин аст, ки њамсарони Расули акрам (с) 

палон@њои (бохчунњои) якдигар буданд ва миёни онњо  

чизњои зиёде пеш меомад.  Ва мо мегўем: -«Њафса ва 

Оиша аз рўйи рашки занона хато карданд, вале бо 

коре, ки карданд, ба Худо куфр наварзида буданд,  

то онњоро кофир бишуморем. Онњо дар ќатори 

дигар њамсарони Расули акрам (с) тибќи гуфтаи 

Худованди мутаъол дар Ќуръони маDид модарони 

мўъминон ба њисоб мераванд. Аз ин рў, мартаба 

ва манзалати Оиша (р) ва Њафса (р) дар назди 

мусалмонон басо баланд аст».     

 

Шубњаи дувоздањум: 

 

Мегўянд: -«Муъовия Зиёд ибни Абињиро бародар 

ва писари падараш ќарор дод ва њол он, ки ў писари 

Убайди Саќафї буд ва Муъовия  вайро Зиёд ибни 

Абусуфён хонд». 

Мо мегўем: -«Зиёд писари Убайди Саќафї нест, 

балки ў ба Зиёд ибни Аби (Зиёд писари падараш ё ба 

Ибни Сумайя маъруф буд, зеро модараш Сумайя зино 

карда буд ва ў аз зино таваллуд шуда буд ва валади 

зино буданаш ба ў зиёне намерасонад ва вай дар ин 

маврид муртакиби гуноње нашудааст). Дар даврони 

Cоњилият мардоне, ки Абусуфён падари Муъовия њам 

дар миёни онњо буд, пеши Сумайя омаданд ва бо ў 

зино карданд (зино кардани Абусуфён дар замони 

Kоњилият барои ў зиёне надорад, зеро онњо мушрик 

буданд ва зино аз ширк гуноњи камтаре аст) ва Зиёд 

аз волиён ва амирони Алї (р) буд ва ў марди 

суханваре буд. 
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 . Бухорї. Китобу-л-њиббати, боби «Ман ањдо ило соњибињи», 

њадиси 258 ва Муслим. Китоби «Фазоилус-сањоба», њадиси 2442.  
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мавло ба маънии волї, яъне сарваре, ки бояд аз ў 

итоъат кард. 

Њамчунин аз Алї ибни Абутолиб (р) ривоят шуда, 

ки ваќте дар Рањабаи Куфа буд, гуфт: - «Чї касе аз 

Паёмбари Ислом (с) шунид, ки дар рўзи Ѓадири Хум 

ба ман мегуфт: «Њар кас мавлои ў њастам, пас Алї 

мавлои ўст»

290

, он гоњ дувоздањ нафар сањобагон 

гувоњї доданд, ки мо шунидаем».  

 

Сабаби ин сухани Паёмбар (с)  ба Алї (р) 

чї буд? 

 

Шиъа дар ин маврид чунин аќида дорад: -

«Паёмбар (с) дар мањали Ѓадири Хум дар њавои бисёр 

гарм мардумро, ки ададашон беш аз садњазор нафар 

буд, @амъ кард, то ин масъаларо барои онњо баён 

кунад, ки «њар касе, ки  ман мавлои вай њастам, Алї 

(р) мавлои ўст

291

 ва /умлањои дигаре низ ба ин илова 

мекунанд. 

Сабаби ин њадис ду чиз будааст: 

- Аввал, Барида ибни Њасиб (р) мегўяд: -«Холид 

ибни Валид касеро пеши Паёмбар (с) фиристод то 

касеро бифиристад, ки хумсро бигирад

292

. Он гоњ Алї 

(р) омад ва хумсро гирифт ва сипас канизеро аз хумс 

интихоб кард ва бо он њамбистар шуд. Барида 

мегўяд: -«Аз Алї мутанаффир будам ва ўро дидам, 

ки ѓусл карда буд

293

». Ба Холид ибни Валид гуфтам: - 

«Оё инро намебинї?!» 

                                                 

290

 . Ас-силсилатус-сањењати, њадиси 1750. 

291

 .  Ањмад . Муснад, 152584/1. 

292

 . Паёмбар (с) Холидро барои Aанги Яман фиристода буд ва ў 

баъд аз пирўзї касеро пеши  Муњаммад (с) фиристод, то 

ѓаниматро таќсим кунад. 

293

 . Алї (р) ваќте канизро гирифт ва бо он њамбистар шуд ва баъд 

берун омаду ѓусл кард. 
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мебошанд». Гуфт: -«Бар њамаи инњо садаќа њаром 

шудааст?» Гуфт: -«Бале

285

».  

Тирмизї

286

, Ањмад

287

, Насої дар «Хасоис

288

» ва 

Њоким

289

 инро зиёд карда, ки Паёмбари акрам (с) 

фармуд: -«Њар кас ман мавлои ў њастам, Алї 

мавлои ўст» ва иловањои дигаре низ ривоят шуда, ки 

фармуд: «Бор Худоё, дўст бидор њар касро, ки ўро 

дўст медорад ва душман бидор касеро, ки бо ў 

душманї мекунад ва ёрї кун касеро, ки ў ёрї 

мекунад ва хор кун касеро, ки ўро хор мекунад ва 

ўро мењвари њаќ ќарор бидењ».  

Муњим ин аст, ки њадисе,  ки дар «Муснад»-и  

Муслим омада дар он «њар кас ман мавлои ў 

њастам, Алї мавлои ў аст» зикр нашудааст, вале ин 

Eумларо Тирмизї ва Ањмад ва Насої ва Њоким ва 

ѓайра бо санадњои сањењ аз Расули акрам (с) ривоят 

кардаанд, аммо иловањои дигаре монанди «Бор 

Худоё, дўстони ўро дўст бидор ва бо душманони ў 

душман бош», баъзе аз уламо ин иловаро сањењ 

ќарор додаанд, вале дар асл сањењ нест, аммо ин ки 

«Бор Худоё, њар касро, ки ўро ёрї мекунад, ёрї кун 

ва душманони ўро хор бидор ва ўро мењвари њаќ 

ќарор бидењ», дурўѓе њаст, ки ба Паёмбари Ислом (с) 

нисбат дода мешавад. 

Ањли бидъат аз ин њадис истидлол мекунанд ва 

мегўянд: -«Алї (р) Bонишини бевоситаи Паёмбари 

Ислом (с) аст» ва изњор медоранд, ки  гуфтаи њазрати 

Муњаммад  (с) ки фармуд: «Њар кас ман мавлои ў 

њастам, Алї мавлои ўст», яъне Eонишини ман аст ва 

                                                 

285

 . Муслим. Фазоилус-сањобати, њадиси 2408. 

286

 . Тирмизї. Ал-Маноќиб, боби «Ман ќабила ъалас», њадиси 

3713. 

287

 .  Ањмад. Муснад,  347/5. 

288

 . Алї. Хасоис,  сањ 96, шумораи 79. 

289

 . Ал – Мустадрак,  110/3. 

 259 

Падари Муъовия ба Муъовия гуфт, ки Зиёд писар 

аст ва гарчи зинозода аст, аммо писари ўст ва ње= кас 

иддаъо накарда буд, ки Зиёд писараш мебошад ва 

модари Зиёд - Сумайя њамсаре надошт ва агар 

шавњаре медошт, мегуфтем, ки фарзанд моли соњиби 

фирош аст ва зинокор бањрае надорад, аммо вай 

шавњаре надошт ва канизе буд, Абусуфён бо ў 

њамбистар шуд ва ў Зиёдро ба дунё овард ва Муъовия 

ўро бародараш ќарор дод. Ба Муъовия  эътироз 

кардаанд, ки ў Зиёдро ба бародараш ва 

меросбарандагон илова кардааст ва оё ворис 

метавонад, ки каси дигареро ба =амъи 

меросбарандагон зиёд кунад? Ё ин кор =оиз нест? 

Бояд гуфт, ки ин як масъалаи фиќњї ва и=тињодї аст. 

Бинобар ин, Имом Молик ва ѓайра Зиёдро Ибни 

Абусуфён номидаанд. Ва њаминро аз Муъовия айб 

гирифтаанд. 
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ФАСЛИ ЧАЊОРУМ 

 

Халифаи баъд аз Паёмбари Худо (с) кист? 

 

Ањли суннат ва +амоъат ба ин и+моъ кардаанд, ки 

баъд аз даргузашти Паёмбари Ислом (с) Абубакр (р) 

+онишини ўст ва дигарон дар ин бора бо онњо 

мухолиф њастанд ва мегўянд, ки Алї (р) аз Абубакр (р)  

ва Умар (р)  ва Усмон (р)  барои хилофат ва 

+онишинии Расули акрам (с) сазовортар будааст ва 

халифаи билофасли Паёмбари Ислом (с) аст ва аз 

баъзе далелњо, ки дар Ќуръони ма+ид ва китобњои 

њадисњои сањењи набавї,  ба монанди Бухорї ва 

Муслим ва дигар китобњои сунан ва муснадњо 

омадаанд, истидлол кардаанд, ки мо муњимтарин ва 

сањењтарини он далелњоро баён мекунем, сипас 

онњоро шарњ медињем, ки то чї њадде ин далелњо бар 

муроди онњо далолат мекунанд. 

Њамчунин мегўем, ки Алї (р) аз зиёдаравї ва 

муболиѓа дар мадњ бениёз аст, зеро вай домоди 

Расули акрам (с) ва шавњари бењтарин духтари Ў (с) – 

Фотимаи Зањро, бонуи занони ањли бињишт мебошад. 

Њамчунин ў писари амаки Паёмбари Худо (с) ва 

чањорумин халифаи рошидин ва дорои фазилатњои 

бисёр зиёдест. Аммо масъала баёни фазилатњои Алї 

ибни Абутолиб (р) нест ва ин масъали њалшудааст, ки 

њама ќабул доранд, балки ќазия  ин аст, ки оё ин 

фазилатњо бар он далолат мекунанд, ки Алї ибни 

Абутолиб (р) аз дигарон ба хилофат авло ва 

сазовортар буд?  

 261 

Инак далелњои касоне, ки мегўянд:, ки Алї (р) ба 

хилофат авло буда ва бояд пеш аз Абубакр ва Умар 

ва Усмон (р) халифа мешуд. 

 

Њадиси Ѓадири Хум 

 

Њадиси Ѓадири Хум аз муњимтарин далелњои 

шиъа бар авлавият ва афзалияти Алї ибни Абутолиб 

(р) ба хилофат аст, то он ки дар бораи он як китоби 

ёздањ+илдї таълиф шуда, ки китоби «Ал-Ѓадир» ном 

дорад. Ин њадисро Имом Муслим дар «Сањењ»-и худ 

аз Зайд ибни Арќам (р) ривоят кардааст, ки гуфт: - 

«Дар мањали обе ба номи Хум байни Макка ва 

Мадина, Паёмбари Ислом (с) дар миёни мо ба 

суханронї истод ва баъд аз њамд ва ситоиши Худо 

ва мавъиза фармуд: «Аммо баъд эй мардум? 

Наздик аст, ки фиристодаи Парвардигорам биёяд 

ва ман даъвати ўро лаббайк гўям ва аз миёни 

шумо биравам, ман дар миёни шумо ду чизи 

гаронбањо ва муњим ба ёдгор мегузорам: аввал 

Китоби Худо, ки дар он њидоят ва нур аст, пас 

Китоби Худоро бигиред ва ба он чанг занед» ва 

Расули акрам (с) ба тамассук ба Китоби Худо 

мардумро тарѓиб ва ташвиќ кард ва сипас фармуд: 

«Ва ањли байти худамро дар миёни шумо 

мегузорам ва шуморо супориш мекунам, ки дар 

рафтор бо ањли байти ман Худоро муроъот кунед 

ва шуморо супориш мекунам, ки дар рафтор бо 

ањли байти ман Худоро муръоот кунед». Се бор ин 

суханонро такрор кард. Њусайн (ровии њадис аз Зайд 

ибни Арќам) ба ў гуфт: Ањли байти Ў (с) чї касоне 

њастанд, эй Зайд? Оё занонаш аз ањли байти Ў (с) 

нестанд? Гуфт: «Бале, вале ањли байти Ў (с) касоне 

њастанд, ки садаќа ва закот барои онњо њаром аст». 

Гуфт: -«Онњо чї касоне њастанд?» Гуфт: -«Онњо 

Оли Алї ва Оли Аќил ва Оли Љаъфар ва Оли Аббос 
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ФАСЛИ ЧАЊОРУМ 

 

Халифаи баъд аз Паёмбари Худо (с) кист? 

 

Ањли суннат ва +амоъат ба ин и+моъ кардаанд, ки 

баъд аз даргузашти Паёмбари Ислом (с) Абубакр (р) 

+онишини ўст ва дигарон дар ин бора бо онњо 

мухолиф њастанд ва мегўянд, ки Алї (р) аз Абубакр (р)  

ва Умар (р)  ва Усмон (р)  барои хилофат ва 

+онишинии Расули акрам (с) сазовортар будааст ва 

халифаи билофасли Паёмбари Ислом (с) аст ва аз 

баъзе далелњо, ки дар Ќуръони ма+ид ва китобњои 

њадисњои сањењи набавї,  ба монанди Бухорї ва 

Муслим ва дигар китобњои сунан ва муснадњо 

омадаанд, истидлол кардаанд, ки мо муњимтарин ва 

сањењтарини он далелњоро баён мекунем, сипас 

онњоро шарњ медињем, ки то чї њадде ин далелњо бар 

муроди онњо далолат мекунанд. 

Њамчунин мегўем, ки Алї (р) аз зиёдаравї ва 

муболиѓа дар мадњ бениёз аст, зеро вай домоди 

Расули акрам (с) ва шавњари бењтарин духтари Ў (с) – 

Фотимаи Зањро, бонуи занони ањли бињишт мебошад. 

Њамчунин ў писари амаки Паёмбари Худо (с) ва 

чањорумин халифаи рошидин ва дорои фазилатњои 

бисёр зиёдест. Аммо масъала баёни фазилатњои Алї 

ибни Абутолиб (р) нест ва ин масъали њалшудааст, ки 

њама ќабул доранд, балки ќазия  ин аст, ки оё ин 

фазилатњо бар он далолат мекунанд, ки Алї ибни 

Абутолиб (р) аз дигарон ба хилофат авло ва 

сазовортар буд?  
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Инак далелњои касоне, ки мегўянд:, ки Алї (р) ба 

хилофат авло буда ва бояд пеш аз Абубакр ва Умар 

ва Усмон (р) халифа мешуд. 

 

Њадиси Ѓадири Хум 

 

Њадиси Ѓадири Хум аз муњимтарин далелњои 

шиъа бар авлавият ва афзалияти Алї ибни Абутолиб 

(р) ба хилофат аст, то он ки дар бораи он як китоби 

ёздањ+илдї таълиф шуда, ки китоби «Ал-Ѓадир» ном 

дорад. Ин њадисро Имом Муслим дар «Сањењ»-и худ 

аз Зайд ибни Арќам (р) ривоят кардааст, ки гуфт: - 

«Дар мањали обе ба номи Хум байни Макка ва 

Мадина, Паёмбари Ислом (с) дар миёни мо ба 

суханронї истод ва баъд аз њамд ва ситоиши Худо 

ва мавъиза фармуд: «Аммо баъд эй мардум? 

Наздик аст, ки фиристодаи Парвардигорам биёяд 

ва ман даъвати ўро лаббайк гўям ва аз миёни 

шумо биравам, ман дар миёни шумо ду чизи 

гаронбањо ва муњим ба ёдгор мегузорам: аввал 

Китоби Худо, ки дар он њидоят ва нур аст, пас 

Китоби Худоро бигиред ва ба он чанг занед» ва 

Расули акрам (с) ба тамассук ба Китоби Худо 

мардумро тарѓиб ва ташвиќ кард ва сипас фармуд: 

«Ва ањли байти худамро дар миёни шумо 

мегузорам ва шуморо супориш мекунам, ки дар 

рафтор бо ањли байти ман Худоро муроъот кунед 

ва шуморо супориш мекунам, ки дар рафтор бо 

ањли байти ман Худоро муръоот кунед». Се бор ин 

суханонро такрор кард. Њусайн (ровии њадис аз Зайд 

ибни Арќам) ба ў гуфт: Ањли байти Ў (с) чї касоне 

њастанд, эй Зайд? Оё занонаш аз ањли байти Ў (с) 

нестанд? Гуфт: «Бале, вале ањли байти Ў (с) касоне 

њастанд, ки садаќа ва закот барои онњо њаром аст». 

Гуфт: -«Онњо чї касоне њастанд?» Гуфт: -«Онњо 

Оли Алї ва Оли Аќил ва Оли Љаъфар ва Оли Аббос 
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мебошанд». Гуфт: -«Бар њамаи инњо садаќа њаром 

шудааст?» Гуфт: -«Бале

285

».  

Тирмизї

286

, Ањмад

287

, Насої дар «Хасоис

288

» ва 

Њоким

289

 инро зиёд карда, ки Паёмбари акрам (с) 

фармуд: -«Њар кас ман мавлои ў њастам, Алї 

мавлои ўст» ва иловањои дигаре низ ривоят шуда, ки 

фармуд: «Бор Худоё, дўст бидор њар касро, ки ўро 

дўст медорад ва душман бидор касеро, ки бо ў 

душманї мекунад ва ёрї кун касеро, ки ў ёрї 

мекунад ва хор кун касеро, ки ўро хор мекунад ва 

ўро мењвари њаќ ќарор бидењ».  

Муњим ин аст, ки њадисе,  ки дар «Муснад»-и  

Муслим омада дар он «њар кас ман мавлои ў 

њастам, Алї мавлои ў аст» зикр нашудааст, вале ин 

Eумларо Тирмизї ва Ањмад ва Насої ва Њоким ва 

ѓайра бо санадњои сањењ аз Расули акрам (с) ривоят 

кардаанд, аммо иловањои дигаре монанди «Бор 

Худоё, дўстони ўро дўст бидор ва бо душманони ў 

душман бош», баъзе аз уламо ин иловаро сањењ 

ќарор додаанд, вале дар асл сањењ нест, аммо ин ки 

«Бор Худоё, њар касро, ки ўро ёрї мекунад, ёрї кун 

ва душманони ўро хор бидор ва ўро мењвари њаќ 

ќарор бидењ», дурўѓе њаст, ки ба Паёмбари Ислом (с) 

нисбат дода мешавад. 

Ањли бидъат аз ин њадис истидлол мекунанд ва 

мегўянд: -«Алї (р) Bонишини бевоситаи Паёмбари 

Ислом (с) аст» ва изњор медоранд, ки  гуфтаи њазрати 

Муњаммад  (с) ки фармуд: «Њар кас ман мавлои ў 

њастам, Алї мавлои ўст», яъне Eонишини ман аст ва 

                                                 

285

 . Муслим. Фазоилус-сањобати, њадиси 2408. 

286

 . Тирмизї. Ал-Маноќиб, боби «Ман ќабила ъалас», њадиси 

3713. 

287

 .  Ањмад. Муснад,  347/5. 

288

 . Алї. Хасоис,  сањ 96, шумораи 79. 

289

 . Ал – Мустадрак,  110/3. 
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Падари Муъовия ба Муъовия гуфт, ки Зиёд писар 

аст ва гарчи зинозода аст, аммо писари ўст ва ње= кас 

иддаъо накарда буд, ки Зиёд писараш мебошад ва 

модари Зиёд - Сумайя њамсаре надошт ва агар 

шавњаре медошт, мегуфтем, ки фарзанд моли соњиби 

фирош аст ва зинокор бањрае надорад, аммо вай 

шавњаре надошт ва канизе буд, Абусуфён бо ў 

њамбистар шуд ва ў Зиёдро ба дунё овард ва Муъовия 

ўро бародараш ќарор дод. Ба Муъовия  эътироз 

кардаанд, ки ў Зиёдро ба бародараш ва 

меросбарандагон илова кардааст ва оё ворис 

метавонад, ки каси дигареро ба =амъи 

меросбарандагон зиёд кунад? Ё ин кор =оиз нест? 

Бояд гуфт, ки ин як масъалаи фиќњї ва и=тињодї аст. 

Бинобар ин, Имом Молик ва ѓайра Зиёдро Ибни 

Абусуфён номидаанд. Ва њаминро аз Муъовия айб 

гирифтаанд. 
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гоњ Паёмбари Ислом (с) ба Оиша (р) нигоњ кард ва 

ризоятмандона  гуфт: «Ў  духтари Абубакр аст»

284

. 

Манзур ин аст, ки њамсарони Расули акрам (с) 

палон@њои (бохчунњои) якдигар буданд ва миёни онњо  

чизњои зиёде пеш меомад.  Ва мо мегўем: -«Њафса ва 

Оиша аз рўйи рашки занона хато карданд, вале бо 

коре, ки карданд, ба Худо куфр наварзида буданд,  

то онњоро кофир бишуморем. Онњо дар ќатори 

дигар њамсарони Расули акрам (с) тибќи гуфтаи 

Худованди мутаъол дар Ќуръони маDид модарони 

мўъминон ба њисоб мераванд. Аз ин рў, мартаба 

ва манзалати Оиша (р) ва Њафса (р) дар назди 

мусалмонон басо баланд аст».     

 

Шубњаи дувоздањум: 

 

Мегўянд: -«Муъовия Зиёд ибни Абињиро бародар 

ва писари падараш ќарор дод ва њол он, ки ў писари 

Убайди Саќафї буд ва Муъовия  вайро Зиёд ибни 

Абусуфён хонд». 

Мо мегўем: -«Зиёд писари Убайди Саќафї нест, 

балки ў ба Зиёд ибни Аби (Зиёд писари падараш ё ба 

Ибни Сумайя маъруф буд, зеро модараш Сумайя зино 

карда буд ва ў аз зино таваллуд шуда буд ва валади 

зино буданаш ба ў зиёне намерасонад ва вай дар ин 

маврид муртакиби гуноње нашудааст). Дар даврони 

Cоњилият мардоне, ки Абусуфён падари Муъовия њам 

дар миёни онњо буд, пеши Сумайя омаданд ва бо ў 

зино карданд (зино кардани Абусуфён дар замони 

Kоњилият барои ў зиёне надорад, зеро онњо мушрик 

буданд ва зино аз ширк гуноњи камтаре аст) ва Зиёд 

аз волиён ва амирони Алї (р) буд ва ў марди 

суханваре буд. 
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 . Бухорї. Китобу-л-њиббати, боби «Ман ањдо ило соњибињи», 

њадиси 258 ва Муслим. Китоби «Фазоилус-сањоба», њадиси 2442.  
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мавло ба маънии волї, яъне сарваре, ки бояд аз ў 

итоъат кард. 

Њамчунин аз Алї ибни Абутолиб (р) ривоят шуда, 

ки ваќте дар Рањабаи Куфа буд, гуфт: - «Чї касе аз 

Паёмбари Ислом (с) шунид, ки дар рўзи Ѓадири Хум 

ба ман мегуфт: «Њар кас мавлои ў њастам, пас Алї 

мавлои ўст»

290

, он гоњ дувоздањ нафар сањобагон 

гувоњї доданд, ки мо шунидаем».  

 

Сабаби ин сухани Паёмбар (с)  ба Алї (р) 

чї буд? 

 

Шиъа дар ин маврид чунин аќида дорад: -

«Паёмбар (с) дар мањали Ѓадири Хум дар њавои бисёр 

гарм мардумро, ки ададашон беш аз садњазор нафар 

буд, Eамъ кард, то ин масъаларо барои онњо баён 

кунад, ки «њар касе, ки  ман мавлои вай њастам, Алї 

(р) мавлои ўст

291

 ва /умлањои дигаре низ ба ин илова 

мекунанд. 

Сабаби ин њадис ду чиз будааст: 

- Аввал, Барида ибни Њасиб (р) мегўяд: -«Холид 

ибни Валид касеро пеши Паёмбар (с) фиристод то 

касеро бифиристад, ки хумсро бигирад

292

. Он гоњ Алї 

(р) омад ва хумсро гирифт ва сипас канизеро аз хумс 

интихоб кард ва бо он њамбистар шуд. Барида 

мегўяд: -«Аз Алї мутанаффир будам ва ўро дидам, 

ки ѓусл карда буд

293

». Ба Холид ибни Валид гуфтам: - 

«Оё инро намебинї?!» 
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 .  Ањмад . Муснад, 152584/1. 
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 . Паёмбар (с) Холидро барои Aанги Яман фиристода буд ва ў 
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 . Алї (р) ваќте канизро гирифт ва бо он њамбистар шуд ва баъд 

берун омаду ѓусл кард. 
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 Ваќте пеши Паёмбар (с) омадем, масъаларо бо ў 

дар миён гузоштем, Паёмбар (с) ба ман фармуд: -«Эй 

Барида, оё аз Алї (р) мутанаффир (безор) њастї?».  

Гуфтам: -Бале!. Фармуд: -«Аз ў мутанаффир мабош, 

ў дар хумс беш аз ин њаќ дорад»

294

. Дар ривояти 

дигаре

295

 омадааст, ки Расули акрам (с) ба Барида 

фармуд: - «Њар кас ман мавло ва дўсти ў њастам, 

Алї њам мавло ва дўсти ўст». 

Дуввум,   Байњаќї аз Абусаъид ривоят мекунад, ки 

Алї (р) вайро аз савор шудан бар шутурони садаќа 

манъ кард ва фардеро ба унвони амири онњо 

муќаррар кард ва худаш пеш аз онњо ба сўйи Расули 

акрам (с) њаракат кард. Сипас ваќте дар миёни роњ 

онњо ба вай расиданд,  дид, ки фарде, ки ў вайро ба 

унвони амири онњо муќаррар карда, ба лашкариён 

иGоза дода, ки бар шутурон савор бишаванд ва дид, 

ки осори савор шудан аз шутурон намоён аст, 

бинобар ин, Алї ибни Абутолиб (р) хашмгин шуд ва 

намояндаашро сарзаниш кард. 

Абусаъид мегўяд: - «Ваќте мо бо Паёмбари 

акрам (с) дидор кардем, аз сахтгирии Алї (р) ба Ў (с) 

шикоят кардем». Дар ривояти дигаре омадааст, ки 

либосњое буд, ки онњо мехостанд бипўшанд, аммо 

Алї (р) онњоро манъ кард ва иGоза надод, ки он 

либосњоро бипўшанд. Он гоњ Расули акрам (с) 

фармуд: - «Боз ист, эй Саъд  ибни Молик (яъне 

Абусаъид)! Ва суханони ношоистае ба бародарат 

Алї (р) нагў, савганд ба Худо, ки ту медонї ў кори 

дурусте кардааст». Инро Ибни Касир бо санади 

Gайид (яъне хуб) бар асоси шартњои Насої ривоят 

кардааст ва Байњаќї ва ѓайра онро баён кардаанд. 
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 . Бухорї. Китобул-маѓози, боби «Баъсу Алийин ва Холидин 

илал-Ямани»,  њадиси 4350. 
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 . Тирмизї.  Китоби маноќиб, боби «Маноќиби Алї»,  њадиси 

3712. 
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њазрати Муњаммад (с)  дар посухи ў чизе нагуфт. 

Занон аз ў пурсиданд, ў гуфт: -«Паёмбар (с) ба ман 

чизе нагуфт». Занон гуфтанд: -«Бо вай сўњбат кун, то 

он, ки посухи туро бидињад». Он гоњ Паёмбар (с) ба ў 

гуфт:  

 «Дар бораи Оиша  маро озор надењ, дар 

лињофи (кўрпаи ) ње8 зане 8уз Оиша бар ман вањй 

нозил нашудааст». 

Умми Салама гуфт:  

-«Эй Паёмбари Худо! Аз озор додани Шумо 

тавба мекунам». 

Сипас онњо (яъне гурўњи Умми Салама) Фотима 

духтари Паёмбар (с)-ро фаро хонданд ва ўро падараш 

фиристоданд. Ў омад ва ва ба њазрати Муњаммад (с)  

гуфт: -«Занонатон аз Шумо мехоњанд, ки дар бораи 

онњо ва духтари Абубакр адолатро дар назар 

бигиред». Паёмбари Ислом (с) фармуд: «Духтарам! 

Оё касеро, ки ман дўст медорам, ту дўст 

намедорї?». Фотима (р)  гуфт: -«Бале!».  Фармуд: - 

«Пас ў (яъне Оиша)-ро  дўст бидор». Он гоњ Фотима 

пеши занони Паёмбар (с) баргашт ва онњоро аз он чї 

гузашта буд, хабардор кард. Занон гуфтанд: -«Дубора 

пеши он њазрат  (с) бирав, аммо Фотима (р) ќабул 

накард

283

». 

Сипас онњо  Зайнаб духтари Љањшро пеши  

Паёмбар (с) фиристоданд ва вай суханони баде ба 

забон овард ва гуфт: -«Занонат туро ба Худо 

савганд медињанд, ки дар мавриди духтари Абубакр 

ва онњо бо адолат рафтор кунї». Ў садояшро баланд 

кард, то он, ки ба Оиша (р), ки пеши Паёмбари Ислом 

(с) нишаста буд, носазо гуфт ва Паёмбар (с) ба Оиша 

(р) нигоњ мекард, ки оё чизе мегўяд ё не. Оиша (р) 

Hавоби Зайнабро дод, то он ки вайро хомўш кард. Он 
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 . Ин дар «Муснад»-и Муслим зикр шудааст  шуда ва дар Бухорї 

нест.  
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замири муаннас (занона) хитоб накардааст ва 

мегўянд: -«Ваќте бо сиѓаи -амъи музаккар (мардона)  

хитоб шуда, ин худаш далелест, ки њамсарони 

Паёмбари акрам (с) аз «татњир»  берун њастанд ва 

Алї ва Фотима ва Њасан Њусайн дар он дохил 

њастанд ва далелаш або, яъне чодар аст». 

Аммо ин истидлоли онњо ботил ва пуч аст, зеро 

оят ба њам муттасил ва пайваст нест, ки  чунон ки 

мефармояд: «Ваќарна фи буютикунна» ва сипас ба 

дунболи он фармуд: «Вазкурна мо ютло фи 

буютикунна», пас дар њамаи ин оятњо занони 

Паёмбар (с) мухотаб њастанд. 

Дуввум, ба хотири он дар «юридуллоњњу 

лиюзњиба ъанкум» бо сиѓаи Dамъи  музаккар 

(мардона)  хитоб кард, зеро, ки Паёмбари Ислом (с) 

њам  ба њамроњи занонаш  дар он шомил мешавад, 

зеро  њазрати Муњаммад (с)  сардори ањли хонааш  

мебошад, чунонки Худованди мутаъол дар бораи 

њамсари Иброњим (а) мегўяд:  

«Ќолу атаъ7абина мин амриллоњи. 

Рањматуллоњи ва баракотуњу ъалайњум ањлал-

байти. Иннању њамидун ма7ид.» 

  

 «Гуфтанд: Оё аз фармони Худо таъа77уб  

мекунї?! Ин рањмати Худо ва баракоташ бар шумо, 

хонавода аст, чунки Ў сутуда (ситоишшуда) ва 

воломаќом аст!». 

 

 (Сураи Њуд, ояти 73)  

 

Бо ин ки фаќат Иброњим (а) ва њамсараш буданд 

ва каси дигар набуд. 

Ва Худованди мутаъол дар Ќуръони карим дар 

бораи Мўсо (а) мефармояд:  

«Фаламмо ќазо Мусал-а7ала ва сора биањлињи 

онаса мин 7онибит-Тури норан, ќола лиањлињим-

кусу иннї онасту норан лаъаллї отикум минњо 
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Ва Ибни Касир мегўяд: -«Ваќте суханњои зиёде 

дар бораи Алї (р) аз тарафи он лашкаре, ки Алї (р) 

онњоро аз савор шудан бар шутурони садаќа манъ 

карда буд ва либосњоро аз онњо пас гирифта буд, 

гуфта шуд, Паёмбари Ислом (с) ваќте аз њаD боз 

гашт ва маносики онро анDом дод, дар роњи Мадина, 

дар Dойе ба номи Ѓадири Хум истод ва суханронї 

кард ва домони Алї (р)-ро пок донист ва Dойгоњи ўро 

боло бурд ва ба фазилати ў гўшзад кард, то он чиро, 

ки дар дили бисёре аз мардум Dой гирифта буд,  дур 

кунад

296

. 

Пас сабаби баёни ин њадис ин буд, ки онњо дар 

бораи Алї ибни Абутолиб (р) сухан гуфтанд ва 

бинобар ин, Расули акрам (с) чизе нагуфт, то он ки ба 

Мадина боз гашт. Чаро? Зеро ин масъала махсусан ба 

ањли Мадина рабт дошт, чунки касоне, ки дар бораи 

Алї (р) сухан гуфта буданд, аз ањли Мадина буданд 

ва онњо касоне буданд, ки дар Kанг бо ў њамроњ 

буданд. 

Ѓадири Хум мањале дар Љуњфа аст, ки ќариб 

дусаду панKоњ километр аз Макка фосила дорад ва 

ин, ки мегўянд, Kое  аст, ки аз он Kо њоKињо Kудо 

мешаванд ва њар як ба тарафе меравад, дурўѓ аст. 

Зеро, ки мањали Kамъ шудани њоKињо Макка аст ва аз 

њамон Макка аз њамдигар Kудо мешаванд ва ањли 

Макка дар шањри худ мемонанд ва ањли Тоиф ба 

Тоиф бармегарданд ва яманињо ба Яман ва ироќињо  

ба Ироќ мераванд ва њамин тавр, њар касе, ки 

маросими њаKKи худро ба итмом мерасонад,  ба 

шањраш бозмегадад ва ќабилањои арабї аз њамон Kо 

ба тарафи хаймањои худ мераванд. Пас фаќат ањли 

Мадина ва касоне, ки дар роњи Мадина мерафтанд, бо 

Расули акрам (с) њамроњ буданд ва дар миёни инњо он 

њазрат суханронї кард ва фармуд: - «Њар кас ман 

мавлои ў њастам, Алї (р) мавлои ўст».  
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Ихтилофи ањли суннат ва шиъа дар мафњум ва 

маънои калимаи «мавло» аст, на дар ин, ки Паёмбари 

Ислом (с) онро гуфта ё нагуфта бошад. Шиъа 

мегўянд: -«Ман кунту мавлоњу», яъне «касе, ки ман 

волии ў њастам, пас Алї (р) волии ўст». Ањли 

суннат мегўянд, ки  маънои ин гуфтаи Паёмбари 

Ислом (с), ки: «Ман кунту мавлоњу фа-Алийюн 

мавлоњу», яъне: «Њар кас маро дўст медорад,  

Алиро дўст бидорад ва ёрї кунад» ва ба далелњои 

зерин  маънои калимаи «мавло» њамин аст.  Ба 

далели зиёдањое, ки илова бар ин ривоят шудаанд ва 

баъзе аз уламо онро сањењ ќарор додаанд, чунонки 

ривоят шуда, ки Паёмбар (с)  баъд аз он фармуд: -

«Бор Худоё!  Дўст бидор касеро, ки ўро дўст 

медорад ва душман бидор касеро, ки бо ў 

душманї мекунад». Пас дўстї ва душманї кардан 

шарње аст барои Hумлаи «феълии мавло», яъне 

мардум бояд Алї ибни Абутолибро  дўст бидоранд. 

      Расули акрам (с) ба хотири Алї (р) таваќќуф 

накард, гарчи  Алї (р) беш аз ин њаќдор буд, вале 

манзур ин аст, ки Паёмбари Ислом (с) барои дам 

гирифтану куфти роњро баровардан таваќќуф кард, 

зеро сафар аз Макка ба Мадина сафари тўлоние аст, 

ки панH то њафт рўз тўл кашида буд ва чанд бор 

Паёмбар (с) дар он барои истироњат таваќќуф карда 

буд ва Расули акрам (с)  мардумро таъкид карда буд, 

ки ба Китоби Худо чанг зананд ва ањли байти ўро 

гиромї доранд ва эњтиром ва гиромї доштани ањли 

байт ва низ пайравї кардан аз эшон бар онњо воHиб 

аст. Сипас баъд аз ин Паёмбари Ислом (с) дар 

мавриди Алї (р) гўшзад кард ва фармуд: «Њар кас 

ман мавлои ў њастам, пас Алї (р) мавлои ўст». 
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нозил шудааст, чунонки Худованди мутаъол 

мефармояд:  

«Ё нисоан-набийи ластунна каањадин минан-

нисои инит-таќайтуна, фало тахзаъна билќавли 

фаятмаъал-лази фи ќалбињи маразун ва ќулна 

ќавлан маъруфан. Ваќарна фи буютикунна ва ло 

табарра>на табарру>ал->оњилиятил уло ва 

аќимнас-салота ва отийназ закота ва атиъналлоња 

ва расулању. Иннамо юридуллоњу лиюзњиба 

ъанкумур-ри>са ањлал-байти ва ютањњиракум 

татњиран. Вазкурна мо ютло фи буютикунна мин 

оётиллоњи вал-њикмати. Инналлоња кона латифан 

хабиран».  

«Эй њамсарони Паёмбар! Шумо њамчун чун 

занони маъмулї нестед, агар таќво пеша кунед, 

пас ба гуноњи њавасангезе сухан нагўед, ки 

бемордилон дар шумо тамаъ кунанд ва сухани 

шоиста бигўед! Ва дар хонањои худ бимонед ва 

њамчун даврони >оњилияти нахустин (дар миёни 

мардум) зоњир нашавед ва намозро барпо доред ва 

закотро бидињед ва Худо ва Расулашро итоъат 

кунед. Худованд фаќат мехоњад палидї ва гуноњро 

аз шумо, ањли байт дур кунад ва комилан шуморо 

пок созад. Ончиро дар хонањои шумо аз оятњои 

Худованд ва њикмат ва дониш хонда мешавад, ёд 

кунед. Худованд латиф ва хабир аст». 

 

(Сураи Ањзоб, оёти 32-34) 

 

Њар кас сабк ва услуби  ин оётро мавриди 

таваDDўњ ќарор дињад, яќин мекунад, ки ин оятњо дар 

мавриди занони Паёмбари Ислом (с) нозил шудаанд. 

Шиъаён аз «лиюзњиба ъанкум» истидлол мекунанд 

ва мегўянд бо замири музаккар (мардона)  хитоб 

кардааст ва нагуфт: «ъанкунна» ва гуфт: 

«ютањњиракум» ва нагуфт: -«ютањњиракунна» яъне 

бо замири музаккар (мардона) хитоб карда ва бо 
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Пас њадис бар ин далолат намекунад, ки Алї ибни 

Абутолиб (р) баъд аз Паёмбари Ислом (с) халифа аст 

ва балки бар ин далолат мекунад, ки Алї (р) валие аз 

авлиёи Худост, ки бояд ўро дўст дошт ва ёрї кард.  

 

Њадиси Кисо (чодар) 

 

Ин њадисро Оиша (р)

300

 ривоят кардааст. Ў 

мегўяд, ки њангоми субњ Паёмбари Ислом (с) дар њоле, 

ки чодаре бар тани Ў (с) буд, берун омад ва Алї,  

Фотима, Њасан ва  Њусайнро дохили чодар кард ва 

гуфт:  

«Иннамо юридуллоњу лиюзњиба ъанкумур-

ри3са ањлал-байти ва ютањњиракум татњиран.»  

 «Худованд фаќат мехоњад палидї ва гуноњро 

аз шумо, ањли байт дур кунад ва комилан шуморо 

пок созад». 

 

(Сураи Ањзоб, ояти 33) 

 

Аз ин оят истидлол мекунанд, ки Худованди 

мутаъол хостааст, ки палидиро аз онњо дур кунад ва 

њарчї Ў бихоњад, њамон тавр мешавад. Пас ваќте 

Худованди тавоно  палидиро аз онњо дур кард, онњо 

бегуноњ  њастанд ва њангоме, ки маъсум (бегуноњ) 

њастанд, бояд онњо аз дигарон ба хилофат сазовортар 

бошанд. 

Ва ин аќида ба чанд далел ботил аст: 

Аввал, ин ояте, ки «Ояти татњир» номида 

мешавад, дар бораи занњои Паёмбари Ислом (с) 

                                                 

300

 . Ин дурўѓеро, ки даъво мекунанд, ки  сањобагон (р) фазилатњои 

Алї (р)-ро пинњон мекардаанд, барои мо ошкор мекунад ва 

мебинем, ки Оиша (р), ки онњо даъво мекунанд, ки бо Алї (р) 

душманї доштааст, ин њадисро ривоят мекунад ва Муслим дар 

«Сањењ»-и худ онро баён намудааст.   

 267 

Далолати њукми мавло 

 

Ибни Асир мегўяд: -«Мавло» ба маънии «оќо, 

+аноб, молик, неъматдињанда, ёвар, дўст, 

њампаймон, банда, озодшуда ва писари амаку 

домод аст

297

», ба њамин ин мафњумњо «мавло» 

мегўянд». 

Њадис бар имомат далолат надорад, зеро агар 

Паёмбари Ислом (с)  мехост хилофати Алї (р)-ро 

баён кунад, чунин калимаеро, ки эњтимоли њамаи 

маънињоро дорад, намегуфт ва балки бењтар он буд, 

ки мегуфт: -«Алї (р) пас аз ман +онишини ман аст»  

ё «Алї (р) баъд аз ман имом аст» ё мегуфт: -«Њар 

ваќт ман мурдам, аз Алї ибни Абутолиб (р) итоъат 

кунед». Аммо Паёмбари Ислом (с) чунин сухани 

ќотиъеро, ки ихтилофе агар пайдо шавад, барои 

њамеша аз байн мебарад, нагуфт ва балки фармуд: 

«Њар кас ман мавлои ў њастам, пас Алї (р) мавлои 

ўст»

298

. 

Худованди мутаъол дар Ќуръони карим 

мефармояд:  

«Фалявма ло юьхазу минкум фидятун ва ло 

минал-лазина кафару, маъвокумун-нору, њия 

мавлокум ва биьсал-масиру». 

 

«Пас имрўз на аз шумо фидяе пазируфта 

мешавад ва на аз кофирон ва +ойгоњатон оташ аст 

ва њамон сарпарастатон мебошад ва чї бад +ойгоњ 

аст». 

(Сураи Њадид, ояти 15) 

                                                 

297

.  Ан-нињоя. Китоби  «Фил  ѓарибу- л-њадиси», 228/5. 

298

 . Нурии Табарсї яке аз уламои бузурги шиъа мегўяд: «Паёмбар 

(с) ба равшанї нагуфт, ки Алї (р) халифаи Ўст, балки бо 

суханони му:мал, ки дорои маънињои зиёдест ва бояд ба василаи 

ќаринаи як маънї мушаххас шавад, ба хилофати Алї (р) ишора 

кард». Фаслул-хитоб, 205-206. 
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 Ба хотири шиддати пайвастагї ва њамроњии дўзах 

бо кофирон онро мавло ва дўсти онњо номидааст. 

 Маваллот ва дўст доштан сифати њамешагии Алї 

(р) аст ва бояд  мўъминон Алї (р)-ро дар даврони 

њаёти Паёмбари Ислом (с) ва баъд аз вафоти худи 

Алї (р) њамеша дўст доранд. Пас дар ваќти дар ќайди 

њаёт будани Расули акрам (с) мавло ва дўсти 

мўъминон будааст ва баъд аз вафоти худаш низ ўро 

мўъминон дўст доранд,  пас ў мавлои мост, чунон ки 

Худованди мутаъол дар китоби муќаддаси худ – 

Ќуръони маMид  мефармояд: 

 «Иннамо валийюкумуллоњу ва расулуњу 

валлазина оманул-лазина юќимунас-салота ва 

юьтуназ-закота ва њум рокиъуна.»  

 «Сарпараст ва валии шумо танњо Худост ва 

Паёмбари Ў ва онњо, ки имон овардаанд. Њамонњо, 

ки намозро барпо медоранд ва дар њоли рукуъ 

закот медињанд». 

 

(Сураи Моида, ояти 55) 

  

Ва Алї (р) аз сарварон ва бузургони мўъминон 

аст. Агар манзури Паёмбари Ислом (с) волї ва 

сарпараст мебуд, намегуфт: -«Мавло», балки мегуфт: 

-«Волї», зеро калимаи «мавло»  аз калимаи «волї» 

фарќ мекунад. «Валї» аз калимаи  «вилоят»,  яъне 

«њукмронї», «сарварї» ва «мавло» аз калимаи 

«валояњ», яъне «муњаббат» ва «ёрї кардан» аст. 

Худованди мутаъол мефармояд: 

 «Ин татубо илаллоњи фаќад саѓат ќулубукумо 

ва ин тазоњаро ъалайњи фаинналлоња њува 

мавлоњу ва Љибрилу ва солињул-мўъминина 

валмалоикату баъда золика зањирун.»  

 «Агар шумо ду зан (Оиша ва Њафса) ба даргоњи 

Худованд тавба кунед ба ростї, ки дилњои шумо аз 

њамдастї бар зидди Паёмбар (с) ба тавба кардан 
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моил аст ва дастури Худовандро ба самъи ќабул 

дарёфтааст ва агар бо њам бар зидди Расулуллоњ 

муттафиќ шавед, дар њаќиќат, Худо ёвари ўст ва 

њамчунин Љабраил ва мўъминони солењ ва 

фариштагон баъди онњо пўштибони ў њастанд».  

 

(Сураи Тањрим, ояти 4) 

 

Худованди бузург дар бораи ќавми Иброњим (а) 

дар ЌУръони карим мефармояд:  

«Инна авлан-носи би-Иброњима лаллазинат-

табаъуњу ва њозан-набийю валлазина оману 

валлоњу валийюл-мўъминина.»  

 «Сазовортарин мардум ба Иброњим онњо 

њастанд, ки аз ў пайравї карданд ва  (дар замон ва 

асри ў ба мактаби ў вафодор будаанд, њамчунин) ин 

Паёмбар ба касоне, ки (ба ў) имон оварданд (аз 

њама сазовортар њастанд) ва Худованд валї ва 

сарпарасти мўъминон аст».  

(Сураи Оли Имрон, ояти 68) 

 

Ва манзур ин нест, ки онњо њоким ва раиси 

Иброњим њастанд, балки Иброњим имом ва раиси 

онњост. 

Имом Шофиъї дар мавриди њадиси Зайд мегўяд: -

«Манзур муњаббат ва дўстии Ислом аст, чунон ки 

Худованди мутаъол мефармояд: 

«Золика бианналлоња мавлал-лазина оману ва 

аннал-кофирина ло мавло лањум.»  

 «Ин (нусрат додани мўъминон ва оќибати 

номуборак барои кофирон) барои он аст, ки 

Худованд мавло ва сарпарасти касоне, аст, ки 

имон оварданд, аммо кофирон мавло ва ёре 

надоранд».  

(Сураи Муњаммад, ояти 11)

299

. 

                                                 

299

 . Ан-нињоя.  Фил- ѓарибил-њадиси,  228/5. 
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 Ба хотири шиддати пайвастагї ва њамроњии дўзах 

бо кофирон онро мавло ва дўсти онњо номидааст. 

 Маваллот ва дўст доштан сифати њамешагии Алї 

(р) аст ва бояд  мўъминон Алї (р)-ро дар даврони 

њаёти Паёмбари Ислом (с) ва баъд аз вафоти худи 

Алї (р) њамеша дўст доранд. Пас дар ваќти дар ќайди 

њаёт будани Расули акрам (с) мавло ва дўсти 

мўъминон будааст ва баъд аз вафоти худаш низ ўро 

мўъминон дўст доранд,  пас ў мавлои мост, чунон ки 

Худованди мутаъол дар китоби муќаддаси худ – 

Ќуръони маMид  мефармояд: 

 «Иннамо валийюкумуллоњу ва расулуњу 

валлазина оманул-лазина юќимунас-салота ва 

юьтуназ-закота ва њум рокиъуна.»  

 «Сарпараст ва валии шумо танњо Худост ва 

Паёмбари Ў ва онњо, ки имон овардаанд. Њамонњо, 

ки намозро барпо медоранд ва дар њоли рукуъ 

закот медињанд». 

 

(Сураи Моида, ояти 55) 

  

Ва Алї (р) аз сарварон ва бузургони мўъминон 

аст. Агар манзури Паёмбари Ислом (с) волї ва 

сарпараст мебуд, намегуфт: -«Мавло», балки мегуфт: 

-«Волї», зеро калимаи «мавло»  аз калимаи «волї» 

фарќ мекунад. «Валї» аз калимаи  «вилоят»,  яъне 

«њукмронї», «сарварї» ва «мавло» аз калимаи 

«валояњ», яъне «муњаббат» ва «ёрї кардан» аст. 

Худованди мутаъол мефармояд: 

 «Ин татубо илаллоњи фаќад саѓат ќулубукумо 

ва ин тазоњаро ъалайњи фаинналлоња њува 

мавлоњу ва Љибрилу ва солињул-мўъминина 

валмалоикату баъда золика зањирун.»  

 «Агар шумо ду зан (Оиша ва Њафса) ба даргоњи 

Худованд тавба кунед ба ростї, ки дилњои шумо аз 

њамдастї бар зидди Паёмбар (с) ба тавба кардан 
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моил аст ва дастури Худовандро ба самъи ќабул 

дарёфтааст ва агар бо њам бар зидди Расулуллоњ 

муттафиќ шавед, дар њаќиќат, Худо ёвари ўст ва 

њамчунин Љабраил ва мўъминони солењ ва 

фариштагон баъди онњо пўштибони ў њастанд».  

 

(Сураи Тањрим, ояти 4) 

 

Худованди бузург дар бораи ќавми Иброњим (а) 

дар ЌУръони карим мефармояд:  

«Инна авлан-носи би-Иброњима лаллазинат-

табаъуњу ва њозан-набийю валлазина оману 

валлоњу валийюл-мўъминина.»  

 «Сазовортарин мардум ба Иброњим онњо 

њастанд, ки аз ў пайравї карданд ва  (дар замон ва 

асри ў ба мактаби ў вафодор будаанд, њамчунин) ин 

Паёмбар ба касоне, ки (ба ў) имон оварданд (аз 

њама сазовортар њастанд) ва Худованд валї ва 

сарпарасти мўъминон аст».  

(Сураи Оли Имрон, ояти 68) 

 

Ва манзур ин нест, ки онњо њоким ва раиси 

Иброњим њастанд, балки Иброњим имом ва раиси 

онњост. 

Имом Шофиъї дар мавриди њадиси Зайд мегўяд: -

«Манзур муњаббат ва дўстии Ислом аст, чунон ки 

Худованди мутаъол мефармояд: 

«Золика бианналлоња мавлал-лазина оману ва 

аннал-кофирина ло мавло лањум.»  

 «Ин (нусрат додани мўъминон ва оќибати 

номуборак барои кофирон) барои он аст, ки 

Худованд мавло ва сарпарасти касоне, аст, ки 

имон оварданд, аммо кофирон мавло ва ёре 

надоранд».  

(Сураи Муњаммад, ояти 11)

299

. 

                                                 

299

 . Ан-нињоя.  Фил- ѓарибил-њадиси,  228/5. 
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Пас њадис бар ин далолат намекунад, ки Алї ибни 

Абутолиб (р) баъд аз Паёмбари Ислом (с) халифа аст 

ва балки бар ин далолат мекунад, ки Алї (р) валие аз 

авлиёи Худост, ки бояд ўро дўст дошт ва ёрї кард.  

 

Њадиси Кисо (чодар) 

 

Ин њадисро Оиша (р)

300

 ривоят кардааст. Ў 

мегўяд, ки њангоми субњ Паёмбари Ислом (с) дар њоле, 

ки чодаре бар тани Ў (с) буд, берун омад ва Алї,  

Фотима, Њасан ва  Њусайнро дохили чодар кард ва 

гуфт:  

«Иннамо юридуллоњу лиюзњиба ъанкумур-

ри3са ањлал-байти ва ютањњиракум татњиран.»  

 «Худованд фаќат мехоњад палидї ва гуноњро 

аз шумо, ањли байт дур кунад ва комилан шуморо 

пок созад». 

 

(Сураи Ањзоб, ояти 33) 

 

Аз ин оят истидлол мекунанд, ки Худованди 

мутаъол хостааст, ки палидиро аз онњо дур кунад ва 

њарчї Ў бихоњад, њамон тавр мешавад. Пас ваќте 

Худованди тавоно  палидиро аз онњо дур кард, онњо 

бегуноњ  њастанд ва њангоме, ки маъсум (бегуноњ) 

њастанд, бояд онњо аз дигарон ба хилофат сазовортар 

бошанд. 

Ва ин аќида ба чанд далел ботил аст: 

Аввал, ин ояте, ки «Ояти татњир» номида 

мешавад, дар бораи занњои Паёмбари Ислом (с) 

                                                 

300

 . Ин дурўѓеро, ки даъво мекунанд, ки  сањобагон (р) фазилатњои 

Алї (р)-ро пинњон мекардаанд, барои мо ошкор мекунад ва 

мебинем, ки Оиша (р), ки онњо даъво мекунанд, ки бо Алї (р) 

душманї доштааст, ин њадисро ривоят мекунад ва Муслим дар 

«Сањењ»-и худ онро баён намудааст.   
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Далолати њукми мавло 

 

Ибни Асир мегўяд: -«Мавло» ба маънии «оќо, 

+аноб, молик, неъматдињанда, ёвар, дўст, 

њампаймон, банда, озодшуда ва писари амаку 

домод аст

297

», ба њамин ин мафњумњо «мавло» 

мегўянд». 

Њадис бар имомат далолат надорад, зеро агар 

Паёмбари Ислом (с)  мехост хилофати Алї (р)-ро 

баён кунад, чунин калимаеро, ки эњтимоли њамаи 

маънињоро дорад, намегуфт ва балки бењтар он буд, 

ки мегуфт: -«Алї (р) пас аз ман +онишини ман аст»  

ё «Алї (р) баъд аз ман имом аст» ё мегуфт: -«Њар 

ваќт ман мурдам, аз Алї ибни Абутолиб (р) итоъат 

кунед». Аммо Паёмбари Ислом (с) чунин сухани 

ќотиъеро, ки ихтилофе агар пайдо шавад, барои 

њамеша аз байн мебарад, нагуфт ва балки фармуд: 

«Њар кас ман мавлои ў њастам, пас Алї (р) мавлои 

ўст»

298

. 

Худованди мутаъол дар Ќуръони карим 

мефармояд:  

«Фалявма ло юьхазу минкум фидятун ва ло 

минал-лазина кафару, маъвокумун-нору, њия 

мавлокум ва биьсал-масиру». 

 

«Пас имрўз на аз шумо фидяе пазируфта 

мешавад ва на аз кофирон ва +ойгоњатон оташ аст 

ва њамон сарпарастатон мебошад ва чї бад +ойгоњ 

аст». 

(Сураи Њадид, ояти 15) 

                                                 

297

.  Ан-нињоя. Китоби  «Фил  ѓарибу- л-њадиси», 228/5. 

298

 . Нурии Табарсї яке аз уламои бузурги шиъа мегўяд: «Паёмбар 

(с) ба равшанї нагуфт, ки Алї (р) халифаи Ўст, балки бо 

суханони му:мал, ки дорои маънињои зиёдест ва бояд ба василаи 

ќаринаи як маънї мушаххас шавад, ба хилофати Алї (р) ишора 

кард». Фаслул-хитоб, 205-206. 
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Ихтилофи ањли суннат ва шиъа дар мафњум ва 

маънои калимаи «мавло» аст, на дар ин, ки Паёмбари 

Ислом (с) онро гуфта ё нагуфта бошад. Шиъа 

мегўянд: -«Ман кунту мавлоњу», яъне «касе, ки ман 

волии ў њастам, пас Алї (р) волии ўст». Ањли 

суннат мегўянд, ки  маънои ин гуфтаи Паёмбари 

Ислом (с), ки: «Ман кунту мавлоњу фа-Алийюн 

мавлоњу», яъне: «Њар кас маро дўст медорад,  

Алиро дўст бидорад ва ёрї кунад» ва ба далелњои 

зерин  маънои калимаи «мавло» њамин аст.  Ба 

далели зиёдањое, ки илова бар ин ривоят шудаанд ва 

баъзе аз уламо онро сањењ ќарор додаанд, чунонки 

ривоят шуда, ки Паёмбар (с)  баъд аз он фармуд: -

«Бор Худоё!  Дўст бидор касеро, ки ўро дўст 

медорад ва душман бидор касеро, ки бо ў 

душманї мекунад». Пас дўстї ва душманї кардан 

шарње аст барои Hумлаи «феълии мавло», яъне 

мардум бояд Алї ибни Абутолибро  дўст бидоранд. 

      Расули акрам (с) ба хотири Алї (р) таваќќуф 

накард, гарчи  Алї (р) беш аз ин њаќдор буд, вале 

манзур ин аст, ки Паёмбари Ислом (с) барои дам 

гирифтану куфти роњро баровардан таваќќуф кард, 

зеро сафар аз Макка ба Мадина сафари тўлоние аст, 

ки панH то њафт рўз тўл кашида буд ва чанд бор 

Паёмбар (с) дар он барои истироњат таваќќуф карда 

буд ва Расули акрам (с)  мардумро таъкид карда буд, 

ки ба Китоби Худо чанг зананд ва ањли байти ўро 

гиромї доранд ва эњтиром ва гиромї доштани ањли 

байт ва низ пайравї кардан аз эшон бар онњо воHиб 

аст. Сипас баъд аз ин Паёмбари Ислом (с) дар 

мавриди Алї (р) гўшзад кард ва фармуд: «Њар кас 

ман мавлои ў њастам, пас Алї (р) мавлои ўст». 
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нозил шудааст, чунонки Худованди мутаъол 

мефармояд:  

«Ё нисоан-набийи ластунна каањадин минан-

нисои инит-таќайтуна, фало тахзаъна билќавли 

фаятмаъал-лази фи ќалбињи маразун ва ќулна 

ќавлан маъруфан. Ваќарна фи буютикунна ва ло 

табарра>на табарру>ал->оњилиятил уло ва 

аќимнас-салота ва отийназ закота ва атиъналлоња 

ва расулању. Иннамо юридуллоњу лиюзњиба 

ъанкумур-ри>са ањлал-байти ва ютањњиракум 

татњиран. Вазкурна мо ютло фи буютикунна мин 

оётиллоњи вал-њикмати. Инналлоња кона латифан 

хабиран».  

«Эй њамсарони Паёмбар! Шумо њамчун чун 

занони маъмулї нестед, агар таќво пеша кунед, 

пас ба гуноњи њавасангезе сухан нагўед, ки 

бемордилон дар шумо тамаъ кунанд ва сухани 

шоиста бигўед! Ва дар хонањои худ бимонед ва 

њамчун даврони >оњилияти нахустин (дар миёни 

мардум) зоњир нашавед ва намозро барпо доред ва 

закотро бидињед ва Худо ва Расулашро итоъат 

кунед. Худованд фаќат мехоњад палидї ва гуноњро 

аз шумо, ањли байт дур кунад ва комилан шуморо 

пок созад. Ончиро дар хонањои шумо аз оятњои 

Худованд ва њикмат ва дониш хонда мешавад, ёд 

кунед. Худованд латиф ва хабир аст». 

 

(Сураи Ањзоб, оёти 32-34) 

 

Њар кас сабк ва услуби  ин оётро мавриди 

таваDDўњ ќарор дињад, яќин мекунад, ки ин оятњо дар 

мавриди занони Паёмбари Ислом (с) нозил шудаанд. 

Шиъаён аз «лиюзњиба ъанкум» истидлол мекунанд 

ва мегўянд бо замири музаккар (мардона)  хитоб 

кардааст ва нагуфт: «ъанкунна» ва гуфт: 

«ютањњиракум» ва нагуфт: -«ютањњиракунна» яъне 

бо замири музаккар (мардона) хитоб карда ва бо 
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замири муаннас (занона) хитоб накардааст ва 

мегўянд: -«Ваќте бо сиѓаи -амъи музаккар (мардона)  

хитоб шуда, ин худаш далелест, ки њамсарони 

Паёмбари акрам (с) аз «татњир»  берун њастанд ва 

Алї ва Фотима ва Њасан Њусайн дар он дохил 

њастанд ва далелаш або, яъне чодар аст». 

Аммо ин истидлоли онњо ботил ва пуч аст, зеро 

оят ба њам муттасил ва пайваст нест, ки  чунон ки 

мефармояд: «Ваќарна фи буютикунна» ва сипас ба 

дунболи он фармуд: «Вазкурна мо ютло фи 

буютикунна», пас дар њамаи ин оятњо занони 

Паёмбар (с) мухотаб њастанд. 

Дуввум, ба хотири он дар «юридуллоњњу 

лиюзњиба ъанкум» бо сиѓаи Dамъи  музаккар 

(мардона)  хитоб кард, зеро, ки Паёмбари Ислом (с) 

њам  ба њамроњи занонаш  дар он шомил мешавад, 

зеро  њазрати Муњаммад (с)  сардори ањли хонааш  

мебошад, чунонки Худованди мутаъол дар бораи 

њамсари Иброњим (а) мегўяд:  

«Ќолу атаъ7абина мин амриллоњи. 

Рањматуллоњи ва баракотуњу ъалайњум ањлал-

байти. Иннању њамидун ма7ид.» 

  

 «Гуфтанд: Оё аз фармони Худо таъа77уб  

мекунї?! Ин рањмати Худо ва баракоташ бар шумо, 

хонавода аст, чунки Ў сутуда (ситоишшуда) ва 

воломаќом аст!». 

 

 (Сураи Њуд, ояти 73)  

 

Бо ин ки фаќат Иброњим (а) ва њамсараш буданд 

ва каси дигар набуд. 

Ва Худованди мутаъол дар Ќуръони карим дар 

бораи Мўсо (а) мефармояд:  

«Фаламмо ќазо Мусал-а7ала ва сора биањлињи 

онаса мин 7онибит-Тури норан, ќола лиањлињим-

кусу иннї онасту норан лаъаллї отикум минњо 
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Ва Ибни Касир мегўяд: -«Ваќте суханњои зиёде 

дар бораи Алї (р) аз тарафи он лашкаре, ки Алї (р) 

онњоро аз савор шудан бар шутурони садаќа манъ 

карда буд ва либосњоро аз онњо пас гирифта буд, 

гуфта шуд, Паёмбари Ислом (с) ваќте аз њаD боз 

гашт ва маносики онро анDом дод, дар роњи Мадина, 

дар Dойе ба номи Ѓадири Хум истод ва суханронї 

кард ва домони Алї (р)-ро пок донист ва Dойгоњи ўро 

боло бурд ва ба фазилати ў гўшзад кард, то он чиро, 

ки дар дили бисёре аз мардум Dой гирифта буд,  дур 

кунад

296

. 

Пас сабаби баёни ин њадис ин буд, ки онњо дар 

бораи Алї ибни Абутолиб (р) сухан гуфтанд ва 

бинобар ин, Расули акрам (с) чизе нагуфт, то он ки ба 

Мадина боз гашт. Чаро? Зеро ин масъала махсусан ба 

ањли Мадина рабт дошт, чунки касоне, ки дар бораи 

Алї (р) сухан гуфта буданд, аз ањли Мадина буданд 

ва онњо касоне буданд, ки дар Kанг бо ў њамроњ 

буданд. 

Ѓадири Хум мањале дар Љуњфа аст, ки ќариб 

дусаду панKоњ километр аз Макка фосила дорад ва 

ин, ки мегўянд, Kое  аст, ки аз он Kо њоKињо Kудо 

мешаванд ва њар як ба тарафе меравад, дурўѓ аст. 

Зеро, ки мањали Kамъ шудани њоKињо Макка аст ва аз 

њамон Макка аз њамдигар Kудо мешаванд ва ањли 

Макка дар шањри худ мемонанд ва ањли Тоиф ба 

Тоиф бармегарданд ва яманињо ба Яман ва ироќињо  

ба Ироќ мераванд ва њамин тавр, њар касе, ки 

маросими њаKKи худро ба итмом мерасонад,  ба 

шањраш бозмегадад ва ќабилањои арабї аз њамон Kо 

ба тарафи хаймањои худ мераванд. Пас фаќат ањли 

Мадина ва касоне, ки дар роњи Мадина мерафтанд, бо 

Расули акрам (с) њамроњ буданд ва дар миёни инњо он 

њазрат суханронї кард ва фармуд: - «Њар кас ман 

мавлои ў њастам, Алї (р) мавлои ўст».  

                                                 

296

 . Албидоя-ваннињоя,  95/5. 
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далели он оятњое аст, ки дар гузашта баён кардем

304

. 

Аз ин рў,  мусалмонон сањобагони Расули акрамро 

дўст медоранд ва дур кардани палидї аз онњо бар 

исмат далолат мекунад ва низ бар имомат далолате 

надорад. 

 

Ояти вилоят 

 

Худованди мутаъол дар китоби муќаддаси худ - 

Ќуръони маCид  мефармояд: 

 «Иннамо валийюкумуллоњу ва расулуњу вал-

лазина оману-аллазина юќимунас-салота ва 

юътуназ-закота ва њум рокиъуна.» 

 «Сарпараст, валї ва дўсти шумо танњо Худост 

ва Паёмбари Ў ва онњо, ки имон овардаанд. 

Њамонњо, ки намозро барпо медоранд ва дар њоли 

рукўъ закот медињанд.» 

 

 (Сураи Моида, ояти 55) 

 

 Ба аќидаи мо мурод аз рукўъ  -  хушўъ, хузўъ, 

тавозўъ, хоксорї ва фурўтании мўъминњо  дар 

пешгоњи Худост, яъне онњо намозро дар њоле, ки 

фурўтан ва бо тавозўъ њастанд,  барпо мекунанд ва 

закотро дар њоле, ки ба фаќирон такаббур 

намеварзанд ва бар эшон бартарї намеCўянд, 

медињанд. Пас онњо њамеша фурўтан ва хоксор 

њастанд. 

Дар тафсири ин оят њадисе аз Алї ибни Абутолиб 

(р) баён кардаанд, ки ў дар намоз дар њоли рукўъ буд 

ва дар ин њангом фаќире омад ва садаќа мехост ва 

гуфтаанд, ки закот мехост. Он гоњ Алї (р) дасташро 

дароз кард ва фаќир ангуштареро, ки дар дасти Алї 

                                                 

304

 . Барои тафсири бештар ба «Мухтасари тўњфаи исноъашарї», 

сањ 149 муро<иъат кунед. 
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бихабарин ав (азватим-минан-нори, лаъаллакум 

тасталуна»  

«Њангоме, ки Мусо муддати худро ба поён 

расонид ва њамроњи хонаводааш (аз Мадян ба сўйи 

Миср) њаракат кард, аз (ониби Тур оташе дид! Ба 

хонаводааш гуфт: -«Биистед, ки ман оташе дидам! 

(Меравам) шояд хабаре аз он барои шумо 

биёварам ё шўълае аз оташ, то ба он гарм шавед». 

 

(Сураи Ќасас, ояти 29) 

 

Бо Мўсо (а) фаќат занаш њамроњ буд. Пас ин ки 

Худованд мефармояд:  

«Иннамо юридуллоњу лиюзњиба ъанкумур-

ри(са ањлал-байти ва ютањњиракум татњиран» ва 

бо замири музаккар (мардона)  хитоб мекунад. Аз ин 

рў, гуфтан мумкин аст, ки дар оёти мазкури боло  

њазрати Муњаммад  (с) дар ин татњир бо занонаш 

шомил мешавад, на ин ки Алї, Фотима ва Њасану 

Њусайн дар мафњуми оят дохил њастанд. Алї, Фотима 

ва Њасану Њусайн  ба далели «њадиси Кисо» аз ањли 

байт њастанд, на ба далели оят. Ва «њадиси Кисо» 

далолат мекунад, ки Алї ва Фотима, Њасану Њусайн аз 

ањли байти Паёмбари Ислом (с) њастанд, зеро, ки 

Расули акрам (с) онњоро бо чодар пўшонид ва ин 

оятро хонд:  

«Иннамо юридуллоњу лиюзњиба ъанкумур-

ри(са» ва ин гуна онњоро дар ањли байт ќарор дод. 

Саввум, ин, ки маънии ањли байт аз њамсарони 

Паёмбари Ислом (с) ва Алї, Фотима, Њасану Њусайн 

фаротар меравад ва дигаронро низ шомил мешавад, 

чунон ки дар њадиси Зайд ибни Арќам омад, ки ваќте 

ба ў гуфта шуд, ки оё занони њазрати Муњаммад (с)  аз 

ањли байти вай њастанд? Гуфт: - «Занони Паёмбар (с)  

аз ањли байташ  мебошанд, вале ањли байти Ў (с) 

касоне њастанд, ки закот барои онњо њаром ќарор 

дода шудааст ва онњо Оли Алї, Оли Љаъфар, Оли 
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Аќил ва Оли Аббос мебошанд

301

». Пас бинобар ин, 

мафњуми «ањли байт» нафарони зиёдеро шомил 

мешавад. Занони Паёмбари Ислом (с) ба далели ояти 

Ќуръони карим ањли байти  Ў (с) њастанд ва Алї ва 

Фотима, Њасану Њусайн ба далели њадиси Кисо ањли 

байти Пайѓамбар (с) њастанд ва ба далели њадиси 

Зайд ибни Арќам, Оли Аббос ибни Абдулмутталиб ва 

Оли Аќил ибни Абутолиб ва Оли Љаъфар ибни 

Абутолиб ва Оли Алї ибни Абутолиб аз ањли байт 

њастанд. Пас њамаи инњо ањли байти њазрати 

Муњаммад  (с) мебошанд ва балки тамоми афроди 

бани Њошим аз ањли байт њастанд, ба далели њадиси 

Абдулмутталиб ибни Рабиъа ибни Њорис ибни 

Абдулмутталиб, ки гуфт: -Рабиъа ибни Њорис ва 

Аббос ибни Абдулмутталиб Oамъ шуданд ва гуфтанд: 

-«Савганд ба Худо, агар ин ду писарбачаро (ба манн 

ва ба Фазл ибни Аббос ишора мекарданд) пеши 

Паёмбар (с) мефиристодем ва онњо бо Ў (с) сухан 

мегуфтанд, ки ин њардуро амир ва масъули ин садаќот  

мекард ва он гоњ эшон ба мардум медоданд ва ба 

худашон мерасид». Гуфт: -«Дар њамин ваќт Алї ибни 

Абутолиб омад ва дар канори онњо истод ва онњо 

њамин суханонро ба ў гуфтанд». Алї (р) гуфт: -«Чунин 

накунед, савганд ба Худо, ки Паёмбар (с) ин корро 

намекунад». Рабиъа ўро канор зад ва гуфт: -«Савганд 

ба Худо, ту нисбат ба мо њасад мебарї ва инро мегўї. 

Савганд ба Худо, ки домоди Паёмбар (с) шудї, аммо 

мо ба ту њасудї накардем». Алї (р) гуфт: -«Пас  он 

дуро бифиристед». Онњо рафтанд ва Алї (р) ба 

якпањлў дароз кашид. Мегўяд: -«Ваќте Паёмбар (с) 

намози пешинро хонд, онњо пеш аз Ў (с)  ба сўйи 

њуOра рафтанд ва мегўяд, ки  мо канори њуOра 

нишастем, то он, ки Паёмбар (с) омад ва гўшњои моро 

гирифт. сипас фармуд:  - «Он чиро пинњон мекунед, 

бигўед».  

                                                 

301

 . Муслим.Фазоилу- с-сањоба, њадиси 2408. 
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фиристод, то шуморо бо он пок кунад ва палидии 

шайтонро аз шумо дур созад ва дилњоятонро 

мўњкам ва ќадамњоро бо он устувор дорад». 

 

(Сураи Анфол, ояти 11) 

 

Њафтум,  дур кардани палидї ба ин далолат 

намекунад, ки баъд аз Паёмбари Худо (с) халифа ва 

Aонишин њастам, балки мо яќин дорем, ки Худованд 

палидиро аз Алї ибни Абутолиб (р) дур сохтааст ва 

бинобар ин, њамаи мўъминон ўро дўст медоранд ва 

њамчунин Њасан, Њусайн, Фотима ва њамсарони 

њазрати Муњаммад  (с) ин гуна њастанд ва бинобар ин,  

онњо дар Ќуръони карим «Модарони мўъминон» 

номида шудаанд:  

«Аннабийю авло билмўъминина мин 

анфусињим ва азво@уњу уммањотуњум ва улул-

арњоми баъзуњум авло бибаъзин фи китобиллоњи 

минал-мўъминина вал муњо@ирина илло ан 

тафъалу ило авлиёикум маъруфан. Кона золика 

фил китоби мастуран». 

 «Паёмбар нисбат ба мўъминон аз худашон 

сазовортар аст ва њамсарони ў модарони онњо 

(мўъминон) мањсуб мешаванд ва хешовандон 

нисбат ба якдигар аз мўъминон ва муњо@ирон дар 

он чї Худо муќаррар дошта авло њастанд, магар ин 

ки бихоњед нисбат ба дўстонатон некї кунед (ва 

сањме аз амволи худро ба онњо бидињед). Ин њукм дар 

китоб (-и илоњї) навишта шудааст». 

 

(Сураи Ањзоб, ояти 6) 

 

Њамчунин, Худованд палидиро аз њамаи 

сањобагони Паёмбари Ислом (с) дур кардааст ва 
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 «Ё айюњаллазина оману изо ќумтум илас-

салоти фаѓсилу ву5уњакум ва айдиякум илал-

марофиќи вамсању бируусикум ва ар5улакум 

илал-каъбайни ва ин кунтум 5унубан фаттањњару. 

Ва ин кунтум марзо ав ъало сафарин ав 5оа 

ањадун минкум минал-ѓоити ав ломастумун-нисоа 

фалам та5иду моан фатаяммаму саъидан 

таййибан, фамсању биву5уњикум ва айдикум 

минњу. Мо юридуллоњу лия5ъала ъалайкум мин 

њара5ин ва локин юриду лиютањњиракум ва 

лиютимма ниъматњу ъалайкум лаъаллакум 

ташкуруна.»  

«Эй касоне, ки имон овардаед! Њангоме, ки ба 

намоз меистед, рўй ва дастњоро, то орин5 бишўед 

ва сари худро масњ кунед ва пойњоро, то 

бу5улакњои он бишўед ва агар 5унуб бошед, худро 

бишўед (ва ѓусл кунед) ва агар бемор ё мусофир 

бошед ё яке аз шумо аз мањали пастї (ќазои њо2ат 

карда) омада ё ба занон тамос гирифта  (ва 

омезиши 2инсї кардаед) ва об (барои ѓусл ва ё 

тањорат) наёбед, бо хоки пок таяммум кунед ва аз 

он ба рўй ва дастњо бикашед. Худованд намехоњад 

мушкиле барои шумо э5од кунад, балки мехоњад 

шуморо пок созад ва неъматашро ба шумо тамом 

намояд, шояд шукри Ўро ба 5ой оваред». 

 

(Сураи Моида, ояти 6) 

 

Ва Худованд мефармояд:  

«Из юѓашикумун-нуъоса аманатан минњу ва 

юназзилу ъалайкум минас-самои моал-

лиютањњирукум бињи ва юзњиба ъанкум ри5заш-

шайтони ва лиярбита ъало ќулубикум ва юсаббита 

бињил аќдома.» 

 «(Эй мўъминон ба ёд оваред) њангомеро, ки 

хоби сабуке, ки мояи оромиш аз сўйи Худо буд, 

шуморо фаро гирифт ва обе аз осмон бароятон 
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Сипас ў даромад ва мо наздаш  рафтем ва 

њазрати Муњамад  (с) дар он рўз пеши Зайнаб духтари 

Љањш буд». Мегўяд: -«Њар як аз мо аз дигарї хост, ки 

сухан бигўяд. Сипас яке аз мо гап зад ва гуфт: -«Эй 

Паёмбари Худо! Ту аз њамаи мардум бештар эњсон 

мекунї ва ба хешовандон расидагї менамої ва мо 

инак, ба синни балоѓат расидаем ва омадаем, ки 

моро бар бахше аз ин садаќот амир ќарор дињї ва мо 

монанди дигар мардум онро бароят Kамъоварї 

мекунем, то ба мо њам мисли дигар мардум чизе 

бирасад». Гуфт: - «Паёмбар (с)  муддати тўлонї 

хомўш монд, то он ки хостем бо Ў (с) сухан бигўем. 

Зайнаб аз пушти парда ба мо ишора кард, ки сухан 

нагўед. Мегўяд: --«Сипас фармуд: - «Садаќа ва закот 

шоистаи Оли Муњаммад нест, зеро чиркњои 

мардум аст»

302

. 

Чањорум, оят намегўяд, ки Худованд палидиро аз 

онњо дур кардааст, зеро хостани Худо дар ин 9о ба 

маънии иродаи шаръї аст, яъне дўст дорад ва ин 

ирода ѓайр аз иродаи таќдирї аст, бинобар ин, яъне: - 

«Худо дўст дорад, ки палидиро аз шумо дур 

созад» ва шакке нест, ки Худованд палидиро аз 

Фотима ва Њасану Њусайн ва Алї ва њамсарони  

Паёмбар (с) ва Оли Аќил ва Оли Љаъфар  ва Оли 

Аббос  дур кардааст, вале манзур аз ирода дар ин 

оят, иродаи  шаръї аст. Ба хотири  ин дар њадис 

омадааст, ки ваќте Паёмбар (с) онњоро бо чодар 

пўшонид. Фармуд: -«Бор Худоё инњо ањли байти ман 

њастанд, палидиро аз онњо дур кун

303

». 

                                                 

302

 . Муслим. Китобу- з-закот, њадиси 1072. Рабиъа писари Њорис 

писари Абдулмуталлиб писари Њошим писари амаки Паёмбар (с) 

аст ва тамоми бани Њошим аз оили байт њастанд. 

303

 .  Тирмизї. Китоби маноќиб, боби «Маноќибу ањлу байтин-

набийи» , њадиси 3787. 
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 Пас агар Худо аз онњо палидиро дур  кардааст, 

чаро Паёмбар (с) дуъо мекунад, ки «Худоё! 

Палидиро аз онњо дур кун»?  

Ва дуъои Расули акрам (с) далеле аст, ки ин  

ирода, иродаи шаръї аст, монанди он, ки Худованди 

мутаъол дар Ќуръони карим мефармояд: 

 «Юридуллоњу лиюбаййина лакум ва яњдиякум 

сунанал-лазина мин-ќабликум ва ятуба ъалайкум. 

Валлоњу ъалимун њаким. Валлоњу юриду ан ятуба 

ъалайкум ва юридул-лазина яттабиъунаш-

шањавоти ан тамилу майлан ъазиман. Юридуллоњу 

ан юхаффифа ъанкум ва хулиќал инсону 

заъифан.» 

 «Худованд мехоњад (ба ин дастурњо роњњои 

хушбахтї ва саъодатро) барои шумо ошкор созад 

ва ба суннатњои (сањењ) анбиё ва пешиниён 

рањбарї кунад ва Худованд доно ва њаким аст. 

Худо мехоњад шуморо бибахшад (ва аз олудагї пок 

намояд), аммо онњо, ки пайравї шањватњо њастанд, 

мехоњанд шумо тамоман бероња шавед. Худо 

мехоњад (бо ањкоме, ки  ба унвони шариъат баён 

карда) корро бар шумо сабук кунад ва инсон 

заъиф офарида шудааст (ва дар баробари тўфони  

ѓароиз муќовимати ў кам аст)». 

  (Сураи Нисо, оёти 26-28)  

 

Њамаи ин хостанњо ва иродањое, ки Худованди 

бузург ва тавоно  зикр кард, иродањо ва хостањои 

шаръї њастанд. Худованди мутаъол мехоњад корро 

бар њама мардум осон кунад ва мехоњад, ки њамаи 

мардум тавба кунанд, вале оё њамаи мардум тавба 

кардаанд? Баъзеи мардум мўъмин њастанд  ва баъзе 

кофир ва Худованди тавоно ва бузург тавбаи њамаи 

мардумро ќабул накардааст. Худованди мутаъол 

мефармояд:  

 

 277 

«Њувал-лази халаќакум фаминкум кофирун ва 

минкум мўьминун валлоњу бимо таъмалуна 

басирун.»  

«Ў аст, ки шуморо офарид, гурўње аз шумо 

кофиред ва гурўње мўъмин ва Худованд нисбат ба 

он чї анGом медињед,  бино аст». 

 

 (Сураи Таѓобун, ояти 2) 

 

ПанNум, Худованди мутаъол мехоњад палидиро аз 

њар кас ва аз њар мўъмине дур кунад, бинобар ин, 

Паёмбари Ислом (с) ба мусалмонон фармон дода, ки 

ваќте мехоњад намоз бихонад аз Nойњои олуда парњез 

кунад ва Худованди мутаъол мефармояд: 

 «Ва сиёбака фатањњир». «Ва либосатро пок 

кун».  

(Сураи Мудассир, ояти 4) 

 

Ва ба тањорат ва ѓусл кардан дар ваќти Nунуб 

будан, амр  кардааст. 

Шашум, татњир (пок гардонидан) махсуси Алї, 

Фотима ва Њасану Њусайн нест, балки касони дигаре 

њам мавриди татњир ќарор гирифтаанд, чунон ки 

Худованди мутаъол дар Ќуръони маNид мефармояд:  

«Хуз мин амволињим садаќатан тутањњируњум 

ва тузаккињим бињо ва салли ъалайњим. Инна 

салотака саканун лањум валлоњу самиъун ъалим.» 

 «(Эй Паёмбар) аз амволи онњо садаќае (ба 

унвони закот) бигир, то ба василаи он, онњоро пок 

созї ва парваиш дињї! Ва (ба њангоми гирифтани 

закот ) ба онњо дуъо кун, ки дуъои ту мояи 

оромиши онњост ва Худованд шунаво ва доност». 

 

(Сураи Тавба, ояти 103) 

 

Ва Худованд дар Ќуръони маNид  мефармояд:   
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 Пас агар Худо аз онњо палидиро дур  кардааст, 

чаро Паёмбар (с) дуъо мекунад, ки «Худоё! 

Палидиро аз онњо дур кун»?  

Ва дуъои Расули акрам (с) далеле аст, ки ин  

ирода, иродаи шаръї аст, монанди он, ки Худованди 

мутаъол дар Ќуръони карим мефармояд: 

 «Юридуллоњу лиюбаййина лакум ва яњдиякум 

сунанал-лазина мин-ќабликум ва ятуба ъалайкум. 

Валлоњу ъалимун њаким. Валлоњу юриду ан ятуба 

ъалайкум ва юридул-лазина яттабиъунаш-

шањавоти ан тамилу майлан ъазиман. Юридуллоњу 

ан юхаффифа ъанкум ва хулиќал инсону 

заъифан.» 

 «Худованд мехоњад (ба ин дастурњо роњњои 

хушбахтї ва саъодатро) барои шумо ошкор созад 

ва ба суннатњои (сањењ) анбиё ва пешиниён 

рањбарї кунад ва Худованд доно ва њаким аст. 

Худо мехоњад шуморо бибахшад (ва аз олудагї пок 

намояд), аммо онњо, ки пайравї шањватњо њастанд, 

мехоњанд шумо тамоман бероња шавед. Худо 

мехоњад (бо ањкоме, ки  ба унвони шариъат баён 

карда) корро бар шумо сабук кунад ва инсон 

заъиф офарида шудааст (ва дар баробари тўфони  

ѓароиз муќовимати ў кам аст)». 

  (Сураи Нисо, оёти 26-28)  

 

Њамаи ин хостанњо ва иродањое, ки Худованди 

бузург ва тавоно  зикр кард, иродањо ва хостањои 

шаръї њастанд. Худованди мутаъол мехоњад корро 

бар њама мардум осон кунад ва мехоњад, ки њамаи 

мардум тавба кунанд, вале оё њамаи мардум тавба 

кардаанд? Баъзеи мардум мўъмин њастанд  ва баъзе 

кофир ва Худованди тавоно ва бузург тавбаи њамаи 

мардумро ќабул накардааст. Худованди мутаъол 

мефармояд:  
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«Њувал-лази халаќакум фаминкум кофирун ва 

минкум мўьминун валлоњу бимо таъмалуна 

басирун.»  

«Ў аст, ки шуморо офарид, гурўње аз шумо 

кофиред ва гурўње мўъмин ва Худованд нисбат ба 

он чї анGом медињед,  бино аст». 

 

 (Сураи Таѓобун, ояти 2) 

 

ПанNум, Худованди мутаъол мехоњад палидиро аз 

њар кас ва аз њар мўъмине дур кунад, бинобар ин, 

Паёмбари Ислом (с) ба мусалмонон фармон дода, ки 

ваќте мехоњад намоз бихонад аз Nойњои олуда парњез 

кунад ва Худованди мутаъол мефармояд: 

 «Ва сиёбака фатањњир». «Ва либосатро пок 

кун».  

(Сураи Мудассир, ояти 4) 

 

Ва ба тањорат ва ѓусл кардан дар ваќти Nунуб 

будан, амр  кардааст. 

Шашум, татњир (пок гардонидан) махсуси Алї, 

Фотима ва Њасану Њусайн нест, балки касони дигаре 

њам мавриди татњир ќарор гирифтаанд, чунон ки 

Худованди мутаъол дар Ќуръони маNид мефармояд:  

«Хуз мин амволињим садаќатан тутањњируњум 

ва тузаккињим бињо ва салли ъалайњим. Инна 

салотака саканун лањум валлоњу самиъун ъалим.» 

 «(Эй Паёмбар) аз амволи онњо садаќае (ба 

унвони закот) бигир, то ба василаи он, онњоро пок 

созї ва парваиш дињї! Ва (ба њангоми гирифтани 

закот ) ба онњо дуъо кун, ки дуъои ту мояи 

оромиши онњост ва Худованд шунаво ва доност». 

 

(Сураи Тавба, ояти 103) 

 

Ва Худованд дар Ќуръони маNид  мефармояд:   
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 «Ё айюњаллазина оману изо ќумтум илас-

салоти фаѓсилу ву5уњакум ва айдиякум илал-

марофиќи вамсању бируусикум ва ар5улакум 

илал-каъбайни ва ин кунтум 5унубан фаттањњару. 

Ва ин кунтум марзо ав ъало сафарин ав 5оа 

ањадун минкум минал-ѓоити ав ломастумун-нисоа 

фалам та5иду моан фатаяммаму саъидан 

таййибан, фамсању биву5уњикум ва айдикум 

минњу. Мо юридуллоњу лия5ъала ъалайкум мин 

њара5ин ва локин юриду лиютањњиракум ва 

лиютимма ниъматњу ъалайкум лаъаллакум 

ташкуруна.»  

«Эй касоне, ки имон овардаед! Њангоме, ки ба 

намоз меистед, рўй ва дастњоро, то орин5 бишўед 

ва сари худро масњ кунед ва пойњоро, то 

бу5улакњои он бишўед ва агар 5унуб бошед, худро 

бишўед (ва ѓусл кунед) ва агар бемор ё мусофир 

бошед ё яке аз шумо аз мањали пастї (ќазои њо2ат 

карда) омада ё ба занон тамос гирифта  (ва 

омезиши 2инсї кардаед) ва об (барои ѓусл ва ё 

тањорат) наёбед, бо хоки пок таяммум кунед ва аз 

он ба рўй ва дастњо бикашед. Худованд намехоњад 

мушкиле барои шумо э5од кунад, балки мехоњад 

шуморо пок созад ва неъматашро ба шумо тамом 

намояд, шояд шукри Ўро ба 5ой оваред». 

 

(Сураи Моида, ояти 6) 

 

Ва Худованд мефармояд:  

«Из юѓашикумун-нуъоса аманатан минњу ва 

юназзилу ъалайкум минас-самои моал-

лиютањњирукум бињи ва юзњиба ъанкум ри5заш-

шайтони ва лиярбита ъало ќулубикум ва юсаббита 

бињил аќдома.» 

 «(Эй мўъминон ба ёд оваред) њангомеро, ки 

хоби сабуке, ки мояи оромиш аз сўйи Худо буд, 

шуморо фаро гирифт ва обе аз осмон бароятон 
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Сипас ў даромад ва мо наздаш  рафтем ва 

њазрати Муњамад  (с) дар он рўз пеши Зайнаб духтари 

Љањш буд». Мегўяд: -«Њар як аз мо аз дигарї хост, ки 

сухан бигўяд. Сипас яке аз мо гап зад ва гуфт: -«Эй 

Паёмбари Худо! Ту аз њамаи мардум бештар эњсон 

мекунї ва ба хешовандон расидагї менамої ва мо 

инак, ба синни балоѓат расидаем ва омадаем, ки 

моро бар бахше аз ин садаќот амир ќарор дињї ва мо 

монанди дигар мардум онро бароят Kамъоварї 

мекунем, то ба мо њам мисли дигар мардум чизе 

бирасад». Гуфт: - «Паёмбар (с)  муддати тўлонї 

хомўш монд, то он ки хостем бо Ў (с) сухан бигўем. 

Зайнаб аз пушти парда ба мо ишора кард, ки сухан 

нагўед. Мегўяд: --«Сипас фармуд: - «Садаќа ва закот 

шоистаи Оли Муњаммад нест, зеро чиркњои 

мардум аст»

302

. 

Чањорум, оят намегўяд, ки Худованд палидиро аз 

онњо дур кардааст, зеро хостани Худо дар ин 9о ба 

маънии иродаи шаръї аст, яъне дўст дорад ва ин 

ирода ѓайр аз иродаи таќдирї аст, бинобар ин, яъне: - 

«Худо дўст дорад, ки палидиро аз шумо дур 

созад» ва шакке нест, ки Худованд палидиро аз 

Фотима ва Њасану Њусайн ва Алї ва њамсарони  

Паёмбар (с) ва Оли Аќил ва Оли Љаъфар  ва Оли 

Аббос  дур кардааст, вале манзур аз ирода дар ин 

оят, иродаи  шаръї аст. Ба хотири  ин дар њадис 

омадааст, ки ваќте Паёмбар (с) онњоро бо чодар 

пўшонид. Фармуд: -«Бор Худоё инњо ањли байти ман 

њастанд, палидиро аз онњо дур кун

303

». 
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Аќил ва Оли Аббос мебошанд

301

». Пас бинобар ин, 

мафњуми «ањли байт» нафарони зиёдеро шомил 

мешавад. Занони Паёмбари Ислом (с) ба далели ояти 

Ќуръони карим ањли байти  Ў (с) њастанд ва Алї ва 

Фотима, Њасану Њусайн ба далели њадиси Кисо ањли 

байти Пайѓамбар (с) њастанд ва ба далели њадиси 

Зайд ибни Арќам, Оли Аббос ибни Абдулмутталиб ва 

Оли Аќил ибни Абутолиб ва Оли Љаъфар ибни 

Абутолиб ва Оли Алї ибни Абутолиб аз ањли байт 

њастанд. Пас њамаи инњо ањли байти њазрати 

Муњаммад  (с) мебошанд ва балки тамоми афроди 

бани Њошим аз ањли байт њастанд, ба далели њадиси 

Абдулмутталиб ибни Рабиъа ибни Њорис ибни 

Абдулмутталиб, ки гуфт: -Рабиъа ибни Њорис ва 

Аббос ибни Абдулмутталиб Oамъ шуданд ва гуфтанд: 

-«Савганд ба Худо, агар ин ду писарбачаро (ба манн 

ва ба Фазл ибни Аббос ишора мекарданд) пеши 

Паёмбар (с) мефиристодем ва онњо бо Ў (с) сухан 

мегуфтанд, ки ин њардуро амир ва масъули ин садаќот  

мекард ва он гоњ эшон ба мардум медоданд ва ба 

худашон мерасид». Гуфт: -«Дар њамин ваќт Алї ибни 

Абутолиб омад ва дар канори онњо истод ва онњо 

њамин суханонро ба ў гуфтанд». Алї (р) гуфт: -«Чунин 

накунед, савганд ба Худо, ки Паёмбар (с) ин корро 

намекунад». Рабиъа ўро канор зад ва гуфт: -«Савганд 

ба Худо, ту нисбат ба мо њасад мебарї ва инро мегўї. 

Савганд ба Худо, ки домоди Паёмбар (с) шудї, аммо 

мо ба ту њасудї накардем». Алї (р) гуфт: -«Пас  он 

дуро бифиристед». Онњо рафтанд ва Алї (р) ба 

якпањлў дароз кашид. Мегўяд: -«Ваќте Паёмбар (с) 

намози пешинро хонд, онњо пеш аз Ў (с)  ба сўйи 

њуOра рафтанд ва мегўяд, ки  мо канори њуOра 

нишастем, то он, ки Паёмбар (с) омад ва гўшњои моро 

гирифт. сипас фармуд:  - «Он чиро пинњон мекунед, 

бигўед».  
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фиристод, то шуморо бо он пок кунад ва палидии 

шайтонро аз шумо дур созад ва дилњоятонро 

мўњкам ва ќадамњоро бо он устувор дорад». 

 

(Сураи Анфол, ояти 11) 

 

Њафтум,  дур кардани палидї ба ин далолат 

намекунад, ки баъд аз Паёмбари Худо (с) халифа ва 

Aонишин њастам, балки мо яќин дорем, ки Худованд 

палидиро аз Алї ибни Абутолиб (р) дур сохтааст ва 

бинобар ин, њамаи мўъминон ўро дўст медоранд ва 

њамчунин Њасан, Њусайн, Фотима ва њамсарони 

њазрати Муњаммад  (с) ин гуна њастанд ва бинобар ин,  

онњо дар Ќуръони карим «Модарони мўъминон» 

номида шудаанд:  

«Аннабийю авло билмўъминина мин 

анфусињим ва азво@уњу уммањотуњум ва улул-

арњоми баъзуњум авло бибаъзин фи китобиллоњи 

минал-мўъминина вал муњо@ирина илло ан 

тафъалу ило авлиёикум маъруфан. Кона золика 

фил китоби мастуран». 

 «Паёмбар нисбат ба мўъминон аз худашон 

сазовортар аст ва њамсарони ў модарони онњо 

(мўъминон) мањсуб мешаванд ва хешовандон 

нисбат ба якдигар аз мўъминон ва муњо@ирон дар 

он чї Худо муќаррар дошта авло њастанд, магар ин 

ки бихоњед нисбат ба дўстонатон некї кунед (ва 

сањме аз амволи худро ба онњо бидињед). Ин њукм дар 

китоб (-и илоњї) навишта шудааст». 

 

(Сураи Ањзоб, ояти 6) 

 

Њамчунин, Худованд палидиро аз њамаи 

сањобагони Паёмбари Ислом (с) дур кардааст ва 
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далели он оятњое аст, ки дар гузашта баён кардем

304

. 

Аз ин рў,  мусалмонон сањобагони Расули акрамро 

дўст медоранд ва дур кардани палидї аз онњо бар 

исмат далолат мекунад ва низ бар имомат далолате 

надорад. 

 

Ояти вилоят 

 

Худованди мутаъол дар китоби муќаддаси худ - 

Ќуръони маCид  мефармояд: 

 «Иннамо валийюкумуллоњу ва расулуњу вал-

лазина оману-аллазина юќимунас-салота ва 

юътуназ-закота ва њум рокиъуна.» 

 «Сарпараст, валї ва дўсти шумо танњо Худост 

ва Паёмбари Ў ва онњо, ки имон овардаанд. 

Њамонњо, ки намозро барпо медоранд ва дар њоли 

рукўъ закот медињанд.» 

 

 (Сураи Моида, ояти 55) 

 

 Ба аќидаи мо мурод аз рукўъ  -  хушўъ, хузўъ, 

тавозўъ, хоксорї ва фурўтании мўъминњо  дар 

пешгоњи Худост, яъне онњо намозро дар њоле, ки 

фурўтан ва бо тавозўъ њастанд,  барпо мекунанд ва 

закотро дар њоле, ки ба фаќирон такаббур 

намеварзанд ва бар эшон бартарї намеCўянд, 

медињанд. Пас онњо њамеша фурўтан ва хоксор 

њастанд. 

Дар тафсири ин оят њадисе аз Алї ибни Абутолиб 

(р) баён кардаанд, ки ў дар намоз дар њоли рукўъ буд 

ва дар ин њангом фаќире омад ва садаќа мехост ва 

гуфтаанд, ки закот мехост. Он гоњ Алї (р) дасташро 

дароз кард ва фаќир ангуштареро, ки дар дасти Алї 
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бихабарин ав (азватим-минан-нори, лаъаллакум 

тасталуна»  

«Њангоме, ки Мусо муддати худро ба поён 

расонид ва њамроњи хонаводааш (аз Мадян ба сўйи 

Миср) њаракат кард, аз (ониби Тур оташе дид! Ба 

хонаводааш гуфт: -«Биистед, ки ман оташе дидам! 

(Меравам) шояд хабаре аз он барои шумо 

биёварам ё шўълае аз оташ, то ба он гарм шавед». 

 

(Сураи Ќасас, ояти 29) 

 

Бо Мўсо (а) фаќат занаш њамроњ буд. Пас ин ки 

Худованд мефармояд:  

«Иннамо юридуллоњу лиюзњиба ъанкумур-

ри(са ањлал-байти ва ютањњиракум татњиран» ва 

бо замири музаккар (мардона)  хитоб мекунад. Аз ин 

рў, гуфтан мумкин аст, ки дар оёти мазкури боло  

њазрати Муњаммад  (с) дар ин татњир бо занонаш 

шомил мешавад, на ин ки Алї, Фотима ва Њасану 

Њусайн дар мафњуми оят дохил њастанд. Алї, Фотима 

ва Њасану Њусайн  ба далели «њадиси Кисо» аз ањли 

байт њастанд, на ба далели оят. Ва «њадиси Кисо» 

далолат мекунад, ки Алї ва Фотима, Њасану Њусайн аз 

ањли байти Паёмбари Ислом (с) њастанд, зеро, ки 

Расули акрам (с) онњоро бо чодар пўшонид ва ин 

оятро хонд:  

«Иннамо юридуллоњу лиюзњиба ъанкумур-

ри(са» ва ин гуна онњоро дар ањли байт ќарор дод. 

Саввум, ин, ки маънии ањли байт аз њамсарони 

Паёмбари Ислом (с) ва Алї, Фотима, Њасану Њусайн 

фаротар меравад ва дигаронро низ шомил мешавад, 

чунон ки дар њадиси Зайд ибни Арќам омад, ки ваќте 

ба ў гуфта шуд, ки оё занони њазрати Муњаммад (с)  аз 

ањли байти вай њастанд? Гуфт: - «Занони Паёмбар (с)  

аз ањли байташ  мебошанд, вале ањли байти Ў (с) 

касоне њастанд, ки закот барои онњо њаром ќарор 

дода шудааст ва онњо Оли Алї, Оли Љаъфар, Оли 
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«Оё дўст надорї, ки барои ман чун Њорун нисбат 

ба Мўсо бошї, 7уз он ки баъд аз ман пайѓамбаре 

нест.»

309

. 

Шиъа мегўянд: -  «Паёмбар (с) фармуд:  

«Оё дўст надорї, ки барои ман чун Њорун нисбат 

ба Мўсо бошї», далеле аст бар ин ки Алї (р) баъд аз 

Паёмбари Ислом (с) @онишини ў (с) аст, зеро Мўсо (а) 

ваќте ба ваъдагоњи Парвардигораш рафт, Њорун (а) 

@онишини ў буд, пас Алї (р) баъд аз Паёмбар (с) 

@онишини ў (с) аст. Аммо истидлоли онњо ба чанд 

далел ботил аст: 

Аввал, ин, ки Њорун @онишини Мўсо (а) набудааст, 

балки Њорун як сол пеш аз Мўсо вафот кардааст

310

. 

Дуввум, ваќте Мўсо (а) барои дидори 

Парвардигораш рафт, Њорун ба њамроњи лашкар дар 

шањр монд ва фаќат баъзе аз мардум бо Мўсо (а) 

рафтанд, аммо ње@ касе аз лашкар бо Алї (р) боќї 

намонд, @уз касоне, ки аз фармони Худо ва Паёмбар 

(с) сарпечї карда буданд, бинобар ин @онишинии ў ва 

Њорун фарќ мекунад. 

Саввум, Паёмбар (с) мехост дили Алї (р)-ро ором 

кунад, зеро Алї (р) омад ва шикоят кард ва агар Алї 

(р) намеомад, Паёмбар (с) чунин сухане ба ў 

намегуфт. Бинобар ин, ваќте Алї (р) омад, Паёмбар 

(с) барои ў баён кард, ки он тавр, ки мунофиќон 

мегўянд нест ва ман туро ба хотири он, ки аз ту хашм 

дошта бошам дар Мадина нагузоштаам, оё медонї, ки 

ваќте Мўсо (а) барои дидори Парвардигораш рафт, 

Њорунро дар шањр гузошт ва бо худ набурд ва ин аз 

@ойгоњ ва маќоми Њорун кам намекунад, пас њамчунин 

ваќте ман барои @ињод берун рафтаам ва туро дар 

Мадина гузоштаам, ин аз маќом ва @ойгоњи ту кам 
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(р) буд, аз дасти ў гирифт ва Худованди мутаъол ин  

оят нозил кард:  

«Иннамо валиюкумуллоњу ва расулуњу вал-

лазина оману. Аллазина юќимунас-салота ва 

юьтуназ-закота ва њум рокиъун». 

Мегўянд: -«Касе ;уз Алї (р) дар њоли рукўъ 

закот надодааст, пас Алї (р) валї њаст ва ў халифа 

мебошад»:  

Аввал,  ин достон санади сањење надорад ва собит 

нест, ки Алї ибни Абутолиб (р) дар њоли рукўъ 

ангуштарашро садаќа карда бошад. Онњо мехоњанд бо 

ин достон Алиро ситоиш кунанд, аммо дар њаќиќат 

онњо ўро сарзаниш мекунанд, зеро Худованди 

мутаъол мефармояд: 

 «Ќад афлањал-мўъминун, аллазина њум фи 

салотињим хошиъуна.» 

 «Мўъминон растагор шуданд, онњо, ки дар 

намозашон хушўъ доранд». 

 

(Сураи Мўъминун, оёти 1-2) 

 

Ва Паёмбар (с) фармуд:  «Намоз инсонро ба 

худаш машѓул мекунад

305

». 

Пас чї гуна барои Алї ибни Абутолиб (р), ки аз 

сарварони хошиъон (фурўтанњо, хоксорон) ва 

пешвоёнашон аст, меписандем, ки дар њоли намоз 

садаќа бидињад? Оё Алї (р) наметавонист мунтазир 

бимонад, то намозашро ба итмом бирасонад ва сипас 

садаќа бидињад? Табиъист аст, ки ў метавонист ва 

авло ин аст, ки инсон то @ое, ки метавонад дар 

намозаш фурўтанї ва тавозўъ дошта бошад ва чунин 

корњоеро барои баъд аз намоз бигузорад. 

Дуввум, асл дар закот ин аст, ки бояд 

закотдињанда худаш онро бибараду бидињад, на ин ки 
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мунтазир бошад, то .ўяндаи закот биёяд.  Ба назари 

шумо кадом бењтар аст, ин ки худат ба додани закоти 

худ бишитобї ё ин ки дар хонаат бинишинї ва закоти 

молат пеши худат бошад ва мунтазир бимонї то 

бенавоён дари хонаатро бизананд ва он гоњ закотро 

бидињї? Шакку шубњае нест, ки тарзи аввалї бењтар 

аст. 

Саввум,  ин ки Алї ибни Абутолиб (р) дар замони 

Паёмбари Ислом (с) фаќиру камбаѓал буд, бинобар 

ин, як либоси .ангиро ба унвони мањрияи Фотима (р) 

дод ва моле надошт, ки ба унвони мањрия бидињад ва 

камбизоъат буд ва закот бар касе монанди њазрати 

Алї (р) во.иб набуд ва даврони Паёмбари Ислом (с) 

закот бар ў во.иб набуд. 

Чањорум,  дар ин оят закот дар њоли рукўъи дар 

намоз ситоиш нашудааст ва агар чунин мебуд, њар 

инсоне, ки дар њоли рукўъи намоз закот медод, 

мавриди ситоиш ќарор мегирифт ва додани закот дар 

њоли рукўъи намоз суннат мебуд, зеро Худованди 

мутаъол касеро, ки дар њоли рукўъ дар намоз закотро 

медињад, ситоиш кардааст, пас суннат ин мешуд, ки 

инсон закотро дар њоли рукўъ дар намоз бидињад ва 

њол он ки ње. кас чунин нагуфтааст. 

Пан.ум, Худованд барпо доштани намозро баён 

кард ва барпо доштани намоз ѓайр аз адои он аст, 

зеро ки барпо доштани намоз чунонки Абдуллоњ ибни 

Аббос (р) мегўяд, ин аст, ки намозро њамон гуна 

бихонад, ки Расули акрам (с) хондааст, яъне бо 

тањорати комил ва бо рукўъ ва са.даи дуруст ва бо 

фурўтанї. Инро мегўянд барпо доштани намоз. Ваќте 

намозро баён кард, пас чаро мегўяд: «Ва њум 

рокиъуна». Чї гуна рукўъро баъд аз баёни барпо 

доштани намоз такрор мекунад? Бинобар ин, шакке 

нест, ки зикри рукўъ дар охир ба маънии фурўтанї 

дар назди Худост, чунонки Аллоњ таъоло дар бораи 

Довуд (а) дар Ќуръони ма.ид  мефармояд:  
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Њадиси манзалат 

 

Паёмбар (с) ба *анги Табук рафт ва ба ње* кас 

и*озаи мондан дар Мадинаро надод ва фаќат шаш 

гурўњ аз мардум дар Мадина боќї монданд ва дар 

*анг ширкат накарданд:  

Гурўњи аввал, касоне, ки Паёмбари Ислом (с) ба 

онњо дастур дод, ки дар Мадина бимонанд. 

Гурўњи дуввум, афроди маъзур, монанди беморон 

ва калонсолон ва нобиноњо ва фаќирон ва мисли 

онњо. 

Гурўњи саввум,  занон. 

Гурўњи чањорум,  кўдакон. 

Гурўњи пан*ум,  онон, ки нофармонї карданд ва аз 

дастури Паёмбари Ислом (с) сарпечї карданд ва дар 

ин *анг ширкат накарданд, ки иборат буданд аз Каъб 

ибни Молик ва Мирора ибни Рабиъ ва Њилол ибни 

Умайя ва њафт нафари дигар. 

Гурўњи шашум,  мунофиќон. 

Ин шаш гурўњ дар *анги Табук ширкат накарданд 

ва Алї (р) аз гурўњи аввал буд ва онњо касоне буданд, 

ки Паёмбари Ислом (с) ба онњо дастур дода буд, ки 

дар Мадина бинишинанд. Мунофиќон ваќте диданд, ки 

Алї (р) дар Мадина мондааст, гуфтанд: - Паёмбар (с) 

чун Алї (р)-ро дўст намедошта,  ўро дар Мадина 

гузоштааст

307

. 

Ин сухан ба Алї (р) расид ва ў аз пайи Паёмбар 

(с), ки аз Мадина берун рафта буд, њаракат кард ва 

худашро ба он њазрат расонид. Дар ривояте омадааст, 

ки ў гиря мекард

308

 ва гуфт: -«Эй Паёмбари Худо! Оё 

маро дар миёни занону кўдакон мегузорї?»  

Паёмбар (с) ўро дил*ўї кард ва фармуд:  
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 . Мухтасари Таърихи Ибни Асокир 347/17. 

308

 .  Ибни Асокир. Таърих,  345/17. 
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бигўянд, ки ин оят дар бораи Муъовия нозил шуда ва 

њадиси дурўѓе  пешкаш кунанд, чунонки дигарон 

њадиси дурўѓе аз Алї (р) ривоят мекунанд ва 

дўстдорони Усмон (р) метавонанд як њадиси дурўѓе 

биёваранд ва бигўянд, ки дар бораи Усмон (р) нозил 

шудааст. 

Њаштум,  ба фарзи ин ки оят дар бораи Алї ибни 

Абутолиб  (р) нозил шуда бошад, боз њам бар хилофат 

ва Fонишинии баъд аз Паёмбари Ислом (с) далолат 

намекунад ва балки бар ин далолат мекунад, ки мо 

бояд Алї ибни Абутолиб (р)-ро дўст бидорем ва мо 

дар њаќиќат,  вайро дўст медорем. 

Нўњум, оят ба калимаи Fамъ омада ва Алї (р) як 

нафар аст, гарчи мо ќабул мекунем, ки мумкин аст, ки 

калима ба сурати Fамъ биёяд ва манзур аз он воњид 

фањмида шавад. Аммо асл ин аст, ки њар гоњ калима 

ба сурати Fамъ биёяд, манзур аз он Fамъ аст, магар 

он ки нишонае бошад ва дар ин Fо  нишонае вуFуд 

надорад. 

Дањум, шиъа мегўянд: -Дар ояти: «Иннамо 

валийкумуллоњу ва расулуњу валлазина оманул-

лазина юќимунас-салота ва юътуназ-закота ва њум 

рокиъуна.», «Иннамо» њарфи њаср аст, бинобар ин, 

хилофати касоне, ки пеш аз Алї (р) халифа будаанд 

(манзурашон Абубакр (р)  ва Умар (р)  ва Усмон (р) 

аст),  ботил аст. 

Аввал ин ки мо собит кардем, ки ин оятњо дар 

бораи Алї (р) нозил нашудаанд ва ба фарзи он, ки 

«иннамо» њарфи њаср аст ва хилофати Абубакр (р)  

ва Умар (р)  Усмон (р)-ро ботил ќарор медињад, пас 

њамчунин ваќте, ки барои њаср (фаќат атрофи як 

нафарро дар бар гирад) бошад, ки  хилофати Њасан 

(р)  ва Њусайн (р)  ва Алї ибни  Њусайн ва Муњаммади 

Боќир ва Љаъфар ва ѓайраро ботил ќарор медињад. 
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«Ќола лаќад заламака бисуоли наъ1атика ило 

ниъо1ињи ва инна касиран минал-хулатои лаябѓї 

баъзуњум ъало баъзин иллаллазина оману ва 

ъамилус-солињоти ва ќалилун мо њум ва занна 

Довуду иннамо фатанноњу фастаѓфара раббању ва 

харра рокиъан ва аноба.» 

 «(Довуд) гуфт: -«  Ў, ки меши туро аз ту 

мехоњад, то бо мешњои худ биафзояд, бар ту ситам 

мекунад ва њароина бисёре аз шарикон 1уз касоне, 

ки имон овардааанд ва корњои шоиста намудаанд 

ва инњо низ андак њастанд, ба якдигар ситам 

мекунанд». Довуд гумон кард, ки мо ўро озмудем, 

пас аз Парваридогораш омурзиш хост ва ба са1да 

афтоду  тавба кард». 

 

(Сураи Сод, ояти 24) 

 

Довуд (а) ба са3да афтод, аммо ба хотири 

фурўтанї ва тавозўъ барои Худо. Аз ин рў, Худованди 

мутаъол мефармояд: -«рокиъан» ва чунонки Аллоњ 

таъоло дар Ќуръони карим мегўяд:  

«Ва изо ќила лањумур-ќаъу ло яркаъун.» 

 

 «Ва чун гўяндашон фурўтанї кунед (ва 

таслими фармони илоњї шавед), фурўтанї 

наменамоянд». 

(Сураи Мурсалот, ояти 48) 

 

Њамчунин дар бораи Марям дар Ќуръони карим 

омадааст: 

 «Ё Марям-уќнутї лираббики васBудї варкаъї 

маъар-рокиъина». 

 «Эй Марям! Њамеша хошиъона ба итоъат ва 

ибодати Парвардигорат машѓул шав ва дар 

баробари амри илоњї тавозўъ ва фурўтанї 

бинамо». 

(Сураи Оли Имрон, ояти 43) 
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Марям (р) њамеша машѓули ибодат буд ва намози 

6амоъат бар ў во6иб набуд, бинобар ин, манзури 

Худованди мутаъол дар ин оят ин нест, ки мустањаб 

аст инсон закотро дар њоли рукўъи намоз бидињад. 

Дар ин 6о рукўъ ба маънии њолати хоксорї, тавозўъ ва 

фурўтанї омадааст.  

Шашум, сабаби нузули ин оят чунон ки Ибни 

Љарир дар тафсираш мегўяд,  ин аст, ки ваќте ќабилаи 

Ќайнуќоъ ба Паёмбари Ислом (с) хиёнат карданд, 

назди Убода ибни Сомит рафтанд ва аз ў хостанд, ки 

бо онњо бошад, аммо вай онњоро тарк кард ва бо онњо 

мухолифат ва душманї намуд ва Худованди мутаъол 

ва Паёмбарашро ба дўстї гирифт, он гоњ Худованди 

баландмартаба ин оятро нозил кард:  

«Иннамо валийюкумуллоњу ва расулуњу вал-

лазина оману-аллазина юќимунас-салота ва 

юьтуназ-закота ва њум рокиъуна.» 

 «Сарпараст, валї ва дўсти шумо танњо Худост 

ва Паёмбари Ў ва онњо, ки имон овардаанд. 

Њамонњо, ки намозро барпо медоранд ва дар њоли 

рукўъ закот медињанд.» 

 

(Сураи Моида, ояти 55)

306

 

 

 Бори дигар таъкид мекунем, ки  мурод аз рукўъ  - 

хушўъ ва хузўъ барои Худост, яъне намозро дар њоле, 

ки фурўтан ва бо тавозўъ њастанд, барпо мекунанд ва 

закотро дар њоле, ки бар фаќирон такаббур 

намеварзанд ва бар онњо бартарї наме@ўянд, 

медињанд. Пас онњо њамеша фурўтан њастанд, яъне 

онњо дар њамаи корњояшон дар назди Худованди 

мутаъол фурўтану хоксор њастанд ва бинобар ин, дар 

авали ин оятњо Худованди бузург ва тавоно 

мефармояд:  

                                                 

306

 . Тафсири Табарї, 178/6. 
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«Ё айюњал-лазина оману ло таттахизул-яњуда 

ван-насоро авлиёа. Баъзуњум авлиёу баъзин ва 

ман ятаваллањум минкум фа иннању минњум. 

Инналлоња ло яњдил-ќавмаз-золимина.»  

 

 «Эй касоне ки имон овардаед! Яњуд ва 

насороро валї (ва дўсту такягоњи худ) интихоб 

накунед! Онњо авлиёи якдигаранд ва касоне, ки аз 

шумо бо онњо дўстї кунанд, аз (зумраи)  онњо 

њастанд. Худованд >амъияти ситамкорро њидоят 

намекунад». 

(Сураи Моида, ояти 51) 

 

 Абдуллоњ ибни Убай ибни Салул, чунки ў бо ањли 

ќабилаи Ќайнуќоъ дўстї дошт ва ваќте онњо бо 

Паёмбари Ислом (с) душман шуданд, Абдуллоњ ибни 

Убай ибни Салул бо эшон дўстї кард ва онњоро ёрї 

кард ва дар канорашон истод ва пеши Расули акрам 

(с) рафт ва барои онњо супориш кард. Аммо Убода 

ибни Сомит (р) аз онњо безорї кард ва эшонро тарк 

намуд, бинобар ин, Худованди мутаъол ин оятро 

нозил кард:  

«Ё айюњал-лазина оману ло таттахизул-яњуда 

ван-насоро авлиёа. Баъзуњум авлиёу баъзин ва 

ман ятаваллањум минкум фа иннању минњум. 

Инналлоња лояњдил-ќавмаз-золимина». 

 Сипас баъд аз он Худованди бузург сифати 

мўъминонро, ки  Убода ибни Сомит ва њар касе аз ў 

пайравї кунад, мебошанд, дар сураи Моида, ояти 55 

баён кард ва фармуд:  

«Иннамо валийюкумуллоњу ва расулуњу 

валлазина оманул-лазина юќимунас-салота ва 

юътуназ-закота ва њум рокиъуна.»   

Пас ин оят дар бораи Убода ибни Сомит (р) нозил 

шудааст. 

Њафтум, њар кас метавонад чунин даъво бикунад, 

бинобар ин, дўстдорони Муъовия метавонанд 
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Марям (р) њамеша машѓули ибодат буд ва намози 

6амоъат бар ў во6иб набуд, бинобар ин, манзури 

Худованди мутаъол дар ин оят ин нест, ки мустањаб 

аст инсон закотро дар њоли рукўъи намоз бидињад. 

Дар ин 6о рукўъ ба маънии њолати хоксорї, тавозўъ ва 

фурўтанї омадааст.  

Шашум, сабаби нузули ин оят чунон ки Ибни 

Љарир дар тафсираш мегўяд,  ин аст, ки ваќте ќабилаи 

Ќайнуќоъ ба Паёмбари Ислом (с) хиёнат карданд, 

назди Убода ибни Сомит рафтанд ва аз ў хостанд, ки 

бо онњо бошад, аммо вай онњоро тарк кард ва бо онњо 

мухолифат ва душманї намуд ва Худованди мутаъол 

ва Паёмбарашро ба дўстї гирифт, он гоњ Худованди 

баландмартаба ин оятро нозил кард:  

«Иннамо валийюкумуллоњу ва расулуњу вал-

лазина оману-аллазина юќимунас-салота ва 

юьтуназ-закота ва њум рокиъуна.» 

 «Сарпараст, валї ва дўсти шумо танњо Худост 

ва Паёмбари Ў ва онњо, ки имон овардаанд. 

Њамонњо, ки намозро барпо медоранд ва дар њоли 

рукўъ закот медињанд.» 

 

(Сураи Моида, ояти 55)

306

 

 

 Бори дигар таъкид мекунем, ки  мурод аз рукўъ  - 

хушўъ ва хузўъ барои Худост, яъне намозро дар њоле, 

ки фурўтан ва бо тавозўъ њастанд, барпо мекунанд ва 

закотро дар њоле, ки бар фаќирон такаббур 

намеварзанд ва бар онњо бартарї наме@ўянд, 

медињанд. Пас онњо њамеша фурўтан њастанд, яъне 

онњо дар њамаи корњояшон дар назди Худованди 

мутаъол фурўтану хоксор њастанд ва бинобар ин, дар 

авали ин оятњо Худованди бузург ва тавоно 

мефармояд:  

                                                 

306

 . Тафсири Табарї, 178/6. 
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«Ё айюњал-лазина оману ло таттахизул-яњуда 

ван-насоро авлиёа. Баъзуњум авлиёу баъзин ва 

ман ятаваллањум минкум фа иннању минњум. 

Инналлоња ло яњдил-ќавмаз-золимина.»  

 

 «Эй касоне ки имон овардаед! Яњуд ва 

насороро валї (ва дўсту такягоњи худ) интихоб 

накунед! Онњо авлиёи якдигаранд ва касоне, ки аз 

шумо бо онњо дўстї кунанд, аз (зумраи)  онњо 

њастанд. Худованд >амъияти ситамкорро њидоят 

намекунад». 

(Сураи Моида, ояти 51) 

 

 Абдуллоњ ибни Убай ибни Салул, чунки ў бо ањли 

ќабилаи Ќайнуќоъ дўстї дошт ва ваќте онњо бо 

Паёмбари Ислом (с) душман шуданд, Абдуллоњ ибни 

Убай ибни Салул бо эшон дўстї кард ва онњоро ёрї 

кард ва дар канорашон истод ва пеши Расули акрам 

(с) рафт ва барои онњо супориш кард. Аммо Убода 

ибни Сомит (р) аз онњо безорї кард ва эшонро тарк 

намуд, бинобар ин, Худованди мутаъол ин оятро 

нозил кард:  

«Ё айюњал-лазина оману ло таттахизул-яњуда 

ван-насоро авлиёа. Баъзуњум авлиёу баъзин ва 

ман ятаваллањум минкум фа иннању минњум. 

Инналлоња лояњдил-ќавмаз-золимина». 

 Сипас баъд аз он Худованди бузург сифати 

мўъминонро, ки  Убода ибни Сомит ва њар касе аз ў 

пайравї кунад, мебошанд, дар сураи Моида, ояти 55 

баён кард ва фармуд:  

«Иннамо валийюкумуллоњу ва расулуњу 

валлазина оманул-лазина юќимунас-салота ва 

юътуназ-закота ва њум рокиъуна.»   

Пас ин оят дар бораи Убода ибни Сомит (р) нозил 

шудааст. 

Њафтум, њар кас метавонад чунин даъво бикунад, 

бинобар ин, дўстдорони Муъовия метавонанд 
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бигўянд, ки ин оят дар бораи Муъовия нозил шуда ва 

њадиси дурўѓе  пешкаш кунанд, чунонки дигарон 

њадиси дурўѓе аз Алї (р) ривоят мекунанд ва 

дўстдорони Усмон (р) метавонанд як њадиси дурўѓе 

биёваранд ва бигўянд, ки дар бораи Усмон (р) нозил 

шудааст. 

Њаштум,  ба фарзи ин ки оят дар бораи Алї ибни 

Абутолиб  (р) нозил шуда бошад, боз њам бар хилофат 

ва Fонишинии баъд аз Паёмбари Ислом (с) далолат 

намекунад ва балки бар ин далолат мекунад, ки мо 

бояд Алї ибни Абутолиб (р)-ро дўст бидорем ва мо 

дар њаќиќат,  вайро дўст медорем. 

Нўњум, оят ба калимаи Fамъ омада ва Алї (р) як 

нафар аст, гарчи мо ќабул мекунем, ки мумкин аст, ки 

калима ба сурати Fамъ биёяд ва манзур аз он воњид 

фањмида шавад. Аммо асл ин аст, ки њар гоњ калима 

ба сурати Fамъ биёяд, манзур аз он Fамъ аст, магар 

он ки нишонае бошад ва дар ин Fо  нишонае вуFуд 

надорад. 

Дањум, шиъа мегўянд: -Дар ояти: «Иннамо 

валийкумуллоњу ва расулуњу валлазина оманул-

лазина юќимунас-салота ва юътуназ-закота ва њум 

рокиъуна.», «Иннамо» њарфи њаср аст, бинобар ин, 

хилофати касоне, ки пеш аз Алї (р) халифа будаанд 

(манзурашон Абубакр (р)  ва Умар (р)  ва Усмон (р) 

аст),  ботил аст. 

Аввал ин ки мо собит кардем, ки ин оятњо дар 

бораи Алї (р) нозил нашудаанд ва ба фарзи он, ки 

«иннамо» њарфи њаср аст ва хилофати Абубакр (р)  

ва Умар (р)  Усмон (р)-ро ботил ќарор медињад, пас 

њамчунин ваќте, ки барои њаср (фаќат атрофи як 

нафарро дар бар гирад) бошад, ки  хилофати Њасан 

(р)  ва Њусайн (р)  ва Алї ибни  Њусайн ва Муњаммади 

Боќир ва Љаъфар ва ѓайраро ботил ќарор медињад. 
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«Ќола лаќад заламака бисуоли наъ1атика ило 

ниъо1ињи ва инна касиран минал-хулатои лаябѓї 

баъзуњум ъало баъзин иллаллазина оману ва 

ъамилус-солињоти ва ќалилун мо њум ва занна 

Довуду иннамо фатанноњу фастаѓфара раббању ва 

харра рокиъан ва аноба.» 

 «(Довуд) гуфт: -«  Ў, ки меши туро аз ту 

мехоњад, то бо мешњои худ биафзояд, бар ту ситам 

мекунад ва њароина бисёре аз шарикон 1уз касоне, 

ки имон овардааанд ва корњои шоиста намудаанд 

ва инњо низ андак њастанд, ба якдигар ситам 

мекунанд». Довуд гумон кард, ки мо ўро озмудем, 

пас аз Парваридогораш омурзиш хост ва ба са1да 

афтоду  тавба кард». 

 

(Сураи Сод, ояти 24) 

 

Довуд (а) ба са3да афтод, аммо ба хотири 

фурўтанї ва тавозўъ барои Худо. Аз ин рў, Худованди 

мутаъол мефармояд: -«рокиъан» ва чунонки Аллоњ 

таъоло дар Ќуръони карим мегўяд:  

«Ва изо ќила лањумур-ќаъу ло яркаъун.» 

 

 «Ва чун гўяндашон фурўтанї кунед (ва 

таслими фармони илоњї шавед), фурўтанї 

наменамоянд». 

(Сураи Мурсалот, ояти 48) 

 

Њамчунин дар бораи Марям дар Ќуръони карим 

омадааст: 

 «Ё Марям-уќнутї лираббики вас1удї варкаъї 

маъар-рокиъина». 

 «Эй Марям! Њамеша хошиъона ба итоъат ва 

ибодати Парвардигорат машѓул шав ва дар 

баробари амри илоњї тавозўъ ва фурўтанї 

бинамо». 

(Сураи Оли Имрон, ояти 43) 
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мунтазир бошад, то .ўяндаи закот биёяд.  Ба назари 

шумо кадом бењтар аст, ин ки худат ба додани закоти 

худ бишитобї ё ин ки дар хонаат бинишинї ва закоти 

молат пеши худат бошад ва мунтазир бимонї то 

бенавоён дари хонаатро бизананд ва он гоњ закотро 

бидињї? Шакку шубњае нест, ки тарзи аввалї бењтар 

аст. 

Саввум,  ин ки Алї ибни Абутолиб (р) дар замони 

Паёмбари Ислом (с) фаќиру камбаѓал буд, бинобар 

ин, як либоси .ангиро ба унвони мањрияи Фотима (р) 

дод ва моле надошт, ки ба унвони мањрия бидињад ва 

камбизоъат буд ва закот бар касе монанди њазрати 

Алї (р) во.иб набуд ва даврони Паёмбари Ислом (с) 

закот бар ў во.иб набуд. 

Чањорум,  дар ин оят закот дар њоли рукўъи дар 

намоз ситоиш нашудааст ва агар чунин мебуд, њар 

инсоне, ки дар њоли рукўъи намоз закот медод, 

мавриди ситоиш ќарор мегирифт ва додани закот дар 

њоли рукўъи намоз суннат мебуд, зеро Худованди 

мутаъол касеро, ки дар њоли рукўъ дар намоз закотро 

медињад, ситоиш кардааст, пас суннат ин мешуд, ки 

инсон закотро дар њоли рукўъ дар намоз бидињад ва 

њол он ки ње. кас чунин нагуфтааст. 

Пан.ум, Худованд барпо доштани намозро баён 

кард ва барпо доштани намоз ѓайр аз адои он аст, 

зеро ки барпо доштани намоз чунонки Абдуллоњ ибни 

Аббос (р) мегўяд, ин аст, ки намозро њамон гуна 

бихонад, ки Расули акрам (с) хондааст, яъне бо 

тањорати комил ва бо рукўъ ва са.даи дуруст ва бо 

фурўтанї. Инро мегўянд барпо доштани намоз. Ваќте 

намозро баён кард, пас чаро мегўяд: «Ва њум 

рокиъуна». Чї гуна рукўъро баъд аз баёни барпо 

доштани намоз такрор мекунад? Бинобар ин, шакке 

нест, ки зикри рукўъ дар охир ба маънии фурўтанї 

дар назди Худост, чунонки Аллоњ таъоло дар бораи 

Довуд (а) дар Ќуръони ма.ид  мефармояд:  
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Њадиси манзалат 

 

Паёмбар (с) ба *анги Табук рафт ва ба ње* кас 

и*озаи мондан дар Мадинаро надод ва фаќат шаш 

гурўњ аз мардум дар Мадина боќї монданд ва дар 

*анг ширкат накарданд:  

Гурўњи аввал, касоне, ки Паёмбари Ислом (с) ба 

онњо дастур дод, ки дар Мадина бимонанд. 

Гурўњи дуввум, афроди маъзур, монанди беморон 

ва калонсолон ва нобиноњо ва фаќирон ва мисли 

онњо. 

Гурўњи саввум,  занон. 

Гурўњи чањорум,  кўдакон. 

Гурўњи пан*ум,  онон, ки нофармонї карданд ва аз 

дастури Паёмбари Ислом (с) сарпечї карданд ва дар 

ин *анг ширкат накарданд, ки иборат буданд аз Каъб 

ибни Молик ва Мирора ибни Рабиъ ва Њилол ибни 

Умайя ва њафт нафари дигар. 

Гурўњи шашум,  мунофиќон. 

Ин шаш гурўњ дар *анги Табук ширкат накарданд 

ва Алї (р) аз гурўњи аввал буд ва онњо касоне буданд, 

ки Паёмбари Ислом (с) ба онњо дастур дода буд, ки 

дар Мадина бинишинанд. Мунофиќон ваќте диданд, ки 

Алї (р) дар Мадина мондааст, гуфтанд: - Паёмбар (с) 

чун Алї (р)-ро дўст намедошта,  ўро дар Мадина 

гузоштааст

307

. 

Ин сухан ба Алї (р) расид ва ў аз пайи Паёмбар 

(с), ки аз Мадина берун рафта буд, њаракат кард ва 

худашро ба он њазрат расонид. Дар ривояте омадааст, 

ки ў гиря мекард

308

 ва гуфт: -«Эй Паёмбари Худо! Оё 

маро дар миёни занону кўдакон мегузорї?»  

Паёмбар (с) ўро дил*ўї кард ва фармуд:  

                                                 

307

 . Мухтасари Таърихи Ибни Асокир 347/17. 

308

 .  Ибни Асокир. Таърих,  345/17. 
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«Оё дўст надорї, ки барои ман чун Њорун нисбат 

ба Мўсо бошї, 7уз он ки баъд аз ман пайѓамбаре 

нест.»

309

. 

Шиъа мегўянд: -  «Паёмбар (с) фармуд:  

«Оё дўст надорї, ки барои ман чун Њорун нисбат 

ба Мўсо бошї», далеле аст бар ин ки Алї (р) баъд аз 

Паёмбари Ислом (с) @онишини ў (с) аст, зеро Мўсо (а) 

ваќте ба ваъдагоњи Парвардигораш рафт, Њорун (а) 

@онишини ў буд, пас Алї (р) баъд аз Паёмбар (с) 

@онишини ў (с) аст. Аммо истидлоли онњо ба чанд 

далел ботил аст: 

Аввал, ин, ки Њорун @онишини Мўсо (а) набудааст, 

балки Њорун як сол пеш аз Мўсо вафот кардааст

310

. 

Дуввум, ваќте Мўсо (а) барои дидори 

Парвардигораш рафт, Њорун ба њамроњи лашкар дар 

шањр монд ва фаќат баъзе аз мардум бо Мўсо (а) 

рафтанд, аммо ње@ касе аз лашкар бо Алї (р) боќї 

намонд, @уз касоне, ки аз фармони Худо ва Паёмбар 

(с) сарпечї карда буданд, бинобар ин @онишинии ў ва 

Њорун фарќ мекунад. 

Саввум, Паёмбар (с) мехост дили Алї (р)-ро ором 

кунад, зеро Алї (р) омад ва шикоят кард ва агар Алї 

(р) намеомад, Паёмбар (с) чунин сухане ба ў 

намегуфт. Бинобар ин, ваќте Алї (р) омад, Паёмбар 

(с) барои ў баён кард, ки он тавр, ки мунофиќон 

мегўянд нест ва ман туро ба хотири он, ки аз ту хашм 

дошта бошам дар Мадина нагузоштаам, оё медонї, ки 

ваќте Мўсо (а) барои дидори Парвардигораш рафт, 

Њорунро дар шањр гузошт ва бо худ набурд ва ин аз 

@ойгоњ ва маќоми Њорун кам намекунад, пас њамчунин 

ваќте ман барои @ињод берун рафтаам ва туро дар 

Мадина гузоштаам, ин аз маќом ва @ойгоњи ту кам 

                                                 

309

 . Бухорї. Китоби «Фазоилус-сањоба», боби «Маноќиби Алї», 

њадиси 3706 ва Муслим.  Китоби «Фазоилус-сањоба», бе тафсили 

ќисса. 

310

 . Табарї,  304/1, Ал-бидояту ван- нињоя,  297/1. 
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(р) буд, аз дасти ў гирифт ва Худованди мутаъол ин  

оят нозил кард:  

«Иннамо валиюкумуллоњу ва расулуњу вал-

лазина оману. Аллазина юќимунас-салота ва 

юьтуназ-закота ва њум рокиъун». 

Мегўянд: -«Касе ;уз Алї (р) дар њоли рукўъ 

закот надодааст, пас Алї (р) валї њаст ва ў халифа 

мебошад»:  

Аввал,  ин достон санади сањење надорад ва собит 

нест, ки Алї ибни Абутолиб (р) дар њоли рукўъ 

ангуштарашро садаќа карда бошад. Онњо мехоњанд бо 

ин достон Алиро ситоиш кунанд, аммо дар њаќиќат 

онњо ўро сарзаниш мекунанд, зеро Худованди 

мутаъол мефармояд: 

 «Ќад афлањал-мўъминун, аллазина њум фи 

салотињим хошиъуна.» 

 «Мўъминон растагор шуданд, онњо, ки дар 

намозашон хушўъ доранд». 

 

(Сураи Мўъминун, оёти 1-2) 

 

Ва Паёмбар (с) фармуд:  «Намоз инсонро ба 

худаш машѓул мекунад

305

». 

Пас чї гуна барои Алї ибни Абутолиб (р), ки аз 

сарварони хошиъон (фурўтанњо, хоксорон) ва 

пешвоёнашон аст, меписандем, ки дар њоли намоз 

садаќа бидињад? Оё Алї (р) наметавонист мунтазир 

бимонад, то намозашро ба итмом бирасонад ва сипас 

садаќа бидињад? Табиъист аст, ки ў метавонист ва 

авло ин аст, ки инсон то @ое, ки метавонад дар 

намозаш фурўтанї ва тавозўъ дошта бошад ва чунин 

корњоеро барои баъд аз намоз бигузорад. 

Дуввум, асл дар закот ин аст, ки бояд 

закотдињанда худаш онро бибараду бидињад, на ин ки 

                                                 

305

 . Бухорї.  Ал-ъамалу фис-салоти, боби «Мо юнњо ъанил-

каломи», њадиси 1199. Муслим. Китоби масо?ид, њадиси 538. 
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мегуфт: -«лизилќурбо» ё «лизавилќурбо», аммо 

ваќте мегўяд: -«Филќурбо» он маънї ба даст 

намеояд. Баъд аз ин бояд бигўям, ки ин оят маккї аст 

ва дар он ваќт Алї (р) хурдсол буд  ва Њасану Њусайн 

аслан вуDуде надоштанд. 

Шайхулислом Ибни Таймия мегўяд: 

 -«Њамаи оёте, ки ба риъояти њуќуќи 

хешовандони Расули акрам (с) ва ё хешовандони худи 

инсон омадаанд дар он калимаи «завилќурбо» 

гуфта шуда ва «филќурбо»

315

 гуфта нашудааст». 

Њамчунин барои Паёмбари бузурги Ислом (с) шоиста 

нест, ки музд бихоњад ва бигўяд: «Музди ман ин аст, 

ки хешовандонамро дўст бидоред», зеро чунин чизе 

аз хислатњо ва одатњои талабкунандагони дунё аст ва 

чунин сухан тањвин ва тўњмат ба Расули акрам (с) аст. 

 

Њадиси «Саќалайн» 

 

Њадиси набавї: - «Ду чизи гаронбањоро дар 

миёни шумо гузоштаам, агар ба он чанг занед, 

њаргиз пас аз ман гумроњ нахоњед шуд ва он ду 

чиз: - Китоби Худо ва итрати (хонадони) ман 

мебошад»

316

. 

Шиъа аз ин њадис истидлол мекунад, ки мўъмин 

бояд ба итрати (хонадони) Паёмбари Ислом (с) чанг 

бизанад ва баъд аз ин мегўяд: -«Чанг задан ба итрат 

во?иб аст ва  пас онњо баъд аз Паёмбари акрам (с) 

валийи амр ва халифа њастанд». 

Посух ба ин истидлол: 

Аввал, дар мавриди сањењ ва субути ин њадис бањс 

аст. Дар Муслим ривоят шуда, ки Расули акрам (с) ба 

                                                 

315

 . Минњо'у-с-суннатин-набавийяти,  101/7. 

316

 . Тирмизї.  Китоби маноќиб, боби «Маноќиби ањли байт», , 

њадиси 3786. Яке аз ровиёни он Зайди Анмотї аст, ки њадиси ў  

мункар аст ва ин њадис тариќњои зиёде дорад, ки њама заъф 

доранд. 
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намекунад. Бинобар ин, агар каси дигар ѓайр аз Алї 

(р) мебуд ва назди Паёмбар (с) меомад ва њамин 

шикоятро мекард, имкон дошт, ки Паёмбар (с) њамин 

суханро ба ў бигўяд. Ва аз миёни волиёне, ки 

Паёмбар (с) дар Мадина мегузошт фаќат Алї (р) 

шикоят кард ва он њам барои он буд, ки дигаронро 

фаќат бо занон ва кўдакон намегузошт, балки онњоро 

амири мардоне, ки буданд ќарор медод ва Паёмбар 

(с) њамаи лашкарро бо худ намебурд. Бинобар ин, Алї 

(р) ваќте дид, ки мунофиќон њар гуна  суханњои ноFо 

гуфтанд, аз пайи Паёмбар (с) њаракат кард ва аз ў (с) 

Fўё шуд, ки ба чї сабаб ўро дар Мадина гузоштааст. 

Он гоњ Паёмбар (с) гуфт, ки  на барои он ки  туро дўст 

надорам ва чунин нест, ки мунофиќон даъво 

мекунанд, балки њамон тавр, ки Мўсо Њорунро гузошт, 

ман туро дар байни ањли байтам Fонишини худ 

мегузорам. 

Чањорум, ин ки Паёмбар (с) дар ин Fанг Алї (р)-ро 

ба унвони Fонишини худ барои фармонравои дар 

Мадина таъин накард, балки ўро дар миёни ањлу 

хонаводааш Fонишини худ намуд, чунон ки 

сиранигорон, монанди Ибни Љарир

311

 ва Ибни Касир

312

 

ва ѓайра гуфтанд, ки волии Мадина дар ин Fанг 

Муњаммад ибни Муслима буд ва Алї ибни Абутолиб 

(р) набуд. 

ПанFум, чї гуна метавонем мондани Алї (р)-ро 

дар Мадина фазилате барои ў бидонем ва бигўем, ки 

шоиста нест, ки Паёмбари Ислом (с) берун биравад, 

магар он ки Алї (р) Fонишини ў (с) бошад, сипас Алї 

(р)-ро мебинем, ки гиря мекунад ва аз пайи Паёмбар 

(с) меравад, оё мо фањмидаем ва Алї (р) 

нафањмидааст? Агар гузоштани Паёмбар (с) Алї (р)-

ро дар Мадина як фазилат мебуд,  Алї (р) аз пайи 

                                                 

311

 . Табарї. Таърих,  368/2, вале ў мегўяд:-  «Волии Мадина Субоъ 

ибни Арфата буд». 

312

 . Ал-бидояту ван-нињоя,  7/5. 
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Паёмбар (с) њаракат намекард ва медонист, ки 

њазрати Муњаммад (с)  ваќте берун меравад,  ў бояд 

ба унвони халифааш боќї бимонад. 

Шашум, њазрати Муњаммад  (с) касони дигаре ѓайр 

аз Алиро њам ба унвони Eонишини худ дар Мадина 

мегузошт. Баъд аз Eанги Табук Паёмбар (с) ба њаEEи 

видоъ рафт ва Алї (р) дар Яман буд ва дар Мадина 

набуд. 

Аммо ин ки Паёмбар (с) Алиро ба Њорун монанд 

кардааст, мегўем: - «Паёмбар (с) Абубакр ва Умарро 

ба касони бузургтаре аз Њорун монанд кардааст. Дар 

Eанги Бадр ваќте масъалаи асирон пеш омад ва 

Паёмбар (с) бо Абубакр (р) машварат кард, назари 

Абубакр (р) ин буд, ки Паёмбар (с) онњоро бибахшад 

ва ќавмашон барояшон фидя бидињанд. Назари Умар 

(р) ин буд, ки Паёмбар (с) онњоро бикушад. Он гоњ 

Паёмбар (с) ба Абубакр (р) гуфт:   

«Ту монанди Иброњим (а) њастї, ки гуфт»: 

«Рабби иннањунна азлална касиран минан-носи, 

фаман табиъанї фаиннању миннї ва ман ъасонї 

фаиннака ѓафурун рањим». 

 «Парвардигоро! Ин бутњо бисёре аз мардумро 

гумроњ сохтаанд, пас њар ки аз ман пайравї кунад, 

ў аз ман аст ва њар кас аз ман нофармонї кунад, Ту 

бахшояндаи мењрубонї». 

 

(Сураи Иброњим, ояти 36) 

 

Ва мисоли ту чун мисоли Исо (а) аст, ки гуфт:  

«Ин туъаззибњум файннањум ъибодука ва ин 

таѓфир лањум фаиннака антал-азизул-њакиму.» 

 «(Бо ин њол) агар онњоро азоб кунї, бандагони 

Ту њастанд (ва ќодир ба гурехтан аз азоби Ту 

нестанд) ва агар эшонро бибахшї, тавоно ва 

њалимї! (На ?азои Ту нишонаї бењикматї аст ва на 

бахшиши Ту нишонаи заъф)». 

(Сураи Моида, ояти 118) 
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Ва Солињ (а) ба ќавмаш гуфт:  

«Ва мо асьалукум ъалайњи мин а0рин. Ин 

а0рия илло ъало Раббилъоламина».  

«Ман дар баробари ин даъват, ње0 а0р ва 

подоше аз шумо наметалабам. А0р ва подоши ман 

танњо бар Парвардигори оламиён аст». 

 

(Сураи Шуъаро, ояти 145) 

 

«Ва Лут (а) ба ќавмаш гуфт:  

«Ва мо асьалукум ъалайњи мин а0рин. Ин 

а0рия илло ъало Раббилъоламина.»  

«Ман дар баробари ин даъват, ње0 а0р ва 

подоше аз шумо наметалабам. А0р ва подоши ман 

танњо ба  Парвардигори  оламиён аст». 

 

(Сураи Шуъаро, ояти 164) 

 

Ва Паёмбари акрам (с) аз њамаи паёмбарон (а) 

бартар аст ва ба нахостани музд аз дигарон авло аст 

ва мисдоќи «Иллал-маваддата филќурбо» њамин 

аст. Ва маънии калимаи «илло» дар ин Iо истиснои 

муттасил аст ва ё истиснои мунќатиъ аст, яъне ба 

маънои «лекин» аст ва ба далели оятњое, ки акнун 

зикр кардем, истиснои мунќатиъ ва ба маънии 

«лекин» аст, яъне Паёмбари Ислом (с) њаргиз подоше 

намехоњад. 

Ва маънии «иллал-маваддата филќурбо», яъне 

ба хотири хешовандие, ки бо шумо дорам, маро дўст 

доред ва ман хешованди шумо њастам, бигузоред 

мардумро даъват кунам. Ва ривоят шуда, ки Расули 

акрам (с) аз Ќурайш хост, ки ўро бигузоранд, то 

мардумро ба сўйи Худо даъват кунад, агар Ў (с) 

муваффаќ ва пирўз шуд,  ба фоидаи онњост ва агар 

мардум вайро куштанд, онњоро ниёзе нест, ки ќасди 

хуни вайро бигиранд. Пас Паёмбари Ислом (с) њаргиз 

ба хотири хешовандиаш подоше намехост, вагарна 
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 Ва нагуфт «дар хешовандон» ва балки гуфт: - 

«хешовандон». Ва Худованд дар бораи Паёмбараш 

(с) мегўяд:  

«Ќул мо асъалукум ъалайњи мин а7рин ва мо 

ана минал-мутакаллифина»  

«Эй Паёмбар (с)! Бигў: -«Ман барои даъвати 

нубувват ње7 подоше аз шумо наметалабам ва аз 

мутакаллифин нестам!» (Суханонаш равшан ва 

њамроњ бо далел аст!).» 

 

(Сураи Сод, ояти 86) 

  

Пас Паёмбар (с) музде наметалабад. Пас онњо чї 

гуна даъво мекунанд, ки гўё Паёмбари Ислом (с) ба 

онњо мегўяд, ки фаќат як музд аз шумо мехоњам ва он 

ин ки хешовандонамро дўст дошта бошед?! Њаргиз 

чунин нест! Паёмбар музд намехоњад ва балки њама 

паёмбароне, ки Худо онњоро фиристодааст аз ќавми 

худ музд ва подош нахостанд. 

Нўњ (а) ба ќавмаш мегўяд: 

 «Ва мо асьалакум ъалайњи мин а/рин. Ин 

а/рия илло ъало Раббилъоламин».  

«Ман барои ин даъват ње/ музде аз шумо 

наметалабам. А/ри ман танњо бар Парвардигори 

оламиён аст». 

 

(Сураи Шуъаро, ояти 109) 

 

Ва Њуд (а) ба ќавмаш гуфт:  

«Ва мо асьалукум ъалайњи мин а/рин. Ин 

а/рия илло ъало Раббилъоламина.»  

«Ман дар баробари ин даъват, ње/ а/р ва 

подоше аз шумо наметалабам. А/р ва подоши ман 

танњо бар Парвардигори оламиён аст». 

 

(Сураи Шуъаро, ояти127) 
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Сипас рў ба Умар (р) кард ва фармуд:  

«Эй Умар мисоли ту чун мисоли Нўњ (а) аст, ки 

гуфт»:  

«Ва ќола Нуњур-рабби ло тазар ъалал-арзи 

минал-кофирина дайёран.»  

«Нўњ  гуфт: Парвардигоро! ЊеB як аз 

кофиронро рўи замин боќї нагузор». 

 

(Сураи Нўњ,  ояти 26) 

 

Ва мисоли ту чун мисоли Мўсо (а) аст, ки гуфт:  

«Ва ќола Мусо раббано иннака отайта 

Фиръавна ва малаању зинатан ва амволан фил-

њаётид-дунё, раббано лиюзиллу ъан сабилика, 

раббанатмис ъало амволињим вашдуд ъало 

ќулубињим фало юьмину њатто яравул ъазобал-

алийма.»  

 «Мўсо гуфт: -Парвардигоро! Ту Фиръавн ва 

атрофиёнашро зинат ва амволи (саршоре) дар 

зиндагии дунё додаї. Парвардигоро! Дар натиBа 

(бандагонатро) аз роњи Ту гумроњ месозанд! 

Парвардигоро! Амволашонро нобуд кун! Ва (ба 

.урми гуноњонашон) дилњояшонро сахт ва сангин 

соз, ба гунае, ки имон наёваранд, то азоби 

дарднокро бубинанд».  

 

(Сураи Юнус, ояти 88) 

 

Бинобар ин,  Абубакр (р)-ро ба Иброњим (а) ва Исо 

(а) монанд кард ва Умар (р)-ро ба Нўњ (а) ва Мўсо (а) 

монанд кард ва инњо  аз паёмбарони баланмартабаи 

Худо њастанд ва баъд аз Паёмбари Ислом (с) 

бењтарин инсонњо ба шумор мерванд ва ба маротиб аз 

Њорун (а) бартар њастанд. Пас монанд кардани 

Паёмбар (с) Алї (р)-ро ба Њорун аз монанд кардани 
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Паёмбар (с) Абубакр (р) ва Умар (р)-ро ба Иброњим (а) 

ва Исо (а) ва Нўњ (а) бузургтар ва бартар нест. 

 

Ояти  завилќурбо 

 

 Худованди мутаъол дар Ќуръони карим 

мефармояд:  

«Золикаллази юбашшируллоњу ъибодањул-

лазина оману ва ъамилус-солињоти. Ќул ло 

асъалукум ъалайњи а:ран иллал-маваддата фил-

ќурбо ва ман яќтариф њасанатан назид лању фињо 

њуснан. Инналлоња ѓафурун шакур.» 

 «Ин њамон чизе њаст, ки Худованд бандагони 

худро ба он навид медињад, бандагоне, ки имон 

овардаанд ва корњои шоиста кардаанд бигў: Дар 

баробари он подош ва музде намехоњам, магар он, 

ки ба хотири хешовандиам маро дўст дошта бошед 

(яъне балки аз шумо металабам дўстї дар ќаробат 

ва наздикї насабие аст, ки миёни ман ва шумо ву:уд 

дорад, пас фаќат сила ва пайвандеро, ки миёни ман 

ва шумо мав:удбударо пеши назар оваред ва њамонро 

риъоят кунед ва агар фаќат инро дар назар дошта 

бошед, ки  бар ман саросема наметозед ва миёни 

ман ва мардумро холї карда ва и:оза медињед, ки 

даъватро ба онњо бирасонам),  њар кас кори неке 

ан:ом дињад, бар некии амали ў меафзоем. 

Худованд омурзгори шукргузор аст». 

 

(Сураи Шўро, ояти 23) 

 

Шиъа мегўяд: - 

«Паёмбар (с) дастур дод, ки хешовандонашро 

дўст бидоранд ва баъзе мегўянд ва њама бар ин 

и:моъ доранд, ки аз калимаи «ќурбо» дар ин оят 

мурод «Оли Муњаммад (с)» аст. Ин дурўѓ аст. 

Бухорї дар «Сањењ»-и худ аз Саъид ибни Љубайр 
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ривоят мекунад, ки гуфт: - «Дар мавриди «Ќул ло 

асьалукум ъалайњи а8ран иллал-маваддата фил 

ќурбо» пурсида шуд. Ман (Саъид ибни Љубайр) 

гуфтам: -«Яъне Kуз ин ки хешовандонамро дўст 

дошта бошад

313

. Абдуллоњ ибни Аббос (р) рў ба ман 

кард ва гуфт: -«Шитоб кардї, савганд ба Худо њеK 

шохае аз шохањои Ќурайш нест, магар он, ки 

Муњаммад (с) бо онњо нисбате дорад ва гуфт: - 

«Яъне Kуз ин, ки хешовандие, ки бо шумо дорам,  

онро риъоят кунед

314

». 

Њамчунин ончи Худованд дар бораи хумс мегўяд, 

бар њамин далолат мекунад. Чунонки меформояд:  

«Ваъламу аннамо ѓанимтум мин шайьин 

фаанна лиллоњи хумусању ва лиррасули ва лизил-

ќурбо валятомо валмасокини ва-бнис-сабили ин 

кунтум омантум биллоњи ва мо анзално ъало 

ъабдино явмал-фурќони, явмал-таќал->амъони, 

валлоњу ъало кулли шайьин ќадирун.» 

«Бидонед њар гуна ѓанимате ба даст оваред, 

хумси он барои Худо ва барои Паёмбар (с) ва 

барои зилќурбо ва ятимону мискинон ва 

мусофирони дар роњ (аз онњо) аст, агар ба Худо ва 

он чї бар бандаи худ дар рўзи >удоии њаќ аз 

ботил, рўзи даргирии ду гурўњ (-и боимон ва беимон 

дар рўзи Kанги Бадр) нозил кардем, имон овардаед 

ва Худованд бар њар чизе тавоно аст». 

 

(Сураи Анфол, ояти 41) 

 

                                                 

313

. Антокї  дар китобаш «Лимозо ахтарту мазњабаш шиъати» ин 

њадисро зикр карда ва онро буридааст ва сухани Саъидро ба Ибни 

Аббос (р) нисбат додааст, сањ 84.  

314

 . Бухорї.  Китобу- т-тафсир, сураи «Шўро». Боби «Алмаваддату 

фил-ќурбо», њадиси 4818. 
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Паёмбар (с) Абубакр (р) ва Умар (р)-ро ба Иброњим (а) 

ва Исо (а) ва Нўњ (а) бузургтар ва бартар нест. 

 

Ояти  завилќурбо 

 

 Худованди мутаъол дар Ќуръони карим 

мефармояд:  

«Золикаллази юбашшируллоњу ъибодањул-

лазина оману ва ъамилус-солињоти. Ќул ло 

асъалукум ъалайњи а:ран иллал-маваддата фил-

ќурбо ва ман яќтариф њасанатан назид лању фињо 

њуснан. Инналлоња ѓафурун шакур.» 

 «Ин њамон чизе њаст, ки Худованд бандагони 

худро ба он навид медињад, бандагоне, ки имон 

овардаанд ва корњои шоиста кардаанд бигў: Дар 

баробари он подош ва музде намехоњам, магар он, 

ки ба хотири хешовандиам маро дўст дошта бошед 

(яъне балки аз шумо металабам дўстї дар ќаробат 

ва наздикї насабие аст, ки миёни ман ва шумо ву:уд 

дорад, пас фаќат сила ва пайвандеро, ки миёни ман 

ва шумо мав:удбударо пеши назар оваред ва њамонро 

риъоят кунед ва агар фаќат инро дар назар дошта 

бошед, ки  бар ман саросема наметозед ва миёни 

ман ва мардумро холї карда ва и:оза медињед, ки 

даъватро ба онњо бирасонам),  њар кас кори неке 

ан:ом дињад, бар некии амали ў меафзоем. 

Худованд омурзгори шукргузор аст». 

 

(Сураи Шўро, ояти 23) 

 

Шиъа мегўяд: - 

«Паёмбар (с) дастур дод, ки хешовандонашро 

дўст бидоранд ва баъзе мегўянд ва њама бар ин 

и:моъ доранд, ки аз калимаи «ќурбо» дар ин оят 

мурод «Оли Муњаммад (с)» аст. Ин дурўѓ аст. 

Бухорї дар «Сањењ»-и худ аз Саъид ибни Љубайр 
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ривоят мекунад, ки гуфт: - «Дар мавриди «Ќул ло 

асьалукум ъалайњи а8ран иллал-маваддата фил 

ќурбо» пурсида шуд. Ман (Саъид ибни Љубайр) 

гуфтам: -«Яъне Kуз ин ки хешовандонамро дўст 

дошта бошад

313

. Абдуллоњ ибни Аббос (р) рў ба ман 

кард ва гуфт: -«Шитоб кардї, савганд ба Худо њеK 

шохае аз шохањои Ќурайш нест, магар он, ки 

Муњаммад (с) бо онњо нисбате дорад ва гуфт: - 

«Яъне Kуз ин, ки хешовандие, ки бо шумо дорам,  

онро риъоят кунед

314

». 

Њамчунин ончи Худованд дар бораи хумс мегўяд, 

бар њамин далолат мекунад. Чунонки меформояд:  

«Ваъламу аннамо ѓанимтум мин шайьин 

фаанна лиллоњи хумусању ва лиррасули ва лизил-

ќурбо валятомо валмасокини ва-бнис-сабили ин 

кунтум омантум биллоњи ва мо анзално ъало 

ъабдино явмал-фурќони, явмал-таќал->амъони, 

валлоњу ъало кулли шайьин ќадирун.» 

«Бидонед њар гуна ѓанимате ба даст оваред, 

хумси он барои Худо ва барои Паёмбар (с) ва 

барои зилќурбо ва ятимону мискинон ва 

мусофирони дар роњ (аз онњо) аст, агар ба Худо ва 

он чї бар бандаи худ дар рўзи >удоии њаќ аз 

ботил, рўзи даргирии ду гурўњ (-и боимон ва беимон 

дар рўзи Kанги Бадр) нозил кардем, имон овардаед 

ва Худованд бар њар чизе тавоно аст». 

 

(Сураи Анфол, ояти 41) 

 

                                                 

313

. Антокї  дар китобаш «Лимозо ахтарту мазњабаш шиъати» ин 

њадисро зикр карда ва онро буридааст ва сухани Саъидро ба Ибни 

Аббос (р) нисбат додааст, сањ 84.  

314

 . Бухорї.  Китобу- т-тафсир, сураи «Шўро». Боби «Алмаваддату 

фил-ќурбо», њадиси 4818. 
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 Ва нагуфт «дар хешовандон» ва балки гуфт: - 

«хешовандон». Ва Худованд дар бораи Паёмбараш 

(с) мегўяд:  

«Ќул мо асъалукум ъалайњи мин а7рин ва мо 

ана минал-мутакаллифина»  

«Эй Паёмбар (с)! Бигў: -«Ман барои даъвати 

нубувват ње7 подоше аз шумо наметалабам ва аз 

мутакаллифин нестам!» (Суханонаш равшан ва 

њамроњ бо далел аст!).» 

 

(Сураи Сод, ояти 86) 

  

Пас Паёмбар (с) музде наметалабад. Пас онњо чї 

гуна даъво мекунанд, ки гўё Паёмбари Ислом (с) ба 

онњо мегўяд, ки фаќат як музд аз шумо мехоњам ва он 

ин ки хешовандонамро дўст дошта бошед?! Њаргиз 

чунин нест! Паёмбар музд намехоњад ва балки њама 

паёмбароне, ки Худо онњоро фиристодааст аз ќавми 

худ музд ва подош нахостанд. 

Нўњ (а) ба ќавмаш мегўяд: 

 «Ва мо асьалакум ъалайњи мин а/рин. Ин 

а/рия илло ъало Раббилъоламин».  

«Ман барои ин даъват ње/ музде аз шумо 

наметалабам. А/ри ман танњо бар Парвардигори 

оламиён аст». 

 

(Сураи Шуъаро, ояти 109) 

 

Ва Њуд (а) ба ќавмаш гуфт:  

«Ва мо асьалукум ъалайњи мин а/рин. Ин 

а/рия илло ъало Раббилъоламина.»  

«Ман дар баробари ин даъват, ње/ а/р ва 

подоше аз шумо наметалабам. А/р ва подоши ман 

танњо бар Парвардигори оламиён аст». 

 

(Сураи Шуъаро, ояти127) 
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Сипас рў ба Умар (р) кард ва фармуд:  

«Эй Умар мисоли ту чун мисоли Нўњ (а) аст, ки 

гуфт»:  

«Ва ќола Нуњур-рабби ло тазар ъалал-арзи 

минал-кофирина дайёран.»  

«Нўњ  гуфт: Парвардигоро! ЊеB як аз 

кофиронро рўи замин боќї нагузор». 

 

(Сураи Нўњ,  ояти 26) 

 

Ва мисоли ту чун мисоли Мўсо (а) аст, ки гуфт:  

«Ва ќола Мусо раббано иннака отайта 

Фиръавна ва малаању зинатан ва амволан фил-

њаётид-дунё, раббано лиюзиллу ъан сабилика, 

раббанатмис ъало амволињим вашдуд ъало 

ќулубињим фало юьмину њатто яравул ъазобал-

алийма.»  

 «Мўсо гуфт: -Парвардигоро! Ту Фиръавн ва 

атрофиёнашро зинат ва амволи (саршоре) дар 

зиндагии дунё додаї. Парвардигоро! Дар натиBа 

(бандагонатро) аз роњи Ту гумроњ месозанд! 

Парвардигоро! Амволашонро нобуд кун! Ва (ба 

.урми гуноњонашон) дилњояшонро сахт ва сангин 

соз, ба гунае, ки имон наёваранд, то азоби 

дарднокро бубинанд».  

 

(Сураи Юнус, ояти 88) 

 

Бинобар ин,  Абубакр (р)-ро ба Иброњим (а) ва Исо 

(а) монанд кард ва Умар (р)-ро ба Нўњ (а) ва Мўсо (а) 

монанд кард ва инњо  аз паёмбарони баланмартабаи 

Худо њастанд ва баъд аз Паёмбари Ислом (с) 

бењтарин инсонњо ба шумор мерванд ва ба маротиб аз 

Њорун (а) бартар њастанд. Пас монанд кардани 

Паёмбар (с) Алї (р)-ро ба Њорун аз монанд кардани 
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Паёмбар (с) њаракат намекард ва медонист, ки 

њазрати Муњаммад (с)  ваќте берун меравад,  ў бояд 

ба унвони халифааш боќї бимонад. 

Шашум, њазрати Муњаммад  (с) касони дигаре ѓайр 

аз Алиро њам ба унвони Eонишини худ дар Мадина 

мегузошт. Баъд аз Eанги Табук Паёмбар (с) ба њаEEи 

видоъ рафт ва Алї (р) дар Яман буд ва дар Мадина 

набуд. 

Аммо ин ки Паёмбар (с) Алиро ба Њорун монанд 

кардааст, мегўем: - «Паёмбар (с) Абубакр ва Умарро 

ба касони бузургтаре аз Њорун монанд кардааст. Дар 

Eанги Бадр ваќте масъалаи асирон пеш омад ва 

Паёмбар (с) бо Абубакр (р) машварат кард, назари 

Абубакр (р) ин буд, ки Паёмбар (с) онњоро бибахшад 

ва ќавмашон барояшон фидя бидињанд. Назари Умар 

(р) ин буд, ки Паёмбар (с) онњоро бикушад. Он гоњ 

Паёмбар (с) ба Абубакр (р) гуфт:   

«Ту монанди Иброњим (а) њастї, ки гуфт»: 

«Рабби иннањунна азлална касиран минан-носи, 

фаман табиъанї фаиннању миннї ва ман ъасонї 

фаиннака ѓафурун рањим». 

 «Парвардигоро! Ин бутњо бисёре аз мардумро 

гумроњ сохтаанд, пас њар ки аз ман пайравї кунад, 

ў аз ман аст ва њар кас аз ман нофармонї кунад, Ту 

бахшояндаи мењрубонї». 

 

(Сураи Иброњим, ояти 36) 

 

Ва мисоли ту чун мисоли Исо (а) аст, ки гуфт:  

«Ин туъаззибњум файннањум ъибодука ва ин 

таѓфир лањум фаиннака антал-азизул-њакиму.» 

 «(Бо ин њол) агар онњоро азоб кунї, бандагони 

Ту њастанд (ва ќодир ба гурехтан аз азоби Ту 

нестанд) ва агар эшонро бибахшї, тавоно ва 

њалимї! (На ?азои Ту нишонаї бењикматї аст ва на 

бахшиши Ту нишонаи заъф)». 

(Сураи Моида, ояти 118) 
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Ва Солињ (а) ба ќавмаш гуфт:  

«Ва мо асьалукум ъалайњи мин а0рин. Ин 

а0рия илло ъало Раббилъоламина».  

«Ман дар баробари ин даъват, ње0 а0р ва 

подоше аз шумо наметалабам. А0р ва подоши ман 

танњо бар Парвардигори оламиён аст». 

 

(Сураи Шуъаро, ояти 145) 

 

«Ва Лут (а) ба ќавмаш гуфт:  

«Ва мо асьалукум ъалайњи мин а0рин. Ин 

а0рия илло ъало Раббилъоламина.»  

«Ман дар баробари ин даъват, ње0 а0р ва 

подоше аз шумо наметалабам. А0р ва подоши ман 

танњо ба  Парвардигори  оламиён аст». 

 

(Сураи Шуъаро, ояти 164) 

 

Ва Паёмбари акрам (с) аз њамаи паёмбарон (а) 

бартар аст ва ба нахостани музд аз дигарон авло аст 

ва мисдоќи «Иллал-маваддата филќурбо» њамин 

аст. Ва маънии калимаи «илло» дар ин Iо истиснои 

муттасил аст ва ё истиснои мунќатиъ аст, яъне ба 

маънои «лекин» аст ва ба далели оятњое, ки акнун 

зикр кардем, истиснои мунќатиъ ва ба маънии 

«лекин» аст, яъне Паёмбари Ислом (с) њаргиз подоше 

намехоњад. 

Ва маънии «иллал-маваддата филќурбо», яъне 

ба хотири хешовандие, ки бо шумо дорам, маро дўст 

доред ва ман хешованди шумо њастам, бигузоред 

мардумро даъват кунам. Ва ривоят шуда, ки Расули 

акрам (с) аз Ќурайш хост, ки ўро бигузоранд, то 

мардумро ба сўйи Худо даъват кунад, агар Ў (с) 

муваффаќ ва пирўз шуд,  ба фоидаи онњост ва агар 

мардум вайро куштанд, онњоро ниёзе нест, ки ќасди 

хуни вайро бигиранд. Пас Паёмбари Ислом (с) њаргиз 

ба хотири хешовандиаш подоше намехост, вагарна 
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мегуфт: -«лизилќурбо» ё «лизавилќурбо», аммо 

ваќте мегўяд: -«Филќурбо» он маънї ба даст 

намеояд. Баъд аз ин бояд бигўям, ки ин оят маккї аст 

ва дар он ваќт Алї (р) хурдсол буд  ва Њасану Њусайн 

аслан вуDуде надоштанд. 

Шайхулислом Ибни Таймия мегўяд: 

 -«Њамаи оёте, ки ба риъояти њуќуќи 

хешовандони Расули акрам (с) ва ё хешовандони худи 

инсон омадаанд дар он калимаи «завилќурбо» 

гуфта шуда ва «филќурбо»

315

 гуфта нашудааст». 

Њамчунин барои Паёмбари бузурги Ислом (с) шоиста 

нест, ки музд бихоњад ва бигўяд: «Музди ман ин аст, 

ки хешовандонамро дўст бидоред», зеро чунин чизе 

аз хислатњо ва одатњои талабкунандагони дунё аст ва 

чунин сухан тањвин ва тўњмат ба Расули акрам (с) аст. 

 

Њадиси «Саќалайн» 

 

Њадиси набавї: - «Ду чизи гаронбањоро дар 

миёни шумо гузоштаам, агар ба он чанг занед, 

њаргиз пас аз ман гумроњ нахоњед шуд ва он ду 

чиз: - Китоби Худо ва итрати (хонадони) ман 

мебошад»

316

. 

Шиъа аз ин њадис истидлол мекунад, ки мўъмин 

бояд ба итрати (хонадони) Паёмбари Ислом (с) чанг 

бизанад ва баъд аз ин мегўяд: -«Чанг задан ба итрат 

во?иб аст ва  пас онњо баъд аз Паёмбари акрам (с) 

валийи амр ва халифа њастанд». 

Посух ба ин истидлол: 

Аввал, дар мавриди сањењ ва субути ин њадис бањс 

аст. Дар Муслим ривоят шуда, ки Расули акрам (с) ба 

                                                 

315

 . Минњо'у-с-суннатин-набавийяти,  101/7. 

316

 . Тирмизї.  Китоби маноќиб, боби «Маноќиби ањли байт», , 

њадиси 3786. Яке аз ровиёни он Зайди Анмотї аст, ки њадиси ў  

мункар аст ва ин њадис тариќњои зиёде дорад, ки њама заъф 

доранд. 
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намекунад. Бинобар ин, агар каси дигар ѓайр аз Алї 

(р) мебуд ва назди Паёмбар (с) меомад ва њамин 

шикоятро мекард, имкон дошт, ки Паёмбар (с) њамин 

суханро ба ў бигўяд. Ва аз миёни волиёне, ки 

Паёмбар (с) дар Мадина мегузошт фаќат Алї (р) 

шикоят кард ва он њам барои он буд, ки дигаронро 

фаќат бо занон ва кўдакон намегузошт, балки онњоро 

амири мардоне, ки буданд ќарор медод ва Паёмбар 

(с) њамаи лашкарро бо худ намебурд. Бинобар ин, Алї 

(р) ваќте дид, ки мунофиќон њар гуна  суханњои ноFо 

гуфтанд, аз пайи Паёмбар (с) њаракат кард ва аз ў (с) 

Fўё шуд, ки ба чї сабаб ўро дар Мадина гузоштааст. 

Он гоњ Паёмбар (с) гуфт, ки  на барои он ки  туро дўст 

надорам ва чунин нест, ки мунофиќон даъво 

мекунанд, балки њамон тавр, ки Мўсо Њорунро гузошт, 

ман туро дар байни ањли байтам Fонишини худ 

мегузорам. 

Чањорум, ин ки Паёмбар (с) дар ин Fанг Алї (р)-ро 

ба унвони Fонишини худ барои фармонравои дар 

Мадина таъин накард, балки ўро дар миёни ањлу 

хонаводааш Fонишини худ намуд, чунон ки 

сиранигорон, монанди Ибни Љарир

311

 ва Ибни Касир

312

 

ва ѓайра гуфтанд, ки волии Мадина дар ин Fанг 

Муњаммад ибни Муслима буд ва Алї ибни Абутолиб 

(р) набуд. 

ПанFум, чї гуна метавонем мондани Алї (р)-ро 

дар Мадина фазилате барои ў бидонем ва бигўем, ки 

шоиста нест, ки Паёмбари Ислом (с) берун биравад, 

магар он ки Алї (р) Fонишини ў (с) бошад, сипас Алї 

(р)-ро мебинем, ки гиря мекунад ва аз пайи Паёмбар 

(с) меравад, оё мо фањмидаем ва Алї (р) 

нафањмидааст? Агар гузоштани Паёмбар (с) Алї (р)-

ро дар Мадина як фазилат мебуд,  Алї (р) аз пайи 

                                                 

311

 . Табарї. Таърих,  368/2, вале ў мегўяд:-  «Волии Мадина Субоъ 

ибни Арфата буд». 

312

 . Ал-бидояту ван-нињоя,  7/5. 
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- Паёмбар (с) фармуд: «Њама аз Ќурайш 

њастанд» ва ба назар намерасад, ки манзури ў  Алї 

(р) ва фарзандонаш будааст, вале агар њатто мегуфт:  

- «Онњо аз фарзандони Исмоил њастанд, шиъа 

иддаъо мекарданд, ки манзури ў (с) аимаи (имомони) 

онњост, зеро аима аз авлоди Исмоил ибни Иброњим 

мебошан»д.  

- Дар «Сањењ»-и Муслим омада: - «Дар уммати 

ман дувоздањ мунофиќ њаст»,  бинобар ин шумора низ  

эътиборе надорад. 

- Ќуръон дар мавриди Паёмбарон (а) ва 

рисолатњояшон сухан гуфта, аммо ишорае ба имомон 

накарда бо ин, ки аз дидгоњи шиъа аз Паёмбарон (а) 

бартар ва муњимтар њастанд. 

- Чаро њазрати Алї (р) Шўроро ќабул кард ва чаро 

Њасан (р)  ба фоидаи Муъовия аз хилофат даст кашид 

ва чаро њамаи аимаашон (имомонашон)  бо халифањо 

байъат кардаанд  ва Њусайн (р)  ба Муъовия байъат 

кард. 

 - Шумо мегўед, ки  дар мавриди хилофати Алї 

(р) насс омада, аммо суханони худи њазрати Алї (р) 

бо ин мухолиф аст, чунонки дар «Нањ$у-л-балоѓа» 

омадааст, ки Алї (р) гуфт: «Агар вазиратон бошам, 

бењтар аз он аст, ки амиратон бошам», оё шуморо 

баъд аз он, ки мусалмон њастед,  ба куфр фармон 

медињад

343

. 

- Ваќте Алї (р) хилофатро ба ўњда гирифт, даъво 

накард, ки нассе дар бораи хилофати ў ву>уд дорад, 

балки гуфт,  ки хилофатро ба ў тањмил кардаанд. 

- Шўро аз они муњо>ирон ва ансор аст, агар њама 

бар касе иттифоќ карданд ва ўро имом номиданд ва 

Худованд онро писандидааст

344

. 

                                                 

343

 . Нањ%ул-балоѓа, сањ.  136. 

344

 . Нањ%ул-балоѓа, сањ . 367. 
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тамассук ба китоби Худо фармон дод ва дар мавриди 

ањли байт супориш ва тавсия кард. Чунонки ќаблан 

дар ривояти Зайд ибни Арќам, ки дар «Сањењ»-и  

Муслим омада, баён шуд, ки њазрати Муњаммад  (с) ба 

тамассук ба китоби Худо ташвиќ кард ва сипас 

фармуд:  

«Дар мавриди ањли байтам шуморо супориш 

мекунам» ва онро се бор такрор кард. Пас он чизе, ки 

Паёмбар (с) ба чанг задан ба он фармон додаст,  

китоби Худост, аммо дар мавриди ањли байт тавсия 

кард, ки мавриди муроъот ќарор бигиранд ва њуќуќе, 

ки Худо ба онњо додаст, ба эшон дода шавад. 

Дар «Сањењ»-и Муслим аз Љобир ривоят шуда 

Паёмбари Ислом (с) дар њаOOулвадоъ фармуд:  

«Дар миёни шумо чизе гузоштаам, ки агар ба 

он чанг бизанед њаргиз гумроњ нахоњед шуд

317

  ва 

он китоби Худост». Пас китоби Худо њамон аст, ки 

агар инсон ба он рўй оварад, њаргиз гумроњ 

намешавад ва дар ин маврид ў  ањли байташро ёд 

накард.  

Дуввум,  хонадони  Расули акрам (с) чї касоне 

будаанд? 

Итрат, яъне ањли байт ва итрати Расули акрам (с) 

њамаи касоне њастанд, ки закот барои онњо њаром 

шудааст, яъне бани Њошим, инњо итрати Паёмбар (с) 

њастанд ва бояд нигоњ кунем, ки шиъа ё ањли суннат 

ба инњо наздиктар њастанд? 

Шиъа дар ривоятњои худ асноде надорад, ки 

ривоятњоро ба Паёмбари Ислом (с) бирасонад ва 

худашон иќрор мекунанд, ки санад надоранд ва фаќат 

ривоятњояшон дар китобњояшон ёфт шуда ва 

гуфтаанд, ки инњо њаќ њастанд ва онњоро ривоят 

кунед

318

. Чунонки яке аз марKаъњои маъруфи шиъа 

                                                 

317

 . Муслим.  Китобу-л-ња/, њадиси 1218. 

318

 . Кулайнї  аз Муњаммад ибни Њасан ривоят мекунад, ки гуфт: - 

Ба Абу'аъфари Сонї гуфтам: - «Фидоят шавам, машоих ва 
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Шайх Њуррии Омулї ва дигар пешвоёни онњо мегўянд, 

эшон аслан санад надоранд ва ба санад

319

 муро=иат 

намекунанд. Пас чї гуна онњо метавонанд даъво 

кунанд, ки ривоятњои онњо аз ањли байт сањењ ва собит 

аст? Балки дар њаќиќат, мо пайравони итрат ва ањли 

байти Паёмбари Ислом (с) њастем, ки мо њаќќи ањли 

байтро ба =о овардаем ва на дар мавриди онњо ифрот 

карда ва на дар мавриди онњо кўтоњї варзидаем. 

Чунонки Расули акрам (с) фармуд:  

«Дар мавриди ман муболиѓа ва зиёдаравї 

накунед, чунонки насоро дар мавриди Исо писари 

Марям зиёдаравї карданд ва балки бигўед, ки 

бандаи Худо ва Паёмбараш (с)»

320

.                                              

Саввум, имоми итрат ва олими он Алї ибни 

Абутолиб (р) аст ва баъд аз ў аз назари илм ва дониш 

Абдуллоњ ибни Аббос (р) донишманди ин уммат ќарор 

дорад. Абдуллоњ ибни Аббос (р) бовараш ин буд, ки 

пеш аз Алї (р) Абубакр (р)  ва Умар (р)  имоми барњаќ 

будаанд, балки аз худи Алї (р) ба такрор собит 

шудаат, ки гуфт: - 

 «Бењтарин ва бартарини мардум баъд аз 

Паёмбар (с), Абубакр (р) ва Умар (р) аст

321

. 

Ва дар китобњои шиъаён аз ў ривоят шуд, ки гуфт: 

-«Ман агар вазири шумо  бошам, бењтар аз он аст, 

ки амир шумо бошам

322

. Пас Алї (р), ки имоми итрат 

                                                                                                          

уламои мо аз Абу*аъфар ва Абуабдуллоњ ривоят кардаанд ва он 

ваќт ба шиддат такя мешуд ва китобњояшонро аз мо пинњон 

карданд, ваќте мурданд, ин китобњо ба мо расид? Ў гуфт: - Аз 

он китобњо ривоят кунед, он њаќ аст. Ал- Кофї 53/1. 

319

. Хотимату-л-васоил, ки дар он баён шуда, ки исноъашария 

асноде надоранд, ки бар асоси он ривоятњо тасњењ  гарданд ва 

масъалаи аснод баъдан ба ву:уд омадааст. Алфоидатут-тосиъањ. 

320

 . Бухорї, Китобу ањодису-л-анбиёи, боби «Ќавлуллоњи  вазкур 

фил-китоби Маряма. 

321

 . Бухорї. Фазоилу- с- сањоба, боби «Ќавлун-набийи»,  «Лав 

кунту муттахизан халилан», њадиси 3671. 

322

 . Нањ:у-л-балоѓа, сањ.  95, хутбаи  92. 
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- «То ваќте, ки дувоздањ нафар хилофат 

кунанд, кори мардум пеш меравад

341

».  

- «Ин дин њамеша барпо хоњад буд, то он, ки 

дувоздањ халифа бар шумо њукумронї мекунанд 

ва бар њамаи уммат иттифоќ доранд

342

».  

Ва инак, далелњоеро зикр мекунем, ки нишонгари 

ин аст, ки шиъаи исноъашарї (дувоздањимомии 

+аъфарї) дар канори партгоњи њалокат ќарор доранд 

ва ба биное такя мекунанд, ки аз чўби гугирд сохта 

шудааст. 

- Дар њадиси мазкур баён шудааст, ки дин дар 

даврони хилофати онњо бо ќудрат хоњад буд, сипас ин 

ќудрат аз байн меравад. Пас чї замоне дин бо ќудрат 

будааст ва чї замоне дин хор ва заъиф будааст?. 

Шиъа мегўянд, ки дин њаргиз дар хилофати 

халифањои гузашта бо ќудрат набуда, балки аимаи 

(имомон, пешвоёни) онњо аз тарс пинњон будаанд ва 

бо таќия рафтор мекардаанд ва балки мегўянд, ки дар 

даврони Абубакр (р) ва Умар (р)  ва Усмон (р) фасод 

будааст ва аз дидгоњи онњо њатто худи Алї (р) 

натавониста дини воќеъиро ошкор кунад ва ў бар 

таќия амал кардааст, пас натавонист, ки Ќуръони 

воќеъиро берун биёварад ва натавонист аз намози 

таровењ пешгирї кунад ва њамчунин натавонист 

издивоKи муваќќатро ривоK дињад. 

- Дар њадис баён нашуда, ки аима (имомон)  

дувоздањ нафар њастанд, балки њадис хабар медињад, 

ки  дин дар даврони њукумати ин дувоздањ нафар 

пурќудрат хоњад буд. 

         - Имоми мунтазир - Мањдї то ќиёмат њукумат 

мекунад, пас чї замоне ќудрат њаст ва чї ваќте заъф 

аст? 

                                                                                                          

340

 . Њамон манбаъ.  

341

 . Њамон манбаъ.  

342

 . Абудовуд.  Китобу-л-Мањдї, њадиси 4279. 
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- «Дар миёни кушташудагон ба 1усту1ўи ў 

бипардозед». Он гоњ диданд, ки вай кушта шуда ва 

њафт нафар аз кофирони атрофи ў кушта шудаанд. 

Пас њазрати Муњаммад (с) фармуд: «Њафт нафар аз 

кофиронро  кушта, сипас ўро куштаанд, Љулайбиб аз 

ман аст ва ман аз Љулайбиб њастам»

336

. Ва ваќте 

Паёмбар (с) ашъарињоро ёд кард, фармуд: «Ман аз 

онњо њастам ва онњо аз ман њастанд»

337

.  

Пас аз ин, ки Паёмбар (с) дар бораи Алї (р) 

фармуд: -«Ў аз ман аст ва ман аз ў њастам» лозим 

намешавад, ки Алї (р) баъд аз Паёмбар (с) <онишини 

ўст, балки яъне роњи Паёмбар (с) ва роњи Алї (р)  яке 

аст ва Алї (р) аз њазрати Муњаммад  (с) итоъат 

мекунад ва хешованд ва домоди ўст ва Паёмбар (с)-

ро ёрї менамояд ва њаќќи Худовандро адо мекунад ва 

бинобар ин, Расли акрам (с) дар ин маврид  

фармудаааст: «Алї  аз ман аст ва ман аз Алї 

њастам».  

 

Њадиси «Исноъашар» 

 

Ба њадиси «Исноъашар» («Дувоздањгона») зиёд 

истидлол мекунанд. Ин њадис дар «Сањењайн» ва 

ѓайра бо лафзњо ва калимањои мухталифе ривоят 

шудааст: 

- «Дувоздањ амир хоњад буд, ки њама аз Ќурайш 

њастанд

338

». 

- «То дувоздањ халифа, ки њама аз Ќурайш 

њастанд, Ислом  ќудратманд хоњад буд

339

». 

- «Ин дин њамеша бо ќудрат ва устувор хоњад 

буд, то он, ки дувоздањ халифа биёянд

340

». 

                                                 

336

 . Муслим. Китоби «Фазоилу-с- сањоба», њадиси 2472. 

337

 . Муслим.  Китоби «Фазоилу-с-сањоба»,  њадиси 2500. 

338

 . Бухорї.  Китоби ањком, њадиси 7222 ва Муслим,  китоби 

иморат, њадиси 1821. 

339

 . Муслим.  Китоби иморат, њадиси 1821. 
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аст ба фазилати Шайхайн (Абубакр (р) ва Умар (р)) 

иќрор мекунад. 

Чањорум, ин, ки ин њадис мисли фармудаи 

Паёмбари Худо (с), ки фармуд:  

«Ду чизро дар миёни шумо мегузорам, ки агар ба 

он ду чанг бизанед, њаргиз гумроњ намешавед ва он 

ду китоби Худо ва суннати ман аст»

323

. 

Ва њазрати Муњаммад (с) фармуд:  

«Ба суннати ман ва суннати хулафои 

рошидини баъд аз ман тамассук 6ўед, бо дандон 

ба он чанг бизанед»

324

. 

Ва фармуд: 

 «Баъд аз ман ба Абубакр ва Умар иќтидо 

кунед

325

». 

Ва фармуд:  

«Аз рањнамуди Аммор пайравї кунед ва ба 

ончи Ибни Масъуд мегўяд, тамассук би6ўед»

326

.  

Ва ин њаргиз бар имомат далолат намекунад ва 

балки бар он далолат менамояд, ки инњо бар 

рањнамуди Паёмбари Ислом (с) њастанд ва мо мегўем:  

- «Њаргиз итрати (ањли байти)  Паёмбари Ислом 

(с) бар гумроњї иCмоъ намекунанд, вале пайравони 

воќеъии итрати њазрати Муњаммад (с) чї касоне 

њастанд, мо инро дар боло баён кардем. 

ПанCум,  ин ки шиъа ба Аббос

327

 ва фарзандаш 

Абдуллоњ

328

 таъна мезананд ва фарзандони Њасанро 

                                                 

323

 . Њоким. Мустадрак ,  93/1. 

324

 . Абудовуд.  Китобус-суннат, боби «Лузумуссуннати», њадиси  

4607 ва Тирмизї,  Китоби илм, боби  «Мо Eоъа фил-ахзи бис-

суннати»,  њадиси 2676. 

325

 . Тирмизї.  Китоби маноќиб, боби «Маноќиби Абубакр ва 

Умар», њадиси 3663, Ибни МоEа. Ал- Муќадима, боби «Фазоилу 

асњобун-набї»,  86. 

326

 . Тирмизї.  Китоби маноќиб, боби «Маноќиби Абдуллоњ ибни 

Масъуд», њадиси 3805. 

327

 . Кишї. РиEол, сањ.  52. 

328

 . НаEошї. РиEол, 52, Ал-Кофї, 247/1.  
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таъна мезананд ва мегўянд, ки онњо нисбат ба 

фарзанди

329

 Њусайн њасад доштанд ва њамчунин 

фарзандони Њусайнро таъна мезананд, чунонки ба 

Зайд ибни Алї

330

 таъна мезананд ва Иброњим 

бародари Њасани Аскариро

331

 айб@ўї мекунанд. Пас 

инњо дўстдорони Паёмбар (с) ва итрати он њазрати 

Муњаммад (с) нестанд, балки дўстдорони њазрати 

Муњаммад (с) ва итраташ касоне њастанд, ки онњоро 

сутуда ва бузург доштаанд ва њаќќашонро адо 

кардаанд ва дар мавриди онњо кўтоњї накардаанд.  

Шашум, дидгоњи ањли бидъат дидгоње нест, ки 

хостгоњи он табаъият ва пайравї кардан бошад ва 

балки як эњсоси миллигароёнаи форсї аст. Бинобар 

ин, онњо ба Ислом ва куфр нигоњ намекунанд ва балки 

бо ин дидгоњ менигаранд, ки мо форс њастем ва онњо 

араб. Ва умури зерин далеле бар ин воќеъият 

њастанд: 

- Онњо Салмони Форсиро гиромї медоранд ва 

таъзим мекунанд ва чунон ѓулўв мекунанд, ки  

гуфтаанд, ки гўё бар ў вањй  мешавад

332

 ва дигар 

сањобагонро гиромї намедоранд ва фаќат вайро 

таъзим мекунанд, ки ў аз ањли форс аст. 

- Фарзандони Њусайнро таъзим мекунанд ва 

гиромї медоранд, зеро зани Њусайн - Шањрбону 

духтари Яздигирд модари Алї ибни Њусайн буд, 

бинобар ин, мўътаќиданд, ки насл ва нажоди хуб ва 

неки Сосонї бо нажоди Њошимї пайванд хўрдааст ва 

фарзандони Њасанро гиромї намедоранд

333

. 

                                                 

329

 . Ал-Кофї, 155/2. 

330

 . Бињору- л- анвор, 194/46,  ўро муттањам кардаанд, ки шароб 

менўшидааст. 

331

 . Ал-Кофї,  405/1,   ўро муттањам кардаанд, ки фосиќ ва 

шаробхўр будааст. 

332

 . Кишї. РиFол , сањ 21. 

333

 . Бињору-л-анвор,  329/45. 
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- Мегўянд: - «Кисро дар )ањаннам аст ва оташ 

бар ў њаром аст

334

», Чаро?! Зеро ў форс ва 

эронинажод аст. Кисроро таъзим мекунанд ва 

њатто бо он, ки Кисро дар њоли куфр мурдааст, 

мегўянд, ки оташ бар ў њаром аст.  

- Ва яке аз таърихнигорони эронї бо номи 

Ањќоќии Њоирї дар бораи сањобагони Паёмбар (с), ки 

сарзамини Форсро фатњ кардаанд, мегўяд: -«Инњо 

арабњои бодиянишин ва авбошу шањватпараст 

буданд, ки ташнаи иффат ва номуси занони 

форс буданд

335

». 

Сањобагони Паёмбари Ислом (с)-ро ин гуна 

тавсиф мекунанд ва занони форсро, ки ма<усї 

будаанд, чунон васф мекунад ва мегўяд, ки он занон 

бо иффат ва пок будаанд ва дар мавриди сањобагони 

Расули акрам (с) мегўяд, ки онњо ташнаи иффат ва 

номуси занони форсї буданд. Пас масъалаи онњо 

масъалаи Ислом ва куфр ва имомати Алї (р) ё каси 

дигаре нест, балки дидгоњи онњо як дидгоњи 

миллигароёнаи мањз аст.  

 

 «Алї аз ман аст ва ман аз Алї њастам» 

 

Мегўяд, ки Паёмбари Ислом (с) фармуд:  

«Алї аз ман аст  ва ман аз Алї њастам»,  пас ин 

њадис далеле аст, бар ин ки баъд аз њазрати 

Муњаммад  (с)  Алї (р) халифа ва имом аст. Мо чунин 

аќида дорем : 

- «Алї (р) аз Паёмбар (р) аст ва њазрати 

Муњаммад (с) аз Алї (р) аст, яъне Алї аз Паёмбари 

Ислом (с) пайравї мекунад ва ўро ёрї менамояд. 

Бинобар ин, ваќте дар <анги Уњуд Паёмбар (с) 

Љулайбибро наёфт, фармуд: «Нигоњ кунед, ў дар 

куPост?», гуфтанд: -«Мо ўро намебинем», фармуд:    

                                                 

334

 . Бињору- л- анвор,  214/41. 

335

 . Рисолату- л-имон,  323. 
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таъна мезананд ва мегўянд, ки онњо нисбат ба 

фарзанди

329

 Њусайн њасад доштанд ва њамчунин 

фарзандони Њусайнро таъна мезананд, чунонки ба 

Зайд ибни Алї

330

 таъна мезананд ва Иброњим 

бародари Њасани Аскариро

331

 айб@ўї мекунанд. Пас 

инњо дўстдорони Паёмбар (с) ва итрати он њазрати 

Муњаммад (с) нестанд, балки дўстдорони њазрати 

Муњаммад (с) ва итраташ касоне њастанд, ки онњоро 

сутуда ва бузург доштаанд ва њаќќашонро адо 

кардаанд ва дар мавриди онњо кўтоњї накардаанд.  

Шашум, дидгоњи ањли бидъат дидгоње нест, ки 

хостгоњи он табаъият ва пайравї кардан бошад ва 

балки як эњсоси миллигароёнаи форсї аст. Бинобар 

ин, онњо ба Ислом ва куфр нигоњ намекунанд ва балки 

бо ин дидгоњ менигаранд, ки мо форс њастем ва онњо 

араб. Ва умури зерин далеле бар ин воќеъият 

њастанд: 

- Онњо Салмони Форсиро гиромї медоранд ва 

таъзим мекунанд ва чунон ѓулўв мекунанд, ки  

гуфтаанд, ки гўё бар ў вањй  мешавад

332

 ва дигар 

сањобагонро гиромї намедоранд ва фаќат вайро 

таъзим мекунанд, ки ў аз ањли форс аст. 

- Фарзандони Њусайнро таъзим мекунанд ва 

гиромї медоранд, зеро зани Њусайн - Шањрбону 

духтари Яздигирд модари Алї ибни Њусайн буд, 

бинобар ин, мўътаќиданд, ки насл ва нажоди хуб ва 

неки Сосонї бо нажоди Њошимї пайванд хўрдааст ва 

фарзандони Њасанро гиромї намедоранд

333

. 

                                                 

329

 . Ал-Кофї, 155/2. 

330

 . Бињору- л- анвор, 194/46,  ўро муттањам кардаанд, ки шароб 

менўшидааст. 

331

 . Ал-Кофї,  405/1,   ўро муттањам кардаанд, ки фосиќ ва 

шаробхўр будааст. 

332

 . Кишї. РиFол , сањ 21. 

333

 . Бињору-л-анвор,  329/45. 
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- Мегўянд: - «Кисро дар )ањаннам аст ва оташ 

бар ў њаром аст

334

», Чаро?! Зеро ў форс ва 

эронинажод аст. Кисроро таъзим мекунанд ва 

њатто бо он, ки Кисро дар њоли куфр мурдааст, 

мегўянд, ки оташ бар ў њаром аст.  

- Ва яке аз таърихнигорони эронї бо номи 

Ањќоќии Њоирї дар бораи сањобагони Паёмбар (с), ки 

сарзамини Форсро фатњ кардаанд, мегўяд: -«Инњо 

арабњои бодиянишин ва авбошу шањватпараст 

буданд, ки ташнаи иффат ва номуси занони 

форс буданд

335

». 

Сањобагони Паёмбари Ислом (с)-ро ин гуна 

тавсиф мекунанд ва занони форсро, ки ма<усї 

будаанд, чунон васф мекунад ва мегўяд, ки он занон 

бо иффат ва пок будаанд ва дар мавриди сањобагони 

Расули акрам (с) мегўяд, ки онњо ташнаи иффат ва 

номуси занони форсї буданд. Пас масъалаи онњо 

масъалаи Ислом ва куфр ва имомати Алї (р) ё каси 

дигаре нест, балки дидгоњи онњо як дидгоњи 

миллигароёнаи мањз аст.  

 

 «Алї аз ман аст ва ман аз Алї њастам» 

 

Мегўяд, ки Паёмбари Ислом (с) фармуд:  

«Алї аз ман аст  ва ман аз Алї њастам»,  пас ин 

њадис далеле аст, бар ин ки баъд аз њазрати 

Муњаммад  (с)  Алї (р) халифа ва имом аст. Мо чунин 

аќида дорем : 

- «Алї (р) аз Паёмбар (р) аст ва њазрати 

Муњаммад (с) аз Алї (р) аст, яъне Алї аз Паёмбари 

Ислом (с) пайравї мекунад ва ўро ёрї менамояд. 

Бинобар ин, ваќте дар <анги Уњуд Паёмбар (с) 

Љулайбибро наёфт, фармуд: «Нигоњ кунед, ў дар 

куPост?», гуфтанд: -«Мо ўро намебинем», фармуд:    

                                                 

334

 . Бињору- л- анвор,  214/41. 

335

 . Рисолату- л-имон,  323. 
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- «Дар миёни кушташудагон ба 1усту1ўи ў 

бипардозед». Он гоњ диданд, ки вай кушта шуда ва 

њафт нафар аз кофирони атрофи ў кушта шудаанд. 

Пас њазрати Муњаммад (с) фармуд: «Њафт нафар аз 

кофиронро  кушта, сипас ўро куштаанд, Љулайбиб аз 

ман аст ва ман аз Љулайбиб њастам»

336

. Ва ваќте 

Паёмбар (с) ашъарињоро ёд кард, фармуд: «Ман аз 

онњо њастам ва онњо аз ман њастанд»

337

.  

Пас аз ин, ки Паёмбар (с) дар бораи Алї (р) 

фармуд: -«Ў аз ман аст ва ман аз ў њастам» лозим 

намешавад, ки Алї (р) баъд аз Паёмбар (с) <онишини 

ўст, балки яъне роњи Паёмбар (с) ва роњи Алї (р)  яке 

аст ва Алї (р) аз њазрати Муњаммад  (с) итоъат 

мекунад ва хешованд ва домоди ўст ва Паёмбар (с)-

ро ёрї менамояд ва њаќќи Худовандро адо мекунад ва 

бинобар ин, Расли акрам (с) дар ин маврид  

фармудаааст: «Алї  аз ман аст ва ман аз Алї 

њастам».  

 

Њадиси «Исноъашар» 

 

Ба њадиси «Исноъашар» («Дувоздањгона») зиёд 

истидлол мекунанд. Ин њадис дар «Сањењайн» ва 

ѓайра бо лафзњо ва калимањои мухталифе ривоят 

шудааст: 

- «Дувоздањ амир хоњад буд, ки њама аз Ќурайш 

њастанд

338

». 

- «То дувоздањ халифа, ки њама аз Ќурайш 

њастанд, Ислом  ќудратманд хоњад буд

339

». 

- «Ин дин њамеша бо ќудрат ва устувор хоњад 

буд, то он, ки дувоздањ халифа биёянд

340

». 

                                                 

336

 . Муслим. Китоби «Фазоилу-с- сањоба», њадиси 2472. 

337

 . Муслим.  Китоби «Фазоилу-с-сањоба»,  њадиси 2500. 

338

 . Бухорї.  Китоби ањком, њадиси 7222 ва Муслим,  китоби 

иморат, њадиси 1821. 

339

 . Муслим.  Китоби иморат, њадиси 1821. 
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аст ба фазилати Шайхайн (Абубакр (р) ва Умар (р)) 

иќрор мекунад. 

Чањорум, ин, ки ин њадис мисли фармудаи 

Паёмбари Худо (с), ки фармуд:  

«Ду чизро дар миёни шумо мегузорам, ки агар ба 

он ду чанг бизанед, њаргиз гумроњ намешавед ва он 

ду китоби Худо ва суннати ман аст»

323

. 

Ва њазрати Муњаммад (с) фармуд:  

«Ба суннати ман ва суннати хулафои 

рошидини баъд аз ман тамассук 6ўед, бо дандон 

ба он чанг бизанед»

324

. 

Ва фармуд: 

 «Баъд аз ман ба Абубакр ва Умар иќтидо 

кунед

325

». 

Ва фармуд:  

«Аз рањнамуди Аммор пайравї кунед ва ба 

ончи Ибни Масъуд мегўяд, тамассук би6ўед»

326

.  

Ва ин њаргиз бар имомат далолат намекунад ва 

балки бар он далолат менамояд, ки инњо бар 

рањнамуди Паёмбари Ислом (с) њастанд ва мо мегўем:  

- «Њаргиз итрати (ањли байти)  Паёмбари Ислом 

(с) бар гумроњї иCмоъ намекунанд, вале пайравони 

воќеъии итрати њазрати Муњаммад (с) чї касоне 

њастанд, мо инро дар боло баён кардем. 

ПанCум,  ин ки шиъа ба Аббос

327

 ва фарзандаш 

Абдуллоњ

328

 таъна мезананд ва фарзандони Њасанро 

                                                 

323

 . Њоким. Мустадрак ,  93/1. 

324

 . Абудовуд.  Китобус-суннат, боби «Лузумуссуннати», њадиси  

4607 ва Тирмизї,  Китоби илм, боби  «Мо Eоъа фил-ахзи бис-

суннати»,  њадиси 2676. 

325

 . Тирмизї.  Китоби маноќиб, боби «Маноќиби Абубакр ва 

Умар», њадиси 3663, Ибни МоEа. Ал- Муќадима, боби «Фазоилу 

асњобун-набї»,  86. 

326

 . Тирмизї.  Китоби маноќиб, боби «Маноќиби Абдуллоњ ибни 

Масъуд», њадиси 3805. 

327

 . Кишї. РиEол, сањ.  52. 

328

 . НаEошї. РиEол, 52, Ал-Кофї, 247/1.  
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Шайх Њуррии Омулї ва дигар пешвоёни онњо мегўянд, 

эшон аслан санад надоранд ва ба санад

319

 муро=иат 

намекунанд. Пас чї гуна онњо метавонанд даъво 

кунанд, ки ривоятњои онњо аз ањли байт сањењ ва собит 

аст? Балки дар њаќиќат, мо пайравони итрат ва ањли 

байти Паёмбари Ислом (с) њастем, ки мо њаќќи ањли 

байтро ба =о овардаем ва на дар мавриди онњо ифрот 

карда ва на дар мавриди онњо кўтоњї варзидаем. 

Чунонки Расули акрам (с) фармуд:  

«Дар мавриди ман муболиѓа ва зиёдаравї 

накунед, чунонки насоро дар мавриди Исо писари 

Марям зиёдаравї карданд ва балки бигўед, ки 

бандаи Худо ва Паёмбараш (с)»

320

.                                              

Саввум, имоми итрат ва олими он Алї ибни 

Абутолиб (р) аст ва баъд аз ў аз назари илм ва дониш 

Абдуллоњ ибни Аббос (р) донишманди ин уммат ќарор 

дорад. Абдуллоњ ибни Аббос (р) бовараш ин буд, ки 

пеш аз Алї (р) Абубакр (р)  ва Умар (р)  имоми барњаќ 

будаанд, балки аз худи Алї (р) ба такрор собит 

шудаат, ки гуфт: - 

 «Бењтарин ва бартарини мардум баъд аз 

Паёмбар (с), Абубакр (р) ва Умар (р) аст

321

. 

Ва дар китобњои шиъаён аз ў ривоят шуд, ки гуфт: 

-«Ман агар вазири шумо  бошам, бењтар аз он аст, 

ки амир шумо бошам

322

. Пас Алї (р), ки имоми итрат 

                                                                                                          

уламои мо аз Абу*аъфар ва Абуабдуллоњ ривоят кардаанд ва он 

ваќт ба шиддат такя мешуд ва китобњояшонро аз мо пинњон 

карданд, ваќте мурданд, ин китобњо ба мо расид? Ў гуфт: - Аз 

он китобњо ривоят кунед, он њаќ аст. Ал- Кофї 53/1. 

319

. Хотимату-л-васоил, ки дар он баён шуда, ки исноъашария 

асноде надоранд, ки бар асоси он ривоятњо тасњењ  гарданд ва 

масъалаи аснод баъдан ба ву:уд омадааст. Алфоидатут-тосиъањ. 

320

 . Бухорї, Китобу ањодису-л-анбиёи, боби «Ќавлуллоњи  вазкур 

фил-китоби Маряма. 

321

 . Бухорї. Фазоилу- с- сањоба, боби «Ќавлун-набийи»,  «Лав 

кунту муттахизан халилан», њадиси 3671. 

322

 . Нањ:у-л-балоѓа, сањ.  95, хутбаи  92. 

 303 

- «То ваќте, ки дувоздањ нафар хилофат 

кунанд, кори мардум пеш меравад

341

».  

- «Ин дин њамеша барпо хоњад буд, то он, ки 

дувоздањ халифа бар шумо њукумронї мекунанд 

ва бар њамаи уммат иттифоќ доранд

342

».  

Ва инак, далелњоеро зикр мекунем, ки нишонгари 

ин аст, ки шиъаи исноъашарї (дувоздањимомии 

+аъфарї) дар канори партгоњи њалокат ќарор доранд 

ва ба биное такя мекунанд, ки аз чўби гугирд сохта 

шудааст. 

- Дар њадиси мазкур баён шудааст, ки дин дар 

даврони хилофати онњо бо ќудрат хоњад буд, сипас ин 

ќудрат аз байн меравад. Пас чї замоне дин бо ќудрат 

будааст ва чї замоне дин хор ва заъиф будааст?. 

Шиъа мегўянд, ки дин њаргиз дар хилофати 

халифањои гузашта бо ќудрат набуда, балки аимаи 

(имомон, пешвоёни) онњо аз тарс пинњон будаанд ва 

бо таќия рафтор мекардаанд ва балки мегўянд, ки дар 

даврони Абубакр (р) ва Умар (р)  ва Усмон (р) фасод 

будааст ва аз дидгоњи онњо њатто худи Алї (р) 

натавониста дини воќеъиро ошкор кунад ва ў бар 

таќия амал кардааст, пас натавонист, ки Ќуръони 

воќеъиро берун биёварад ва натавонист аз намози 

таровењ пешгирї кунад ва њамчунин натавонист 

издивоKи муваќќатро ривоK дињад. 

- Дар њадис баён нашуда, ки аима (имомон)  

дувоздањ нафар њастанд, балки њадис хабар медињад, 

ки  дин дар даврони њукумати ин дувоздањ нафар 

пурќудрат хоњад буд. 

         - Имоми мунтазир - Мањдї то ќиёмат њукумат 

мекунад, пас чї замоне ќудрат њаст ва чї ваќте заъф 

аст? 

                                                                                                          

340

 . Њамон манбаъ.  

341

 . Њамон манбаъ.  

342

 . Абудовуд.  Китобу-л-Мањдї, њадиси 4279. 
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- Паёмбар (с) фармуд: «Њама аз Ќурайш 

њастанд» ва ба назар намерасад, ки манзури ў  Алї 

(р) ва фарзандонаш будааст, вале агар њатто мегуфт:  

- «Онњо аз фарзандони Исмоил њастанд, шиъа 

иддаъо мекарданд, ки манзури ў (с) аимаи (имомони) 

онњост, зеро аима аз авлоди Исмоил ибни Иброњим 

мебошан»д.  

- Дар «Сањењ»-и Муслим омада: - «Дар уммати 

ман дувоздањ мунофиќ њаст»,  бинобар ин шумора низ  

эътиборе надорад. 

- Ќуръон дар мавриди Паёмбарон (а) ва 

рисолатњояшон сухан гуфта, аммо ишорае ба имомон 

накарда бо ин, ки аз дидгоњи шиъа аз Паёмбарон (а) 

бартар ва муњимтар њастанд. 

- Чаро њазрати Алї (р) Шўроро ќабул кард ва чаро 

Њасан (р)  ба фоидаи Муъовия аз хилофат даст кашид 

ва чаро њамаи аимаашон (имомонашон)  бо халифањо 

байъат кардаанд  ва Њусайн (р)  ба Муъовия байъат 

кард. 

 - Шумо мегўед, ки  дар мавриди хилофати Алї 

(р) насс омада, аммо суханони худи њазрати Алї (р) 

бо ин мухолиф аст, чунонки дар «Нањ$у-л-балоѓа» 

омадааст, ки Алї (р) гуфт: «Агар вазиратон бошам, 

бењтар аз он аст, ки амиратон бошам», оё шуморо 

баъд аз он, ки мусалмон њастед,  ба куфр фармон 

медињад

343

. 

- Ваќте Алї (р) хилофатро ба ўњда гирифт, даъво 

накард, ки нассе дар бораи хилофати ў ву>уд дорад, 

балки гуфт,  ки хилофатро ба ў тањмил кардаанд. 

- Шўро аз они муњо>ирон ва ансор аст, агар њама 

бар касе иттифоќ карданд ва ўро имом номиданд ва 

Худованд онро писандидааст

344

. 

                                                 

343

 . Нањ%ул-балоѓа, сањ.  136. 

344

 . Нањ%ул-балоѓа, сањ . 367. 
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тамассук ба китоби Худо фармон дод ва дар мавриди 

ањли байт супориш ва тавсия кард. Чунонки ќаблан 

дар ривояти Зайд ибни Арќам, ки дар «Сањењ»-и  

Муслим омада, баён шуд, ки њазрати Муњаммад  (с) ба 

тамассук ба китоби Худо ташвиќ кард ва сипас 

фармуд:  

«Дар мавриди ањли байтам шуморо супориш 

мекунам» ва онро се бор такрор кард. Пас он чизе, ки 

Паёмбар (с) ба чанг задан ба он фармон додаст,  

китоби Худост, аммо дар мавриди ањли байт тавсия 

кард, ки мавриди муроъот ќарор бигиранд ва њуќуќе, 

ки Худо ба онњо додаст, ба эшон дода шавад. 

Дар «Сањењ»-и Муслим аз Љобир ривоят шуда 

Паёмбари Ислом (с) дар њаOOулвадоъ фармуд:  

«Дар миёни шумо чизе гузоштаам, ки агар ба 

он чанг бизанед њаргиз гумроњ нахоњед шуд

317

  ва 

он китоби Худост». Пас китоби Худо њамон аст, ки 

агар инсон ба он рўй оварад, њаргиз гумроњ 

намешавад ва дар ин маврид ў  ањли байташро ёд 

накард.  

Дуввум,  хонадони  Расули акрам (с) чї касоне 

будаанд? 

Итрат, яъне ањли байт ва итрати Расули акрам (с) 

њамаи касоне њастанд, ки закот барои онњо њаром 

шудааст, яъне бани Њошим, инњо итрати Паёмбар (с) 

њастанд ва бояд нигоњ кунем, ки шиъа ё ањли суннат 

ба инњо наздиктар њастанд? 

Шиъа дар ривоятњои худ асноде надорад, ки 

ривоятњоро ба Паёмбари Ислом (с) бирасонад ва 

худашон иќрор мекунанд, ки санад надоранд ва фаќат 

ривоятњояшон дар китобњояшон ёфт шуда ва 

гуфтаанд, ки инњо њаќ њастанд ва онњоро ривоят 

кунед

318

. Чунонки яке аз марKаъњои маъруфи шиъа 

                                                 

317

 . Муслим.  Китобу-л-ња/, њадиси 1218. 

318

 . Кулайнї  аз Муњаммад ибни Њасан ривоят мекунад, ки гуфт: - 

Ба Абу'аъфари Сонї гуфтам: - «Фидоят шавам, машоих ва 
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-Гўяндаи шумо рост мегўяд ва агар ѓайр аз инро 

мегуфтед,  мо бо шумо байъат мекардем ва дасти 

Абубакр (р)-ро гирифт ва гуфт: 

 -«Ин ёр ва њамроњи шумост, бо ў байъат 

кунед». 

Он гоњ Умар (р)  бо Абубакр (р) байъат кард ва 

муњоBирон ва ансор бо ў байъат карданд. Ва мегўяд, 

ки  Абубакр (р) болои минбар рафт ва ба мардум 

нигоњ кард ва Зубайрро надид. Мегўяд:  

-«Пас ў Зубайрро садо кард ва Зубайр омад. 

Абубакр (р) гуфт: «Эй писари аммаи Паёмбари Худо 

(с), оё хостї, ки мусалмононро пароканда кунї?».  

 Гуфт: -«Сарзанише нест, эй халифаи Паёмбари 

Худо (с)!» ва бархост ва бо Абубакр (р) байъат кард. 

 Он гоњ Абубакр (р) ба чењрањои мардум нигоњ 

кард ва Алї (р)-ро надид. Бинобар ин, Алї ибни 

Абутолиб (р)-ро ба наздаш даъват кард. Ваќте Алї (р) 

омад, Абубакр (р) ба ў гуфт:  

-«Эй писари амаки Паёмбар ва домодаш! Оё 

мехоњї мусалмононро пароканда кунї?  

Гуфт: -« Љойи сарзанише нест» ва бо Абубакр (р) 

байъат кард

350

. Ва ин њадис ба ривояти Оиша (р) 

зиддияте надорад, зеро Оиша (р) он чї медонист, 

гуфтааст ва Абусаъид тибќи огоњии худаш сухан 

мегўяд ва њар кас огоњиаш бештар бошад, ривояташ 

ба ривояти дигарї бартарї дорад. 

2. Оё хилофати Абубакр (р) бо насс буда 

ё ба василаи Шўро? 

Се ќавл дар бораи Абубакр (р) њаст: 

                                                 

350

 . Ибни Касир дар «Албидояту ван—нињоя»,  306/6 ин ривоятро 

зикр карда ва онро ба Байњаќї нисбат додаст ва аз Њофиз ибни 

Алии Нишопурї ривоят шуда, ки гуфт: «Аз Ибни Хузайма 

шунидам, ки мегуфт: -Муслим Ибни ЊаM о! пеши ман омад ва 

маро аз ин њадис пурсид, ман онро барои ў навиштам ва барои ў 

хондам. Гуфт: -«Ин њадис баробар бо арзиши як шутур аст». 

Гуфтам: - «Бо арзиши як шутур баробар нест,  балки  бо арзиши як 

!уволи тилло баробар аст».  

 305 

- Ал- Баёзї мегўяд: -Алї (р) барои сањобагон 

насси хилофатро баён накард. (Ниг. «Ас-Сиротул 

мустаќим»). 

- Ваќте Муњаммад ибни Абдуллоњ ибни Њасан 

ибни Њасан (Ан- Нафсуз-закияњ) ќиём кард, Имом 

Содиќ (р)  ба фарзандонаш Мўсо ва Абдуллоњ иKоза 

дод, ки ба ў бипайванданд

345

. 

- Маъќул нест, ки бо ин њама ривоятњое, ки шиъа 

дар бораи аима (имомњо) ривоят мекунанд, ин њама 

ривоятњо аз бузургони шиъа пинњон бошад. Ва шиъа 

баъд аз вафоти њар имоме дучори ихтилоф шудаанд, 

ки ин ба таври ќатъї бар ин далолат мекунад, ки ин 

њадисњо баъдњо сохтаву бофта шудаанд. 

-  Вилояти имомон (айимаи атњор)  аз дидгоњи 

шиъа сирри пинњонї ва махфист. Ризо мегўяд:  

- «Вилояти Худост, ки онро ба таври махфї ба 

Љабраил (а) додаст ва Љабраил (а) онро пинњонї ба 

Муњаммад (с) ва Муњаммад (с) онро ба сурати 

пинњонї ба Алї ва Алї ба њар кас, ки хоста 

додааст ва шумо онро пахш ва ошкор мекунед. Чї 

касе суханеро, ки шунида назди худ нигоњ 

доштааст (Ниг.  «Ал- Кофї»). 

-  Сифатњои дувоздањто ва замони онњо:  

- Онњо хилофатро ба ўњда мегиранд. 

- Ислом дар даврони онњо ќудратманд аст. 

- Мардум бар онњо иттифоќ доранд. 

Аз ин сифатњо ње= чиз бар имомони шиъа 

мутобиќат намекунад ва =уз шумораву адад ва боз 

даъвое њаст, ки Њасани Аскарї бе фарзанд мурдааст 

ва имомњо  ёздањ нафаранд, на дувоздањ. 

Инњо таќрибан муњимтарин далелњое њастанд, ки 

ањли шиъа ба он истидлол мекунанд, ки Алї (р)  бояд 

пеш аз Абубакр (р)  ва Умар (р)  Усмон (р) ба имомат 

ва хилофат мерасид ва далелњои дигаре њаст, ки ман 
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ба онњо напардохтам, зеро бар он чї мехоњанд, 

аќалан аз дидгоњи ман далолат надоранд.   

Аз ин 7о маълум мегардад, ки дувоздањ нафар 

амир ё халифае,  ки дар њадиси «Исноъашар» зикр 

гардидаанд, ње7 робита ва алоќамандие ба «аимаи 

атњор»-и шиъа надоранд ва ба ќавли донишманд ва 

мутафаккири бузурги исломї ва шоъири машњури 

форсизабон Мирзо Абдулќодири Бедили Дењлавї: 

 

Исноъашар офтоби маънї буданд,  

Фориѓ зи кусуфу нуќси даъвї буданд.  

Дар :одаи суннати набишон рањ буд,  

Бе кизбу нифоќ :умла суннї буданд. 
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афтодааст, ман дар он аз хайр пойро фаротар 

нагузоштаам ва њар коре, ки Паёмбари Ислом (с) 

дар мавриди ин амвол ан>ом медод, ман онро 

ан>ом медињам». 

Он гоњ Алї (р) ба Абубакр (р) гуфт: -«Шомгоњ биё, 

то бо ту байъат кунам».  

Баъд аз он ваќте Абубакр (р) намози пешинро 

хонд, болои минбар рафт ва Aойгоњи Алї (р)-ро баён 

кард ва узри ўро ба хотири дер кардан дар байъат 

кардан баён кард. Сипас Алї (р) аз Худованди бузург 

ва баландмартаба талаби омурзиш намуд ва ба 

ягонагии Аллоњ таъоло шањодат дод ва њатто Абубакр 

(р)-ро бузург шуморид ва гуфт, ки дер кардани ман 

дар байъат ба  хотири он набуда, ки нисбат ба 

Абубакр (р) њасад дошта бошам ва на ба хотири 

инкори он чї  Худо ба ў додааст, вале мо барои худ 

дар ин амр њаќќе мебинем ва ў бе назари  мо ин корро 

кард ва бинобар ин, ранAидем. Он гоњ мусалмонон аз 

он кори њазрати Алї (р) хушњол шуданд ва гуфтанд,  

ки ба њаќ рањнамуд шудї ва мусалмонон ба ў наздику 

ќарин гардиданд

349

. 

Ва ривояти дигаре ба равшанї гувоњї медињад, ки  

Алї (р) дар њамон оѓози кор бо Абубакр (р) байъат 

кард. Абусаъиди Худрї дар ин бора мегўяд:  

-«Паёмбари Худо (с) вафот кард ва мардум дар 

хонаи Саъд ибни Убода Aамъ шуданд ва Абубакр (р) 

ва Умар (р) њам дар миёни мардум буданд. Он гоњ 

суханрони ансор бархост ва гуфт:  

-«Оё медонед, ки мо ёварони Паёмбари акрам 

(с) њастем, пас њамон тавр ёварони халифаи 

Паёмбар (с) њастем». Он гоњ Умар ибни Хаттоб (р) 

бархост ва гуфт:  
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њамон њолат, ки дар замони Расули акрам (с) буда, 

боќї мегузорам». 

 Бинобар ин, Абубакр (р) чизе аз он ба Фотима 

надод. Фотима (р) аз Абубакр (р) ран>ид ва бо ў ќатъи 

робита кард ва то ваќте вафот кард, бо Абубакр (р) 

сухан нагуфт. Ва Фотима (р)  баъд аз падари 

бузурвораш фаќат шаш моњ зинда буд ва ваќте вафот 

кард, шавњараш Алї (р) ўро шабона дафн кард ва 

Абубакр (р)-ро аз марги Фотима хабар накард ва 

худаш ба ў намози >аноза хонд. Алї (р) дар даврони 

њаёти Фотима (р) пеши мардум >ойгоњи хоссе дошт ва 

баъд аз вафоти ў дар ин амр таѓйирот омад. Бинобар 

ин, ў бо Абубакр (р) мусолиња намуд ва байъат кард 

ва пас аз ба шањодат расонидани  Умар (р)  чанд моњ  

аз байъат кардан бо Усмон (р) саркашї мекард. 

Бинобар ин, баъд аз вафоти Фотима касеро пеши 

Абубакр (р) фиристод ва гуфт: -«Пеши мо биё ва касе 

њамроњи ту набошад». Алї (р) дўст намедошт, ки Умар 

(р) њузур дошта бошад. Умар гуфт: «Не,  савганд ба 

Худо, танњо пеши онњо нарав».  

Абубакр (р) гуфт:  

-«Онњо бо ман чї кор мекунанд, савганд ба 

Худо, ки пеши онњо меравам» ва Абубакр (р) бар 

назди эшон рафт.  Алї (р)  баъд аз њамду ситоиш 

гуфт:  

-«Мо фазл ва маќоми туро медонем ва 

хайреро, ки Худо ба ту дода ба хотири он бо ту 

њасудї намекунем, вале ту бе машварати мо корро 

анBом додї ва мо ба хотири хешовандї ва 

наздикиамон ба Паёмбар (с) барои худ њаќќе 

медидем».  

Он гоњ чашмони Абубакр (р) пур аз ашк шуданд ва 

ваќте Абубакр (р) забон ба сухан кушод ва  гуфт: 

 -«Савганд ба Худо, хешовандии Паёмбар (с) 

бароям писандидатар ва муњимтар аз он аст, ки 

хешовандони худамро риъоят карда бошам,  аммо 

ихтилофе, ки дар бораи амвол миёни ману шумо 
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Пурсишњо ва посухњо 

 

1. Мавќеъгирии Алї (р) дар баробари байъат 

бо Абубакр (р) чї гуна буд? Ва  оё дуруст аст, ки ў 

худашро аз Абубакр (р) ба хилофат авлотар 

медонист? 

Бояд гуфт, ки пас аз он ки воќеъаи Саќифа пеш 

омад ва бо Абубакр (р) байъат шуд ва њамон тавр, ки 

Умар (р) гуфт, ки бе омодагї анCом шуд, Алї ибни 

Абутолиб (р) ранCид, зеро ў дар Шўро њузур надошт 

ва ё ин ки мўътаќид буд, ки ў ба хилофат сазовортар 

аст. 

Ин ду эњтимол њастанд. Аввал ин ки назари Алї 

бини Абутолиб (р) ин буд, ки ў аз Абубакр (р) ба 

хилофат сазовортар аст. Дуввум, ин ки ў назараш ин 

буд, ки ў бояд дар Шўро њузур медошт. Бояд бубинем, 

ки кадом эњтимол дурустар аст. Он чї сањењтар 

маълум мешавад ин аст, ки Алї (р) мехост њангоми 

машварат барои таъйини халифа ў њузур медошт, на 

ин ки ў мехост халифа бошад. Ва ба ду далел мо инро 

бартарї медињем: 

Аввал,  яке ин ки онњо бар хилофати Абубакр (р) 

гўё иттифоќ карда буданд ва онро ќабул карда 

буданд, зеро Паёмбари Ислом (с) ба њангоми 

бемориаш Абубакр (р)-ро  ба унвони имоми намоз 

мусалмонон муќаррар кард ва дар он замон фаќат 

имом ва њокими мусалмонон пешнамоз   мешуд. Ваќте 

њазрати Муњаммад  (с) фармуд:  

«Ба Абубакр бигўед, ки имоми намози  мардум 

шавад»,  ба ў (с) гуфтанд: -« Ў марди нармдил аст». 

Паёмбар (с) дуввумбора  гуфт:  
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- «Ба Абубакр бигўед, то имоми намози  

мардум шавад

346

». 

Ва дар ривояте аз Оиша (р) ривоят шуда, ки ваќте 

зане пеши Паёмбари Ислом (с) омад ва аз ў масъалае 

пурсид ва ба он њазрат (с) гуфт: 

- «Агар дар соли оянда омадам ва Шуморо 

наёфтам», фармуд:  

«Пеши Абубакр (р) бирав»

347

. 

Ва дар Бухорї ва Муслим ривоят шуда, ки 

Паёмбари Ислом (с) ба Оиша (р) фармуд: 

 «Ќаламу коѓазе биёвар, то барои падарат 

бинависам, метарсам, ки орзукунандае тамаъи 

онро бикунад ва Худо ва Паёмбараш ва мўъминон 

<уз Абубакр касеро ќабул намекунанд»

348

.  

Инњо баъзе аз њадисњо њастанд, ки ошкоро баён 

медоранд, ки Абубакр (р) аз дигарон ба хилофат 

авлотар будааст. 

Дуввум, ин, ки Алї (р) худаш айёми хилофати худ 

мегуфт: -  

«Њар кас маро бар Абубакр (р)  ва Умар (р) 

бартар ќарор дињад, ўро ба <азои ифтиро шаллоќ 

мезанам».  

Пас Алї (р) худашро аз Абубакр (р)  ва Умар (р) 

бартар намедонист. Њамчунин дар «Сањењ»-и  Бухорї 

аз ў ривоят шуда, ки ваќте писараш Муњаммад ибни 

Њанафия аз вай пурсид, ки баъд аз Паёмбари Ислом 

(с) бењтарини мардум чї касест? Гуфт: - «Абубакр 

(р)». Муњаммад гуфт: -«Баъд шумо?». Гуфт: - «Баъд 

аз ў Умар (р)». Гуфт:-  Баъд аз ў шумо њастед?» 

Мегўяд, ки  тарсидам бигўяд: - «Усмон (р)» ва ў 

фармуд: -«Ман марде аз мусалмонон њастам».  
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Пас Алї (р) худашро аз Абубакр (р)  ва Умар (р) 

бартар намедонист. Бинобар ин, ваќте Абубакр (р) 

Умар (р)-ро ба унвони >онишини худ таъйин  кард, 

Алї (р) наран>ид, балки ќабул кард. Њамчунин ваќте 

Умар (р) баъд аз худ Шўрое ташкил дод, Алї (р) 

нагуфт, ки ман аз њама ба хилофат авлотар њастам, 

балки пазируфт.  

Пас ран>идани Алї дар бораи байъати Абубакр 

ба хотири хилофат набуд, балки чун дар Шўро њузур 

наёфта буд, ран>ид, яъне мегуфт:  

- «Чї гуна набояд дар Шўро њузур дошта 

бошам» ва њол он, ки ў њаќ дошт. Аммо чунон ки 

гуфтем, байъати Абубакр (р) ба таври ногањонї ан>ом 

шуд, чунонки Умар (р) гуфт: -«Он ба сурати ногањонї 

ан>ом шуд». Пас танњо Алї (р) набуд, ки дар таъйини 

халифаи баъд аз Паёмбари Ислом (с) њузур надошт, 

балки Зубайр (р)  ва Талња (р)  ва Саъд ибни 

Абуваќќос (р)  ва бузургони асњоб (сањобагон)   низ 

њузур надоштанд ва аз муњо>ирон фаќат Умар (р),  

Абубакр (р)  ва Абуубайда њузур доштанд. Аз ансор 

фаќат баъзењо,  монанди Њабоб ибни Мунзар ва Саъд 

ибни Убода ва касони дигаре њузур доштанд. 

Ва њадиси дигаре њаст, ки масъаларо бештар 

равшан мекунад. Бухорї дар «Сањењ»-и худ аз Оиша 

(р) ривоят мекунад, ки Фотима (р) духтари Паёмбар (с) 

касеро пеши Абубакр (р) фиристод ва мероси ба 

>оймонда аз Паёмбар (с)-ро хостор шуд ва 

ѓаниматњое, ки дар Мадина ба Расули акрам (с)  

расида буд ва замини мавзеъи Фадак ва 

боќимондањои хумси >анги Хайбарро ба унвони 

мероси падараш талаб кард. Абубакр (р) гуфт:  

- Паёмбари Худо (с) мефармуд:  

- «Аз мо мерос бурда намешавад, он чї мо аз 

худ ба >о гузоштаем, садаќа аст». Оли Муњаммад аз 

ин мол мехўрад ва савганд ба Худо, ки ман чизе аз 

садаќаи Паёмбар (с)-ро таѓйир намедињам ва онро ба 
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- «Ба Абубакр бигўед, то имоми намози  

мардум шавад

346

». 

Ва дар ривояте аз Оиша (р) ривоят шуда, ки ваќте 

зане пеши Паёмбари Ислом (с) омад ва аз ў масъалае 

пурсид ва ба он њазрат (с) гуфт: 

- «Агар дар соли оянда омадам ва Шуморо 

наёфтам», фармуд:  

«Пеши Абубакр (р) бирав»

347

. 

Ва дар Бухорї ва Муслим ривоят шуда, ки 

Паёмбари Ислом (с) ба Оиша (р) фармуд: 

 «Ќаламу коѓазе биёвар, то барои падарат 

бинависам, метарсам, ки орзукунандае тамаъи 

онро бикунад ва Худо ва Паёмбараш ва мўъминон 

<уз Абубакр касеро ќабул намекунанд»

348

.  

Инњо баъзе аз њадисњо њастанд, ки ошкоро баён 

медоранд, ки Абубакр (р) аз дигарон ба хилофат 

авлотар будааст. 

Дуввум, ин, ки Алї (р) худаш айёми хилофати худ 

мегуфт: -  

«Њар кас маро бар Абубакр (р)  ва Умар (р) 

бартар ќарор дињад, ўро ба <азои ифтиро шаллоќ 

мезанам».  

Пас Алї (р) худашро аз Абубакр (р)  ва Умар (р) 

бартар намедонист. Њамчунин дар «Сањењ»-и  Бухорї 

аз ў ривоят шуда, ки ваќте писараш Муњаммад ибни 

Њанафия аз вай пурсид, ки баъд аз Паёмбари Ислом 

(с) бењтарини мардум чї касест? Гуфт: - «Абубакр 

(р)». Муњаммад гуфт: -«Баъд шумо?». Гуфт: - «Баъд 

аз ў Умар (р)». Гуфт:-  Баъд аз ў шумо њастед?» 

Мегўяд, ки  тарсидам бигўяд: - «Усмон (р)» ва ў 

фармуд: -«Ман марде аз мусалмонон њастам».  
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Пас Алї (р) худашро аз Абубакр (р)  ва Умар (р) 

бартар намедонист. Бинобар ин, ваќте Абубакр (р) 

Умар (р)-ро ба унвони >онишини худ таъйин  кард, 

Алї (р) наран>ид, балки ќабул кард. Њамчунин ваќте 

Умар (р) баъд аз худ Шўрое ташкил дод, Алї (р) 

нагуфт, ки ман аз њама ба хилофат авлотар њастам, 

балки пазируфт.  

Пас ран>идани Алї дар бораи байъати Абубакр 

ба хотири хилофат набуд, балки чун дар Шўро њузур 

наёфта буд, ран>ид, яъне мегуфт:  

- «Чї гуна набояд дар Шўро њузур дошта 

бошам» ва њол он, ки ў њаќ дошт. Аммо чунон ки 

гуфтем, байъати Абубакр (р) ба таври ногањонї ан>ом 

шуд, чунонки Умар (р) гуфт: -«Он ба сурати ногањонї 

ан>ом шуд». Пас танњо Алї (р) набуд, ки дар таъйини 

халифаи баъд аз Паёмбари Ислом (с) њузур надошт, 

балки Зубайр (р)  ва Талња (р)  ва Саъд ибни 

Абуваќќос (р)  ва бузургони асњоб (сањобагон)   низ 

њузур надоштанд ва аз муњо>ирон фаќат Умар (р),  

Абубакр (р)  ва Абуубайда њузур доштанд. Аз ансор 

фаќат баъзењо,  монанди Њабоб ибни Мунзар ва Саъд 

ибни Убода ва касони дигаре њузур доштанд. 

Ва њадиси дигаре њаст, ки масъаларо бештар 

равшан мекунад. Бухорї дар «Сањењ»-и худ аз Оиша 

(р) ривоят мекунад, ки Фотима (р) духтари Паёмбар (с) 

касеро пеши Абубакр (р) фиристод ва мероси ба 

>оймонда аз Паёмбар (с)-ро хостор шуд ва 

ѓаниматњое, ки дар Мадина ба Расули акрам (с)  

расида буд ва замини мавзеъи Фадак ва 

боќимондањои хумси >анги Хайбарро ба унвони 

мероси падараш талаб кард. Абубакр (р) гуфт:  

- Паёмбари Худо (с) мефармуд:  

- «Аз мо мерос бурда намешавад, он чї мо аз 

худ ба >о гузоштаем, садаќа аст». Оли Муњаммад аз 

ин мол мехўрад ва савганд ба Худо, ки ман чизе аз 

садаќаи Паёмбар (с)-ро таѓйир намедињам ва онро ба 
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њамон њолат, ки дар замони Расули акрам (с) буда, 

боќї мегузорам». 

 Бинобар ин, Абубакр (р) чизе аз он ба Фотима 

надод. Фотима (р) аз Абубакр (р) ран>ид ва бо ў ќатъи 

робита кард ва то ваќте вафот кард, бо Абубакр (р) 

сухан нагуфт. Ва Фотима (р)  баъд аз падари 

бузурвораш фаќат шаш моњ зинда буд ва ваќте вафот 

кард, шавњараш Алї (р) ўро шабона дафн кард ва 

Абубакр (р)-ро аз марги Фотима хабар накард ва 

худаш ба ў намози >аноза хонд. Алї (р) дар даврони 

њаёти Фотима (р) пеши мардум >ойгоњи хоссе дошт ва 

баъд аз вафоти ў дар ин амр таѓйирот омад. Бинобар 

ин, ў бо Абубакр (р) мусолиња намуд ва байъат кард 

ва пас аз ба шањодат расонидани  Умар (р)  чанд моњ  

аз байъат кардан бо Усмон (р) саркашї мекард. 

Бинобар ин, баъд аз вафоти Фотима касеро пеши 

Абубакр (р) фиристод ва гуфт: -«Пеши мо биё ва касе 

њамроњи ту набошад». Алї (р) дўст намедошт, ки Умар 

(р) њузур дошта бошад. Умар гуфт: «Не,  савганд ба 

Худо, танњо пеши онњо нарав».  

Абубакр (р) гуфт:  

-«Онњо бо ман чї кор мекунанд, савганд ба 

Худо, ки пеши онњо меравам» ва Абубакр (р) бар 

назди эшон рафт.  Алї (р)  баъд аз њамду ситоиш 

гуфт:  

-«Мо фазл ва маќоми туро медонем ва 

хайреро, ки Худо ба ту дода ба хотири он бо ту 

њасудї намекунем, вале ту бе машварати мо корро 

анBом додї ва мо ба хотири хешовандї ва 

наздикиамон ба Паёмбар (с) барои худ њаќќе 

медидем».  

Он гоњ чашмони Абубакр (р) пур аз ашк шуданд ва 

ваќте Абубакр (р) забон ба сухан кушод ва  гуфт: 

 -«Савганд ба Худо, хешовандии Паёмбар (с) 

бароям писандидатар ва муњимтар аз он аст, ки 

хешовандони худамро риъоят карда бошам,  аммо 

ихтилофе, ки дар бораи амвол миёни ману шумо 
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Пурсишњо ва посухњо 

 

1. Мавќеъгирии Алї (р) дар баробари байъат 

бо Абубакр (р) чї гуна буд? Ва  оё дуруст аст, ки ў 

худашро аз Абубакр (р) ба хилофат авлотар 

медонист? 

Бояд гуфт, ки пас аз он ки воќеъаи Саќифа пеш 

омад ва бо Абубакр (р) байъат шуд ва њамон тавр, ки 

Умар (р) гуфт, ки бе омодагї анCом шуд, Алї ибни 

Абутолиб (р) ранCид, зеро ў дар Шўро њузур надошт 

ва ё ин ки мўътаќид буд, ки ў ба хилофат сазовортар 

аст. 

Ин ду эњтимол њастанд. Аввал ин ки назари Алї 

бини Абутолиб (р) ин буд, ки ў аз Абубакр (р) ба 

хилофат сазовортар аст. Дуввум, ин ки ў назараш ин 

буд, ки ў бояд дар Шўро њузур медошт. Бояд бубинем, 

ки кадом эњтимол дурустар аст. Он чї сањењтар 

маълум мешавад ин аст, ки Алї (р) мехост њангоми 

машварат барои таъйини халифа ў њузур медошт, на 

ин ки ў мехост халифа бошад. Ва ба ду далел мо инро 

бартарї медињем: 

Аввал,  яке ин ки онњо бар хилофати Абубакр (р) 

гўё иттифоќ карда буданд ва онро ќабул карда 

буданд, зеро Паёмбари Ислом (с) ба њангоми 

бемориаш Абубакр (р)-ро  ба унвони имоми намоз 

мусалмонон муќаррар кард ва дар он замон фаќат 

имом ва њокими мусалмонон пешнамоз   мешуд. Ваќте 

њазрати Муњаммад  (с) фармуд:  

«Ба Абубакр бигўед, ки имоми намози  мардум 

шавад»,  ба ў (с) гуфтанд: -« Ў марди нармдил аст». 

Паёмбар (с) дуввумбора  гуфт:  
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ба онњо напардохтам, зеро бар он чї мехоњанд, 

аќалан аз дидгоњи ман далолат надоранд.   

Аз ин 7о маълум мегардад, ки дувоздањ нафар 

амир ё халифае,  ки дар њадиси «Исноъашар» зикр 

гардидаанд, ње7 робита ва алоќамандие ба «аимаи 

атњор»-и шиъа надоранд ва ба ќавли донишманд ва 

мутафаккири бузурги исломї ва шоъири машњури 

форсизабон Мирзо Абдулќодири Бедили Дењлавї: 

 

Исноъашар офтоби маънї буданд,  

Фориѓ зи кусуфу нуќси даъвї буданд.  

Дар :одаи суннати набишон рањ буд,  

Бе кизбу нифоќ :умла суннї буданд. 
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афтодааст, ман дар он аз хайр пойро фаротар 

нагузоштаам ва њар коре, ки Паёмбари Ислом (с) 

дар мавриди ин амвол ан>ом медод, ман онро 

ан>ом медињам». 

Он гоњ Алї (р) ба Абубакр (р) гуфт: -«Шомгоњ биё, 

то бо ту байъат кунам».  

Баъд аз он ваќте Абубакр (р) намози пешинро 

хонд, болои минбар рафт ва Aойгоњи Алї (р)-ро баён 

кард ва узри ўро ба хотири дер кардан дар байъат 

кардан баён кард. Сипас Алї (р) аз Худованди бузург 

ва баландмартаба талаби омурзиш намуд ва ба 

ягонагии Аллоњ таъоло шањодат дод ва њатто Абубакр 

(р)-ро бузург шуморид ва гуфт, ки дер кардани ман 

дар байъат ба  хотири он набуда, ки нисбат ба 

Абубакр (р) њасад дошта бошам ва на ба хотири 

инкори он чї  Худо ба ў додааст, вале мо барои худ 

дар ин амр њаќќе мебинем ва ў бе назари  мо ин корро 

кард ва бинобар ин, ранAидем. Он гоњ мусалмонон аз 

он кори њазрати Алї (р) хушњол шуданд ва гуфтанд,  

ки ба њаќ рањнамуд шудї ва мусалмонон ба ў наздику 

ќарин гардиданд

349

. 

Ва ривояти дигаре ба равшанї гувоњї медињад, ки  

Алї (р) дар њамон оѓози кор бо Абубакр (р) байъат 

кард. Абусаъиди Худрї дар ин бора мегўяд:  

-«Паёмбари Худо (с) вафот кард ва мардум дар 

хонаи Саъд ибни Убода Aамъ шуданд ва Абубакр (р) 

ва Умар (р) њам дар миёни мардум буданд. Он гоњ 

суханрони ансор бархост ва гуфт:  

-«Оё медонед, ки мо ёварони Паёмбари акрам 

(с) њастем, пас њамон тавр ёварони халифаи 

Паёмбар (с) њастем». Он гоњ Умар ибни Хаттоб (р) 

бархост ва гуфт:  

                                                 

349

 . Бухорї. Китобу-л-маѓози, боби «Ѓазваи Хайбар», њадиси 4240-

4241.  
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-Гўяндаи шумо рост мегўяд ва агар ѓайр аз инро 

мегуфтед,  мо бо шумо байъат мекардем ва дасти 

Абубакр (р)-ро гирифт ва гуфт: 

 -«Ин ёр ва њамроњи шумост, бо ў байъат 

кунед». 

Он гоњ Умар (р)  бо Абубакр (р) байъат кард ва 

муњоBирон ва ансор бо ў байъат карданд. Ва мегўяд, 

ки  Абубакр (р) болои минбар рафт ва ба мардум 

нигоњ кард ва Зубайрро надид. Мегўяд:  

-«Пас ў Зубайрро садо кард ва Зубайр омад. 

Абубакр (р) гуфт: «Эй писари аммаи Паёмбари Худо 

(с), оё хостї, ки мусалмононро пароканда кунї?».  

 Гуфт: -«Сарзанише нест, эй халифаи Паёмбари 

Худо (с)!» ва бархост ва бо Абубакр (р) байъат кард. 

 Он гоњ Абубакр (р) ба чењрањои мардум нигоњ 

кард ва Алї (р)-ро надид. Бинобар ин, Алї ибни 

Абутолиб (р)-ро ба наздаш даъват кард. Ваќте Алї (р) 

омад, Абубакр (р) ба ў гуфт:  

-«Эй писари амаки Паёмбар ва домодаш! Оё 

мехоњї мусалмононро пароканда кунї?  

Гуфт: -« Љойи сарзанише нест» ва бо Абубакр (р) 

байъат кард

350

. Ва ин њадис ба ривояти Оиша (р) 

зиддияте надорад, зеро Оиша (р) он чї медонист, 

гуфтааст ва Абусаъид тибќи огоњии худаш сухан 

мегўяд ва њар кас огоњиаш бештар бошад, ривояташ 

ба ривояти дигарї бартарї дорад. 

2. Оё хилофати Абубакр (р) бо насс буда 

ё ба василаи Шўро? 

Се ќавл дар бораи Абубакр (р) њаст: 

                                                 

350

 . Ибни Касир дар «Албидояту ван—нињоя»,  306/6 ин ривоятро 

зикр карда ва онро ба Байњаќї нисбат додаст ва аз Њофиз ибни 

Алии Нишопурї ривоят шуда, ки гуфт: «Аз Ибни Хузайма 

шунидам, ки мегуфт: -Муслим Ибни ЊаM о! пеши ман омад ва 

маро аз ин њадис пурсид, ман онро барои ў навиштам ва барои ў 

хондам. Гуфт: -«Ин њадис баробар бо арзиши як шутур аст». 

Гуфтам: - «Бо арзиши як шутур баробар нест,  балки  бо арзиши як 

!уволи тилло баробар аст».  
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- Ал- Баёзї мегўяд: -Алї (р) барои сањобагон 

насси хилофатро баён накард. (Ниг. «Ас-Сиротул 

мустаќим»). 

- Ваќте Муњаммад ибни Абдуллоњ ибни Њасан 

ибни Њасан (Ан- Нафсуз-закияњ) ќиём кард, Имом 

Содиќ (р)  ба фарзандонаш Мўсо ва Абдуллоњ иKоза 

дод, ки ба ў бипайванданд

345

. 

- Маъќул нест, ки бо ин њама ривоятњое, ки шиъа 

дар бораи аима (имомњо) ривоят мекунанд, ин њама 

ривоятњо аз бузургони шиъа пинњон бошад. Ва шиъа 

баъд аз вафоти њар имоме дучори ихтилоф шудаанд, 

ки ин ба таври ќатъї бар ин далолат мекунад, ки ин 

њадисњо баъдњо сохтаву бофта шудаанд. 

-  Вилояти имомон (айимаи атњор)  аз дидгоњи 

шиъа сирри пинњонї ва махфист. Ризо мегўяд:  

- «Вилояти Худост, ки онро ба таври махфї ба 

Љабраил (а) додаст ва Љабраил (а) онро пинњонї ба 

Муњаммад (с) ва Муњаммад (с) онро ба сурати 

пинњонї ба Алї ва Алї ба њар кас, ки хоста 

додааст ва шумо онро пахш ва ошкор мекунед. Чї 

касе суханеро, ки шунида назди худ нигоњ 

доштааст (Ниг.  «Ал- Кофї»). 

-  Сифатњои дувоздањто ва замони онњо:  

- Онњо хилофатро ба ўњда мегиранд. 

- Ислом дар даврони онњо ќудратманд аст. 

- Мардум бар онњо иттифоќ доранд. 

Аз ин сифатњо ње= чиз бар имомони шиъа 

мутобиќат намекунад ва =уз шумораву адад ва боз 

даъвое њаст, ки Њасани Аскарї бе фарзанд мурдааст 

ва имомњо  ёздањ нафаранд, на дувоздањ. 

Инњо таќрибан муњимтарин далелњое њастанд, ки 

ањли шиъа ба он истидлол мекунанд, ки Алї (р)  бояд 

пеш аз Абубакр (р)  ва Умар (р)  Усмон (р) ба имомат 

ва хилофат мерасид ва далелњои дигаре њаст, ки ман 

                                                 

345

 . Маќотилу-т-толибин, сањ.  244. 
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Ќавли аввал: -«Бо насси равшан аз Паёмбар (с) 

собит шуда, ки халифаи баъд аз ў (с) Абубакр (р) аст». 

Ќавли дуввум: -«Бо насси ѓайри сарењ ба 

хилофати Абубакр (р) ишора шудааст, чунон ки 

Паёмбар (с) дар посухи зане, ки ба ў (с) гуфт, ки «агар 

омадам ва Шуморо наёфтам», фармуд: - «Пеши 

Абубакр (р) бирав». 

Ќавли саввум: - «Бо Шўро Абубакр (р) ба хилофат 

расид». 

Ба назари муаллифи ин сатрњо бо насси ѓайри 

сарењ ба хилофати Абубакр (р) ишора шудааст. 

3. Оё китоби равшан ва сарењ дар бораи  

таърихи Ислом њаст? 

Дар мавриди ин даврон аз таърихи Ислом китоби 

«Ал-ъавосиму минал-ќавосими»  асари Абубакр 

ибни Арабї  китоби хубест ва ин китоб ривоятњои 

сањењро интихоб карда ва заъфи баъзе аз ривоятњоро 

баён намудааст. Аммо китобе бошад, ки ин 

масъалањоро тањќиќ кунад, вуPуд надорад, вале Ибни 

Касир ва Зањабї гоње дар мавриди баъзе аз ривоятњо 

сухан мегўянд ва заъифи онро баён мекунанд. Вале 

Имом Табарї бисёр кам дар мавриди ривояте сухан 

мегўяд, балки ў фаќат наќл карда ва Pамъоварї 

кардааст ва китоби Имом Табарї тањќиќ нашуда ва 

њадисњои он тахриP нашудаанд. Аммо китобе њаст, ки 

ривоятњои Абумихнафро аз «Таърихи Табарї» 

хулоса карда, ки Яњё ибни Яњё аст ва китоби дигаре 

ба номи «Тањќиќу мавоќифу-с-сањбињи минал-

фитани мин «Таърихи- т-Табарийи» аз Муњаммади 

Мањзун аст.Ва аз китобњои хуб дар ин мавзўъ метавон 

ба китоби «Ал-Хилофату-р-рошида» аз Яњё ибни Яњё 

ва китоби «МинњоCу-с-суннатун-набавияти» аз 

Шайхулислом ибни Таймия ишора кард. 

    4.  Маънии ин ки Паёмбари Ислом (с) ба 

Оиша (р) фармуд: «Шумо њамроњони Юсуф 

њастед»,  чист?  
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Ваќте Паёмбар (с) фармуд: «Ба Абубакр (р) 

бигўед: «То имоми намози мардум шавад», Оиша (р) 

гуфт: -«Абубакр (р) марди нармдиле њаст, ваќте 

ќироъат бикунад, мардум азбаски ў гиря мекунад, 

садояшро намешунаванд. Паёмбар (с) фармуд: -

«Шумо њамроњони Юсуф (а) њастед» ба Абубакр (р) 

бигўед, ки имоми намозњои  мардум шавад», ишора 

намуд ба он чї зани подшоњи Миср кард. Худованди 

мутаъол дар Ќуръони карим мефармояд:  

«Фаламмо самиъат бимакрињинна арсалат 

ъалайњинна ва аътадат лањунна муттакаан ва отат 

кулла воњидатим минњунна сиккинан ва 

ќолатихру5 ъалайњинна,фаламмо раанању 

акбарнању ва ќаттаъна айдияњунна ва ќулна њоша 

лиллоњи мо њозо башаран. ин њозо илло малкун 
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«Њангоме, ки (њамсари Азиз, яъне Зулайхо) аз 

фикри онњо бохабар шуд, ба суроѓашон фиристод 
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болишти (гаронбањо ва ма?лиси бошукўње) фароњам 
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ма5лиси онњо шав». Њангоме ки чашмашон ба ў 

афтод, ўро бисёр бузург (ва зебо) шумурданд ва 
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                                   (Сураи Юсуф, ояти 31) 
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фарзандашро Абубакр гузошт

359

 ва Алї ибни Њусайн 

ибни Алї (р)  писарашро Умар номид, Мўсо ибни 

Љаъфар номњои Умар ва Оишаро бар фарзандонаш 

гузошт. Њамаи ин далелњо аз он гувоњї медињад, ки 

ањли байти Расулуллоњ  (с) ва  сањобагони Паёмбари 

Ислом (с) њамдигарро њурмату эњтиром мекарданд ва 

дар байни онњо бадбинї ва душманї набуд. Яке аз 

бењтарин асарњо дар ин мавзўъ китоби «Аш-шиъа ва 

ањлу- л -байт»-и Эњсони Илоњии Зањир аст

360

, ки 

метавонед барои гирифтани маълумоти бештар ба он 

муроNиъат кунед.  Валлоњу аълам.   

  

Ва саллаллоњу ъало набийино Муњаммадин ва 

ало олињи ва асњобињи а6маъин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

359

 . Сияри иъломун-нубало, 279/3. 

360. Аш-шиъа ва ањлул-байт, 140-144. 
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-«Ту мегўї Абубакр (р) марди нармдил аст ва 

манзурат ин нест, ки ў нармдил аст, балки ту чизи 

дигаре мехоњї».  

Пас Паёмбар (с) эњсос кард, ки Оиша (р) фаќат 

манзураш ин нест, ки Абубакр (р) нармдил аст ва 

Оиша (р) худаш мегўяд, ки метарсидам, ки мардум 

падарамро фоли бад (бетолеъќадам) бигиранд ва ба 

сабаби ў гунањкор шавам

351

. Пас маънии њаќиќии 

суханони модари мўъминон – Оиша (р)-ро  њазрати 

Муњаммад  (с) фањмид, бинобар ин, ба тариќи талмењ  

гуфт: - «Шумо њамроњони Юсуф њастед». 

5- Оё дуруст аст, ки Паёмбари Ислом (с) 

Абубакр (р) - ро бо сураи Бароат фиристод ва 

вайро амири мардум дар њаI кард, сипас ўро 

баргардонид ва Алї (р)-ро дар Iойи ў ќарор дод? 

Аввалан, Расули акрам (с) Алї (р)-ро ба унвони 

амири њаK нафиристод, балки дар соли нўњуми њиKрї  

амири мардум дар њаK Абубакр (р) буд ва ваќте Алї 

(р) пеши Абубакр (р) омад, Абубакр (р) аз ў пурсид, ки 

пайравї мекунї ё амир њастї? Гуфт: -«Пайравї 

мекунам». 

 Њамаи ќазия ин аст, ки Расули акрам (с) бо 

кофирони Макка ањду паймон дошт ва Худованди 

мутаъол ба ў фармон дод, ки ањди онњоро барояшон 

боз гардонад ва аз онњо изњори безорї кунад. 

Худованди мутаъол мефармояд:    

 «Бароатун миналлоњи ва расулињи 

илаллазина ъоњадтум минал-мушрикина, фасињу 

фил-арзи арбаъата ашњурин ваъламу аннакум 

ѓайру муъIизиллоњи ва анналлоња мухзил-

кофирина. Ва азонум минналлоњи ва расулињи 

илан-носи явмал-њаIIил-акбари анналлоња бариун 

минал-мушрикина ва расулуњу, фаин тубтум 

фањува хайрун лакум ва ин таваллайтум фаъламу 

                                                 

351

 . Бухорї.  Китобу-л-маѓози,  боби «Маразун-набийи  ва 

вафотуњу», њадиси 4445 ва Муслим. Китобу-с-салот, њадиси 418. 
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аннакум ѓайру муъ*изиллоњи. Ва башширил-

лазина кафару биъазобин алимин». 

«(Ин эъломи) безории Худованд ва Паёмбараш 

аз мушриконе њаст, ки шумо бо онњо паймон 

бастаед, пас (Эй мўъминон, ба кофирон бигўед) 

озодона чањор моњ дар замин бигардед ва 

бидонед, ки шумо њаргиз наметавонед Худоро 

дармонда кунед ва бегумон Худованд кофиронро 

хору расво месозад. Ин эълоне њаст аз сўйи Худо 

ва Паёмбараш ба њамаи мардум дар рўзи 

бузургтарин ња*, ки Худо ва Паёмбараш аз 

мушрикон безоранд ва агар тавба кардед ин барои 

шумо бењтар аст ва агар сарпечї кардед бидонед, 

ки шумо наметавонед Худоро дармонда доред ва 

кофиронро ба азоби азим ва сахти дардноке 

мужда бидењ». 

 

                             (Сураи Тавба, оёти 1-3) 

 

Одати арабњо дар ин буд, ки ваќте байни онњо ва 

касе ањду паймон мебуд, бояд он ањду паймонро худи 

он шахс ё фарде аз хонаводааш лаѓв (бекор)  мекард 

ва Абубакр (р) дар мавсими њаK амири мардум буд ва 

дар Арафот барои онњо суханронї кард

352

. 

6. Оё дар њаќиќат миёни хешовандони Расули 

акрам (с) ва сањобагонаш (асњобаш) адоват ва 

душманї будааст? 

Ин сухани ботиле аст, балки дар њаќиќат, онњо бо 

њамдигар равобити хуби дўстиву бародарї доштанд 

ва њам дўст буданд ва ба якдигар зан медоданд ва аз 

њамдигар зан мегирифтанд. Ва арўсу  домодшавии 

зиёде миёни ањли байти Паёмбари Ислом (с) ва 

сањобагон (р) будааст. Паёмбари акрам (с) ду 

                                                 

352

 . Бухорї, Китобут-тафсир, сураи Бароат ва ниг. Сухани Њофиз 

ибни Ха8ар дар «Фатњул-борї», дар шарњи ин њадис, ки муфид 

аст.  
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духтараш: Умми Кулсум ва Руќияро яке паси дигар ба 

издиво:и Усмон (р) даровард ва Ос ибни Рабиъ бо 

Зайнаб издиво: кард ва Алї (р) духтараш Умми 

Кулсумро ба издиво:и Умар (р) даровард

353

 ва Алї (р) 

баъд аз вафоти Абубакр (р) ба Асмо бинти Умайс, 

зани Абубакр (р) издиво: кард ва Алї (р) ба Амома 

духтари Ос ибни Рабиъ издиво: кард ва Муњаммад 

ибни Абубакр (р)-ро Алї (р)  ба воя  расонид  ва 

тарбия кард

354

. Муњаммад ибни Алї ибни Њусайн бо 

Умми Фарва, духтари Ќосим ибни Муњаммад ибни 

Абубакри Сиддиќ (р) издиво: кард. Бинобар ин,  

Љаъфар ибни Муњаммад ибни Алї ибни Њусайн, ки 

лаќабаш Имом Љаъфари  Содиќ (р) аст, мегуфт: 

«Абубакр ду бор маро зодааст»

355

, зеро модараш 

Умми Фарва духтари Ќосим ибни Муњаммад ибни 

Абубакри Сиддиќ (р) буд ва модари Умми Фарва - 

Асмо духтари Абдуррањмон ибни Абубакри Сиддиќ (р) 

буд. 

 Ва Абон ибни Усмон ибни Аффон (р) бо Умми 

Кулсум духтари Абдуллоњ ибни Љаъфар ибни 

Абутолиб

356

 издивоD карда буд ва Сакина духтари 

Њусайн ибни Алї ибни Абутолиб (р) њамсари Мусъаб 

ибни Зубайр ибни Авом буд

357

. Ва зану шавњарии 

зиёди дигар миёни онњо сурат гирифтааст ва эшон бо 

якдигар хешу табори наздик ва бисёр  самимї буданд. 

Аз њамин Dо буд, ки  Алї ибни Абутолиб (р) 

фарзандонашро Абубакр ва Умар ва Усмон ном 

кард

358

 ва њамчунин Њасан ибни Алї  (р)  номи 

                                                 

353

 . Таъриху-л-ислом ъањдул-хулафоу-р-рошидин, 275 ва Ал-

Кофї, 346/5. 

354

 . Рабиб, писари њамсар ва шавњари дигар, ки ўро талоќ дода ё 

он шавњар мурдааст. 

355

 . Сияри иъломун-нубало, 255/6. 

356

 . Аш-шиъа ва ањлул-байт, 141. 

357

 . Табаќотул-кубро, 183/5. 

358

 . Маърифатус-сањоба,  309/1. 
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фарзандашро Абубакр гузошт
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 . Сияри иъломун-нубало, 279/3. 

360. Аш-шиъа ва ањлул-байт, 140-144. 
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манзураш ин нест, ки Абубакр (р) нармдил аст ва 

Оиша (р) худаш мегўяд, ки метарсидам, ки мардум 

падарамро фоли бад (бетолеъќадам) бигиранд ва ба 

сабаби ў гунањкор шавам

351

. Пас маънии њаќиќии 

суханони модари мўъминон – Оиша (р)-ро  њазрати 

Муњаммад  (с) фањмид, бинобар ин, ба тариќи талмењ  

гуфт: - «Шумо њамроњони Юсуф њастед». 

5- Оё дуруст аст, ки Паёмбари Ислом (с) 

Абубакр (р) - ро бо сураи Бароат фиристод ва 

вайро амири мардум дар њаI кард, сипас ўро 

баргардонид ва Алї (р)-ро дар Iойи ў ќарор дод? 

Аввалан, Расули акрам (с) Алї (р)-ро ба унвони 

амири њаK нафиристод, балки дар соли нўњуми њиKрї  

амири мардум дар њаK Абубакр (р) буд ва ваќте Алї 

(р) пеши Абубакр (р) омад, Абубакр (р) аз ў пурсид, ки 

пайравї мекунї ё амир њастї? Гуфт: -«Пайравї 

мекунам». 

 Њамаи ќазия ин аст, ки Расули акрам (с) бо 

кофирони Макка ањду паймон дошт ва Худованди 

мутаъол ба ў фармон дод, ки ањди онњоро барояшон 

боз гардонад ва аз онњо изњори безорї кунад. 

Худованди мутаъол мефармояд:    

 «Бароатун миналлоњи ва расулињи 

илаллазина ъоњадтум минал-мушрикина, фасињу 

фил-арзи арбаъата ашњурин ваъламу аннакум 

ѓайру муъIизиллоњи ва анналлоња мухзил-

кофирина. Ва азонум минналлоњи ва расулињи 

илан-носи явмал-њаIIил-акбари анналлоња бариун 

минал-мушрикина ва расулуњу, фаин тубтум 

фањува хайрун лакум ва ин таваллайтум фаъламу 

                                                 

351

 . Бухорї.  Китобу-л-маѓози,  боби «Маразун-набийи  ва 

вафотуњу», њадиси 4445 ва Муслим. Китобу-с-салот, њадиси 418. 
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Ваќте Паёмбар (с) фармуд: «Ба Абубакр (р) 

бигўед: «То имоми намози мардум шавад», Оиша (р) 

гуфт: -«Абубакр (р) марди нармдиле њаст, ваќте 

ќироъат бикунад, мардум азбаски ў гиря мекунад, 

садояшро намешунаванд. Паёмбар (с) фармуд: -

«Шумо њамроњони Юсуф (а) њастед» ба Абубакр (р) 

бигўед, ки имоми намозњои  мардум шавад», ишора 

намуд ба он чї зани подшоњи Миср кард. Худованди 

мутаъол дар Ќуръони карим мефармояд:  

«Фаламмо самиъат бимакрињинна арсалат 

ъалайњинна ва аътадат лањунна муттакаан ва отат 

кулла воњидатим минњунна сиккинан ва 

ќолатихру5 ъалайњинна,фаламмо раанању 

акбарнању ва ќаттаъна айдияњунна ва ќулна њоша 

лиллоњи мо њозо башаран. ин њозо илло малкун 

каримун». 

«Њангоме, ки (њамсари Азиз, яъне Зулайхо) аз 

фикри онњо бохабар шуд, ба суроѓашон фиристод 

(ва онњоро ба хона даъват кард) ва барои онњо 

болишти (гаронбањо ва ма?лиси бошукўње) фароњам 

сохт ва ба дасти њар кадом корде (барои буридани 

мева) дод ва дар ин ваќт (ба Юсуф) гуфт: «Вориди 

ма5лиси онњо шав». Њангоме ки чашмашон ба ў 

афтод, ўро бисёр бузург (ва зебо) шумурданд ва 

(бе ихтиёёр) дастњои худро буриданд ва гуфтанд:  

-«Поку муназањ аст Худо! Ин башар нест, ин як 

фариштаи бузургвор аст». 

 

                                   (Сураи Юсуф, ояти 31) 

 

Зоњири ин кор ин буд, ки мехост онњоро икром 

кунад, ки барояшон мева, корд ва болишт фароњам 

кард, аммо њаќиќат ин буд, ки ў мехост Юсуф (а)-ро ба 

онњо нишон дињад.  Њамин достонро ба назар 

гирифта, Паёмбари Ислом (с) ба Оиша (р) мегўяд:  
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Ќавли аввал: -«Бо насси равшан аз Паёмбар (с) 

собит шуда, ки халифаи баъд аз ў (с) Абубакр (р) аст». 

Ќавли дуввум: -«Бо насси ѓайри сарењ ба 

хилофати Абубакр (р) ишора шудааст, чунон ки 

Паёмбар (с) дар посухи зане, ки ба ў (с) гуфт, ки «агар 

омадам ва Шуморо наёфтам», фармуд: - «Пеши 

Абубакр (р) бирав». 

Ќавли саввум: - «Бо Шўро Абубакр (р) ба хилофат 

расид». 

Ба назари муаллифи ин сатрњо бо насси ѓайри 

сарењ ба хилофати Абубакр (р) ишора шудааст. 

3. Оё китоби равшан ва сарењ дар бораи  

таърихи Ислом њаст? 

Дар мавриди ин даврон аз таърихи Ислом китоби 

«Ал-ъавосиму минал-ќавосими»  асари Абубакр 

ибни Арабї  китоби хубест ва ин китоб ривоятњои 

сањењро интихоб карда ва заъфи баъзе аз ривоятњоро 

баён намудааст. Аммо китобе бошад, ки ин 

масъалањоро тањќиќ кунад, вуPуд надорад, вале Ибни 

Касир ва Зањабї гоње дар мавриди баъзе аз ривоятњо 

сухан мегўянд ва заъифи онро баён мекунанд. Вале 

Имом Табарї бисёр кам дар мавриди ривояте сухан 

мегўяд, балки ў фаќат наќл карда ва Pамъоварї 

кардааст ва китоби Имом Табарї тањќиќ нашуда ва 

њадисњои он тахриP нашудаанд. Аммо китобе њаст, ки 

ривоятњои Абумихнафро аз «Таърихи Табарї» 

хулоса карда, ки Яњё ибни Яњё аст ва китоби дигаре 

ба номи «Тањќиќу мавоќифу-с-сањбињи минал-

фитани мин «Таърихи- т-Табарийи» аз Муњаммади 

Мањзун аст.Ва аз китобњои хуб дар ин мавзўъ метавон 

ба китоби «Ал-Хилофату-р-рошида» аз Яњё ибни Яњё 

ва китоби «МинњоCу-с-суннатун-набавияти» аз 

Шайхулислом ибни Таймия ишора кард. 

    4.  Маънии ин ки Паёмбари Ислом (с) ба 

Оиша (р) фармуд: «Шумо њамроњони Юсуф 

њастед»,  чист?  
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