44
سرشناسه :

قاسماف ،الیاس،۱۹۷۲م Ghaesmov, Elyas /

عنوان و نام پديدآور :

Ҷойгохи ВокЕеии Ахли Байт[Book]/ Нависанда Илёс Қосимов.

مشخصات نشر :

Qom: Noor Al-Amin, 2021= 1400.

مشخصات ظاهری 	: ۶۱۶ص
مرجع تولید :

مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

شابک :

978-622-7156-18-8

وضعیت فهرستنویسی  :فیپا
يادداشت :

تاجیکی

آوانویسی عنوان :

جایگاه...

موضوع :

خاندان نبوت  --فضایل

موضوع :

Family -- Virtues -- 632 .Muhammad, Prophet, d

موضوع :

خاندان نبوت  --فضایل  --احادیث اهل سنت

موضوع :

)Family -- Virtues -- Hadiths (Sunnite -- 632 .Muhammad, Prophet, d

موضوع :

چهارده معصوم  --فضایل

موضوع :

*Fourteen Innocents of Shiite -- Virtues

موضوع :

سلفیه  --دفاعیهها و ردیهها

موضوع :

Salafiyah -- Apologetic works

شناسه افزوده :

جامعة المصطفی؟ص؟ العالمیة .مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی؟ص؟

شناسه افزوده :

Almustafa International UniversityAlmustafa International Translation and Publication center

ردهبندی کنگره :

۲ ۱۴۰۰ج۲قBP۲۵/

ردهبندی دیویی :

۲۹۷/۹۳۱

شماره کتابشناسی ملی ۷۶۴۷۰۳۰ :

NBP30

Номи китоб: ҶОЙГОҲИ ВОҚЕИИ АҲЛИ БАЙТ
Нависанда: Илёс Қосимов
Чопи аввал: 2021 м
Ношир: Нураллимин
Чопхона: Ал-Мустафа чопхонаи рақамӣ саҳ
Тирож: 500
جایگاه اهلبیت؟مهع؟ و پاسخ به سلفیها
مترجم :الیاس قاسماف
چاپ اول1400 :ش 1442 /ق 2021 /م
چاپخانه :چاپخانه دیجیتال المصطفی؟ص؟

 ناشر :نوراالمین

 قيمت 1230000 :ريال

 شمارگان500 :

 مدیر انتشارات :مصطفی نوبخت

 مدیر تولید :جعفر قاسمی ابهری

 ناظر فنی :سید محمدرضا جعفری

 ناظر گرافیک :مسعود مهدوی

pub.nooralamin@gmail.com
Ҳаққи чоп барои ношир маҳфуз аст

ҶОЙГОҲИ ВОҚЕИИ
Noor Al-Amin

АҲЛИ БАЙТ

Илёс Қосимов

Оғозу анҷоми як пажӯҳиш, паймудани марҳилае аз рушд аст, ки
бо пароканда шудани базри пурсиш дар мазрааи зеҳни омодаи
пажӯҳишгар мешавад ва бо ба самар нишастану бардошти
маҳсул, ки ҳамон огоҳиву доноӣ аст, поён мепазирад. Албатта
ин поён, худ фасли наверо барои рӯиш навид медиҳад, зеро
ҳосили кор, илова бар шукуфоӣ, таровату баракат, фароҳам
омадани чандин пурсиши тоза ва гирдоварии базрҳои рӯиданӣ
бештар аст. Пурсишҳо базрҳое ҳастанд, ки ба таносуби ниёзҳои
замон ва тавони муҳаққиқон, парвариш меёбанд ва фарҳангу
тамаддунро дар паи худ ба ҳаракат вомедоранд.

Умед меравад, ки бо сомон бахшидан ба ҳаракатҳои худҷӯши
илмӣ ва тақвияти ангезаҳои мавҷуд, шоҳиди шукуфоии ҳарчи
бештари арсаи фарҳанги динӣ дар ҷой-ҷои ҷаҳон бошем.
Нураллимин

Сухани ношир

Афзоиши суръати ҷобаҷоӣ ва кӯтоҳ шудани фосилаҳо, чӣ басо
базрҳои пурсишро монанди бод, аз фарсангҳо дуртар бар зеҳни
ҷустуҷӯгаре менишонад ва танаввуъу тозагиро барои тамаддуни
дигаре ба армуғон меоварад. Табъан вуҷуди огоҳиву мудирият,
дар суръат бахшидан ба ин фароянд, ҳамвора нақши басазое
хоҳад дошт.
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Муқаддима
Яке аз ҳақоиқи Ислом, ки бояд хеле мавриди таваҷҷӯҳи мо
муслимин қарор гирад, ҷойгоҳи баланду воқеии хонадони
Паёмбари Акрам аст, ки бо муроҷиат ба Қуръону суннат, ҳар
мусулмоне онро пай хоҳад бурд. Агар мо ба Қуръону аҳодиси
мусаллами исломӣ, ки баъзе аз онҳо дар амал низ мавриди
иттифоқи муслимин аст, муроҷиат ва таваҷҷӯҳ кунем равшан
хоҳад шуд, ки аҳли байти Паёмбари гиромии Ислом
бартарини ин уммат ва улгуҳои ҳақиқӣ барои уммати Ислом
ҳастанд, ки касеро тавони баробарӣ ва наздикӣ бо онҳо нест.
Барои намуна тамоми муслимин бо иттифоқ дар намозҳои
худ бар аҳли байти Паёмбари Акрам салавот мефиристанд ва
Қуръони Карим муҳаббати онҳоро барои муслимин фарз
гардонида ва онҳоро аз риҷсу палидӣ пок қарор додааст. Бо
таваҷҷӯҳ ба ин мусалламот ва монанди инҳо, ҳар кас ба осонӣ
пай мебарад, ки ҳеч кас наметавонад дар ин уммат дар ҳадду
марзи онҳо бошад ва ин худ ба танҳоӣ баёнгари ҷойгоҳи
беназири онҳо дар байни ин уммат хоҳад буд.
Бо таваҷҷӯҳ ба он чи зикр шуд, ба ин матлаб, дар равиши
ин китоб ишора мекунем, ки Имом Муҳаммад ибни Исмоил
маъруф ба Амири Санъонӣ гуфтааст: "Муҳаддисин ба хотири
тарс аз ҳокимони Банӣ Умайя салавот бар Паёмбар
(саллаллоҳу алайҳи ва олиҳ) ро дар китобҳои худ ноқис зикр
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мекарданд ва баъд аз онҳо ин равиш дар байни уммати
исломӣ одат шуд ва боқӣ монд, ки ҳеҷ ваҷҳ ва далели саҳеҳ
надорад... ва салавот бар Оли Паёмбар ҳамроҳи салавот бар
он ҳазрат, фарз аст".1 Инчунин Паёмбари Акрам дар ҳадиси
мутавотир амр фармудаанд, ки салавот бар он ҳазрат ҳамроҳ
бо салавот бар Аҳли Байт фиристода шавад. Бинобар ин мо
дар ин навиштор салавотро ба таври комил адо хоҳем кард.
Матлаби дигар ин ки набояд гумон шавад, ки агар ҷойгоҳи
воқеии Аҳли Байт мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирад ба маънои
рӯй гардондан аз дигарон аст. Саҳобагони бузурге орзу
мекарданд, ки эй кош, яке аз фазилатҳои Алӣ ибни
Абутолибро доштанд. Вақте касоне, ки мо онҳоро хеле бузург
мешуморем, эътироф мекунанд, ки ҷойгоҳи Алӣ хеле бартар аз
онҳост, пас бартарӣ додани онҳо нисбат ба Амиралмуъминин
Алӣ интихоб кардани роҳи носавоб хоҳад буд.
Дар ин навиштор бо аҳодис ва ахбори исломӣ дар бораи
ҷойгоҳи воқеии Аҳли Байт ошно хоҳем шуд.
Китобҳое, ки аҳодиси мавриди баҳсро ривоят кардаанд
дар поварақӣ ва дар баъзе маврид дар худи матни китоб баъд
аз ривоят зикр шудааст.
Матлаби дигар ин ки мо дар ин навиштор саъй кардем,
танҳо аҳодис ва ахбори саҳеҳ ва мусалламро биёварем ва ё
агар ҳадис ва хабари заиферо овардем, аввалан дар бештари
онҳо ба заъфи он ишора кардем ва сониян онро ба ин хотир
овардем, ки аҳодиси саҳеҳи дигаре, ки дар ҳамон мавзӯъ
ворид шудааст, бар собит будани маънои он гувоҳӣ медиҳад.
Ҳамчунин дар мавориде, ки муҳаддиси ваҳҳобӣ Муҳаммад
Носири Албонӣ бо пайравӣ аз таассуботи беҷо ҳадисеро ба
ноҳақ заиф хондааст, бо баррасии илмӣ, нодурустии онро
собит намудаем.
1. Субул-ус-саломи Муҳаммад ибни Исмоили Санъонӣ, ҷ. 2, саҳ.178.
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Ҳадиси мутавотир
Матлаби дигаре, ки қобили таваҷҷӯҳ аст, ин ки хеле аз аҳодисе,
ки дар бораи хонадони Паёмбари Акрам (саллаллоҳу алайҳи
ва олиҳ) дар китобҳои ҳадисӣ ва таърихӣ ва тафсирӣ ворид
шудааст, бинобар қавонини ҳадисӣ, мутавотир1 ҳастанд. Барои
равшан шудани ҳадиси мутавотир дар назару таърифи
муҳаддисин ба дидгоҳи баъзе аз онҳо ишора мекунем.
Ибни Касир дар бораи ҳадисе дар мавриди хавориҷ ёздаҳ
нафар аз тобеинро ном бурдааст, ки он ҳадисро аз
Амиралмуъминин Алӣ ривоят кардаанд, сипас мегӯяд:

؛
Ин дувоздаҳ тариқ (дар воқеъ ёздаҳ нафарро ном бурда) ба
ӯ (ба Амиралмуъминин Алӣ) мерасад, ки ба зудӣ санадҳо ва
лафзҳои онро хоҳӣ дид ва мисли ин (теъдод тариқ) ба ҳадди
тавотур мерасад.2
Суютӣ дар бораи ҳадиси мутавотир ба сурати шеър чунин
гуфтааст:

ْ َ ُ؛

َ َ ََ
ّ
َ َ ، َ ْ َ ... ُ َّ َ ُ ْ َ َ ، ُ ِ َ َ ُ َ
ِ

Гурӯҳе (аз муҳаддисин) мутавотирро марзбандӣ ва
мушаххас кардаанд, ки даҳ нафар онро ривоят карда бошад.
Ва ин назария назди ман хеле хуб ва саҳеҳ аст.3
Каттонӣ дар китобе, ки дар мавзӯи ҳадиси мутавотир
навишта ва аҳодиси мутавотирро дар он ҷамъ кардааст,
мегӯяд: Суютӣ ҳадисеро, ки даҳ нафар аз саҳоба ривоят
кардаанд мутавотир дониста ва китобаш, ки дар бораи
аҳодиси мутавотир навиштааст, бар ҳамин асос буда ва
1. Мутавотир ҳадис ва хабаре аст, ки афроди зиёде онро нақл ва бозгӯ
мекунанд ва судури он қатъӣ ва яқиновар аст, монанди Қуръони Карим.
2. Таърихи Ибни Касир, ҷ. 7, саҳ.321.
3. Алфият-ус-Суютӣ фи илмил-ҳадис, саҳ.13.
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ҳадисеро, ки даҳ нафар аз саҳоба ва беш аз даҳ нафар ривоят
кардаанд, зикр кардааст.1
Боз Каттонӣ мегӯяд: Ҳофиз Суютӣ дар китоб (ал-Азҳо-улмутаносира фи-ал-ахбор-ил-мутавотира) гуфтааст: Ҳар ҳадисе,
ки даҳ нафар аз саҳоба онро ривоят кардаанд, он ривоят назди
мо аҳли ҳадис мутавотир аст.2 Пас бинобар ин, баёни равшани
Суютӣ, ки Каттонӣ низ эроде бар он ворид накардааст, аз
назари муҳаддисин ҳадисе, ки онро даҳ нафар аз саҳоба ривоят
кардаанд мутавотир аст.
Албонии ваҳҳобӣ дар бораи ҳадисе, ки дар он нисбати
норавои саббу дашноми бемавриди муъминин бар Паёмбари
Акрам (саллаллоҳу алайҳи ва олиҳ) дода шуда,3 онро
мутавотир дониста ва нӯҳ нафар аз саҳобаро ном бурда, ки
онро ривоят кардаанд ва таъкид бар мутавотир будани он
ҳадис кардааст. Гарчи он ҳадисҳо бо ахбори мусаллам ва
фаровони дигар ва ҳамчунин бо исмати Паёмбари Акрам
(саллаллоҳу алайҳи ва олиҳ) ва бо оёти Қуръон, ки ахлоқу
ҷойгоҳи бузурги Паёмбари Акрам (саллаллоҳу алайҳи ва
олиҳ) -ро баён карда, мухолиф аст.
Гарчи Албонӣ баъд аз ном бурдани нӯҳ нафар аз саҳоба
гуфтааст: ва ғайри инҳо низ ин ҳадисро ривоят кардаанд. Вале
баъдаш ба масдари ривояти якояки онҳо ишора карда ва касе
ғайр аз онҳоро натавониста пайдо кунад. Лизо аз он истифода
мешавад, ки ӯ низ ривояти нӯҳ ва ё даҳ нафарро монанди
дигар муҳаддисин мутавотир медонистааст.
Албатта бояд диққат дошта бошем, ҳадисе, ки бо Қуръон
ва мусалламоти Ислом ва воқеиятҳои таърихӣ мухолиф
бошад, арзише нахоҳад дошт ва маълум аст, ки ин гуна
ахборро дурӯғбофон сохтаанд.
1. Назм-ул-мутаносир мин-ал-ҳадис-ил-мутавотир, саҳ.15.
2. Назм-ул-мутаносир мин-ал-ҳадис-ил-мутавотир, саҳ.16.
3. Аҳодиси саҳеҳаи Албонӣ, ҷ. 1, саҳ.83, р. 84.
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Ҳадис ва ҷойгоҳу аҳамияти он
Матлаби дигаре, ки дар муқаддимаи китоб бояд баён гардад
ин ки ҳадис ва суннати Паёмбари Акрам (саллаллоҳу алайҳи
ва олиҳ) дуввумин қонуни илоҳӣ дар шинохту интихоби роҳу
равиши зиндагии уммати исломӣ ҳамроҳ бо Қуръони Карим
дар дунёст.
Муслимин бояд ба ин воқеияти бузург таваҷҷӯҳ ва диққат
дошта бошанд, ки агар ҳадис ва суннати Паёмбари Акрам
(саллаллоҳу алайҳи ва олиҳ) набошад, ҳатто асли динро, ки
намоз аст, мо наметавонем дарк кунем, ки намоз чист?! Чӣ
расад ба чизҳо дигар. Аъмолу аҳкоми муҳимми фаровон дар
Ислом аст, ки ҳамагӣ фарзу воҷиб ҳастанд ва бо тарки онҳо
намоз, ҳаҷ, рӯза ва ғайра ботил хоҳад шуд, вале Қуръон, аз он
сухан нагуфта, балки ин аҳодису суннати Паёмбари Акрам
(саллаллоҳу алайҳи ва олиҳ) аст, ки моро бо чигунагӣ ва фарз
будани онҳо ошно кардааст. Ба ин хотир аст, ки ҳам Қуръон
ва ҳам аҳодиси Паёмбари Акрам (саллаллоҳу алайҳи ва олиҳ)
ба ҷойгоҳи аҳодису суннати Паёмбари Акрам (саллаллоҳу
алайҳи ва олиҳ) фаровон таъкид кардаанд, ки дар зер бо баъзе
аз ин таъкидот ошно хоҳем шуд.
Қуръон дар оёти фаровон ба итоати мутлақ аз Паёмбари
Акрам (саллаллоҳу алайҳи ва олиҳ) амр фармуда ва ҳатто
нофармонӣ аз он ҳазратро куфр муаррифӣ кардааст. Аз
ҷумла Худованди Мутаол дар Қуръон мефармояд:
ُ َ ُْ
َ َّ َ ْ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ
َ اﷲ َﻻ ُﺤﻳ ُّﺐ اﻟْ َﺎﻜﻓ ِﺮ
{ﻳﻦ
}ﻗﻞ أﻃِﻴﻌﻮا اﷲ واﻟﺮﺳﻮل ﻓﺈِن ﺗﻮﻟﻮا ﻓﺈِن
ِ
ِ

Бигӯ: «Аз Худо ва паёмбараш итоат кунед! Ва агар саркашӣ
кунед, Худованд кофиронро дӯст намедорад» , (Оли Имрон, 32)
чунонки мулоҳиза мекунед, амр бар итоату фармонбардорӣ
аз Паёмбари Акрам (саллаллоҳу алайҳи ва олиҳ) дар ин оят ва
оёти дигар мутлақ аст, яъне ин ки ҳар чи он ҳазрат мефармоянд
ва анҷом медиҳанд, бояд аз он пайравӣ кард ва он ҳазрат ҳаргиз
бар хилоф амр намекунанд ва амали хилофе низ дар ҳеҷ ҳолате,
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чӣ дар ҳоли ризоят ва чӣ дар ҳоли ғазаб, анҷом намедиҳанд.
Мутлақ будани амри Худованди Мутаол бар итоат аз он ҳазрат
далолат бар маъсум будани Паёмбари Акрам (саллаллоҳу
алайҳи ва олиҳ) дар ҳамаи корҳояшонро дорад.
Дар ояти дигар Худованди Мутаол мефармояд:
ُ ُ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ َ
َُْ َ َُْ ْ ُ ََ َ
{اﻟﺮﺳﻮل ﻓﺨﺬوهُ َوﻣﺎ ﻏﻬﺎﻛﻢ ﻗﻨﻪ ﻓﺎﻏﺘﻬﻮا
}ﻣﺎ آﺗﺎﻛﻢ

Он чиро Расули Худо барои шумо овардааст, бигиред (ва
иҷро кунед) ва аз он чи наҳй кардааст, худдорӣ намоед,
(Ҳашр, 7)
Аммо аҳамияти ҳадис ва суннат дар ривоёт:

Ҳадис ва суннат, ваҳй аст ва инкори он, инкори Худо
ва Паёмбари Акрам аст
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Миқдом мегӯяд: Паёмбар (саллаллоҳу алайҳи ва олиҳ)
фармуд: Ба ман Қуръон нозил шуд ва мисли Қуръон (суннат ва
ҳадис) низ ҳамроҳаш ба ман дода шуд. Огоҳ бошед, ки дур нест
марде, ки шикамаш сер шуда роҳат ба ҷойгоҳи худ такя дода,
бигӯяд: Танҳо Қуръонро дарёбед ва ҳар чиро, ки ҳалол карда
ҳалол бидонед ва ҳар чиро, ки ҳаром карда ҳаром бидонед.
Ба нақли Имом Тирмизӣ фармуданд: Огоҳ бошед он чи
Паёмбар ҳаром кард монанди оне аст, ки Худо ҳаром кардааст.1
Албонӣ ва Шуайб Арнаут, ки ҳар ду аз уламо ва
муҳаддисини ваҳҳобӣ ҳастанд, санади ин ҳадисро саҳеҳ
1. Муснади Аҳмад, ҷ. 4, саҳ.130, р. 17213. Сунани Тирмизӣ, ҷ. 5, саҳ.38, р. 2664.

