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Аҳком
Вузу, ғусл ва таяммум
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Аҳком; Вузу, ғусл ва таяммум

بسم اهلل الرمحن الرحمی
Се гуфтор аз он ҳазрат дар бораи инки ғусл аз вузу
бениёз мекунад.
ِ ْ َسـ ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصــو َر ال: قــا َل،السـ ْب َزوا ِر ُّي
 الْغ ُْسـ ُل:هاشـ ِم َّي الْخُ راســانِ َّي َی ُقــو ُل
َّ  �أخْ َب َرنــا صالِـ ُـح ْبـ ُن ُم َح َّمـ ٍد. 1
! ُسـ ْبحا َن اللّـ ِه: �إِنَّ ُهـ ْم َیقُولُــو َن لا ُی ْجـزِي َعــنِ الْ ُو ُضــو ِء �إِلّا الْغ ُْسـ ُل ِمـ َـن الْ َجنا َبـ ِة! قــا َل:ـت
ُ ـوء ا ْل� أ ْك َبـ ُـر! قُ ْلـ
ُ الْ ُو ُضـ
!�أ ُی ْجـزِي الْغ ُْسـ ُل ِمـ َـن الْ َجنا َبـ ِة َو لا ُی ْجـزِي الْغ ُْسـ ُل ِمـ َـن الْ َحـد َِث ا ْل� أ ْص َغـرِ؟! �أ َفــلا َی ْع ِقلُــونَ؟
Тарҷумаи гуфтор:
Солеҳ ибни Муҳаммади Сабзаворӣ моро хабар дод, гуфт:
Шунидам ҳазрати Мансури Ҳошимии Хуросонӣ мефармояд:
Ғусл, вузуъи бузург аст! Гуфтам: Онҳо мегӯянд ки аз вузу
кифоят намекунад магар ғусли аз ҷанобат! Фармуд: Худованд
муназзаҳ аст! Оё ғусли аз ҷанобат кифоят мекунад ва ғусли
аз ҳадаси кӯчактар кифоят намекунад?! Оё пас ақлро ба кор
намебаранд?!
ـوء َب ْعـ َد الْغ ُْســلِ بِ ْد َعـ ُة
ُ  الْ ُو ُضـ: َسـ ِم ْع ُت الْعالِـ َم َی ُقــو ُل: قــا َل، �أخْ َب َرنــا ُم َح َّمـ ُد ْبـ ُن َع ْبـ ِد ال َّر ْح ٰمــنِ الْ ِهـ َـر ِو ُّي. 2
!الْ ُم َت َكلِّ ِفیـ َـن
Тарҷумаи гуфтор:
Муҳаммад ибни Абдурраҳмони Ҳиравӣ моро хабар дод,
гуфт: Шунидам олим мефармояд: Вузу гирифтан пеш аз ғусл
кардан, бидъати мутакаллифон аст!
ْت �أ ْن
ُ ـت أ� َت َو َّض ـ�أ َب ْع ـ َد الْغ ُْســلِ لِمــا �أ ِج ـ ُد ِفــي نَ ْف ِســي َف ـ�أ َرد
ُ  كُ ْنـ: قــا َل، �أخْ َب َرنــا َح ْم ـ َز ُة ْب ـ ُن َج ْع َف ـ ٍر الْ ُق ِمـ ُّـي. 3
َْت �أ ْن �أ ْس ـ َئ َلك
ُ  نَ َع ـ ْم َو �أ َرد:ـت
ُ  لَ َعلَّــكَ َت َت َو َّض ـ�أ َب ْع ـ َد الْغ ُْس ـلِ! قُ ْلـ:ـت َع َل ْی ـ ِه قــا َل لِــي
ُ ـیت َف َل ّمــا َدخَ ْلـ
ُ �أ ْس ـ�ألَ ُه َف َن ِسـ
ْ
ِـوء َب ْع ـ َد الْغ ُْســل
َ  َفــلا َت ْف َع ـ ْل َف ـ إِ� ْن �أ َب ْیـ:ـیت! قــا َل
ُ َف َن ِسـ
َ ـت �إِلّا �أ ْن َت ْف َع ـ َل َف َت َو َّض ـ�أ َق ْب ـ َل الْغ ُْســلِ لا َب ْع ـ َد ُه َف ـ إِ� َّن الْ ُو ُضـ
!ِفین
ٌ �إ ِْسـ
َ ـب الْ ُم ْس ـر
ُّ ـراف َو �إِ َّن اللّ ـ َه لا ُی ِحـ
Тарҷумаи гуфтор:
Ҳамза ибни Ҷаъфари Қумӣ моро хабар дод, гуфт: Ман ба
сабаби чизе ки дар дилам меёбам, пас аз ғусл кардан вузу
мегирам, пас хостам ки аз он ҳазрат дар борааш бипурсам
вале фаромӯш кардам, пас чун ба маҳзари эшон расидам ба
ман фармуд: Шояд ту пас аз ғусл кардан вузу мегирӣ! Гуфтам:
Оре ва мехостам аз шумо бипурсам, вале фаромӯш кардам!
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Аҳком; Вузу, ғусл ва таяммум

Фармуд: (Ин корро) накун, пас агар намехоҳӣ ҷуз онки (ин
корро) бикунӣ, пас пеш аз ғусл кардан вузу бигир ва на пас
аз он; Чароки вузу гирифтан пас аз ғусл кардан исроф аст ва
Худованд исроф кунандагонро дӯст намедорад!
Шарҳи гуфтор:
Аз инҷо дониста мешавад ки ғусл кардан аз ҷанобат барои
намоз кифоят мекунад ва пас аз он ниёзе ба вузу гирифтан нест
ва ин мубтанӣ бар зоҳири китоби Худованд аст ки фармудааст:
ٰ الصــلَا َة َو�أنْ ُتــ ْم ُســ َكا َر
ى َح َّتــىٰ َت ْع َل ُمــوا َمــا َتقُولُــو َن َو َلا ُج ُن ًبــا �إِ َّلا َعابِــرِي
َّ يــن �آ َم ُنــوا َلا َت ْق َر ُبــوا
َ  َيــا �أ ُّي َهــا الَّ ِذ
ۚ ( َســ ِبيلٍ َح َّتــى ٰ َت ْغ َت ِســلُواНисоъ/ 43); <<Эй касоне ки имон овардед! Ба
намоз наздик нашавед дар ҳоле ки маст ҳастед то он гоҳ ки
бидонед чи мегӯйед ва на дар ҳоле ки ҷунуб ҳастед магар баро
гузаштан аз роҳе то он гоҳ ки ғусл кунед>>, бо таваҷҷуҳ ба
инки ғусл карданро ғояти ҳурмати наздик шудан ба намоз дар
ҳоли ҷанобат дониста ва мафҳуми он ҷавози наздик шудан ба
намоз пас аз ғусл кардан аз ҷанобат аст ва бо ин васф, вузу
гирифтан барои намоз пас аз ғусл кардан аз ҷанобат, воҷиб
нест, балки таҳсили ҳосил шумурда мешавад. Бал ҳақ он аст
ки ғусл кардан аз ғайри ҷанобат низ барои намоз кофӣ аст;
Чароки мусалламан ҳадаси ҳосил аз ҷанобат, шадидтар аст ва
ҳаргоҳ ғусл аз он барои намоз кофӣ бошад, ғусл аз ғайри он ба
тариқи авло кофӣ хоҳад буд ва ин қавли аҳли байти Паёмбар
саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам ва қавли бисёрӣ аз
саҳоба ва тобеъон аст. Бо ин васф, вузу гирифтан пас аз ғусл
кардан, кори беҳудае аст, балки илтизом ба он бидъат ва васваса
шумурда мешавад, ҳар чанд вузу гирифтан пеш аз ғусл кардан
ишколе надорад.
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* Лутфан бар рӯӣ линки мавриди назари худ клик кунед.

Линки матлаби
боло
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