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بسم اهلل الرمحن الرحمی
Чаҳор гуфтор аз он ҳазрат дар бораи инки замин аз
халифаи Худованд холӣ намемонад.
ـاني عــن قـ ِ
ـول اللّـ ِه
� .1أخبرنــا �أحمـ ُد بـ ُن عبـ ِد ال ّرحمــنِ الطّالقانـ ُّـي قــال :سـ�أ ُ
ـمي الخراسـ َّ
لت المنصــو َر الهاشـ َّ
ـت
تعالی� :إِنِّــي َج ِاعـ ٌل ِفــي ا ْل� أ ْر ِ
رض لا َتخْ لُــو ِمـ ْـن خَ لیفـ ِة ِن اللّـ ُه جا ِعلُـ ُه و لــو خَ َلـ ْ
ض خَ ِلي َفـ ًة فقــال� :إ َّن ال� أ َ
ـات ِمیتـ ًة جا ِهل ّیــة! ثُـ َّم َسـ َك َت ســاع ًة حتّــی
ـات و لَـ ْم َی ْعـرِفْ هــذ ِه الخلیفـ َة َف َقـ ْد مـ َ
لَســاخَ ْت ب�أه ِلهــا و َمـ ْـن مـ َ
ض خلیفـ ًة ُم ْنـ ُذ قالَـ ُه و لــو قــا َل «�إنِّــي �أ ْج َعـ ُل»
ْت �أ ْن �أقــو َم ِمـ ْـن عنـ ِد ِه فقــال :لا َیــزا ُل اللّـ ُه َی ْج َعـ ُل فــي ال�أر ِ
�أ َرد ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ّ
الج ْعـ ُل و كُ ُّل خَ لیفـة للـه فــي
لَــكا َن م ْنـ ُه َج ْعـ ٌل واحـ ٌد ولك َّنـ ُه قــا َل «�إنِّــي جاعـ ٌل» و الجاعـ ُل َمــن َی ْسـ َتم ُّر م ْنـ ُه َ
ـاء اللّـ ُه و َمــن لَ ـ ْم َی ْه َت ـ ِد �إلــی َمهــد ِّي زمانِ ـ ِه َف َق ـ ْد
ال�أر ِ
ض َمهــد ٌّي �إلــی مــا خَ َل ـ َق اللّـ ُه فیهــا لِ َی َض َع ـ ُه َح ْیـ ُ
ـث َیشـ ُ
َضـ َّل َضــلالا ً بعیــداً!
Тарҷумаи гуфтор:
Аҳмад ибни Абдурраҳмони Толиқонӣ моро хабар дод, гуфт:
Аз Мансури Ҳошимии Хуросонӣ дар бораи сухани Худованди
баландмартаба пурсидам ки мефармояд: <<Ҳароина Ман дар
замин халифаеро қарор диҳандаам>> (Бақара/ 30), пас фармуд:
Ҳароина замин аз халифае ки Худованд қарор диҳандаи ӯ
бошад холӣ намемонад ва агар ҳолӣ бимонад аҳли худро
фуру мебарад ва ҳар кас бимирад дар ҳоле ки ин халифаро
намешиносад, ба марги ҷоҳилият мурдааст! Сипас муддате
сукут намуд то ҷойе ки ирода кардам аз назди ӯ бархезам, пас
идома дод: Худованд аз ҳангоме ки инро фармуд ҳамвора дар
замин халифаеро қарор додааст ва агар мефармуд: <<Қарор
медиҳам>> мумкин буд аз Ӯ як қарор додан бошад, вале
фармуд: <<Қарор диҳандаам>> ва қарор диҳанда касе аст
ки қарор додан аз Ӯ истимрор меёбад ва ҳар халифае барои
Худованд дар замин, ба чизе ки Худованд дар он халқ карда,
ҳидоят ёфтааст то онро дар ҷойе ки Худованд мехоҳад қарор
диҳад ва ҳар кас ба Маҳдии замонаш роҳ пайдо накунад,
!ҳароина ба гумроҳии дуре дучор шудааст
� .2أخبرنــا عبـ ُد اللّـ ِه بـ ُن مح ّمـ ٍد البلخـ ُّـي قــالَ :سـ�أ َل المنصــو َر رجـ ٌل و �أنــا حاضـ ٌر عــن قـ ِ
ـول اللّـ ِه تعالــی:
ض خَ ِلي َف ـ ًة فقــال :لا َیــزا ُل اللّ ـ ُه ِ
ض خلیف ـ ًة ُم ْن ـ ُذ َو َع ـ َد ُه �إ ّمــا ظا ِهــراً
�إِنِّــي َج ِاع ـ ٌل ِفــي ا ْل� أ ْر ِ
جاعــلا ً فــي ال�أر ِ
ـف المیعــاد! قــال ال ّرجــل� :إنَّ ُهــم َقـ ْد َج َعلُــوا فــي ال ِعـ ِ
ـراق خَ لیفـ ًة
َمشْ ــهوراً و �إ ّمــا خائِفـاً َمغْمــوراً و �إ َّن اللّـ َه لا ُیخْ ِلـ ُ
ـداء اللّــه! مــا قــا َل اللّـ ُه لَ ُهـ ْم «�إن ّكــم ِ
ض خلیفـ ًة»
جاعلــو َن فــي ال�أر ِ
و لا َیـ َـرو َن �إلّا �أنَّـ ُه الخَ لیفــة! قــالَ :ك َذ ُبــوا �أعـ ُ
و لكـ ْـن قــا َل «�إنّــي ِ
جاع ـ ٌل»َ ،ف َلــو َج َعلُــوا فیهــا خلیف ـ ًة دو َن الخَ لیف ـ ِة الّــذي َج َع َل ـ ُه اللّ ـ ُه فيهــا لَكانــوا بِذلــكَ
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 رجـ ٌل ِمـ ْـن ُولْـ ِد فاطمـ َة ُیقــا ُل لَـ ُه: و َمـ ْـن هــذا الخلیفـ ُة الّــذي َج َع َلـ ُه اللّـ ُه فیهــا؟ قــال:ُمشـرِكین! قــال ال ّرجــل
!ال َمهــد ّي
Тарҷумаи гуфтор:
Абдуллоҳ ибни Муҳаммади Балхӣ моро хабар дод, гуфт:
Марде дар ҳоле ки ман ҳозир будам аз Мансури дар бораи
сухани Худованди баландмартаба пурсид ки мефармояд:
<<Ҳароина Ман дар замин халифаеро қарор диҳандаам>>
(Бақара/ 30); Пас фармуд: Худованд аз замоне ки ваъда кард,
ҳамвора дар замин халифаеро қарор додааст, хоҳ ошкор
ва машҳур буда бошад ва хоҳ тарсон ва пинҳон ва ҳароина
Худованд ваъдаашро хилоф намекунад! Он мард гуфт:
Онҳо дар Ироқ халифаеро қарор доданд ва эътиқоде ҷуз ин
надоранд ки ӯ халифа аст! Фармуд: Душманони Худованд
дурӯғ гуфтанд! Худованд ба онҳо нафармуд ки шумо дар
замин халифаеро қарор диҳандаед, балки фармуд Ман қарор
диҳандаам, бинобарин агар онҳо дар он халифае қарор диҳанд
ҷуз халифае ки Худованд дар он қарор додааст, ҳароина бо ин
кор мушрик мешаванд! Мард гуфт: Ин халифае ки Худованд
дар он қарор дода, кист? Фармуд: Марде аз насли фотима ки
ба ӯ Маҳдӣ гуфта мешавад!
 ســبحا َن ر ِّبنــا �إ ْن كا َن َو ْعـ ُد ر ِّبنــا:ـمعت المنصــو َر یقــول
ُ  سـ: �أخبرنــا علـ ُّـي بـ ُن داوو َد الفَیض�آبــاد ّي قــال.3
:ض خلیفـ ٌة! قــال
ِ  �إنَّهــم ُی ْن ِكــرو َن �أن َیكــو َن لِلّـ ِه فــي ال�أر:ـت
ِ لَ َم ْفعــولا ً َو َعـ َد �أن َی ْج َعـ َل فــي ال�أر
ُ ض خلیفــة! قلـ
ِض خَ لیفـ ًة ِمـ ْـن �أهــل
ِ ـت �أنَّ ُهــم َج َعلُــوا فــي ال�أر
ِ �إنَّـ ُه فیهــا و �إ ْن �أنْ َكـ َـر ُه َمـ ْـن فــي ال�أر
ُ  �إنّــي نُ ِّب ْئـ:ض َجمیعـاً! ثُـ َّم قــال
! هــو خَ لی َفـ ُة الّذيـ َـن َظ َل ُمــوا و خَ لیفـ ُة اللّـ ِه ُهـ َو ال َمهــد ّي: نعــم و َسـ َف ُكوا لَـ ُه الدِّمــاء! قــال:ـت
ُ ال ِعــراق! قلـ
Тарҷумаи гуфтор:

Алӣ ибни Довуд Файзободӣ моро хабар дод, гуфт: Шунидам
Мансур мефармояд: Муназзаҳ аст Парвардигорамон! Бегумон
ваъдаи Парвардигорамон амалӣ шуд! Ваъда дод ки дар замин
халифаеро қарор медиҳад! Арз кардам: Онҳо инкор мекунанд
ки барои Худованд дар замин халифае бошад! Фармуд: Ӯ дар
он аст агарчи ҳамаи касоне ки дар заминанд инкораш кунанд!
Сипас фармуд: Ман хабар дода шудаам ки онҳо дар замин
халифае аз аҳли Ироқ қарор доданд! Арз кардам: Бале ва барои
ӯ хунҳо рехтанд! Фармуд: Ӯ халифае касоне ки ситам карданд
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ва халифаи Худованд ҳамоно Маҳдӣ аст!
َ  �إ َّن لــي جــاراً ع ّلام ـ ًة َق ـ ْد َح ِفـ:ـت لِ ْلمنصــور
ـف
ُ  قلـ:الســلا ِم ب ـ ُن عب ـ ِد ال َق ُّیــوم قــال
َ ـظ �ألـ
َّ  �أخبرنــا عب ـ ُد.4
ِ
ِ
ِ
ٍ
ّ
ٍ حدیـ
ُ
ِ ـث ب�إســنا ِد ِه و لا ت َْس ـ�أل ُه َعـ ْـن شَ ــيء مـ ْـن كتـ
ـاب اللّ ـه تعالــی �إلا و ُیخْ ِبـ ُـر َك بِ ـه و َی ْع َل ـ ُم الفق ـ َه و اللّغ ـ َة و
! ف إ�نَّ ـ ُه ِمـ َـن الجا ِهلیــن: لا! قــال:ـت
ُ  �أ َی ْع َل ـ ُم �أ َّن لِلّ ـ ِه فــي ال�أرض خلیف ـ ًة؟! قلـ:ال َّتفســیر! قــال
Тарҷумаи гуфтор:
Абдулсалом ибни Абдулқайюм моро хабар дод, гуфт: Ба
Мансур гуфтам: Ман ҳамсояи бисёр донишманд дорам ки
ҳазор ҳадисро бо аснодаш дар ҳифз дорад ва аз ӯ чизе дар
бораи китоби Худованди баландмартаба намепурсӣ магар
инки посух медиҳад ва бо фиқҳу луғат ва тафсир низ ошност!
Фармуд: Оё медонад ки барои Худованд дар замин халифае
вуҷуд дорад?! Арз кардам: На! Фармуд: Пас ӯ аз ҷоҳилон аст!
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* Лутфан бар рӯӣ линки мавриди назари худ клик кунед.

Линки матлаби
боло
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