Гуфторҳои
Мансури Ҳошимии Хуросонӣ

Пойгоҳи иттилоърасонии дафтари ҳифз ва нашри осори Мансури Ҳошимии Хуросонӣ ҳафизаҳуллоҳ таъоло

Коди гуфтор: 7

Муқаддамот
Ҳуҷҷат
Халифаи Худованд дар замин
Зарурати халифаи Худованд дар замин

Пойгоҳи иттилоърасонии дафтари ҳифз ва нашри осори Мансури Ҳошимии Хуросонӣ ҳафизаҳуллоҳ таъоло

Халифаи Худованд дар замин; Зарурати халифаи Худованд дар замин

بسم اهلل الرمحن الرحمی
Чаҳор гуфтор аз он ҳазрат дар бораи зарурати шинохти
халифаи Худованд дар замин
ِ ْ َسـ ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصــو َر ال: قــا َل،عیســی ْبـ ُن َع ْبـ ِد الْ َحمیـ ِد الْ ُجو َزجانـ ُّـي
:ـاني َی ُقــو ُل
َ  �أخْ َب َرنــا.1
َّ ـمي الْخُ راسـ
َّ هاشـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ّالســلا ُم َج َع َل ـ ُه اللّ ـ ُه لَ ُه ـ ْم و ٰذلِــكَ َع ْه ـ ٌد َع ِه ـ َد ُه الل ـ ُه
ِ لا ُب ـ َّد لِلنّــا
َّ س ِمـ ْـن �إمــا ٍم عــادل مـ ْـن ُذ ِّر َّی ـة �إبراهی ـ َم علی ـه
ٍ �إِلَ ْیـ ِه �إِ ِذ ا ْب َتــلا ُه بِ َك ِل ٰمـ
س �إِ َما ًمــا ۖ َقــا َل َو ِمـ ْـن ُذ ِّر َّي ِتــي ۖ َقــا َل َلا َي َنــا ُل َع ْهـ ِدي
ِ  َقــا َل �إِنِّــي َجا ِعلُــكَ لِل َّنــا :ـات َف�أ َت َّم ُهـ َّن
ـس �أبــا َب ْكـ ٍر الْ َبغــدا ِد َّي
ُ ـات َو لا َی ْعـر
َ ِف ٰهـ َذا ا ْل�إ مــا َم َف َقـ ْد مـ
َ  َف َمـ ْـن مـ،ال َّظالِ ِميـ َـن
َ ـات ِمی َتـ ًة جا ِهل َّیـ ًة! �ألا �إِنَّـ ُه لَ ْیـ
 َو ل ٰ ِك َّن ـ ُه- َفمــا �أ ْبق ـیٰ َر ُجــلا ً ِمـ ْـن �أئِ َّم ـ ِة الْ َقــو ِم �إلّا َس ـ ّما ُه- ًو لا ُمح َّمــد عمـ َـر الْقَندَهــار َّي و لا فُلان ـاً و لا فُلان ـا
ِ الْ َم ْهـ ِد ُّي! ثُـ َّم َت َمثَّـ َل بِ َقـ
 َی ُقــو ُم َع َلــی ْاسـ ِم/ـروج �إِمــا ٍم لا َمحالَـ َة خــار ٌِج
ُ  خُ ـ:ـول ِد ْع ِبـ ِل ْبــنِ َعلـ ٍّـي الْخُ زا ِعـ ِّـي َفقــا َل
ِ  َی ِمی ـ ُز ِفینــا كُ َّل َح ـ ٍّق و/كات
ِ  َو َی ْج ـزِي َع َلــی ال َّن ْع ٰمــا ِء َو ال َّن َق ٰمـ/ ٍباطــل
ِ اللّـ ِه َو الْ َبـ َـر
ـس َط ِّی ِبــي ثُ ـ َّم یــا
ُ  َفیــا نَ ْفـ/ـات
! َف َغ ْیـ ُـر َبعیـ ٍد مــا ُهـ َو � ٍآت/ـس �أ ْب ِشـرِي
ُ نَ ْفـ
Тарҷумаи гуфтор:
Исо ибни Абдулҳамиди Ҷавузҷонӣ моро хабар дод, гуфт:
Шунидам Мансури Ҳошимии Хуросонӣ мефармояд:
Мардумро аз имомӣ одил аз зуррияи Иброҳим алайҳи салом
ки Худованд ӯро қарор додааст, чорае нест ва ин аҳде аст ки
Худованд бо ӯ бастааст ҳангоме ки ӯро бо калимоте озмуд, пас
онҳоро ба поён расонд: <<Фармуд: Ҳароина Ман туро имоме
барои мардум қарор диҳандаам, гуфт: Ва аз зуррияам низ,
фармуд: Аҳди Ман ба ситамкорон намерасад>> (Бақара/ 124),
пас ҳар кас бимирад дар ҳоле ки ин имомро намешиносад, ба
марги ҷоҳилият мурдааст! Огоҳ бошед ки ӯ Абубакри Бағдодӣ
ё Муҳаммад Умари Қандаҳорӣ ё фалонӣ ё фалонӣ –пас ҳеҷ
як аз имомони қавмро боқӣ нагузошт магар инки ном бурд–
нест, балки ӯ Маҳдӣ аст! Сипас ба сурудаи Деъбил ибни Алии
Хазоъӣ тамассул ҷуст ва фармуд: Хуруҷи имоме ки ночор
хориҷ хоҳад шуд/ бо номи Худо ва баракоти Ӯ қиём хоҳад кард/
дар миёни мо ҳар ҳаққу ботилеро аз ҳам ҷудо хоҳад сохт/ ва
хубиҳо ва бадиҳоро ҷазо хоҳад дод/ пас эй нафс! Дилором ва
шодмон бош/ зеро ҳар чизе ки омаданӣ аст дур нест!
ٍ  �أخْ َب َرنــا َع ْبـ ُد اللّـ ِه ْبـ ُن َحبیـ.2
 كا َن ِفــي الْ َم َحلَّـ ِة َر ُجـ ٌل ِمـ ْـن أ� ْهــلِ الْ ِع ْلـ ِم َو كا َن لَـ ُه ُح ْسـ ُن: قــا َل،ـب ال َّط َبـ ِر ُّي
ـت َع َل ْیـ ِه َح َسـ ٌن
َ  یــا مح ّمـدُ! �إِ َّن الَّـ ِذي �أنْـ:ـب �إِلَ ْیـ ِه
َ  َف َن َظـ َـر �إِلَ ْیـ ِه الْ َم ْن ُصــو ُر َیومـاً َفـ َـر َّق لَـ ُه َف َك َتـ،خُ ْلــقٍ َو ُح ْسـ ُن ِعبــا َد ٍة
ِ ـب َو ا ْطلُـ
ـش �أ ْر َب ِعیـ َـن
ْ ـس لَــكَ َم ْع ِر َفـ ٌة َفا ْذ َهـ
َ ـب الْ َم ْع ِر َفـ َة! �أ َفــلا َی ْسـ َت ْح ِیي �أ َح ُدكُـ ْم �أن َی ِعیـ
َ َو ُهـ َو ُی ْع ِج ُبنــي �إلّا �أنَّـ ُه لَ ْیـ
!ـوت ِمی َتـ ًة جا ِهل َّیــة؟
ُ َسـ َن ًة لا َی ْعـر
َ ِف �إمــا َم َزمانِـ ِه َحتّـی ٰ َی ُمـ
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Тарҷумаи гуфтор:
Абдуллоҳ ибни Ҳабиби Табарӣ моро хабар дод, гуфт: Дар
маҳалла марде аз аҳли илм сокин буд ки ҳусни хулқ ва ҳусни
ибодате дошт, пас рӯзе ҳазрати Мансур ба ӯ назаре афканд,
пас бар ӯ риққат кард, пас барои ӯ навишт: Эй Муҳаммад!
Ҳароина чизе ки ту бар он ҳастӣ хуб аст ва манро хуш меояд,
ҷуз онки барои ту маърифате нест, пас буро ва маърифат талаб
кун! Оё яке аз шумо шарм намекунад ки чиҳл сол зиндагӣ
мекунад дар ҳоле ки имоми замони худро намешиносад то
инки ба марги ҷоҳилӣ мемирад?!
ًِف �إمامـا
ُ  َمـ ْـن دا َن اللّـ َه و لا َی ْعـر: َسـ ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصــو َر َی ُقــو ُل: قــا َل، �أخْ َب َرنــا ُج َب ْیـ ُـر ْبـ ُن َعطــا ٍء الْخُ َج ْنـ ِد ُّي.3
ـت َعـ ْـن
ِ ِمـ َـن اللّـ ِه ُی َعلِّـ ُم ِكتا َبـ ُه َو ُی ِقیـ ُم ُحـدُو َد ُه َف ِدیانَ ُتـ ُه َغ ْیـ ُـر َم ْق ُبولَـ ٍة َو ُهـ َو ضــا ٌّل َی ِتیـ ُه ِفــي ا ْل�أر
ْ ض َك َم َثــلِ شــا ٍة َضلَّـ
ِ
ِ ـت ِفــي الْ ِجبـ
ـت �أنَّهــا
ْ  َف َل ّمــا �أ ْن ٰج َاءهــا اللَّ ْيـ ُل َب ُصـ َـر ْت بِقَطيـ ِـع َغ َنـ ٍم �أخْ ــری ٰ َف َظ َّنـ،ـال َیو َمهــا
ْ راعيهــا َو َق ِطي ِعهــا َفتا َهـ
ِ ـب
راع َيهــا
ْ ـت َم َعهــا ِفــي َم ْر َب ِضهــا َحتّـی ٰ �إذا �أ ْص َب َحـ
ْ ـاء ْت �إِلَ ْيهــا َفبا َتـ
ُ ـت �أنْ َك َرتْهــا َففا َر َق ْتهــا ُم َت َح ِّیـ َـر ًة َت ْطلُـ
َ َق ِطی ُعهــا َفجـ
:ـاح بِهــا
ْ  َف َب ُصـ َـر ْت بِقَطیـ ِـع َغ َنـ ٍم �أخْ ــری ٰ َف َع َمـد َْت ن َْح َوهــا َو َح َنـ،َو َق ِطي َعهــا
َ ـت َع َل ْیهــا َف َرء�آ َهــا ال ّر ِاعـ ُـي َف�أنْ َك َرهــا َف ٰصـ
ِ ـت َذ ِعـ َـر ًة ُم َت َح ِّيـ َـر ًة لا
ِ �إلْ َح ِقــي بِق َِطي ِعـ
راعـ َـي لَهــا ُي ْر ِشـدَها �إلـى ٰ َم ْر ٰعاهــا
ْ ـك �أ َّی ُت َهــا الشّ ــا ُة الضّ الَّـ ُة الْ ُم َت َح ِّیــرةُ! َف ُه ِج َمـ
ِف �إِما َمـ ُه ِمـ َـن
ُ ـب َض ْي َع َتهــا َف�أ َك َلهــا َو ك َٰذلِــكَ َمـ ْـن لا َی ْعـر
ٌ  َف َب ْينــا ِهـ َـي ك َٰذلِــكَ �إِ َذا ا ْغ َت َنـ َم ِذئْـ،�أو َي ُر َّدهــا �إلـیٰ َم ْر َب ِضهــا
!ـقاوتُ ُه َیومـاً ِمـ ْـن ٰهـ ِذ ِه ا ْل�أیّــا ِم َف�أ ْه َل َك ْتـ ُه
َ اللّـ ِه َف َی ْل َت ِحـ ُق َیومـاً بِ َر ُجــلٍ َو َیومـاً بِ َر ُجــلٍ َحتّـی ٰ �إذا �أ ْد َر َك ْتـ ُه ِشـ
Тарҷумаи гуфтор:
Ҷубайр ибни Атоъи Хуҷандӣ моро хабар дод, гуфт: Шунидам
Мансур мефармояд: Ҳар кас Худоро диндорӣ кунад дар
ҳоле ки имомӣ аз ҷониби Худо ки китобашро таълим диҳад
ва ҳудудашро бар по дорад намешиносад, пас диндории ӯ
пазируфта нест ва ӯ гумроҳе аст ки дар замин саргардон аст,
монанди гӯсфанде ки чӯпон ва галлаи худро гум кардааст,
пас рӯзи худро дар кӯҳҳо ба саргардонӣ мегузаронад, пас чун
шаб ӯро фаро мерасад чашмаш ба галлаи дигаре аз гӯсфандон
меафтад ва мепиндорад ки он галлаи ӯст, пас ба сӯӣ он меояд
ва ҳамроҳи он дар оғулаш бетута мекунад, то он гоҳ ки субҳ
мешавад ва онро ношинос меёбад, пас дар ҳоле ки саргардон
аст аз он ҷудо мешавад ва чӯпон ва галлаи худро меҷӯяд, пас
чашмаш ба галлаи дигар аз гӯсфандон меафтад, пас ба сӯӣ
он ҳаракат мекунад ва ба он наздик мешавад, вале чӯпон ӯро
мебинад ва ношинос меёбад, пас бар ӯ фарёд мезанад: Буро
ба сӯӣ галлаи худат эй гӯсфанди гумроҳи саргардон! Пас ӯ бо
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ваҳшат ва ҳайрат гурезон мешавад, дар ҳоле ки чӯпоне барои
ӯ нест то ӯро ба чарогоҳаш роҳнамоӣ кунад ё ба оғулаш боз
гардонад, пас дар ҳайни онки ӯ дар ин ҳол аст ногоҳ гурге
танҳойии ӯро муғтанам мешуморад ва ӯро медарад ва ҳамин
гуна аст касе ки имоми худ аз ҷониби Худоро намешиносад,
пас рӯзе ба касе мулҳақ мешавад ва рӯзӣ дигар ба касӣ дигар,
то он гоҳ ки бадбахтиаш дар рӯзе аз рӯзҳо ба ӯ мерасад ва ӯро
ҳалок мекунад!
ِف �إِمــا َم
ُ  یــا �أ ْح َمـدُ! �أ َت ْعـر: قــا َل لِــي َسـ ِّی ِدي الْ َم ْن ُصــو ُر: قــا َل، �أخْ َب َرنــا أ� ْح َمـ ُد ْبـ ُن َع ْبـ ِد ال َّر ْح ٰمــنِ الطّالِقانِـ ُّـي.4
 �إ ْع َر ْفـ ُه! َفـ إِ� َّن الْ َح ْيـ َـر َة َو ال ِّذلَّـ َة َو الْ َم ْسـ َك َن َة َو الْ ِخـ ْز َي َو:ِف اللَّ ْیـ َل َو ال َّنهــا َر! قــا َل
ُ  نَ َعـ ْم كَمــا �أ ْعـر:ـت
ُ َزمانِــكَ ؟ قُ ْلـ
! ُر َّبمــا َو لَ َعـ َّل:ـت
َّ
ُ الضلالَـ َة َو الْ َهــلا َك لِ َمــن لا َي ْعـر
ُ  يــا �أ ْح َمـدُ! �أت ُِطیـ ُع �إِمــا َم َزمانِــكَ ؟ قُ ْلـ:ِف �إِمــا َم َزمانِـ ِه! ثُـ َّم قــا َل
ِ
ِ
ِ
ْ
ٰ
 َف ٰمــا �أ ْحــری بِـه �أن َی ُكــو َن،السـ ِبي َل َو لا َي ْسـلُ ُك ُه
ُ ِف ال�إ مــا َم َو لا ُيطي ُعـ ُه َك َمـ ْـن َي ْعـر
ُ  �أط ْعـ ُه! َفـ إِ� َّن َمـ ْـن َي ْعـر:قــا َل
َّ ِف
ِ
ّ
ْ
ْ
ّ
!ُـوات َو مــا َحياتُ ُهـ ْم �إِلا ال َم ْع ِر َفـ ُة َو الطا َعـ ُة ميــزا ُن ال َم ْع ِر َفـة! يــا �أ ْح َمـد
ٌ ـاس �أ ْمـ
َ  يــا �أ ْح َمـدُ! �إِ َّن النّـ:هالِــكاً! ثُـ َّم قــا َل
ـس ِمـ ْـن َر ْح َمـ ِة اللّـ ِه َو �أ َّن َمـ ْـن َع َر َفـ ُه َو لَـ ْم ُی ِط ْعـ ُه
َ �ألَـ ْم َت ْع َلـ ْم �أ َّن َمـ ْـن لَـ ْم َي ْعـرِفْ �إمــا َم َزمانِـ ِه كُ ِتـ
ٌ  �آيِـ:ـب ِفــي َق ْل ِبـ ِه
ِ ْكا َن ِمـ َـن ال
 ثُـ َّم لا ُيبالِــي،ـب �إِليـ ِه
َ خاسـ
َ ـب َعـ ْـن �إمــا ِم َزمانِـ ِه َو َك َلـ ُه اللّـ ُه �إلـی ٰ َمـ ْـن َر ِغـ
َ ـرین؟! يــا �أ ْح َمـدُ! �إِ َّن َمـ ْـن َر ِغـ
 َبـ ْل،ِفــي �أ ِّي وا ٍد َه َلــكَ ! يــا �أح َمـدُ! �إِ َّن َمـ ْـن َی ْن َت ِظـ ُـر �إِمــا َم َزمانِـ ِه ِفــي َغ ْي َب ِتـ ِه َك َمـ ْـن ُیجا ِهـ ُد َب ْيـ َـن َي َد ْيـ ِه ِع ْنـ َد ُظ ُهــو ِر ِه
 �إِ َّن ٰهــذا لَ ٰصالِـ ٌـح َو:ـاء لَـ ُه! قــا َل
ُ ـف انْ ِتظــا ُر ُه؟! قُ ْلـ
َ ُهـ َو خَ ْيـ ٌر ِم ْنـ ُه! يــا �أ ْح َمـدُ! �أ َتـ ْدرِي َك ْیـ
ُ  ِذ ْكـ ُـر ُه َك ِثیــراً َو الدُّعـ:ـت
ولِ َي ْع َلـ َم اللَّـ ُه َمـ ْـن َي ْن ُصـ ُـر ُه َو ُر ُسـ َل ُه
َ :ل ٰ ِكـ َّن انْ ِتظــا َر ُه ال َّد ْعـ َو ُة �إِلَ ْیـ ِه َو ال َّت ْم ِكیـ ُن لَـ ُه ِفــي َغ ْی َب ِتـ ِه! �إِ َّن اللّـ َه َتعٰالـیٰ َی ُقــو ُل
ِ  �أ ْي ِفــي َغ ْي َب ِت ِهـ ْم؛ كَمــا قالَـ،ۚ ـب
ِ بِالْ َغ ْيـ
 َ ٰذلِــكَ لِ َي ْع َلـ َم :ـب
ُ وسـ
ٌ ـف غائِـ
ُ ـص الْ َحـ ُّق و ُی
َ ـت ا ْمــر�أ ُة الْ َعزیـ ِز �إذا َح ْص َحـ
ِ �أنِّــي لَـ ْم �أخُ ْنـ ُه بِالْ َغ ْيـ
.الســلام
َ یوسـ
َّ ـف علیـ ِه
ُ  �أ ْي ِفــي َغ ْی َبـ ِةـب
Тарҷумаи гуфтор:

Аҳмад ибни Абдулраҳими Толиқонӣ моро хабар дод, гуфт:
Саййидам Мансур ба ман фармуд: Эй Аҳмад! Оё имоми
замонатро мешиносӣ? Арз кардам: Оре, ҳамон таври ки шаб
ва рӯзро мешиносам! Фармуд: Ӯро бишнос: Чароки ҳайрату
зиллат ва масканату хорӣ ва гумроҳиву ҳалокат барои касе
аст ки имоми замонашро намешиносад! Сипас фармуд:
Эй Аҳмад! Оё аз имоми замонат итоъат мекунӣ? Гуфтам:
Чи басо ва шояд! Фармуд: Аз ӯ итоъат кун; Зеро касе ки
имомро мешиносад ва аз ӯ итоъат намекунад монанди касе
аст ки роҳро мешиносад ва онро намепаймояд, пас чи бисёр
шойиста аст ки ҳалок шавад! Сипас фармуд: Эй Аҳмад!
Ҳароина мардум мурдагонанд ва ҳаёти онон ҷуз маърифат
нест ва итоъат мизони (санҷиш) маърифат аст! Эй Аҳмад!
Оё намедонӣ касе ки имоми замонашро намешиносад дар
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Халифаи Худованд дар замин; Зарурати халифаи Худованд дар замин

дилаш навишта мешавад: <<Ноумед аз раҳмати Худованд>>
ва касе ки ӯро мешиносад ва итоъат намекунад аз зиёнкорон
аст?! Эй Аҳмад! Ҳароина касе ки аз имоми замони худ рӯй
мегардонад Худованд ӯро ба касе во мегузорад ки ба сӯӣ ӯ рӯй
гардондааст, сипас аҳмияте намедиҳад ки дар кадомин дарра
нобуд мешавад! Эй Аҳмад! Ҳароина касе ки имоми замонашро
дар ғаиёби ӯ интизор мебарад монанди касе аст ки дар зуҳури
ӯ пеши ряш ҷиҳод мекунад, балки аз ӯ беҳтар аст! Эй Аҳмад!
Оё медонӣ ки интизор будани ӯ чигуна аст? Арз кардам: Бисёр
ёд кардани ӯ ва дуъо кардан барояш! Фармуд: Ҳароина ин
кори шойистае аст, вале интизор бурдани ӯ даъват ба сӯӣ ӯ
ва заминасозӣ барои ӯ дар ғиёбаш аст! Ҳароина Худованди
баландмартаба мефармояд: <<Ва то Худованд бидонад чи
касе Ӯ ва Паёмбарашро дар ғиёб ёриӣ медиҳад>> (Ҳадид/ 25)
Яъне дар ғиёби онон; Чунонки зани азизи Миср ҳангоме ки
ҳақ дар ғиёби Юсуф ошкор шуд, гуфт: <<Ин (корро кардам)
то ӯ бидонад ки ман дар ғиёб ба ӯ хиёнат накардам>> (Юсуф/
52) Яъне дар ғиёби Юсуф алайҳи салом.
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* Лутфан бар рӯӣ линки мавриди назари худ клик кунед.

Линки матлаби
боло

Саҳифаи фесбуки Саҳифаи гугелплюси Саҳифаи канали
пойгоҳ
пойгоҳ
телегроми пойгоҳ

