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بسم اهلل الرمحن الرحمی
Дувоздаҳ гуфтор аз он ҳазрат дар бораи инки ҳуҷҷат,
китоби Худованд ва халифаи Ӯ дар замин аст; На раъй ва
на ривоят.
ـتاني ،قــالَ :سـ ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصــو َر الْ ِ
ـمي الْخُ راســانِ َّي َی ُقــو ُلَ :فریقـ ِ
ـان
� .1أخْ َب َرنــا َولیـ ُد ْبـ ُن َم ْحمــو ٍد َّ
هاشـ َّ
الس ِج ْسـ ُّ
ـت َفمــا بــا ُل �أ ْهــلِ
�أ ْف َســدا َع َلــی ال َّنــا ِ
ـت� :أ ّمــا �أ ْهـ ُل الـ َّر�أ ِي َف َقـ ْد َع ِل ْمـ ُ
س ِدی َن ُهـ ْم� :أ ْهـ ُل الـ َّر�أ ِي َو �أ ْهـ ُل الْ َح ِدیــث! قُ ْلـ ُ
الْ َح ِدیـ ِ
ـث َم ْك ُذو َبـ ٍة َز َع ُمــوا �أنَّهــا َص ِحیحـ ٌة َو َج َعلُوهــا ِمـ َـن الدِّیــنِ َو َمــا ا ْف َتــری ٰ
ـث؟! قــا َل� :إِنَّ ُهــم َح َّدثُــوا بِ�أحا ِدیـ َ
َع َلــی اللّ ـ ِه َو َر ُســولِ ِه َفرِی ـ ٌق ِم ْث ـ َل َمــا ا ْف َتــری �أ ْه ـ ُل الْ َح ِدیـ ِ
ـث َیقُولــونَ« :قــا َل اللّ ـ ُه َو َر ُســولُ ُه» و مــا قــا َل اللّ ـ ُه َو
َر ُســولُ ُه �إ ْن َیقُولُــو َن �إلّا َك ِذبـاً و لَ ِئـ ْـن قــا َل رجـ ٌل ٰهــذا َر�أ ٌي َر�أ ْی ُتـ ُه خَ ْیـ ٌر لَـ ُه ِمـ ْـن �أن َیقــو َل ٰهــذا َقـ ْو ُل اللّـ ِه َو َر ُســولِ ِه
َو ُه ـ َو كا ِذ ٌب!
Тарҷумаи гуфтор:
Валид ибни Маҳмуди Саҷистонӣ моро хабар дод, гуфт:
Шунидам Мансури Ҳошимии Хуросонӣ мефармояд: Ду гурӯҳ
дини мардумро бар онон табоҳ карданд: Аҳли раъй ва аҳли
ҳадис! Гуфтам: Аҳли раъйро донистаам, вале аҳли ҳадис
читавр?! Фармуд: Онон аҳодисӣ дурӯғинро ривоят карданд,
пиндоштанд ки саҳиҳ аст ва онро ҷузъе аз дин барсохтанд
ва ҳеҷ гурӯҳе бар Худованд ва Паёмбараш чунонки аҳли
ҳадис дурӯғ бастаанд дурӯғ набастааст, мегӯянд: <<Худованд
ва Паёмбараш чунин гуфтанд>>, дар ҳоле ки Худованд ва
Паёмбараш чунин нагуфтанд ва онон танҳо дурӯғ мегӯянд ва
агар касе бигӯяд ин раъйе аст ки ба назари ман омада барои
ӯ беҳтар аст аз онки бигӯяд ин сухани Худованд ва Паёмбари
!Ӯст, дар ҳоле ки дурӯғгӯст
 .2أ�خبرنــا هاشـ ُم بـ ُن ُع َب ْیـ ٍد الخُ َج ْنــد ُّي قــالَ :دخَ ـ َل علــی المنصــو ِر رجـ ٌل ِمـ ْـن أ�هــلِ الحدیـ ِ
ـث و قــا َل لَـ ُه:
�إنّــي �أ ِدیـ ُن اللّـ َه بِالحدیـ ِ
ـث و �إ َّن �أخــي َی ِدیـ ُن بِالـ ّر�أي! قــال :لا دیـ َـن لَ ُكمــا! َف َج َعـ َل ال ّرجـ ُل َی ْر َت ِعـدُ ،فقــالَ :مـ ْـن
دا َن اللّـ َه بِر�أیِـ ِه فــلا ِدیـ َـن لَ ـ ُه و َمـ ْـن دانَ ـ ُه بِروای ـ ٍة تُ ـ ْروی ٰ لَ ـ ُه فــلا ِدیـ َـن لَ ـ ُه و َمـ ْـن دانَ ـ ُه بِ َســما ٍع ِمـ ْـن خَ ِلیف ِت ـ ِه ِفــي
ض َف َقـ ْد ُهـ ِد َي �إِلـیٰ ِصـ ٍ
ض َفا ْع ِر ْفـ ُه َو ْاس َت ْم ِسـ ْ
ـك بِ ُح ْج َزتِـ ِه
ـراط ُم ْسـ َت ِقی ٍم! ثُـ َّم قــا َل� :إِ َّن لِلّـ ِه خَ ِلیفـ ًة ِفــي ا ْل� أ ْر ِ
ا ْل� أ ْر ِ
ـت مح ّمــداً صلَّــی اللّـ ُه علیـ ِه
َف إِ�نَّـ ُه َی ْك ِفیــكَ ِمـ ْـن ر�أیِــكَ َو رِوا َی ِتــكَ َو �إِنَّمــا َت ْع ِرفُـ ُه بِ�آیـ ٍة ِمـ َـن اللّـ ِه ع َّزوجـ َّل كَمــا َع َر ْفـ َ
ـاب َمــنِ ا ْفتــریٰ!
و �آلِـ ِه و َسـلَّ َم َو َقـ ْد خـ َ
Тарҷумаи гуфтор:
Ҳошим бини Убайди Хуҷандӣ моро хабар дод, гуфт: Марде аз
аҳли ҳадис ба хидмати Мансур расид ва арз кард: Ман Худоро
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бар пояи ҳадис диндорӣ мекунам ва бародарам бар пояи раъй
диндорӣ мекунад! Он ҳазрат фармуд: Дине барои шумо ду тан
нест! Пас он мард шурӯъ ба ларзидан кард, он ҳазрат (ки чунин
дид) фармуд: Ҳар кас Худоро бо раъйи худ диндорӣ кунад, дине
барои ӯ нест ва ҳар кас Ӯро бо ривояте ки барояш нақл мешавад
диндорӣ кунад, дине барои ӯ нест ва ҳар кас Ӯро бо шунидане
аз халифаи Ӯ дар замин диндорӣ кунад, ҳароина ба роҳӣ рост
раҳнамун шудааст! Ситпас фармуд: Бегумон Худовандро дар
замин халифае ҳаст, пас ӯро бишинос ва доманашро бигир;
Чароки ӯ туро аз раъй ва ривоятат бениёз мекунад ва ҷуз ин
нест ки ӯро бо ояте аз ҷониби Худованди баландмартаба
мешиносӣ ҳамон гуна ки Муҳаммад салаллоҳу алайҳи ва олиҳи
ва салламро шинохтӣ ва ноком шуд ҳар кас ки дурӯғ баст!
ٍ  �أخبرنــا ذاكـ ُـر بـ ُن معـ.3
ِ ـمعت المنصــو َر َی ُقــو ُل لِ َجما َع ٍة ِم ْن �أ ْهـ ِل الْ َح ِدیـ
 �إِ َّن َموالِ َي:ـث
ُ  سـ:ـاني قــال
ّ ـروف الخراسـ
ِ ـث َف َد ُعــو ُه َو �أ ْق ِبلُــوا َعلـیٰ ِكتـ
َ َبنــي �أ َم َّیـ َة َقـ ْد �أ ْف َسـدُوا َع َل ْی ُكـ ُم الْ َح ِدیـ
ٰ ـاب اللّـ ِه َو خَ ِلی َف ِتـ ِه ِفی ُكـ ْم َف إِ�نَّ ُهمــا َی ْه ِدیانِ ُكـ ْم �إلـی
ٍ ِصـ
ـاب اللّـ ِه و خَ لی َف ُتـ ُه
ُ ـاب اللّـ ِه و لكـ ْـن �أقــو ُل لَ ُكـ ْم َح ْسـ ُـب ُك ْم كتـ
ُ ـراط ُم ْسـ َتقیم! �ألا �إِنِّــي لا �أقُــو ُل لَ ُكـ ْم َح ْسـ ُـب ُك ْم ِكتـ
! ال َم ْهـ ِد ُّي: و َمـ ْـن خَ ِلی َف ُتـ ُه ِفینــا؟! قــا َل:ِفی ُكـ ْم! قالُــوا
Тарҷумаи гуфтор:
Зокир ибни Маъруфи Хуросонӣ моро хабар дод, гуфт:
Шунидам Мансур хитоб ба гурӯҳе аз аҳли ҳадис мефармояд:
Ҳамоно дӯстдорони бани Умая ҳадисро бар шумо хароб
кардаанд, пас онро вогузоред ва ба китоби Худованд ва
халифааш дар миёнатон рӯй оваред; Чароки он ду шуморо ба
роҳи рост раҳнамун хоҳанд шуд! Огоҳ бошед ки ман ба шумо
намегӯям: Китоби Худованд шуморо бас аст, балки ба шумо
мегӯям: Китоби Худованд ва халифааш дар миёнатон шуморо
бас аст! Гуфтанд: Халифаи Ӯ дар миёни мо кист? Фармуд:
Маҳдӣ!
ِ  �إنَّــكَ َت ْنهـی ٰ َعــنِ الْ َح ِدیـ:ِـت لِ ْلمنصــور
 َيــا �أ ُّي َها :ـث َو َقـ ْد قــا َل اللّـ ُه
ُ  قلـ:السـ َم ْر َق ْند ُّي قــال
َّ  أ�خبرنــا أ�بــو �إبراهیـ َم.4
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ِ
ْ
أ
 َمــن ُیطـ ْع: قــال،ۖ و�أولــي ال� ْمـ ِر م ْن ُكـ ْم
ُ  �أتـ َّم ال�آیـ َة! قُلـ: قــالالَّ ِذيـ َـن �آ َم ُنــوا �أ ِطي ُعــوا اللَّـ َه َو�أطي ُعــوا ال َّر ُســو َل
َ :ـت
�أولِــي ا ْل� أ ْمـ ِر ِم ْن ُكـ ْم َف َقـ ْد �أطــا َع ال َّر ُســو َل و َمــن ُی ِطـ ِـع ال َّرســو َل َف َقـ ْد �أطــا َع اللّـ َه فمــا لِ ٰهــؤل� آ ِء ال َقــو ِم لا َیــكا ُدو َن َی ْف َق ُهو َن
ِ  رِجــا ٌل َولّا ُهـ ُم اللّـ ُه �أمـ َـر ٰهـ ِذ ِه ال� أ ّمـ َة َب ْعـ َد ال َّر ُسـ: َو َمـ ْـن �أولــوا ا ْل� أ ْمـ ِر ِمنّــا؟ قــا َل:ـت
ـول ُی ِطی ُعــو َن اللّـ َه و
ُ َح ِدیثـاً؟! قُ ْلـ
 لا ت َْسـ�ألوني َع َّمـ ْـن َمضـی ٰ ِم ْن ُهـ ْم ولكـ ْـن َسـلُونِي َع َّمـ ْـن َب ِقـ َـي َفـ إِ� َّن َب ِق ّیـ َة اللّـ ِه خَ ْیـ ٌر: َمـ ْـن ُهــم؟ قــال:ـت
ُ ال َّر ُســو َل! قُ ْلـ
!الســلا ُم علیكَ یــا بق ّی َة اللّه
ُ لَ ُكـ ْم �إ ْن كن ُتـ ْم ُمؤمنیــن! قُ ْلـ
َّ : الْ َم ْهـ ِد ُّي َفـ إ�ِذا لَ ِقی ُت ُمــو ُه َفقُولــوا: و َمـ ْـن َبق ّیـ ُة اللّــه؟ قــال:ـت
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Тарҷумаи гуфтор:
Абу Иброҳими Самарқандӣ моро хабар дод, гуфт: Ба Мансур
арз кардам: Ту аз ҳадис боз медорӣ, дар ҳоле ки Худованд
фармудааст: <<Эй касоне ки имон овардед! Худованд ва
Паёмбарро итоъат кунед>> (Нисоъ/ 59)! Он ҳазрат фармуд:
Оёро комил кун! Арз кардам: <<Ва волиёни амри аз шуморо>>
(Нисоъ/ 59)! Фармуд: Ҳар кас волиёни арми аз шуморо итоъат
кунад, Памёмбарро итоъат карда ва ҳар кас Паёмбарро итоъат
кунад, Худовандро итоъат кардааст; Пас ин қавмро чи мешавад
ки наздик нест суханеро дарёбанд?! Арз кардам: Волиёни амр
аз мо киёнанд? Фармуд: Мардоне ҳастанд ки Худованд амри
ин умматро пас аз Паёмбар ба онон супурдааст, аз Худованд ва
Паёмбар итоъат мекунанд! Гуфтам: Онон чи касоне ҳастанд?
Фармуд: Аз ман дар бораи касоне аз онон ки даргузаштанд
напурсед, вале дар бораи касе бипурсед ки боқӣ мондааст;
Чароки боқӣ мондаи Худованд барои шумо беҳтар аст агар
имон дошта бошед! Арз кардам: Боқӣ мондаи Худованд кист?
Фармуд: Маҳдӣ, пас чун ӯро мулоқот кардед бигӯйед: Салом
бар ту эй боқӣ мондаи Худованд!
ِ  مــا �أ ْشـ َـج َع:السـ َلف ّی ِة
!صاح َب ُكـ ْم یــا �أتابــك
َّ  قــا َل لِــي َر ُجـ ٌل ِمـ َـن:السـغْد ُّي قــال
ُّ  أ�خبرنــا أ�تابــكُ بـ ُن َج ْمشــی َد.5
ٰ
ِ
ِ
ْ
ً
َ
 َسـم ْع ُت ُه َی ُقــو ُل َقـ ْولا لا َی َت َجـ َّر�أ �أ ْن َیقُولـ ُه �أ َحـ ٌد: و مــا عل ُمــكَ بِذلــكَ ؟! قــال:ـت
ُ قلبـ ُه َق ْط َعـ ٌة ِمـ ْـن َحدیـ ٍد! قلـ
َ َك�أ َّن
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
أ
أ
أ
 َف َهـ ّلا:ـت
ُ  لا َر�أ ٌي و لا رِوایـ ٌة ولكـ ْـن طا َعـ ٌة ل�ولــي ال� ْمـ ِر َو ال َمهــد ُّي مـ ْـن �أولــي ال�مــر! قُلـ:َغ ْیـ ُـر ُه َسـم ْع ُت ُه َی ُقــو ُل
! و َمــن َی ْســتطی ُع �أن َیـ ُـر َّد علیــه؟! �إنَّـ ُه الْ َم ْن ُصــو ُر:َر َدد َْت علیـ ِه؟! قــال
Тарҷумаи гуфтор:
Атобак ибни Ҷамшеди Суғдӣ моро хабар дод, гуфт: Марде
аз салафиён ба ман гуфт: Чи андоза рафиқонат шуҷоъ аст эй
Атобак! Гӯё қалби ӯ порае аз оҳан аст! Гуфтам: Ту инро аз куҷо
донистӣ?! Гуфт: Аз ӯ шунидам чизе мегӯяд ки аҳаде ғайр аз ӯ
ҷуръати гуфтанашро надорад, шунидам ки мегӯяд: На раъйе
аст ва на ривояте, балки итоъате аз улиламр аст ва Маҳдӣ аз
улиламр аст! Гуфтам: Оё бар ӯ рад накардӣ?! Гуфта: Чи касе
метавонад бар ӯ рад кунад?! Ӯ Мансур аст!
س حتّــی ُی ْعر ُِضــوا َعـ ْـن
ِ  لا َی ْصلُـ ُـح بــا ُل النّــا: َسـ ِم ْع ُت َع ْبــداً صالِحـاً یقــول: �أخبرنــا هاشـ ُم بـ ُن ُع َب ْیـ ٍد قــال.6
ِ �آرا ِء ِهــم و روایاتِ ِهــم ُم ْق ِبلیـ َـن علــی كتـ
الحـ َّق
َ ـاب اللّـ ِه و خلیف ِتـ ِه فیهــم و �إ َّن �أ ْق َبـ َـح مــا َیكــو ُن �أ ْن �أقــو َل لِ� أ َح ِدكُـ ُم
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 هــذا َســبی ُل:ـب َك َّف ْی ـ ِه علــی مــا قــال و قــال
ُ ـلاف ر�أ ِي َز ْی ـ ٍد �أو ِخـ
ُ  هــذا ِخـ:َفیقــو َل
َ ـلاف روای ـ ِة َع ْمــرو! ثُ ـ َّم َقلَّـ
!ال َّرشــا ِد ولكـ ْـن َمــن َی ْق َبـ ُل هــذا؟
Тарҷумаи гуфтор:
Ҳошим ибни Убайд моро хабар дод, гуфт: Шунидам абдӣ
солеҳ (яъне Мансур) мефармояд: Вазъи мардум сомон
намеёбад то он гоҳ ки аз ороъ ва ривоёти худ рӯй бигиранд ва
ба китоби Худованд ва халифаи Ӯ дар миёнашон рӯй оваранд
ва ҳароина зишттарин чизе ки воқеъ мешавад он аст ки ба яке
аз шумо ҳаққро бигӯям пас бигӯяд: Ин бар хилофи раъйи Зайд
ё бар хилофи ривояти Амр аст! Сипас он ҳазрат дасти худро
бар рӯйи гуфтори худ баргардонд (яъне аз рӯйи ноумедӣ ё
истибъод онро ба ҳаракат даровард) ва фармуд: Ин роҳи рушд
аст, вале чи касе инро мепазирад?!
ٍ  �أخبرنــا ذاكـ ُـر بـ ُن معـ.7
َ �أضْ َحــك:ـت
ُ ـت علــی المنصــو ِر فــي بی ِتـ ِه َف َو َج ْد ُتـ ُه َیضْ َحــكُ ! فقلـ
ُ  َدخَ ْلـ:ـروف قــال
ِ ـال الْ َح ِدیـ
ِ ـاب فــي رجـ
ٍ  نَ َظـ ْر ُت فــي كتـ:اللّـ ُه ِسـ َّنكَ و مــا �أضْ َحـ َكك؟ قــال
 فــلا ٌن:ـث ف�أضْ َح َكنــي! فــلا ٌن قــا َل
:الص ْحــنِ و قــال
َّ اب! َهـ ْل َی ِدیـ ُن ب ٰهــذا �إلّا قــو ٌم لا َی ْع ِقلــون؟! ثُـ َّم قــا َم �إلــی
ٌ  فــلا ٌن َكـ ّذ:َصـدُو ٌق و فــلا ٌن قــا َل
ِ مــا َب َنــی اللّـ ُه دی َن ـ ُه عل ـی ٰ َظ ـ ِّن
الســما ِء و
ٍ بعض ُك ـ ْم بِ َب ْع ـ
َّ ـاب �أنْ َزلَ ـ ُه ِمـ َـن
ٌ ض و �إنَّمــا َبنــا ُه َع َلــی الْ َیقیــنِ و هــو كتـ
َض َف َمـ ْـن َت َم َّســكَ بِ ٰه َذ ْیــنِ الثَّ َق َل ْیــنِ ف إ�ن ّمــا َت َم َّســكَ بِ َح ْبــلٍ َمتیــنٍ و َمـ ْـن ت ََر َك ُهمــا و َت َم َّســك
ِ خلیفـ ٌة َج َع َلـ ُه فــي ال�أر
ِ  �إ َّن �أهـ َل الْحدیـ:ـت
ِ بِشَ ـ ْـي ٍء ِمـ ْـن ٰهـ ِذ ِه ال�أحادیـ
ـث َی ْز ُع ُمــو َن �أنَّـ ُه
ُ ـث ف إ�نَّمــا َت َم َّســكَ بِ َح ْبــلٍ ك ََح ْبــلِ ال َع ْنكبــوت! قلـ
ِ  �إ َّن �أهـ َل الْ َح ِدیـ:�إذا َصـ َّـح � ْإســنا ُد ُه عن َد ُهـ ْم ف ُهـ َو َی ِقیـ ٌن! قــال
!ـث لا َی ْع ِقلُــون
Тарҷумаи гуфтор:
Зокир ибни Маъруф моро хабар дод, гуфт: Ба хидмати Мансур
дар хонаи он ҳазрат расидам, пас ӯро дар ҳоле ёфтам ки хандае
бар лаб дорад! Арз кардам: Худованд лабатонро ҳамеша хандон
гардонад, чи чизе шумморо ба ханда андохтааст? Фармуд: Ба
китобе дар бораи риҷоли ҳадис назар мекардам, пас манро ба
ханда андохт! Фалонӣ гуфи ки фалонӣ садуқ аст ва фалонӣ
гуфт ки фалонӣ каззоб! Оё бар пояи ин ҷуз гурӯҳе ки таъаққул
намекунанд диндорӣ мекунанд?! Сипас ба сӯӣ ҳаёт бархост
ва фармуд: Худованд дини худро бар занни бархӣ аз шумо дар
бораи бархӣ дигар бино накарда, балки танҳо бар яқин бино
карда ва он ҳамоно китобе аст ки аз осмон фуру фиристода
ва халифае аст ки дар замин қарор додааст: Пас ҳар кас ба ин
ду сақалайн чанг дар занад, ҳароина ба ресмонӣ устувор чанг

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

Халифаи Худованд дар замин; Зарурати халифаи Худованд дар замин/ Ривоёти
расида аз халифаи Худованд дар замин

дар зада ва ҳар кас он дуро вогузорад ва ба чизе аз ин аҳодис
чанг дар занад, ҳароина ба ресмоне чун ресмони анкабут чанг
дар задааст! Арз кардам: Аҳли ҳадис гумон мекунанд ки он,
!ҳаргоҳ санадаш назди онон саҳиҳ бошад, муҷиби яқин аст
!Фармуд: Аҳли ҳадис таъаққул намекунанд
ـت جالِسـاً عنـ َد العالِـ ِم َف�أ ْق َبـ َل علـ َّـي بِ َو ْج ِهـ ِه و قــال:
� .8أخبرنــا �أحمـ ُد بـ ُن عبـ ِد ال ّرح ٰمــنِ الطّالقانـ ُّـي قــال :كنـ ُ
ـاش �أو َه َلــكَ ! َف َت َغ َّیـ َـر لَونِــي فل ّمــا ر�أی ٰ ذلــكَ
یــا �أبــا زكریّــا! َمـ ْـن َت َم َّســكَ بِروای ـ ٍة َف َك�أنَّمــا َس ـق ََط ِمـ ْـن شــا ِهقٍ عـ َ
ِم ِّنــي قــا َل :لَ َعلَّــكَ َت ُظـ ُّن �أنِّــي �أریـ ُد �أ ْن �أ َع ِّطـ َل سـنّ َة رسـ ِ
ـول اللّـ ِه صلَّــی اللّـ ُه علیـ ِه و �آلِـ ِه و سـلَّم! لا واللّـ ِه ولكـ َّن
َصــوا و خَ َل ُطوهــا بِال ِك ـ ْذ ِب و
ـاس ُم ِّت ُعــوا بهــا -یعنــي ال ّروای ـ َة -حتّ ـی ٰ طــا َل علی ِه ـ ُم ال� أ َم ـ ُد َفــزا ُدوا فیهــا و نَق ُ
النّـ َ
ِ
ِ
ُ
ـت معانیهــا و ْاشـ َت َب َه حقُّهــا و باطلُهــا و ناســخُ ها و َم ْنســوخُ ها و
ـت �ألفاظهــا و انْ َق َل َبـ ْ
َب َّدلُوهــا َت ْبدیــلا ً حتّــی اخْ َت َل َفـ ْ
ُم ْح َك ُمهــا و ُم َتشــابِ ُهها و َت َعـ َّذ َر ال َّتمییـ ُز بی َن ُهمــا كَمــا َی َت َعـ َّذ ُر بیـ َـن المــا ِء و اللَّ َبــنِ ال َمغْشــوش! َف َتـ َـری ال ّرجـ َل ِم ْن ُهـ ْم
َی َتشَ ـ َّب ُث بِروای ـ ٍة َی ْح َسـ ُـبها صحیح ـ ًة لِ َی ْك ُفـ َـر بِاللّـ ِه و َی ِص َف ـ ُه بمــا لا َی ِلی ـ ُق بِذاتِ ـ ِه و َتـ َـری ال ّرج ـ َل ِم ْن ُهــم َی َتشَ ـ َّب ُث
بِروای ـ ٍة َی ْح َسـ ُـبها صحیح ـ ًة لِ َی َتحا َك ـ َم �إلــی الطّاغـ ِ
ـوت و َی َّت ِب ـ َع كُ َّل ج ّبــا ٍر َعنی ـ ٍد و َتـ َـری ال ّرج ـ َل ِم ْن ُهــم َی َتشَ ـ َّب ُث
ـاء و َتـ َـری ال ّرجـ َل ِم ْن ُهــم َی َتشَ ـ َّب ُث بِروایـ ٍة َی ْح َسـ ُـبها
بِروایـ ٍة َی ْح َسـ ُـبها صحیحـ ًة لِ ُی ْف ِسـ َد فــي ال�أر ِ
ض و َی ْسـ ِفكَ الدِّمـ َ
صحیحـ ًة لِ َی ْر َفـ َع رجــالا ً و َی َضـ َع �آخَ ریـ َـن و َتـ َـری ال ّرجـ َل ِم ْن ُهــم َی َتشَ ـ َّب ُث بِروایـ ٍة َی ْح َسـ ُـبها صحیحـ ًة لِ ُی ِحـ َّل حــرا َم
اللّـ ِه و ُی َحـ ِّر َم حلالَـ ُه و ُهـ ْم َی ْح َسـ ُـبو َن فــي ك ّل ذلــكَ �أنَّ ُهــم علــی شَ ـ ْـي ٍء و الّذیـ َـن ِمـ ْـن ُدونِ ِهــم لَ ْیســوا علــی شَ ــي ٍء
ْت �أ ْن �أ ْص ِر َف ُهـ ْم َع ّمــا َضـ ُّر ُه �أكثـ ُـر ِمـ ْـن نَ ْف ِعـ ِه �إلـیٰ مــا َی ْن َف ُع ُهـ ْم و لا َی ُض ُّر ُهـ ْم و
خسـرِین! َفـ�أ َرد ُ
َف ُی ْص ِب ُحــو َن ِمـ َـن ا ْل� أ َ
ـص لَ ُهـ ْم ِدی َن ُهـ ُم الّــذي �أ ْك َمـ َل اللّـ ُه لَ ُهـ ْم و �إنَّ ُهـ ْم �إن َی َّت ِب ُعونــي �أ ْسـلُكُ بِ ِهـ ْم َمنا ِهـ َـج ال َّر ُسـ ِ
ـول و �أ ْه ِدی ِهـ ْم ُسـ َن َن ُه
�أخْ ِلـ َ
الحـ ِّق ثُـ َّم لا َی ِجدُونِــي كا ِذبـاً و لا َك ُتومـاً!
بِ َ
Тарҷумаи гуфтор:
Аҳмад ибни Абдурраҳмони Толиқонӣ моро хабар дод, гуфт:
Назди олим (яъне Мансур) нишаста будам, пас рӯйи худро
ба тарафи ман баргардонд ва фармуд: Эй Або Закариё! Ҳар
кас ба ривоёте тамассук ҷӯяд чунон аст ки аз баландӣ партоб
шавад, зинда бимонад ё бимирад! Пас ранги ман дигаргун
шуд, пас чун ин ҳолро дар ман мушоҳида кард фармуд:
Шояд ту мепиндорӣ ки ман мехоҳам суннати Расули Худо
салаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва салломаро таътил кунам! На
ба Худо савганд, вале мардум аз он –яъне ривоят– бархурдор
шуданд то он гоҳ ки муддат бар онон тӯлонӣ шуд, пас бар
он афзуданд ва аз он костанд ва онро ба дурӯғ омехтанд ва
бисёр дигаргун сохтанд, то ҷойе ки алфози он мухталиф ва
маъонии он мунқалиб ва ҳаққу ботил ва носиху мансух ва
муҳкаму муташобаҳи он муштаба шуда ва ҷудо кардани он ду
аз ҳам мутаъаззир гардид ҳамон гуна ки ҷудо кардари он аз
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шире ки ба он мамзуҷ шуда бошад мутаъаззир аст! Пас марде
аз ононро мебинӣ ки ривоятреро дастовез қарор медиҳад дар
ҳоле ки онро саҳиҳ мепиндорад то ба Худованд куфр варзад
ва Ӯро гунае тавсиф кунад ки лойиқи зоти Ӯ нест ва марде
аз ононро мебинӣ ки ривоятеро дастовез қарор медиҳад дар
ҳоле ки онро саҳиҳ мепиндорад то ба тоғут ҳукумат барад ва
аз ҳар ҷаббори саркаше пайравӣ намояд ва марде аз ононро
мебинӣ ки ривоятеро дастовез қарор медиҳад дар ҳоле ки
онро саҳиҳ мепиндорад то дар замин фасод ангезад ва хунҳо
бирезад ва марде аз ононро мебинӣ ки ривоятеро дастовез
қарор медиҳад дар ҳоле ки онро саҳиҳ мепиндорад то
касонеро боло барад ва касонӣ дигарро поён оварад ва марде
аз ононро мебинӣ ки ривоятеро дастовез қарор медиҳад дар
ҳоле ки онро саҳиҳ мепиндорад то ҳароми Худоро ҳалол ва
ҳалоли Ӯро ҳаром гардонад, дар ҳоле ки онон дар ҳамаи ин
маворид гумном мебароянд ки бар чизе ҳастанд ва касоне ҷуз
онон бар чизе нестанд, пас аз зиёнкортаринҳо мегарданд! Пас
хостам ононро аз чизе ки зиёнаш аз судаш бештар аст ба чизе
баргардонам ки ба онон суд мерасонад ва зиён намерасонад ва
динашон ки Худованд барояшон комил сохтаастро барояшон
холис гардонам ва агар онон аз ман пайравӣ кунанд, ононро
ба рӯшаниҳои Паёмбар раҳсипор месозам ва ба суннатҳои ӯ
раҳнамун мешавам, он гоҳ манро на дурӯғгӯ хоҳанд ёфт ва на
пинҳон кунанда!
ً مــا �أرانِــي �إلّا ناجیـاً و مــا �أری ٰ فُلانـا:ِ قــال رجـ ٌل لِلمنصــور: �أخبرنــا عبـ ُد اللّـ ِه بـ ُن مح ّمـ ٍد البلخـ ُّـي قــال.9
 لِ�أنّــي �آخُ ـ ُذ بِال ّروای ـ ِة و �إ َّن فُلان ـاً َی�أخُ ـ ُذ: هــذا رج ـ ٌل َمغــرو ٌر و مــا �أدْرا َك بِــه؟! قــال:�إلّا ِمـ َـن الهالِكیــن! قــال
ض لا َتـ ْدرِي �أ ُّی ُهمــا �أشَ ـ ُّد
ٍ بعضهــا َفــوقَ بعـ
ٌ ـت ر�أ َیــكَ ف إ�نَّ ُهمــا ُظلمـ
ُ ـات
َ  َد ْع روای َتــكَ كَمــا َو َد ْعـ:بِالـ ّر�أي! قــال
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ـت ل ْح َی ُتـ ُه ثُـ َّم
ْ ُظ ْل َمـ ًة و َمـ ْـن لَـ ْم َی ْج َعـ ِل اللّـ ُه لَـ ُه نــوراً فمــا لـ ُه مـ ْـن نــور! َف َب َكــی ال ّرجـ ُل ل ّمــا َسـم َع هــذا حتّــی ا ْب َتلَّـ
ْ  َفا ْع ِر ْفـ ُه و ْاس َت ْم ِسـ: لا! قــال:ِف خلیفـ َة اللّـ ِه فــي ال�أرض؟ قــال ال ّرجـ ُل
ـك
ُ  �أ َت ْعـر: مــاذا �أ ْف َعـ ُل �إ َذنْ؟! قــال:قــال
ِ
ِ
ِ
ِ
الحـ َّـي
َ  �أو َح َّد َثــكَ َع ْنـ ُه �أحـ ٌد مـ ْـن �أصحابِـه و ُهـ َو َحـ ٌّـي فـ إ� َّن-و �أخَ ـ َذ بِ�أ ُذنـه-َ ِبِمــا َسـ ِم ْع َت ُه ِمنـ ُه بِ ٰه َذیــنِ ال� أ ُذنَ ْیــن
ِ َیــكا ُد �أن لا ُی ْكـ َذ َب علیـ ِه و لــو كُـ ِذ َب علیـ ِه لَـ َـر َّد ُه و هــو ُی َب ِّیـ ُن لِ�أهــلِ َزمانِـ ِه الشّ ــا ِه ِد ِم ْن ُهـ ْم و الْغائِـ
ـب حتّــی
ٍ �إذا َه َلــكَ َی ْر ِجـ ُع الّذیـ َـن ِمــن َب ْعـ ِد ِه �إلـیٰ خلیف ِتـ ِه فی ِهــم َف َی ْسـ َم ُعو َن ِم ْنـ ُه و َیـ ْر ُوو َن ع ْنـ ُه و لا َی ِق ُفــو َن علـیٰ هالِـ
ـك
آباءنــا علـیٰ �أ ّمـ ٍة و �إنّــا علـیٰ �آثا ِر ِهــم ُم ْق َتـدُو َن فـ إ� َّن اللّـ َه َقـ ْد َج َعـ َل
َ � و لا َی ْن َق ِل ُبــو َن �إلیـ ِه و لا َیقُولــو َن �إنّــا َو َجدْنــا
ِ لَ ُهـ ْم ِم ْثـ َل مــا َج َعـ َل لِ�آبا ِء ِهـ ْم كتابـاً ُمب ِینـاً و خلیفـ ًة
راشــداً و �أ َم َر ُهـ ْم بِ ِم ْثـ ِل مــا كانــوا ُی ْؤ َمـ ُـرونَ! َف َمـ ْـن �أخَ ـ َذ َعـ ْـن
خَ لیف ـ ِة اللّـ ِه و رســولِ ِه َف َق ـ ْد �أخَ ـ َذ َعــنِ اللّـ ِه و رســولِ ِه و َمـ ْـن �أخَ ـ َذ َعـ ْـن ٰهــؤل� آ ِء ال ـ ُّروا ِة ُو ِك َل �إلَی ِهـ ْم و �أن ّـی ٰ لَ ُهـ ُم
ٍ ش ِمــن مـ
!ـكان َبعیــد
ُ ال َّتنـ ُـاو
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Тарҷумаи гуфтор:
Абдуллоҳ ибни Муҳаммади Балхӣ моро хабар дод, гуфт:
Марде ба Мансур гуфт: Худро ҷуз наҷот ёфта ва фалониро
ҷуз аз ҳалокат шавандагон намебинам! Он ҳазрат фармуд: Ин
мардӣ мағрур аст! Чи чизе туро аз он огоҳ кард?! Гуфт: Барои
инки ман ба ривоят ахз мекунам ва фалонӣ ба раъй ахз мекунад!
Он ҳазрат фармуд: ривоятро вогузор ҳамон тавр ки раъйатро
вогузоштӣ; Зеро он ду торикиҳое ҳастанд ки бархӣ бар рӯӣ
бархӣ дигаранд ва намедонӣ кадом як аз дигарӣ ториктар аст
ва ҳар кас ки Худованд барои ӯ нуре қарор надиҳад барои ӯ
нуре нест! Пас он мард чун ин суханро шунид ба гиря офтод
то ҷойе ки риши ӯ тар шуд, сипас арз кард: Бо ин ҳисоб чи
кунам?! Он ҳазрат фармуд: Оё халифаи Худованд дар заминро
мешиносӣ? Мард гуфт: На! Он ҳазрат фармуд: Пас ӯро
бишинос ва ба чизе чанг бизан ки бо ин ду гӯш –ва гӯши ӯро
гирифт– аз ӯ шунидӣ ё яке аз ёронаш дар ҳоле ки ӯ зинда аст
аз ӯ бароят ҳадис кард; Зеро бар зинда наздик аст ки дурӯғ
баста нашавад ва агар барои ӯ дурӯғ баста шавад онро рад
менамояд ва ӯ барои аҳли замони худ чи шоҳидони онҳо ва чи
ғойибонашон табйин мекунад, то ҳангоме ки аз дунё биравад,
пас касоне ки пас аз ӯ ҳастанд ба халифаи Ӯ дар миёнашон
руҷуъ мекунанд, пас аз ӯ мешунаванд ва аз ӯ ривоят мекунанд
ва бар касе ки аз дунё рафт таваққуф намекунанд ва ба сӯӣ ӯ
боз намегарданд ва намегӯянд ки мо падарони худро бар ойине
ёфтем ва мо дар пайи онон равонем; Зеро Худованд барои онон
монанди чизеро қарор додааст ки барои падаронашон қарор
дод; Китобӣ рӯшанга ва халифаи раҳёфта ва ононро ба ҳамон
чизе амр кардааст ки онҳо бадон маъмур буданд! Пас ҳар кас
аз халифаи Худованд ва Паёмбараш ахз кунад, аз Худованд ва
Паёмбараш ахз карда ва ҳар кас аз ин ровиён ахз кунад, ба
онон вогузошта мешавад ва чигуна аз ҷойи дур метавонанд
(ба ҳақ) дастрасӣ пайдо кунанд?!
الصالِـ ِـح فــي مســج ٍد و كان َم َعنــا رجــا ٌل
ّ  كنّــا عنـ َد العبـ ِد:الســبزوار ُّي قــال
َّ  �أخبرنــا صالـ ُـح بـ ُن مح ّمـ ٍد.10
ف
َ السـ َل
َ السـ َل
َّ ف فـ إ� َّن
َّ  �إ َّن اللّـ َه َقـ ْد �أ ْحـد ََث لَ ُكـ ْم ِذ ْكــراً َفاتَّ ِب ُعــو ُه و لا َت َّت ِب ُعــوا:الســلف ّی ِة َف�أ ْق َبـ َل علی ِهـ ْم و قــال
َّ ِمـ َـن
ـف عل ـی ٰ َس ـ َل ٍف و لَ ـ ْم َی َّت ِب ـ ْع مــا �أ ْح ـد ََث اللّـ ُه لَ ـ ُه ِمـ ْـن
َ ف ولكــنِ ات ََّب ُعــوا ِذ ْك َر ُه ـ ْم و �إ َّن َمـ ْـن َو َقـ
َ الس ـ َل
َّ لَ ـ ْم َی َّت ِب ُعــوا
ٍ وصـ َل و َضـ َّل َعـ ْـن َســبی ِل ِه �أولئــكَ ُینــا َدو َن ِمــن َمـ
ـكان َبعیــد! قــا َل َر ُجـ ٌل ِمـ َـن
َ ِذ ْكـ ٍر َف َقـ ْد َق َطـ َع مــا �أ َمـ َـر اللّـ ُه بِـ ِه �أن ُی
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ـاس فــي الدّیــنِ و ال ِّذكـ ُـر
َ ـس ُك ُّل ُم ْح ـد ٍَث بدع ـ ًة؟! َفا ْل َت َفـ
َّ
ُ  البدع ـ ُة مــا أ� ْح ـد ََث النّـ:ـت �إلی ـ ِه و قــال
َ  أ� َلیـ:الس ـ َلف ّی ِة
ْ
:! قــال ال ّرجـ ُلَ َمــا َي�أتِي ِهـ ْم ِمـ ْـن ِذ ْكـ ٍر ِمـ ْـن َر ِّب ِهـ ْم ُم ْحـد ٍَث �إِ َّلا ْاسـ َت َم ُعو ُه َو ُهـ ْم َي ْل َع ُبــون :مــا �أ ْحـد ََث اللّـ ُه ثُـ َّم َقـ َـر�أ
ٌ و مــا ِذ ْكـ ٌر ُم ْحـد
 �إمــا ٌم ُی ْح ِدثُـ ُه اللّـ ُه فــي كُ ِّل َقـ ْر ٍن َی ْهـ ِدي بِ�أ ْمـ ِر ِه لِ ُی ْنـ ِذ َر َمـ ْـن كا َن ح ّیـاً و ُی ِحـ َّق ال َقــو َل:َث؟! قــال
ِ  مــا َسـ ِم ْعنا بِ ٰهــذا فــي ال ُقـ:َع َلــی الْكا ِفریــن! قــال ال ّرجـ ُل
 َو ْی َحــكَ �أ َت�أبـی ٰ �إلّا:ـرون الثَّلاثـ ِة �إ ْن ٰهــذا �إلّا بدعـ ٌة! قــال
! واللّـ ِه  َمــا َسـ ِم ْع َنا بِ َ ٰهـ َذا ِفــي الْ ِملَّـ ِة ا ْل� آ ِخـ َـر ِة �إِ ْن َ ٰهـ َذا �إِ َّلا اخْ ِتـلَا ٌق :�أ ْن تُضا ِهـ َـئ َقــو َل الّذیـ َـن َك َفـ ُـروا؟! قالــوا
!الســلف ّیة
ُ مــا كُ ْنـ
َّ ـت �أ ُظـ ُّن �أ َّن مســلماً َیقــو ُل بِ ٰهــذا حتّــی َسـ ِم ْع ُت ُك ْم َتقُولــو َن بِـ ِه یــا َم ْعشَ ـ َـر
Тарҷумаи гуфтор:

Солеҳ ибни Муҳаммади Сабзаворӣ моро хубар до, гуфт:
Назди абди солеҳ дар масҷиде будим ва ба ҳамроҳи мо мардоне
аз салафия буданд, пас он ҳазрат ба онон рӯй намуд ва фармуд:
Ҳароина Худованд барои шумо зикрӣ тоза кардааст; Пас аз он
табаъият кунед ва аз салаф табаъият накунед; Чароки салаф
аз салаф табаъият накарданд, балки аз зикрашон табаъият
карданд ва ҳароина касе ки бар салаф таваққуф кунад ва аз
зикре ки Худованд барои ӯ тоза кардааст табаъият накунад,
чизе ки Худованд ба он амр кардааст то пайваста нигоҳ дошта
шавадро бурида ва аз Ӯ гумроҳ шудааст; Онон касоне ҳастанд
ки аз ҷойи дур нидо дода мешаванд! Марде аз салафия гуфт:
Оё на ин аст ки ҳар чи тоза шуда бидъат аст?! Пас он ҳазрат
ба ӯ таваҷҷуҳ кард ва фармуд: Бидъат чизе аст ки мардум дар
дин тоза кардаанд ва зикр чизе аст ки Худованд тоза кардааст;
Сипас ин ояро хонд ки мефармояд: <<Ононро ҳеҷ зикрӣ тоза
шуда аз ҷониби Парвардигорашон намеояд магар инки онро
мешунаванд ва ба бозӣ мегиранд>> (Анбиёъ/ 2)! Он мард гуфт:
Зикри тоза шуда кадом аст?! Фармуд: Имоме ки Худованд дар
ҳар қарне тоза мекунад ки ба амри Ӯ роҳ менамояд то ҳар кас ки
зиндаастро бим диҳад ва суханро бар кофирон рост гардонад!
Он мард гуфт: Инро дар қуруни нахустин нашунидем, ин чизе
ҷуз бидъат нест! Он ҳазрат фармуд: Вой бар ту! Оё ибо дорӣ
ҷуз аз инки монанди касоне сухан бигӯйи ки кофир шудаанд?!
Гуфтанд: <<Инро дар киши гузаштагон нашунидем, ин чизе
ҷуз сохтагӣ нест>> (Сод/ 7)! Ба Худо савганд гумон намекардам
ки мусалмоне ин суханро бигӯяд то он гоҳ ки шунидам шумо
онро мегӯйед эй гурӯҳи салафия!
ٍ  �أخبرنــا عب ـ ُد اللّـ ِه ب ـ ُن َحبیـ.11
 �إ َّن الَّذیـ َـن َی َّت ِب ُعــو َن ال ـ ّر�أ َي �إن ّمــا: َس ـ ِم ْع ُت المنصــو َر یقــول:ـب ال َّطبــر ُّي قــال
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ٍ ـب ِمــن َمـ
ِ هواء ُه ـ ْم و �إ َّن ال ُم َحدِّثیـ َـن َی ْق ِذفُــو َن بِالْ َغ ْیـ
 و مــا:ـت
ُ ـكان بعی ـ ٍد و �إ َّن ال ُهــدی ٰ ُه ـدَی اللّــه! قلـ
َ َی َّت ِب ُعــو َن �أ
ِ  �إمــا ٌم َی ْهـ ِدي بِ�أ ْمـ ِر اللّـ ِه �إلـی ٰ كتـ:ُهـدَی اللّــه؟! قــا َل
س فیمــا ُهـ ْم فیـ ِه
ِ ـاب اللّـ ِه و ُسـ َّن ِة نب ِّیـ ِه و َی ْح ُكـ ُم بیـ َـن النّــا
ِ ـت ِفــدا َك و لــو َق ِبلُــوا ِم ْنــكَ َل� أ َكلُــوا ِمـ ْـن َفو ِق ِهــم و ِمـ ْـن تَحـ
ـت
ُ ـاس ِم ْنــكَ هــذا ُج ِع ْلـ
ُ َیخْ َت ِل ُفــون! قلـ
ُ  لا َی ْق َبـ ُل النّـ:ـت
ٍ  َد ْع ُهـ ْم َیابـ َـن َحبیـ:رج ِل ِهـ ْم و لكـ ْـن لا َی ْف َعلُــون! قــال
ـوف َی�أتِی ِهـ ْم رجـ ٌل ِم ِّنــي و �أنــا ِم ْنـ ُه َف َی ْعر ُِض ُهـ ْم
َ ـب! ف إ�نَّ ُهــم َسـ
ُ �أ
ـت
ُ ف و ال َمـ
َ ـوت ت َْحـ
َ الس ـ ْی
َ الس ـ ْی
َّ ف و لا َی�أخُ ـ ُذ ِم ْن ُه ـ ْم �إلّا
َّ الس ـ ْی ِف حتّــی َی ْق َبلُــو ُه! �ألا �إنَّـ ُه لا ُی ْع ِطی ِه ـ ْم �إلّا
َّ َع َلــی
!السـ ْیف
َّ ِظـ ِّل
Тарҷумаи гуфтор:
Абдуллоҳ ибни Ҳабиби Табарӣ моро хабар дод, гуфт:
Шунидам Мансур мефармояд: Ҳароина касоне ки аз раъй
табаъият мекунанд ҷуз ин нест ки аз аҳвоъи худ табаъият
мекунанд ва ҳароина муҳаддисон дар ғиёб аз ҷойи дур нисбат
медиҳанд ва ҳароина ҳидоят ҳидояти Худованд аст! Арз
кардам: Ҳидояти Худованд кадом аст?! Фармуд: Имоме ки ба
амри Худованд ба сӯӣ китоби Худованд ва суннати Паёбараш
ҳидоят мекунад ва миёни мардум дар бораи чизе ки дар бораи
он ихтилоф доранд ҳукм мефармояд! Арз крадам: Мардум
инро аз ту намепазиранд фидоят шавам, дар ҳоле ки агар аз ту
мепазируфтанд аз болои худ ва аз зери поҳошон мехӯрданд,
вале ин корро намекунанд! Фармуд: Ононро вогузор эй писари
Ҳабиб; Зеро ба зудӣ марде ба суроғашон меояд ки аз ман аст
ва ман аз ӯ ҳастам, пас ононро бар шамшер ҳавола мекунад
то инки онро бипазиранд! Огоҳ бош ки ӯ ба онон ҷуз шамшер
намедиҳад ва аз онон ҷуз шамшер намегирад, дар ҳоле ки марг
зери сояи шамшер аст!
ـاب مح ّم ـ ٍد
َ  َر ِح ـ َم اللّـ ُه �أصحـ: َس ـ ِم ْع ُت المنصــو َر یقــول:ـس ب ـ ُن عب ـ ِد اللّـ ِه الخَ ْتلانـ ُّـي قــال
ُ  �أخبرنــا یونـ.12
ِ  كانــوا َی ْم َن ُعــو َن ِمـ ْـن كتابـ ِة الحدیـ:صلَّــی اللّـ ُه علیـ ِه و �آلِـ ِه و َسـلَّم
ـث َم ْك ُتوبـ ٍة
َ ـث و كان �أ َح ُد ُهـ ْم َی ْع ِمـ ُد �إلـیٰ �أحادیـ
 َهـ ْل �أ ْك ُتـ ُم هــذا؟،ـت فــدا َك
ُ  جعلـ:ـت
ُ َف َی�أخُ ُذهــا و َی ْق ِذفُهــا فــي ال َّت ُّنــو ِر و لــو كا َن لــي �أمـ ٌر لَ ِسـ ْر ُت بِسـ َـیرتِ ِهم! قلـ
! بــل نــا ِد بِـ ِه َب ْیـ َـن َظ ْهرانَ ْی ِهـ ْم لَ َعلَّ ُهـ ْم َی َت َذكَّــرون، لا:قــال
Тарҷумаи гуфтор:
Юнус ибни Абдуллоҳи Хатлонӣ моро хабар дод, гуфт:
Шунидам Мансур мефармояд: Худованд асҳоби Муҳаммад
салаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва салламро раҳмат кунад! Аз
навиштани ҳадис боз медоштанд ва ҳар як аз онон ба суроғи
аҳодиси навишта шуда мерафт, пас онҳоро мегирифт ва ба

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

Халифаи Худованд дар замин; Зарурати халифаи Худованд дар замин/ Ривоёти
расида аз халифаи Худованд дар замин

даруни танӯр меандохт ва агар барои ман тавоне пайдо шавад
ба сираи онон амал мекунам! Арз кардам: Фидоят шавам, оё
инро (аз мардум) пинҳон нигоҳ дорам? Фармуд: На, балки
миёни онон нидо бидеҳ, бошад ки мутазаккир шаванд!
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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

