Гуфторҳои
Мансури Ҳошимии Хуросонӣ

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

Коди гуфтор: 9

Муқаддамот
Ҳуҷҷат
Халифаи Худованд дар замин
Зарурати халифаи Худованд дар замин

ва
Ривоёти расида аз 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/ Ривоёти
расида аз халифаи Худованд дар замин

بسم اهلل الرمحن الرحمی
Чаҳор гуфтор аз он ҳазрат дар бораи инки раъй ва ривоят,
касеро аз халифаи Худованд дар замин бениёз намекунад,
агарчи ба ӯ дастрасӣ надошта бошад.
 مــا َج َعـ َل اللّـ ُه ِمـ ْـن:ـاني
َّ  �أخبرنــا ولیـ ُد بـ ُن محمــو ٍد.1
ُّ ـمي الخراسـ
ُّ  قــال المنصــو ُر الهاشـ:ـتاني قــال
ُّ الس ِجسـ
 َف َمـ ْـن لَـ ْم َی ْظ َفـ ْر بِخلیفـ ِة اللّـ ِه:ـت
ِ َر�أ ٍي و لا ِمـ ْـن رِوایـ ٍة و �إنَّمــا َج َعـ َل خلیفـ ًة فــي ال�أر
ُ ض لِ َی ْح ُكـ َم بیـ َـن النّــاس! قلـ
ض لِ ُی ْظ َفـ َـر بِـ ِه و َمـ ْـن لَـ ْم َی ْظ َفـ ْر بِـ ِه َفــكا َن َك َمـ ْـن
ِ  �إن ّمــا َج َعـ َل اللّـ ُه خلیفـ ًة فــي ال�أر:ض َفمــاذا ُی ْغ ِنیــه؟ قــال
ِ فــي ال�أر
ِ الحصــا َة ُی ْغ ِنیـ
ًـوت َع َطشـا
ُ ـان َع ْنـ ُه شــیئاً؟! لا واللّـ ِه بــل َی ُمـ
َ  �أر�أیـ،ـش و لَـ ْم َی ْظ َفـ ْر بِالمــا ِء
َ ـت ال َّر ْمـ َل و
ُ �أصا َبـ ُه ال َع َطـ
!و لا َی ْن َت ِطـ ُـح ِفیـ ِه َع ْنــزان
Тарҷумаи гуфтор:
Валид ибни Маҳмуди Саҷистонӣ моро хабар дод, гуфт:
Мансури Ҳошимии Хуросонӣ фармуд: Худованд на раъйе
қарор додааст ва на ривояте, балки халифае дар замин қарор
додааст то миёни мардум ҳукм кунад! Арз кардам: Бо ин васф,
агар касе ба халифаи Худованд дар замин дастрасӣ пайдо
накунад, чи чизе ӯро аз вай бениёз хоҳад кард? Фармуд: Ҷуз
ин нест ки Худованд дар замин халифае қарор додааст то ба ӯ
дастрасӣ пайдо шавад ва ҳар кас ба ӯ дастрасӣ пайдо накунад
монанди касе аст ки ба аташ дучор омада ва ба об дастрасӣ
пайдо накардааст; Оё мепиндорӣ ки рег ва шин ӯро аз об
бениёз хоҳад кард?! На ба Худо савганд, балки аз аташ хоҳад
мурд ва ду қуч ҳам ба хотири ӯ ба ҳам шох нахоҳанд зад!
Шарҳи гуфтор:
Аз ин ҳикмати ноб дониста мешавад ки ниёзи мардум ба
халифаи Худованд дар замин, ниёзӣ табиъӣ аз синхи ниёзи
онон ба об аст ва бо ин васф, ҳалокати онон дар сурати адами
таъмини он, асарӣ вазъӣ ва қаҳрӣ маҳсуб мешавад ва қобили
тадорук нест. Бинобарин, танҳо роҳи пешгирӣ аз он, дастрасӣ
ба халифаи Худованд дар замин аст ки барои мардум дар
сурати заминасозӣ барои он имкон дорад; Чунонки ҳазрати
Мансури Ҳошимии Хуроснӣ дар китоби шарифи <<Бозгашт
ба Ислом>> чигунагии онро ба тафсил табйин фармудааст.
ض
ِ ِف خلیفـ َة اللّـ ِه فــي ال�أر
ُ ـت الَّــذي لا َی ْعـر
َ  �أ َر�أ ْیـ:ـت لِ ْلمنصــور
ُ  قلـ:الحمیـ ِد بـ ُن َبختیــار قــال
َ  �أخبرنــا عبـ ُد.2
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ُوحـ ٍة مــا لَـ ْم َی ْع ِر ْفـ ُه و َی ْقـ ِد ْر علیــه؟ َف َط�أ َطـ�أ ر�أ َسـ ُه َك�أنَّـ ُه َی َت َف َّكـ ُـر ثُـ َّم َر َفـ َع
َ �أو لا َی ْقـ ِد ُر علیـ ِه َف َهـ ْل لَـ ُه ِمـ ْـن ُبـ ٍّد �أو َم ْند
! نَ َعـ ْم و ُهـ َو صا ِغــر: واللّـ ِه َی ْه ِلــكُ �إ َذنْ! قــال:ـت
ُ  لا! قلـ:ر�أ َسـ ُه و قــال
Тарҷумаи гуфтор:
Абдулҳамид ибни Бахтиёр моро хабар дод, гуфт: Ба Мансур
гуфтам: Касе ки халифаи Худованд дар заминро намешиносад
ё ба ӯ дастрасӣ надорад, оё барои ӯ чорае ё роҳи гурезе вуҷуд
дорад модоме ки ӯро намешиносад ва ба ӯ дастрасӣ надорад?
Пас сари худро муддате ба замин андохт, чунонки гӯйи фикр
мекунад, сипас сари худро боло овард ва фармуд: На! Гуфтам:
Ба Худо савганд дар ин сурат ҳалок мешавад! Фармуд: Оре,
дар ҳоле ки беарзиш аст!
 �إذا لَـ ْم َی ُكـ ْـن ر�أ ٌي و لا رِوایـ ٌة و لا َســبی ٌل:ِـت لِ ْلمنصــور
ُ  قلـ: �أخبرنــا الحسـ ُن بـ ُن القاســم الطّهرانـ ُّـي قــال.3
! �إِلَــی النّــار:ض ف�إلـی ٰ مــا َی ِفـ ُّر ال ّرجـ ُل؟ قــال
ِ �إلـی ٰ خلیفـ ِة اللّـ ِه فــي ال�أر
Тарҷумаи гуфтор:
Ҳасан ибни Қосими Теҳронӣ моро хабар дод, гуфт: Ба
Мансур гуфтам: Ҳаргоҳ на раъйе бошад ва на ривояте ва на
роҳе ба сӯӣ халифаи Худованд дар замин, пас инсон ба сӯӣ чи
фарор кунад? Фармуд: Ба сӯӣ оташ!
Шарҳи гуфтор:
Ин ҳикматҳои қотъе ва фавқулъода ки рӯшан аст аз манбаъӣ
зулол ҷӯшида ва нишонае барои тезбинон аст, далолат дорад
ки инсон худ мусаббиби адами дастрасӣ ба халифаи Худованд
дар замин буда ва бо ин васф, ҳалокати ӯ ношӣ аз сӯъи ихтиёри
ӯст; Чароки метавонистааст заминаи дастрасӣ ба Маҳдиро
фароҳам кунад, вале ин корро накардааст ва бо ин васф, раъй
ва ривояти заннӣ наметавонад адами дастрасӣ ба он ҳазратро
ҷуброн кунад.
ٍ  �أخبرنــا ذاكـ ُـر بـ ُن معـ.4
ـات و لَـ ْم َی ْعـرِفْ خَ لیفـ َة
َ  َمـ ْـن مـ: َسـ ِم ْع ُت المنصــو َر یقــول:ـاني قــال
ُّ ـروف الخراسـ
! و � ِإن ْاج َت َهـ َد بِر�أیِــه؟:ـت
ِ اللّـ ِه فــي ال�أر
َ ـات ِمی َتـ ًة جاهل َّیـ ًة و َمـ ْـن مـ
َ ض َف َقـ ْد مـ
ُ ـات و لَـ ْم ُی ْد ِر ْكـ ُه َف َقـ ْد شَ ــقیٰ! قلـ
! و �إ ْن َع ِمـ َل بِال ِّروا َیــة: و �إ ْن َع ِمـ َل بِال ِّروا َیــة؟! قــال:ـت
ُ  و � ِإن ْاج َت َهـ َد بِر�أیِــه! قلـ:قــال
Тарҷумаи гуфтор:
Зокир ибни Маъруфи Хуросонӣ моро хабар дод, гуфт:
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Шунидам мансури мефармояд: Ҳар кас бимирад дар ҳоле ки
халифаи Худованд дар заминро нашинохта, ба марги ҷоҳилият
мурда ва ҳар кас бимирад дар ҳоле ки ба ӯ дастрасӣ наёфта,
бадбахт шудааст! Арз кардам: Агарчи дар раъйи худ иҷтиҳод
кунад?! Фармуд: Агарчи дар раъйи худ иҷтиҳод кунад! Арз
кардам: Агарчи ба ривоят амал кунад?! Фармуд: Агарчи ба
ривоят амал кунад!
Шарҳи гуфтор:
Ин бунбасти ҳувлноке аст ки мусалмонон худро дар он
гирифтор сохтаанд ва танҳо роҳи бурунрафти онон аз он,
ҳамроҳӣ бо Мансур дар заминасозӣ барои зуҳури Маҳдӣ аст
ва роҳи дигаре барои онон вуҷуд надорад, вале афсӯс ки онон
дар хобӣ амиқ фуру рафтаанд ва нидои ин мунодии содиқро
намешунаванд; Магар андаке аз онон ки парҳезкоранд ва
нидои ӯро иҷобат мекунанд ва ба сӯяш мешитобанд, агарчи
чаҳор даст ва по бар рӯӣ барф; То он гоҳ ки ҳамроҳ бо ӯ ба
Маҳдӣ бипайванданд ва ҷаҳонро аз адолат оканда созанд,
ҳамон тавр ки аз зулм оканда аст ва оқибат барои парҳезкорон
аст.
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* Лутфан бар рӯӣ линки мавриди назари худ клик кунед.
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