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بسم اهلل الرمحن الرحمی
Ҳафт гуфтор аз он ҳазрат ҳокӣ аз инки дар бораи худ
иддаъое намекунад, ҳар чанд аз фазли Худованд дар бораи
худ ноумед нест.
ِ ْـت َع َلــی الْ َم ْن ُصــو ِر ال
ـمي الْخُ راســانِ ِّي َو ِع ْن ـ َد ُه
ُ  َدخَ ْلـ: قــا َل،الس ـ ْغ ِد ُّي
ُّ  �أخْ َب َرنــا أ�تا َبــكُ ْب ـ ُن َج ْم ِشــی َد. 1
ِّ هاشـ
 َم ْسـ�ألَ ٌة َو �أخَ ـ ْذ ُت، نَ َعـ ْم:ـت
ُ حاجـ ٌة؟ قُ ْلـ
ُ رِجــا ٌل َف َم َک ْثـ
َ  �أ لَــكَ �إِلَـ َّـي: َف�أ ْق َبـ َل َع َلـ َّـي َو قــا َل،ـت َحتّـیٰ خَ ـ َـر َج ال ِّرجــا ُل
!َ �أنَــا َر ُجـ ٌل ِمـ ْـن �أ ْهــلِ خُ راســان:ـت الْخُ راســانِ ُّي؟! قــا َل
َ  �أنْـ:ـت
ُ  َسـ ْل َو َهـ ِّو ْن َع َل ْیــكَ ! قُ ْلـ: َفقــا َل،�أ ْر َت ِعـ ُد ِمـ ْـن َمها َب ِتـ ِه
:ـت
ُ  �أنَــا �أ َو ِّطـ ُـئ لِ ْل َم ْهـ ِد ِّي ُسـ ْلطانَ ُه! قُ ْلـ: لا �أرِیـ ُد ٰهــذا ُو ل ٰ ِکـ ْـن �أرِیـ ُد الَّـ ِذي ُی َو ِّطـ ُـئ لِ ْل َم ْهـ ِد ِّي ُسـ ْلطانَ ُه! قــا َل:ـت
ُ قُ ْلـ
ـاء اللّـ ُه مــا َی ْم َن ُع ُکـ ْم ِمـ ْـن
َ ـاء اللّـ ُه �إِ ْن شـ
َ  �إِ ْن شـ:لا �أرِیـ ُد ٰهــذا ُو ل ٰ ِکـ ْـن �أرِیـ ُد الَّـ ِذي ُیـ َؤ ِّدي ال ّرا َیـ َة �إِلَــی الْ َم ْهـ ِد ِّي! قــا َل
ِ ـاء اللّـ ُه؟! َفدَخَ ـ َل َر ُجـ
 َب َل َغ ِنــي:حاج َت ُهمــا ثُـ َّم �أ ْق َبـ َل َع َلـ َّـي َفقــا َل
َ ٰ َفقَضـی،ـلان َف َق َطعــا َع َل ْیـ ِه الْـ َکلا َم
َ �أ ْن َتقُولُــوا �إِ ْن شـ
ِ الســلا ُم �أوتِـ َـي ِکتاب ـاً ِمـ ْـن ُک ُتـ
:ـب ا ْل� أ َّولِیـ َـن َف َن َظـ َـر ِفي ـ ِه َف َو َج ـ َد ِفی ـ ِه ْاس ـ َم ُه َو ِص َف َت ـ ُه َفبك ـىٰ ثُ ـ َّم قــا َل
َّ �أ َّن َع ِل ّی ـاً َع َل ْی ـ ِه
ٰ الْ َح ْمـ ُد لِلَّـ ِه الَّـ ِذي لَـ ْم �أكُـ ْـن ِع ْنـ َد ُه َم ْن ِسـ ّياً الْ َح ْمـ ُد لِلَّـ ِه الَّـ ِذي �أ ْث َب َت ِنــي ِع ْنـ َد ُه ِفــي َص ِحي َفـ ِة ا ْل� أ ْبـ َـرارِ! َف َلـ ْم َیـ ِز ْد َعلـی
! ًَح ْمـ ِد اللّـ ِه شَ ـ ْیئاً َو لَـ ْم ُیجــا ِد ْل ِفــي ٰذلِــكَ �أ َحــدا
Тарҷумаи гуфтор:
Атобак ибни Ҷамшеди Суғдӣ моро хабар дод, гуфт: Бар
Мансури Ҳошимии Хуросонӣ ворид шудам, дар ҳоле ки
назди ӯ мардоне буданд, пас даранг кардам то мардон берун
рафтанд, пас ба ман рӯй намуд ва фармуд: Оё бо ман коре
дорӣ? Гуфтам: Оре, суъоле дорам ва аз ҳайбати ӯ шурӯъ ба
ларзидан кардам, фармуд: Бипурс ва бар худат сахт магир!
Гуфтам: Оё ту Хуросонӣ ҳастӣ? Фармуд: Ман марде аз аҳли
Хуросон ҳастам! Гуфтам: Мақсудам ин нест, мақсудам касе
аст ки барои ҳукумати Маҳдӣ заминасозӣ мекунад! Фармуд:
Ман барои ҳукумати Маҳдӣ заминасозӣ мекунам! Гуфтам:
Мақсудам ин нест, мақусдам касе аст ки парчамрор ба Маҳдӣ
мерасонад! Фармуд: Ин шоъ Аллоҳ, ин шоъ Аллоҳ, чи чизе
шуморо бозмедорад аз инки бигӯйед ин шоъ Аллоҳ?! Дар ин
ҳангом ду мард ворид шуданд ва суханро бар ӯ қатъ карданд,
пас ҳоҷати он дуро бароварда кард, сипас ба ман рӯй намуд
ва фармуд: Ба ман расидааст ки ба Алӣ алайҳи салом китобе
аз кутуби гузаштагон дода шуд, пас дар он нигарист ва номи
худ ва сифати худро дар он ёфт, пас гирист ва фармуд: Худоеро
сипос ки нази Ӯ фаромӯш шуда набудаам, Худоеро сипос ки
манро назди худ дар саҳифаи некон ёд кардааст! Пас коре ҷуз
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сипоси Худое анҷом надод ва дар бораи он бо аҳаде муҷодила
!накард
� . 2أخْ َب َرنــا ُم َح َّم ـ ُد ْب ـ ُن َع ْب ـ ِد ال َّر ْح ٰمــنِ الْ ِهـ َـر ِو ُّي ،قــا َلَ :س ـ ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصــو َر َی ُقــو ُل ِفــي ُدعائِ ـ ِهَ :ر ِّب �أ ْس ـ�ألُكَ
ـت
�أ ْن تُ ِر َینــي ُعلُـ َّو خَ ِلی َف ِتــكَ ِفــي ا ْل� أ ْر ِ
ض َق ْبـ َل �أ ْن �أ ُمـ َ
ـت ِفــدا َك� ،أ َت ْد ُعــو بِ ِم ْثـ ِل ٰهـ َذا الدُّعــا ِء َو �أنْـ َ
ـتُ :ج ِع ْلـ ُ
ـوت! قُ ْلـ ُ
َت ْع َلـ ُم �أنَّــكَ َت ْد َفـ ُع ال ّرا َیـ َة �إِلَ ْیـ ِه َو َت ُکــو ُن َم َعـ ُه ِفــي َج ِمیـ ِـع َم ِ
ـت
واط ِنـ ِه؟! قــا َل� :إِنِّــي �أ ْر ُجــو �أ ْن َی ُکــو َن ا ْل� أ ْمـ ُـر کَمــا َو َص ْفـ َ
الســلا ُم َی ُقــو ُلَ :مـ ْـن َز َعـ َم �أنَّـ ُه َقـ ْد َفـ ِر َغ ِمـ َـن ا ْل� أ ْمـ ِر َف َقـ ْد َکـ َذ َب ،لِ� أ َّن لِلّـ ِه َع َّز َو َجـ َّل
َول ٰ ِکـ ْـن کا َن �أ ُبــو َج ْع َفـ ٍر َع َل ْیـ ِه َّ
ـاء َو َی ْف َعـ ُل مــا ُیرِیـدُ! ثُـ َّم قــا َل الْ َم ْن ُصــو ُرَ :ر ِحـ َم اللّـ ُه ا ْمـ َـر ًء ِم ْن ُکـ ْم َی ْف َعـ ُل مــا
الْ َم ِشــی َئ َة ِفــي خَ ْل ِقـ ِهُ ،ی ْحـ ِد ُث مــا َیشـ ُ
ـوض َمـ َع ٱلْخائِ ِضیـ َـن!
ُی ْؤ َمـ ُـر َو لا َیخُ ـ ُ
Тарҷумаи гуфтор:

Муҳаммад ибни Абдурраҳмони Ҳиравӣ моро хабар дод, гуфт:
Шунидам Мансур дар дуъои худ мефармояд: Парвардигоро! Аз
Ту масъалат дорам ки бартарии халифаат дар заминро пеш аз
онки бимирам ба ман нишон диҳи! Гуфтам: Фидойи ту шавам,
оё чунин дуъое мекунӣ, дар ҳоле ки медонӣ ту парчамро ба он
!?ҳазрат мерасонӣ ва дар ҳамаи мавотинаш ба ҳамроҳи ӯ ҳастӣ
Фармуд: Ман умедворам кор ин гуна бошад ки ту васф кардӣ,
вале Абу Ҷаъфари (Боқир) алайҳи салом мефармуд: Ҳар кас
гумон кунад ки аз кор фароғат ёфтааст дурӯғ мегӯяд; Чароки
Худованди аззаваҷал дар халқаш машъият дорад, ҳар чизе
ки бихоҳадро пеш меоварад ва ҳар коре ки бихоҳадро анҷом
медиҳад! Он гоҳ Мансур фармуд: Худованд раҳмат кунад касе
аз шуморо ки чизе ки ба он амр шудаастро анҷом медиҳад ва
)бо фуруравандагон (дар пешбинии ҳаводиси охируззамон
!фуру намеравад
الحمیـ ِد الجو َزجانـ ُّـي قــالَ :سـ�ألَ ِني رجـ ٌل ِمـ ْـن �أهـ ِل العلـ ِم �أ ْن �أ ْسـ َت�أ ِذ َن لَـ ُه علــی
عیســی بـ ُن عبـ ِد َ
� . 3أخبرنــا َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
راءك؟! قــالَ :و ْی َحــكَ یــا �أبــا مح ّمــد!
ـت ذلــك َفـ�أذ َن لـ ُه َف َل ّمــا خَ ـ َـر َج مـ ْـن ع ْنـده قلـ ُ
المنصــو ِر َف َف َع ْلـ ُ
ـت لـ ُه :مــا َو َ
الحـ َّق علــی لِســانِ ِه ُی ْل ِه ُمـ ُه �إلهامـاً فــلا ُی ْسـ�أ ُل
خَ َر ْجـ ُ
ـت ِمـ ْـن عنـ ِد رجــلٍ لا ُیفــا ِر ُق القــر�آ َن و لا ُیفا ِرقُـ ُه ُی ْجـرِي اللّـ ُه َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ّ
ْ
ْ
َ
ـت لـ ُهَ :مـ ْـن
ـت� :أمــا َسـ�أل َت ُه َمـ ْـن هــو؟ قــال :بلـیٰ ،قلـ ُ
ـب َی َتف ََّجـ ُـر م ْنـ ُه العلـ ُم! قلـ ُ
َعـ ْـن شَ ـ ْـيء مـ َـن ال�إ ســلا ِم �إلا ُیجیـ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِّ
ـت ِفــداك؟ قــال� :أ ّمــا �أنــا فرجـ ٌل مـ ْـن �أ ّمـة مح ّمـد صلَّــی اللّـ ُه علیـه و �آلـه و َسـلَّم �أ َوطـ ُـئ لرجــلٍ مـ ْـن
ـت ُج ِع ْلـ ُ
�أنـ َ
ِ
ِ
ِ
َ
ـت� :إنّــا ن َِجـ ُد فــي ال ُك ُتـ ِ
ـب �أنّــكَ خلیفـ ُة اللّـه ال َمهــد ُّي! قــالَ :و
ِعترتـه ُیقــا ُل لـ ُه ال َمهــد ُّي و َح ْسـ ُـبكَ هــذا! قلـ ُ
ـب و عبـ ُد اللّـ ِه بـ ُن مســعو ٍد و ثَوبــا ٌن مولــی رسـ ِ
ـت :نَ َعـ ْم واللّـ ِهَ ،روا ُه علـ ُّـي بـ ُن �أبــي طالـ ٍ
ـول
ت َِجـدُو َن ذلــك؟! قلـ ُ
اللّـ ِه صلّــی اللّــه علیــه و �آلِـ ِه و سـلَّم بِهــذا اللَّفــظ! قــال� :أ ّمــا �أنــا فرجـ ٌل ِمـ ْـن �أ ّمـ ِة مح ّمـ ٍد صلَّــی اللّـ ُه علیـ ِه و �آلِـهِ
ـت� :إنّــا ن َِجـ ُد فــي ال ُك ُتـ ِ
ـب �أنَّــكَ َوزیـ ُـر
و َسـلَّم �أ َو ِّطـ ُـئ لِرجــلٍ ِمـ ْـن ِعترتِـ ِه ُیقــا ُل لَـ ُه ال َمهــد ُّي و َح ْسـ ُـبكَ هــذا! قلـ ُ
ال َمهــد ِّي و َو ِص ُّیـ ُه الّــذي ُی ِ
س
ـت :نَ َعـ ْم َواللّـ ِهَ ،روا ُه عبـ ُد اللّـ ِه بـ ُن ع ّبــا ٍ
وصــي �إلیــك! قــالَ :و ت َِجـدُو َن ذلــك؟! قلـ ُ
ص و جابـ ُـر بـ ُن َیزیـ ٍد َعـ ْـن �أبــي
و عبـ ُد اللّـ ِه بـ ُن مســعو ٍد و عبـ ُد اللّـ ِه بـ ُن عمـ ٍر و عبـ ُد اللّـ ِه بـ ُن َع ْمـرِو بــنِ العــا ِ
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 �أ ّمــا �أنــا فرجـ ٌل ِمـ ْـن �أ ّمـ ِة مح ّمـ ٍد:ـاس َعـ ْـن علـ ٍّـي ْاسـ َمكَ و ْاسـ َم �أبیــكَ و ســائِ َر ِص َف ِتــك! قــال
ُ َج ْع َفـ ٍر و َر َوی النّـ
 فمــا َسـ�ألْ ُت ُه:صلَّــی اللّـ ُه علیـ ِه و �آلِـ ِه و َسـلَّم �أ َو ِّطـ ُـئ لِرجــلٍ ِمـ ْـن ِعترتِـ ِه ُیقــا ُل لَـ ُه ال َمهــد ُّي و َح ْسـ ُـبكَ هــذا! قــال
ِ َعـ ْـن شَ ـ ْـي ٍء م ّمــا ن َِجـ ُد فــي ال ُك ُتـ
!الجــواب
َ ـب �إلّا �أجا َب ِنــي بِ ِم ْثــلِ هــذا
Тарҷумаи гуфтор:

Исо ибни Абдулҳамиди Ҷавузҷонӣ моро хабар дод, гуфт:
Марде аз аҳли илм аз ман хост ки барои ӯ аз ҳазрати Мансур
изн бигирем то ба хидматашон бирасад. Ман ин корро анҷом
додам ва эшон ба ӯ изн дод. Пас чун аз назди эшон берун омад
аз ӯ пурсидам: Чизеро пушти сар гузоштӣ? Гуфт: Вой бар ту
эй Або Муҳаммад! Аз назди марде берун омадам ки аз Қуръон
ҷудо намешавад ва Қуръон аз ӯ ҷудо намешавад, Худованд
ҳаққро бар забонаш ҷорӣ месозад, ба ӯ илҳом мекунад илҳом
карданӣ, пас дар бораи чизе аз Ислом пурсида намешавад
магар онки посух медиҳад, аз ӯ илм дар фаварон аст! Гуфт:
Оё аз ӯ напурсидӣ ки кист?! Гуфт: Чаро, ба ӯ арз кардам ки
ту кистӣ фидоят шавам?! Фармуд: Аммо ман марде аз уммати
Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам ҳастам ки
барои ҳукумати марде аз итрти ӯ ба номи Маҳдӣ заминасозӣ
мекунам ва ҳамин барои ту бас аст! Арз кардам: Мо дар китобҳо
меёбем ки ту халифаи ҳидоятёфтаи Худованд ҳастӣ! Фармуд:
Оё инро меёбед?! Арз кардам: Оре ба Худо қасам, Алӣ ибни
абӣ Толиб ва Абдуллоҳ ибни Масъуд ва Савбон ходими Расули
Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам онро бо ҳамин
лафз ривоят кардаанд! Фармуд: аммо ман марде аз уммати
Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам ҳастам ки
барои ҳукумати Марде аз итрати ӯ ба номи Маҳдӣ заминасозӣ
мекунам ва ҳамин барои ту бас аст! Арз кардам: Мо дар
китобҳо меёбем ки ту вазири Маҳдӣ ва васии ӯ ҳастӣ ки ба
ту васият хоҳад кард! Фармуд: Оё инро меёбед?! Арз кардам:
Оре ба Худо қасам, Абдуллоҳ ибни Аббос ва Абдуллоҳ ибни
Масуд ва Абдуллоҳ ибни умар ва Абдуллоҳ ибни Амр ибни Ос
(аз Паёмбар) ва Ҷобир ибни Язид аз Абӣ Ҷаъфар (Боқир) онро
ривоят кардаанд ва мардум номи ту ва номи падарат ва сойири
сифоти зоҳириатро аз Алӣ ривоят кардаанд! Фармуд: Аммо
ман марде аз уммати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи
ва саллам ҳастам ки барои ҳукумати марде аз итрати ӯ ба номи

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

Шинохти халифаи Худованд дар замин; Шуъуни Мансур ва даъвати ӯ

Маҳдӣ заминасозӣ мекунам ва ҳамин барои ту бас аст! Мард
гуфт: Пас дар бораи ҳеҷ як аз ин чизҳое ки дар китбоҳо аз ӯ
суъл накардам магар онки ба ҳамин сурат посухамро дод!
ـس َم َعـ ُه �إِنْســا ٌن
ُ  �أ ْد َر ْکـ: قــا َل،داوو َد الْ َف ْیض�آبــا ِد ُّي
ُ  �أخْ َب َرنــا َع ِلـ ُّـي ْبـ ُن. 4
َ ـت الْ َم ْن ُصــو َر َو َم َعـ ُه َغ َنـ ٌم َی ْر ِعیهــا َو لَ ْیـ
ـت ال ّـ ِذي
َ ـت ِفــدا َك �أنْـ
ُ  ُج ِع ْلـ:ـت لَـ ُه
ُ  َف ُق ْلـ،ً �إِ ْن لَـ ْم ُی ِج ْبنــي ِفــي ٰهـ ِذ ِه ال ّســا َع ِة َفــلا ُی ِج ُیبنــي �أ َبــدا:ـت ِفــي نَ ْف ِســي
ُ َف ُق ْلـ
:ـت ِفــي نَ ْف ِســي
ُ  �إِ ْن �أ ْد َر ْک َت ـ ُه َق ـ َّر ْت َعینــا َك! َف ُق ْلـ:َبشَّ ـ َـرنا بِ ـ ِه َر ُســو ُل اللّـ ِه َصلَّــی اللّـ ُه َع َل ْی ـ ِه َو �آلِـ ِه َو َس ـلَّ َم؟! قــا َل
ِ ـت الْ َم ْن ُصــو ُر الَّـ ِذي َی ِجدُونَ ـ ُه َم ْک ُتوب ـاً ِع ْن َد ُه ـ ْم ِفــي ُک ُتـ
ـب
َ ـاس َه ـ ْل �أنْـ
ُ ـت َف�أ ْب َه ـ َم! ثُ ـ َّم قُ ْلـ
ُ �أ ْب َه ْمـ
ُ  َی ْس ـ�أ ُل النّـ:ـت لَ ـ ُه
ِ
ِ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ـت ل ُه ـ ْم لا َف َیقُولــو َن
ُ ـت ل ُه ـ ْم نَ َع ـ ْم َف َیقُولــو َن َی َّدعــي َو ل ـ ْو قُلـ
ُ داوو َد! َف َواللّـه ل ـ ْو قُلـ
ُ  َد ْع ُه ـ ْم َیا ْبـ َـن:ا ْل� أ َّولِیـ َـن؟! قــا َل
ـت ِفــدا َك �إِنَّ ُه ْم َی ْسـ�ألُونَنا َع ْن
ُ  ُج ِع ْلـ:ـت
ُ ـاء! �إِنَّـ ُه بِ َک ْی ِد ِهـ ْم َع ِلیـ ٌم! قُ ْلـ
ُ َی َّت ِقــي! َف َد ْع ُهـ ْم َحتّـیٰ َی ْهـ ِد َي اللّـ ُه ِم ْن ُهـ ْم َمـ ْـن َیشـ
ـاء َت�أْوِی ِلـ ِه َو َمــا َي ْع َلـ ُم َت�أْوِي َلـ ُه �إِ َّلا اللَّـ ُه َو
َ ـاء الْ ِف ْت َنـ ِة َو ا ْب ِتغـ
َ  لا َی ْسـ�ألُونَ ُک ْم َع ْنـ ُه �إِ َّلا ا ْب ِتغـ:ٰذلِــكَ َفمــاذا نَ ُقــو ُل لَ ُهـ ْم؟ قــا َل
 َوَـض الَّـ ِذي ت َْسـ َت ْع ِجلُون
َ  َع َسـى ٰ �أ ْن َي ُكــو َن َر ِد :ال َّر ِاســخُ و َن ِفــي الْ ِع ْلـ ِم! َفـ إ�ِذا َسـ�ألُو ُک ْم َع ْنـ ُه َفقُولُــوا
ُ ف لَ ُكـ ْم َب ْعـ
لا تُجا ِدلُو ُهـ ْم فيـ ِه َو لا ت َْج ِز ُمــوا َع َل ْی ِهـ ْم َحتّـیٰ َی�أْتِـ َـي اللّـ ُه بِ َر ُجــلٍ ُیخْ ِب ُر ُهـ ْم َع ِّنــي کَمــا �أخْ َب ْرتُ ُهـ ْم َع ْنـ ُه َو ُی َب ِّیـ ُن لَ ُهـ ْم
!َ�أ ْک َثـ َـر الَّـ ِذي ُهـ ْم ِفیـ ِه َیخْ َت ِل ُفــون
Тарҷумаи гуфтор:
Алӣ ибни Доввуди Файзободӣ моро хабар дод, гуфт: Мансурро
дар ҳоле ёфтам ки гӯсфандоне бо ӯ буд ки онҳоро мечаронд ва
инсоне бо ӯ набуд, пас бо худам гуфтам: Агар дар ин соъат
ба ман посух надиҳад, ҳаргиз ба ман посух нахоҳад дод, пас
ба ӯ гуфтам: Фидоят шавам оё ту касе ҳастӣ ки Расули Худо
саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам моро ба ӯ башорат дод?!
Фармуд: Агар ӯро биёбӣ чашмонат рӯшан мешавад! Пас бо
худам гуфтам: Ман мубҳам гуфтам, ӯ ҳам мубҳам гуфт! Сипас
ба ӯ гуфтам: Мардум мепурсанд ки оё ту ҳамон Мансур ҳастӣ
ки (ваъдаашро) назди худ дар китобҳои гузаштагон меёбанд?!
Фармуд: Раҳошон кун эй писари Доввуд! Чароки ба Худо
савганд агар ба онон бигӯям оре, мегӯянд иддаъо мекунад ва
агар ба онон бигӯям на, мегӯянд тақия мекунад! Пас раҳошон
кун то Худованд ҳар кас аз ононро мехоҳад ҳидоят кунад!
Бегумон Ӯ ба макри онон огоҳ аст! Гуфтам: Фидоят шавам,
онон аз мо дар бораи он мепурсанд, пас ба онон чи бигӯйем?
Фармуд: Аз шумо дар бораи он намепурсанд магар ба дунболи
фитна ва ба дунболи таъвили он, дар ҳоле ки таъвили онро
ҷуз Худованд ва росихони дар илм намедонанд! Пас чун аз
шумо дар бораи он пурсиданд бигӯйед: <<Шояд бархӣ аз ончи
зудтараш мехоҳед ба шумо расида бошад>> (Намл/ 72) ва бо
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онон дар борааш муҷодила накунед ва барояшон қатъӣ насозед,
то он гоҳ ки Худованд мардеро биёварад ки ононро дар бораи
ман хабар диҳад ҳамон тавр ки ман ононро дар бораи ӯ хабар
додам ва барояшон аксари чизҳое ки дар бораашон ихтилоф
!дорандро рӯшан кунад
� . 5أخْ َب َرنــا ذا ِكـ ُـر ْب ـ ُن َم ْعـ ُـر ٍ
ـاس َی ْس ـ�ألُونَ ُه َعـ ْـن كُ ِّل
ـت َم ـ َع الْ َم ْن ُصــو ِر ِفــي َم ْج ِل ـ ٍ
وف ،قــا َل :كُ ْنـ ُ
س َو كا َن ال َّنـ ُ
شَ ـ ْـي ٍء َف ُی ِج ُیب ُهـ ْمَ ،ف َل َّمــا َف ِر ُغــوا ِمـ ْـن �أ ْسـ ِئ َل ِت ِه ْم قــا َل لَـ ُه َر ُجـ ٌل� :إِ َّن اللّـ َه َقـ ْد �آتــا َك ِع ْلمـاً لَـ ْم ُیـؤ ِ
ْت �أ َحــداً ِمـ َـن الْعالَ ِمیـ َـن
َو َقـ ْد َو َعدَنــا َعلـی ٰ لِسـ ِ
ـان َر ُســولِ ِه َر ُجــلا ً َیخْ ـ ُـر ُج ِمـ ْـن ٰهـ ِذ ِه الْ َب ْلـ َد ِة ُیقــا ُل لَـ ُه الْ َم ْن ُصــو ُر ُی َو ِّطـ ُـئ لِ ْل َم ْهـ ِد ِّي ُسـ ْلطانَ ُه َو
ـت ُهــو؟ قــا َل :مــا �أنــا �إِلّا َر ُجـ ٌل
ـت َمـ َع ِع ْل ِمــكَ ٰهــذا َو َد ْع َوتِــكَ �إِلَــی الْ َم ْهـ ِد ِّي ُیقــا ُل لَــكَ الْ َم ْن ُصــو ُرَ ،ف َهـ ْل �أنْـ َ
�أنْـ َ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ِمـ َـن ال َّنــاسِ! َف َل َّمــا �ألـ َّـح َع َل ْی ـه ال َّر ُج ـ ُل قــا َل :ل ـ ْو �أنَّ ُك ـ ْم قُل ُت ـ ْم مــا قُلنــا َو َس ـ َك ُّت ْم َع َّمــا َس ـ َك ْتنا لــكا َن خَ ْیــراً ل ُك ـ ْم!
س َو لَـ ْم َی ْسـ َت ِت ْر َع ْن ُهـ ْم! قــا َل:
ـاء ٰذلــكَ الَّـ ِذي ُو ِعدْنــا لَ َتظا َهـ َـر لِل َّنــا ِ
َفقــا َل ال َّر ُجـ ُل� :إِنَّ ُهـ ْم ُی َع ِّی ُرونَــكَ َو َیقُولُــو َن لَـ ْو جـ َ
اج ُم ِنيـ ٍر َو َي ْحـ ُذو ِف َيهــا َع َلــى
َك َذ ُبــوا! �أمــا َب َل َغ ُهـ ْم َقـ ْو ُل َع ِلـ ٍّـي ِفیـ ِه�« :أ َلا َو �إِ َّن َمـ ْـن �أ ْد َرك ََهــا ِم َّنــا َي ْسـرِي ِف َيهــا بِ ِسـ َـر ٍ
ِم َثـ ِ
س َلا
الصالِ ِحيـ َـن لِ َي ُحـ َّل ِف َيهــا ِر ْبقـاً َو ُي ْع ِتـ َق ِف َيهــا ِرقّـاً َو َي ْصـ َد َع شَ ـ ْعباً َو َيشْ ـ َع َب َصدْعـاً ِفــي ُسـ ْت َر ٍة َعــنِ ال َّنــا ِ
ـال َّ
ـاس �إِلـیٰ ٰهـ َذا ا ْل� أ ْمـ ِر َو ُر َّبمــا ن ِ
ُخاص ُم ُهـ ْم! قــا َل:
ُي ْب ِصـ ُـر الْقَائِـ ُ
ـف �أ َثـ َـر ُه َو لَـ ْو تَا َبـ َع نَ َظـ َـر ُه»؟! قــا َل ال َّر ُجـ ُل� :إِنَّــا نَ ْد ُعــو ال َّنـ َ
ـس
ـب َّ
ـب َو تُــور ُِث ال ِّنفــاقَ َو َت ْك ِسـ ُ
�إِ َّياكُ ـ ْم َو الْخُ ُصو َم ـ َة َف إِ�نَّهــا َتشْ ـ َغ ُل الْ َق ْلـ َ
الضغائِـ َـن! �إِنَّمــا َع َل ْی ُك ـ ُم ال َّد ْع ـ َو ُة َو لَ ْیـ َ
ُخاص ُم ُهـ ْم َو ُهـ ْم َی ْسـ�ألُونَنا؟! قــا َل� :إِذا َسـ�ألُوكُ ْم لِ ُی ِ
ـف لا ن ِ
خاص ُموكُـ ْم َفــلا
َع َل ْی ُكـ ُم الْخُ ُصو َمـ ُة! قــا َل ال َّر ُجـ ُلَ :ك ْیـ َ
ت ُِج ُیبو ُهـ ْم َو قُولُــوا لَ ُهـ ْم :اللَّـ ُه َر ُّب َنــا َو َر ُّب ُكـ ْم ۖ لَ َنــا �أ ْع َمالُ َنــا َولَ ُكـ ْم �أ ْع َمالُ ُكـ ْم ۖ َلا ُح َّجـ َة َب ْي َن َنــا َو َب ْي َن ُكـ ُم ۖ اللَّـ ُه َي ْج َمـ ُع
َب ْي َن َنــا ۖ َو�إِلَ ْيـ ِه الْ َم ِصيـ ُـر!
Тарҷумаи гуфтор:
Зокир ибни Маъруф моро хабар дод, гуфт: Ба ҳамроҳи
ҳазрати Мансур дар маҷлисе будем ва мардум дар бораи ҳар
чизе аз он ҳазрат мепурсиданд ва он ҳазрат посух медоданд,
пас чун аз пурсишҳои худ фориғ шуданд, марде ба он ҳазрат
гуфт: Худованд ба ту илме дода ки ба аҳаде аз ҷаҳониён
надода, дар ҳоле ки ба мо бо забони Паёмбараш мардеро ваъда
додааст ки аз ин сарзамин берун меояд ва ба ӯ Мансур гуфта
мешавад ва барои ҳукумати Маҳдӣ заминасозӣ мекунад ва ба
ту низ бо вуҷуди ин илмат ва даъватае ки ба сӯӣ Маҳдӣ мекунӣ
Мансур гуфта мешавад, пас оё ту ҳаму ҳастӣ? Фармуд: Ман
ҷуз яке аз мардум нестам! Пас чун он мард бисёр пофишорӣ
кард, он ҳазрат фармуд: Агар шумо чизе ки мо мегӯйемро
бигӯйд ва чизе ки мо маскут мегузоремро маскут бигзоред
бароятон беҳтар аст! Пас он мард гуфт: Онҳо туро сарзаниш
мекунанд ва мегӯянд агар он касе ки ба мо ваъда дода шудааст
омада буд худро ба мардум нишон медод ва аз онон пинҳон
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намешуд! Фармуд: Дурӯғ мегӯянд! Оё сухани Алӣ дар бораи
ӯ ба онҳо нарасидааст ки фармуд: <<Огоҳ бошед! Касе аз мо
ки он давронро дарк мекунад бо чироғӣ фурузон дар он гом
бармедорад ва по бар ҷойи пои солеҳон мегузорад, то бандеро
дар он бигушояд ва асиреро дао он бираҳонад ва ҷамъеро дар
он пароканда созад ва парокандагонеро дар он гирд оварад,
дар ҳоле ки аз мардум пинҳон аст, то ҳадде ки ҷустуҷӯгарон аз
ӯ асаре намебинанд агарчи пай дар пай назар мекунанд>>?! Он
мард гуфт: Мо мардеро ба сӯӣ ин амр даъват мекунем ва чи басо
!бо онон ба мухосима (яъне муҷодилаи хасмона) мепардозем
Фармуд: Аз хусумат бипарҳезед; Чароки он зеҳнро дигаргун
!мекунад ва нифоқро падид меоварад ва кинаро касб менамояд
!Вазифаи шумо танҳо даъват аст ва хусумат вазифаи шумо нест
Он мард гуфт: чигуна бо онон мухосима накунем дар ҳоле ки
аз мо мепурсанд?! Фармуд: Ҳаргоҳ барои ин манзур аз шумо
)пурсиданд ки бо шумо мухосима (яъне муҷодилаи хасмона
кунанд, ба онон посух надиҳед ва бигӯйед: <<Худованд
Парвардигори мо ва шумост, корҳоми мо барои худамон ва
корҳои шумо барои худатон аст, миёни мо ва шумо баҳсе нест,
Худованд миёнамон ҷамъ мекунад ва бозгашти (ҳамаямон) ба
!)сӯӣ Ӯст>> (Шӯро/ 15
ـت َک ْنـ ُز
ـت� :أنْـ َ
ـت لِ ْل َم ْن ُصــورِ� :أ ْسـ�ألُكَ ؟ قــا َل :نَ َعـ ْم ،قُ ْلـ ُ
� . 6أخْ َب َرنــا ُم َح َّمـ ُد ْبـ ُن �إِ ْبرا ِهیـ َم الشِّ ــیرا ِز ُّي ،قــا َل :قُ ْلـ ُ
الطّالِقـ ِ
ـت :اللّـ ُه َو َر ُســولُ ُه ،قــا َلَ :ف ْاسـ�ألُو ُهما َع ّمــا َو َعدا ُک ْم َو ْاسـ�ألُونِي
ـان الَّـ ِذي ُو ِعدْنــا؟ قــا َلَ :و َمـ ْـن َو َع َد ُکـ ْم؟ قُ ْلـ ُ
ـراب
ـت ُهـ َو! قــا َل :لَـ ْم �أقُـ ْل ٰهــذا! قُ ْلـ ُ
ـت� :إِذاً �أنْـ َ
َع ّمــا َو َع ْدتُ ُکـ ْم! قُ ْلـ ُ
ـت� :أ َت َّت ِقینــي؟! قــا َل :لا َواللّـ ِه لا �أ ْع ِطیــكَ ِجـ َ
ـاس لا َی ْر َضـ ْو َن ِم ْنــكَ بِا ْل إِ� ْبهــا ِم! قــا َل :مــاذا تُرِیـ ُد ِم ِّنــي یــا ِشــیرا ِز ُّي؟!
ال ُّنــو َر ِة! قُ ْلـ ُ
ـت� :إِذاً تُ ْب ِهـ ُم ِفــي َق ْولِــكَ َو النّـ ُ
ـت ِفــدا َك َو ل ٰ ِک َّن ُهـ ْم َی َّت ِه ُمونَــكَ َو َیقُولُــو َن
ـت :لا ُج ِع ْلـ ُ
�أتُرِیـ ُد �أ ْن �أ ُکــو َن کَالْ ِحمــا ِر َی ْح ِمـ ُل ُک َّل مــا ُی َح ِّملُونَـ ُه؟! قُ ْلـ ُ
ـت َف َق ـ ْد �أ ْب َه ـ َم اللّـ ُه �إِ ْذ �أنْ ـ َز َل الْ ُم َتشــابِ ِ
هات َو
راح ـ ٍة َو مــا �أ ْب َه ـ َم! قــا َل� :إِ ْن �أ ْب َه ْمـ ُ
لَ ـ ْو کا َن ٰهــذا صا ِدق ـاً لَ َت َکلَّـ َم بِ َص َ
ٰ
س َلا َي ْع َل ُمــونََ و قــا َل
�إِ ْذ قــا َلَ  :ي ْسـ�ألُونَكَ َك�أنَّــكَ َح ِفـ ٌّـي َع ْن َهــا ۖ قُـ ْل �إِنَّ َمــا ِع ْل ُم َهــا ِع ْنـ َد اللَّـ ِه َولَ ِكـ َّن �أ ْك َثـ َـر ال َّنــا ِ
وح ِمـ ْـن �أ ْم ـ ِر َر ِّبــي َو َمــا �أوتِي ُت ـ ْم ِمـ َـن الْ ِع ْل ـ ِم �إِ َّلا َق ِلي ـلًا و قــال :قُ ـ ْل َر ِّبــي
:و َي ْس ـ�ألُونَكَ َعــنِ ال ـ ُّر ِ
وح ۖ قُ ـ ِل ال ـ ُّر ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َ
ِ
َ
�أ ْع َلـ ُم بِع َّدت ِهـ ْم َمــا َي ْع َل ُم ُهـ ْم �إِلا َقليـ ٌل ۗ َفـلَا تُ َمــا ِر في ِهـ ْم �إِلا مـ َـر ًاء ظاهـ ًـرا َولا ت َْسـ َت ْفت في ِهـ ْم م ْن ُهـ ْم �أ َحـدًاَ و �إِبراهیـ ُم
�إِ ْذ قــا َل ٰ َ :هـ َذا َر ِّبــي ۖ َ و �إِ ْذ نَ َظـ َـر نَ ْظـ َـر ًة ِفــي ال ُّن ُجو ِم َ ف َقــا َل �إِنِّــي َسـ ِقي ٌم  َف َت َولَّ ْوا َع ْنـ ُه ُم ْدبِرِيـ َـنَ و �إِ ْذ قــا َل
السـقَا َي َة ِفــي َر ْحــلِ �أ ِخيـ ِه ثُـ َّم �أ َّذ َن
ـف �إِ ْذ َ
وسـ ُ
ج َعـ َل ِّ
َ :بـ ْل َف َع َلـ ُه َك ِب ُير ُهـ ْم َ ٰهـ َذا َف ْاسـ�ألُو ُه ْم �إِ ْن كَانُــوا َي ْن ِط ُقــونََ و ُی ُ
ـف َو�أ ِخيـ ِه �إِ ْذ �أنْ ُتـ ْم َجا ِهلُــونََ و
وسـ َ
ُمـ َؤ ِّذ ٌن �أ َّي ُت َهــا الْ ِعيـ ُـر �إِنَّ ُكـ ْم لَ َســا ِرقُونََ و �إِ ْذ قــا َل َ :هـ ْل َع ِل ْم ُتـ ْم َمــا َف َع ْل ُتـ ْم بِ ُي ُ
ـاء ْت ِقيـ َل
ُسـ َل ْیما ُن �إِ ْذ قــا َل :نَ ِّكـ ُـروا لَ َهــا َع ْرشَ ـ َـها نَ ْن ُظـ ْر �أت َْه َتـ ِدي �أ ْم َت ُكــو ُن ِمـ َـن الَّ ِذيـ َـن َلا َي ْه َتدُو َن  َف َل َّمــا َجـ َ
�أ َ ٰه َكـ َذا َع ْرشُ ـ ِ
ين!
ـك ۖ َقالَـ ْ
ـت َك�أنَّـ ُه ُهـ َو ۚ َو�أوتِي َنــا الْ ِع ْلـ َم ِمـ ْـن َق ْب ِل َهــا َوكُ َّنــا ُم ْسـ ِل ِم َ
Тарҷумаи гуфтор:
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Муҳаммад ибни Иброҳими Шерозӣ моро хабар дод, гуфт: Ба
Мансур гуфтам: Аз ту чизе бипурсам? Фармуд: Оре, гуфтам:
Оё ту ҳамон ганҷи Толиқон ҳастӣ ки ба мо ваъда дода шудааст?
Фармуд: Чи касе ба шумо ваъда додааст? Гуфтам: Худованд
ва Паёмбараш, фармуд: Пас дар бораи чизе ки он ду ба шумо
ваъда додаанд аз он ду бипурсед ва дар бораи чизе ки ман ба
шумо ваъда додаам аз ман бипурсед! Гуфтам: Дар ин сурат,
ӯ ту ҳастӣ! Фармуд: Ман инро нагуфтам! Гуфтам: Оё аз ман
тақия мекунӣ?! Фармуд: На ба Худо савганд, кисаи воҷиберо
ба ту намедиҳам (яъне аз ту парвойе надорам)! Гуфтам: Дар ин
сурат, ба ибҳом сухан мегӯйи, дар ҳоле ки мардум ба ибҳом аз
ту розӣ намешаванд! Фармуд: Аз ман чи мехоҳӣ эй Шерозӣ?!
Оё мехоҳӣ монанди хар бошам ки ҳар чи бораш мекунанд
мебарад?! Гуфтам: На фидоят шавам, вале онҳо туро муттаҳам
мекунанд ва мегӯянд ки агар ин ростгӯ буд бо сароҳат сухан
мегуфт ва мубҳам намесохт! Фармуд: Агар ман мубҳам сохтам
ҳароина Худованд мубҳам сохт, ҳангоме ки муташобеҳотро
нозил кард ва ҳангоме ки фармуд: <<Аз ту мепурсанд ки гӯё
ту аз он огоҳ ҳастӣ, бигӯ илми он назди Худованд аст, вале
бештари мардум намедонанд>> (Аъроф/ 187) Ва фармуд: <<Аз
ту дар бораи руҳ мепурсанд, бигӯ руҳ аз амри Парвардигорам
аст ва аз илм ҷуз андаке дода нашудед>> (Исроъ/ 85) Ва фармуд:
<<Бигӯ Парвардигорам ба теъдоди онҳо донотар аст, ҷуз андаке
аз он огоҳӣ надоранд, пас дар бораи онҳо гуфтугӯ накун магар
гуфтугӯе ба иҷмол ва аз аҳадае назар нахоҳ>> (Каҳф/ 22) Ва
Иброҳим, ҳангоме ки фармуд: <<Ин (ситора) Парвардигори
ман аст>> (Анъом/ 76) Ва ҳангоме ки ба ситорагон нигоҳе
афканд, <<Пас фармуд: Ман беморам; Пас аз ӯ рӯйгардон
шуданд>> (Соффот/ 89 ва 90) Ва ҳангоме ки фармуд: <<Балки ин
бузургашон он корро кардааст, аз худашон бипурсед агар сухан
мегӯянд>> (Анбиёъ/ 63) Ва Юсуф, ҳаногме ки <<Паймонаро
дар хурҷини бародараш гузошт ва нидо диҳандае нидо дод; Эй
корвониён! Шумо дузд ҳастед!>> (Юсуф/ 70) Ва ҳангоме ки
фармуд: <<Оё донистед ки бо Юсуф ва бародараш чи кардед
ҳангоме ки нодон будед?!>> (Юсуф/ 89) Ва Сулаймон, ҳангоме
ки фармуд: <<Тахти ӯро барояш ношинос кунед то бубинем ки
оё роҳ меёбад ё аз касоне аст ки роҳ намеёбад; Пас чун омад
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гуфта шуд ки оё тахти ту ин чунин аст?! Гӯё худаш аст ва мо аз
пеш огоҳӣ ёфтем ва мусалмон будем>> (Намл/ 41 ва 42)!
ٍ  أ�خبرنــا ذاكـ ُـر بـ ُن معـ. 7
جیبنــا
ُ  كنّــا عنـ َد المنصــو ِر فــي مســج ٍد ن َْسـ�ألُ ُه َعــنِ العقیــد ِة و الشَّ ــریع ِة َف ُی:ـروف قــال
 حتّــی قا َل، �أ فی ُكـ ْم رجـ ٌل ُیقــا ُل لَـ ُه المنصــو ُر؟! َف َسـ َك ْتنا و لَـ ْم نَـ ُـر َّد َع َل ْی ِهـ ْم:َفدَخَ ـ َل علیـ ِه رجــا ٌل لا نَ ْع ِرفُ ُهـ ْم َفقالــوا
ـاء ال َمهــد ُّي
َ  هــل �أنـ: �أنــا هــو! فالْ َت َف ُتــوا �إلیـ ِه و قالــوا، نَ َعـ ْم:لَ ُهـ ُم المنصــو ُر
َ  و هــل جـ:ـت خلیفـ ُة ال َمهــد ّي؟! قــال
 لا نَـ ْدرِي و لكـ َّن فُلانـاً و فُلانـاً و فُلانـاً ِمـ ْـن �أصحابِــكَ �أخْ َب ُرونــا ب�أنَّــكَ خلیفـ ُة:حتّـی ٰ َیكــو َن لَـ ُه خلیفـ ٌة؟! قالــوا
!ـاء؟
ً  �ألَ ْی ُســوا ٰهــؤلا ِء ِمـ ْـن �أ ْصحابِــكَ َی ْدخُ لُــو َن علیــكَ َصباحـاً و َمسـ: مــا �أنــا �أ َم ْرتُ ُهـ ْم بِ ٰذلــك! قالــوا:ال َمهــد ّي! قــال
 مــا ٰهــؤلا ِء ِمـ ْـن �أ ْصحابــي و لَــو كانــوا ِمـ ْـن �أ ْصحابــي َلات ََّب ُعونــي! َفل ّمــا:ـب فقــال
ُ َف َظ َهـ َـر فــي َو ْجـ ِه المنصــو ِر الغ ََضـ
ٰ ـاس علـی
َ  مــا بــا ُل �أقــوا ٍم َی ْح ِملُــو َن النّـ: َف�أ ْق َبـ َل المنصــو ُر علینــا و قــال،ر�أوا �أنَّ ُهـ ْم َقـ ْد �أ ْغ َض ُبــو ُه خَ َر ُجــوا ِمـ ْـن ِع ْنـ ِد ِه
ـاس بِمــا َی ْع ِرفُــو َن و لا ت َُح ِّدثُو ُهـ ْم بِمــا
ُ ـب فیـ ِه ال ُقلُـ
ُ �أ ْكتا ِفنــا؟! �ألا َیخافُــو َن َیومـاً َت َت َقلَّـ
َ ـوب و ال�أبصــا ُر؟! َح ِّدثُــوا النّـ
!لا َی ْع ِرفُــو َن َف ُتغ ُْرونَ ُهـ ْم بِنــا
Тарҷумаи гуфтор:
Зокир ибни Маъруф моро хабар дод, гуфт: Назди ҳазрати
Мансур дар маҷлисе будем ва аз эшон дар бораи ақойид ва
аҳком суъол мекарданд ва эшон посух медод. Дар ин ҳангом
мардоне дохил шуданд ки онҳоро намешинохтем, пас гуфтанд:
Оё дар миёни шумо марде аст ки ба ӯ Мансур гуфта мешавад?!
Пас мо сукут кардем ва ба онҳо посухе надодем, то инки
ҳазрати Мансур худ ба онҳо фармуд: Оре, ман ӯ ҳастам! Пас
ба ӯ рӯй карданд ва гуфтанд: Оё ту халифаи Маҳдӣ ҳастӣ?!
Он ҳазрат фармуд: Магар Маҳдӣ омадааст то барои ӯ халифае
бошад?! Гуфтанд: Намедонем, вале фалонӣ ва фалонӣ ва
фалонӣ аз асҳоби ту моро хабар доданд ки ту халифаи Маҳдӣ
ҳастӣ! Он ҳазрат фармуд: Ман онҳоро ба ин амр накардам!
Гуфтанд: Оё онҳо аз асҳоби ту нестанд ва субҳу шом бар ту
ворид намешаванд?! Пас осори ғазаб дар рӯйи ҳазрати Мансур
падидор шуд ва фармуд: Онҳо аз асҳоби ман нестанд, агар аз
асҳоби ман буданд аз ман пайравӣ мекарданд! Пас онҳо чун
диднад ки он ҳазратро ба ғазаб овардаанд аз назди ӯ хориҷ
шуданд. Дар ин ҳангом ҳазрати Мансур рӯй ба мо кард ва
фармуд: Гурӯҳеро чи мешавад ки мардумро бар шонаҳои
мо савор мекунанд?! Оё аз рӯзе ки дилҳо ва дидаҳо дар он
божагун мегардад наметарсанд?! Чизеро ба мардум бигӯйед
ки мешиносанд ва чизеро ба онон нагӯйед ки намешиносанд,
пас ононро бар мо мешӯронед!
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Шинохти халифаи Худованд дар замин; Шуъуни Мансур ва даъвати ӯ

Шарҳи гуфтор:
Аз ин гуфтор дониста мешавад ки ёрони ҳазрати Мансур,
ҳаргоҳ бо ҳар далил ба ин ақида расидаанд ки он ҳазрат
ҳамон заминасози мавъуди зуҳури Маҳдӣ алайҳи салом аст
ва мақомоти маънавии хоссе дорад, набояд ақидаи худро ба
дигарон таҳмил кунанд ё бо касоне дар миён бигзоранд ки
ба сабаби нодонӣ ва кӯтоҳбинӣ, аз раҳмати Худованд дар
бораи ин абди солеҳ ноумед ҳастанд ва онро барои ӯ муҳол
мепиндоранд, бал бояд таъкиди худро бар рӯӣ яқиниёт ва
мусалламоти Исломӣ қарор диҳанд ки дар китоби шарифи
<<Бозгашт ба Ислом>> омада ва аз таъкид бар рӯӣ мавзӯъоти
дигар ки дар ин китоби шариф наёмадааст, бипарҳезанд;
Чароки таъкид бар рӯӣ ин қабил мавзӯъоти фаръӣ ва ҳошияи,
яқиниёт ва мусалламоти Исломӣ ки дар китоби шарифи
<<Бозгашт ба Ислом>> омадаастро таҳтул шуъо қарор
медиҳад ва душманони китоби Худо ва халифаи ӯ дар заминро
ба душмании бештар бо ҳазрати Мансур бар меангезад, то
аз тариқи ҷавсозӣ ва таблиғоти козиб, касоне ки аз лиҳози
маърифатӣ, дар мавзъи инфиол ва заъф ҳастандро нисбат ба ин
бузургвор бадбин созанд ва аз таваҷҷуҳ ба муҳтавои даъвати
эшон ба сӯӣ Исломи холис ва комил боз доранд. Ҳеҷ тардиде
нест ки ҳимоят аз ин бузургвор, ба иқтизои даъвати эшон ба
сӯӣ Исломи холис ва комил ва заминасозии амалишон барои
зуҳури Маҳдӣ алайҳи салом ки воқеъиятӣ машҳуд аст, бар ҳар
мусалмоне воҷиб аст ва бо ин васф, таъкид бар рӯӣ ҷанбаҳои
ботинӣ ва фавқулодаи шахсияти эшон, агарчи қобили исбот аз
тариқи маърифати ақлӣ ва шаръӣ бошад, зарурате надорад ва
мояи ихтилофи мусалмонон мешавад.
Барои огоҳии бештар дар ин бора, ба нақд ва баррасиҳои 11
ва 73 ва пурсишҳо ва посухҳои 10, 16, 13, 30, 36, 49, 201 ва 318
муроҷиъа кунед.
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* Лутфан бар рӯӣ линки мавриди назари худ клик кунед.

Линки матлаби
боло

Саҳифаи фесбуки
пойгоҳ

Саҳифаи канали
телегроми пойгоҳ

