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بسم اهلل الرمحن الرحمی
Ҷаҳор гуфтор аз он ҳазрат ҳокӣ аз инки ҳар кас халифаи
Худованд дар заминро мешиносад, вале ба сабаби узре ба
ӯ дастрасӣ намеёбад, метавонад ба ривояти асҳобаш аз ӯ
дар замони ҳаёти ӯ ахз намояд.
ـاني یقــول :الـ ّر�أ ُي ظـ ٌّن
� .1أخبرنــا ولیـ ُد بـ ُن محمــو ٍد َّ
ـمي الخراسـ َّ
ـتاني قــالَ :سـ ِم ْع ُت المنصــو َر الهاشـ َّ
الس ِج ْسـ ُّ
ـت :و مــا تُری ـ ُد ِمـ َـن
الســما ُع ِمـ َـن ال َم ْج ُعــول! قلـ ُ
و ال ِّروای ـ ُة ظ ـ ٌّن و الظّـ ُّن لا ُی ْغ ِنــي ِمـ َـن الْ َح ـ ِّق شــیئاً� ،إنَّ َمــا الْ ِع ْل ـ ُم َّ
ـتُ :ر َّبمــا َی ْسـ َم ُع ال َّر ُجـ ُل ِمـ َـن ال َم ْج ُعـ ِ
ـول
ال َم ْج ُعــول؟ قــالَ :مـ ْـن َج َع َلـ ُه اللّـ ُه خَ لیفـ ًة فــي ال�أر ِ
ض و �إمامـاً لِلنّــاس! قلـ ُ
ـس هــذا ُمــرا ِدي ِمـ َـن ال ِّروایـ ِة �إنَّمــا
َف َیخْ ـ ُـر ُج ِمـ ْـن ِع ْنـ ِد ِه َف َیـ ْروِي لِــ إ�خْ وانِ ِه مــا َسـ ِم َع ُه ِم ْنـ ُه َف َی�أخُ ـ ُذو َن بِروا َی ِتــه! قــال :لیـ َ
�أ َرد ُْت ال ِّروایـ َة َعــنِ ا ْل� أ ْمـ ِ
ـوات! َف َحدِّثــوا َعــنِ ال َم ْج ُعـ ِ
ـات َفا ْر ِج ُعــوا �إلـیٰ خلیف ِتـ ِه و َح ِّدثُــوا َع ْنـ ُه
ـول مــادا َم َح ّیـاً فـ�إذا مـ َ
و لا َت َّت ِخـ ُذو ُه َم ْه ُجــوراً ت َُح ِّدثُــوا َعــنِ الم ّیـ ِ
ـوء بِمــا َص َد ْدتُـ ْم َعـ ْـن َســبیلِ اللّـ ِه
ـت َف َتـ ِز َّل َقـ َد ٌم َب ْعـ َد ث ُُبوتِهــا و َت ُذوقُــوا ُّ
السـ َ
ـذاب عظیــم!
و لَ ُكـ ْم عـ ٌ
Тарҷумаи гуфтор:
Валид ибни Маҳмуди Саҷистонӣ моро хабар дод, гуфт:
Шунидам Мансури Ҳошимии Хуросонӣ мефармояд: Раъй занн
аст ва занн чизеро аз ҳақ кифоят намекунад; Илм танҳо шунидан
?аз гумошта аст! Арз кардам: Манзурратон аз гумошта чист
Фармуд: Касе ки Худованд ӯро ба унвони халифае дар замин ва
имоме барои мардум гумоштааст! Арз кардам: Чи басо марде
аз гумошта мешунавад, пас аз назди ӯ берун меравад ва чизе
ки аз ӯ шунидаастро барои бародаронаш ривоят мекунад, пас
онҳо ба ривояти ӯ ахз мекунанд! Фармуд: Манзур аз ривоят ин
нест, манзурам танҳо ривоят аз мурдагон аст! Пас аз гумошта
то ҳангоме ки зинда аст ривоят кунед, пас чун аз дунё рафт
ба халифаи ӯ руҷӯъ кунед ва аз ӯ ривоят намойед ва ӯро во
нагузоред ки аз даргузашта ривоят кунед, пас гоматон пас аз
устуворӣ билағзад ва бадиро бичашед ба сабаби инки аз роҳи
!Худованд боз доштед ва барои шумо азобӣ азим аст
ض ٰه ـ ِذ ِه الجبـ ِ
ـت المنصــو َر فــي َب ْع ـ ِ
ـال -و �أو َم ـ�أ بِ َی ـ ِد ِه �إل ـی ٰ
� .2أخبرنــا �أبــو بكــر ب ـ ُن عب ـ ِد البــاري قــال :صا َد ْفـ ُ
جبـ ِ
ـت ال ّـ ِذي َت ُقــو ُل �إ َّن لِلّـ ِه خلیفـ ًة
ـت لَـ ُه� :أنـ َ
ـس َم َعـ ُه �أحـ ٌد ِمـ ْـن �أ ْصحابِـ ِهَ ،ف ُق ْلـ ُ
ـال بامیـ َـر -و هــو علـیٰ ِحمــا ٍر و لَ ْیـ َ
ض َمـ ْـن لَ ِقــي اللّـ َه و هــو لا َی ْع ِرفُـ ُه َف َقـ ْد لَ ِق َیـ ُه و هــو علیـ ِه سـ ِ
ـتَ :ف�أخْ ِب ْرنــي َعـ ْـن ٰهــذا
فــي ال�أر ِ
ـاخ ٌط؟! قــال :نَ َعـ ْم! قلـ ُ
َ
خاصـ ًة و
خاصـ ًة �أو ِم ْن ُكـ ْم و ِمـ ْـن ســائ ِر قُ َر ْیـ ٍ
الْخَ لیفـ ِة �أهــو ِم ْن ُكـ ْم ّ
ش علـیٰ َحـ ٍّد َســواء؟ قــال :لا واللّـ ِه بــل ُهـ َو ِمنّــا َّ
س هــل َع َل ْی ِهـ ْم �إذا َب َل ُغــوا الْ ُحلُـ َم �أن َیـ ِر ُدوا َع َل ْی ُكـ ْم و
ـتَ :ف�أخْ ِب ْرنــي َعــنِ النّــا ِ
ـب! قلـ ُ
غیرنــا فیـ ِه نَصیـ ٌ
ـس لِقرشـ ٍّـي َ
لَ ْیـ َ
َی�أخُ ـ ُذوا َع ْن ُكـ ْم ُمشــا َف َه ًة؟ قــال :نَ َعـ ْم واللّـ ِه كمــا َع َل ْی ِهـ ْم ِحـ ُّـج َالب ْیـ ِ
ـتَ :ف�أخْ ِب ْرنــي
ـت َمــنِ ْاسـ َتطا َع �إلیـ ِه َســبیلا ً! قلـ ُ
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ـات َعـ ْـن
ُ  َی�أخُ ـ ُذ بِمــا َیـ ْروِي الثّقـ:ـات َع ْن ُكـ ْم؟ قــال
ُ َع َّمــن لا َی ْسـ َتطی ُع �إلی ُكـ ْم َســبیلا ً أ� َلـ ُه أ�ن َی�أخُ ـ َذ بِمــا َیـ ْروِي الثِّقـ
 لِ� أ َّن كُ َّل َحـ ٍّـي منّــا �إمــا ٌم لِ�أهـ ِل َزمانِـ ِه و لا ُی ْتـ َـر ُك: لِمــاذا؟! قــال:ـت
ُ َح ِّینــا و لا َی�أخُ ـ ُذ بِمــا َیـ ْر ُوو َن َعـ ْـن َم ِّی ِتنــا! قلـ
ِ الْ َحـ ُّـي منّــا لِ ْل َم ِّیـ
 َی�أخُ ـ ُذ:الحـ ِّـي ِم ْن ُكـ ْم َف َلـ ُه �أن َی�أخُ ـ َذ بِمــا َیـ ْر ُوو َن َعـ ْـن �أ ْمواتِكــم؟ قــال
ُ ـت! قلـ
َ ِ فـ�إن لَـ ْم َیـ ْرووا َعــن:ـت
لِ ُي ْنـ ِذ َر َمـ ْـن: ٰ الحـ ِّـي ِمنّــا و ذلــكَ قولُـ ُه تعالـی
َ ِغیـ َـر َم ْرضـ ٍّـي و لا َم�أ ُجــو ٍر و �إنَّمــا �إ ْث ُمـ ُه َع َلــی الّذیـ َـن لَـ ْم َیــرووا َعــن
!كَا َن َح ًّيــا َو َي ِحـ َّق الْ َقـ ْو ُل َع َلــى الْ َكا ِفرِيـ َـن
Тарҷумаи гуфтор:
Абубакр ибни Абдулборӣ моро хабар дод, гуфт: Бо Мансур
дар бархӣ аз ин кӯҳҳо –ва бо даст ба кӯҳҳои Помир ишора кард–
бархӯрд кардам ки савор бар харе буд ва касе аз асҳобаш бо ӯ
набуд, пас ба ӯ гуфтам: Оё ту касе ҳасти ки мегӯйи: Худоро дар
замин халифае ҳаст ки ҳар кас бидуни шинохти ӯ ба мулоқоти
Худо биравад, дар ҳоле ки мулоқоти ӯ рафта ки бар ӯ хашмгин
аст?! Фармуд: Оре! Гуфтам: Манро аз халифа хабар бидеҳ ки
оё сирфан аз миёни шумо (Ҳошимиён) аст ё аз миёни шумо ва
сойири Қурайш ба гунаи яксон? Фармуд: На ба Худо савганд,
балки сирфан аз миёни мост ва ҳеҷ Қурайшие ҷуз моро дар ӯ
насибе нест! Гуфтам: Пас манро хабар бидеҳ аз марум ки оё
бар онҳо пас аз расидан ба ҳадди таклиф воҷиб аст ки ба назди
шумо биёянд ва мустақимона аз шумо ахз кунанд? Фармуд: Оре
ба Худо савганд, ҳамон тавр ки ҳаҷҷи хонаи Худо бар ҳар кас аз
онҳо ки иститоъати раҳсипор шудан ба сӯӣ онро дорад воҷиб
аст! Гуфтам: Пас манро хабар бидеҳ аз касе ки иститоъати
раҳсипор шудан ба сӯӣ шуморо надорад, оё метавонад ба чизе
ки афроди қобили эътимод барои ӯ аз шумо ривоят мекунанд ахз
кунад? Фармуд: Ба чизе ахз мекунад ки афроди қобили эътимод
аз зиндаи мо ривоят мекунанд ва ба чизе ки аз мурдаи мо
ривоят мерасад ахз намекунад! Гуфтам: Ба чи хотир?! Фармуд:
Ба хотири инки ҳар зиндае аз мо имоме барои аҳли замони
худ аст ва зиндаи мо барои мурдаямон вогузошта намешавад!
Гуфтам: Агар онҳо аз зиндаи шумо ривоят накарда бошанд, оё
ӯ метавонад ба чизе ки аз мурдагони шумо ривоят кардаанд ахз
кунад? Фармуд: Ахз мекунад беонки писандида ва шойисатаи
подош бошад ва гуноҳи он бар гардани касоне аст ки аз зиндаи
мо ривоят накардаанд ва ин сухани Худованди баландмартаба
аст ки фармуд: <<То касеро бим диҳад ки зинда аст ва сухан бар
кофирон рост ояд>> (Ёсин/ 70)!
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 َع َل ْیــكَ بِمــا َسـ ِم ْع َت ُه ِمـ ْـن خلیفـ ِة:ٍ َسـ ِم ْع ُت المنصــو َر َیقــو ُل لِ َر ُجــل: �أخبرنــا هاشـ ُم بـ ُن ُع َب ْیـ ٍد الخُ َج ْنــد ُّي قــال.3
الحـ َّـي َیــكا ُد لا ُی ْكـ َذ َب َعلیـ ِه
ِ اللّـ ِه فــي ال�أر
َ ض بِ�أ ُذنَ ْیــكَ ٰه َذ ْیــنِ �أو َح َّد َثــكَ عنـ ُه �أ َحـ ٌد ِمـ ْـن �أ ْصحابِـ ِه و هــو َحـ ٌّـي فـ إ� َّن
دین ِم ْن ُهـ ْم و الغائِبیـ َـن حتّـی ٰ �إذا َه َلــكَ َی ْر ِجـ ُع الّذیـ َـن ِمـ ْـن
َ و لَــو كُـ ِذ َب َع َل ْیـ ِه لَـ َـر َّد ُه و ُهـ َو ُیب ِّیـ ُن لِ�أهـ ِل َزمانِـ ِه الشّ ــا ِه
ِ َب ْع ِد ِهـ ْم �إلـی ٰ خلیف ِتـ ِه فی ِهـ ْم َف َی ْسـ َم ُعو َن ِم ْنـ ُه و ُی َح ِّدثُــو َن عنـ ُه و لا َی ِق ُفــو َن ع َلــی الهالِـ
ـك و لا َی ْن َق ِل ُبو َن �إلیـ ِه و لا َیقُولُو َن
آباءنــا علـیٰ �أ َّمـ ٍة و �إنّــا علـیٰ �آثا ِر ِهـ ْم ُم ْق َتـدُو َن َفـ إ� َّن اللّـ َه َقـ ْد َج َعـ َل لَ ُهـ ْم
َ � كَمــا قــا َل الّذیـ َـن َضلّــوا ِمـ ْـن َق ْبـ ُل �إنّــا َو َجدْنــا
ِ ِم ْثـ َل مــا َج َعـ َل لِ�آبا ِء ِهـ ْم كتابـاً َعزیــزاً و خلیفـ ًة هادیـاً و �أ َم َر ُهـ ْم بِ ِم ْثـ ِل مــا كانــوا ُی ْؤ َمـ ُـرو َن َف َمـ ْـن �أخَ ـ َذ َعـ ْـن كتـ
ـاب اللّـ ِه
و خلیف ِتـ ِه َف َقـ ْد �أخَ ـ َذ َعــنِ اللّـ ِه و َر ُســولِ ِه و َمـ ْـن �أخَ ـ َذ َعـ ْـن ٰهــؤل� آ ِء ال ُم َحدِّثیـ َـن �أ ْر ِجـ َـئ فـ إ� ْن َص َدقُــو ُه نَجـی ٰ و �إ ْن َك َذ ُبــو ُه
!َه َلــكَ و �إ َّن �أ ْكث ََر ُهـ ْم كا ِذبــون
Тарҷумаи гуфтор:
Ҳошим ибни Убайди Хуҷандӣ моро хабар дод, гуфт: Шунидам
Мансур ба марде мефармояд: Бар ту бобд ба чизе ки бо ин
ду гӯши худ аз халифаи Худованд дар замин шунидӣ ё яке аз
асҳобаш дар ҳоле ки ӯ зинда аст бароят аз ӯ ҳадис кард: Чароки
наздик аст бар зинда дурӯғ баста нашавад ва агар бар ӯ дурӯғ
баста шавад ҳатман онро рад мекунад ва ӯ барои аҳли замони
худ, чи шоҳидони онҳо ва чи ғойибонашон, табйин менамоянд,
то он гоҳ ки аз дунё биравд, касоне ки пас аз онҳо ҳастанд ба
халифаи ӯ дар миёнашон руҷӯъ мекунанд, пас аз ӯ мешунаванд
ва аз ӯ ҳадис мекунанд ва бар касе ки аз дунӯ рафтааст таваққуф
намекунанд ва ба сӯӣ ӯ боз намегарданд ва монанди касоне ки
аз пеш гумроҳ шуданд намегӯянд ки мо пайравонамонро бар
ойине ёфтем ва мо дар пайи онҳо равонем; Зеро Худованд барои
онҳо монанди чизеро қарор додааст ки барои падаронашон
қарор дод, китобӣ устувор ва халифаи роҳнамо ва онҳоро ба
монанди чизе амр кардааст ки онон ба он маъмур буданд! Пас
ҳар кас аз китоби Худованд ва халифаи Ӯ ахз кунад, аз Худованд
ва Паёмбараш ахз карда ва ҳар кас аз ин муҳаддисон ахз кунад,
боз дошта мешавад; Пас агар ба ӯ рост гуфта бошанд наҷот
меёбад ва агар ба ӯ дурӯғ гуфтанд бошанд ҳалок мегарданд ва
аксари онҳо дурӯғгӯёнанд!
ض اللّـ ُه َع َل ْی ُك ـ ْم َم ْع ِر َف ـ َة
َ  َفـ َـر: َس ـ ِم ْع ُت المنصــو َر یقــول: �أخبرنــا �أحم ـ ُد ب ـ ُن عب ـ ِد ال ّرح ٰمــنِ الطّالقانـ ُّـي قــال.4
ـاب َع َل ْی ُكـ ْم
ِ خلیف ِتـ ِه فــي ال�أر
َ ض و ال َّن ْفـ َـر �إلیـ ِه لِ َت ْسـ َم ُعوا ِم ْنـ ُه و لِ َت َت َف َّق ُهــوا فــي الدِّیــنِ ثُـ َّم َع ِلـ َم �أن لَـ ْـن َت ْن ِفـ ُـروا كافَّـ ًة َفتـ
ـف َع ْن ُكـ ْم و َر ِضـ َـي �أ ْن َت ْن ِفـ َـر ِمـ ْـن كُ ِّل ِف ْر َقـ ٍة ِم ْن ُكـ ْم طائفـ ٌة لِ َی َت َف َّق ُهــوا فــي الدِّیــنِ و لِ ُی ْنـ ِذ ُروا َقو َم ُهـ ْم �إذا َر َج ُعــوا
َ و خَ َّفـ
ِ ین ِم ْن ُك ـ ْم و ال ُم َتخَ لِّ ِفیـ َـن ِمـ َـن ال َم ْرض ـیٰ و ال ِّنســا ِء و ال ِولْـ
ـدان و الّذیـ َـن
َ �إلَ ْی ِه ـ ْم لَ َعلَّ ُه ـ ْم َی ْح ـ َذ ُرونَ! َف ـ�أ ِذ َن لِ ْل ُم ْس ـ َتضْ َع ِف
ض َی ْب َت ُغــو َن ِمـ ْـن َفضْ ـ ِل اللّـ ِه و ال ُمجا ِهدیـ َـن �أن َی�أخُ ـ ُذوا بِمــا َی ـ ْروي لَ ُه ـ ْم َذ ُووا َع ـد ٍْل ِم ْن ُه ـ ْم ِمـ َـن
ِ َیضْ ِر ُبــو َن فــي ال�أر
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ِ الّذیـ َـن َی ْن ِفـ ُـرو َن لِ َئـ ّلا َیكــو َن َع َل ْی ِهـ ْم َحـ َـر ٌج فــي ِدی ِن ِهـ ْم �إذا َع َرفُــوا خلیفـ َة اللّـ ِه فــي ال�أر
ً ض و لَـ ْم َی ْسـ َت ِطی ُعوا �إلیـ ِه َســبیلا
آباءكُـ ْم و �آثــاراً ِمـ ْـن
ِ ض اللّـ ُه لَ ُكـ ْم �أ ْن ت َْج َهلُــوا خلیف َتـ ُه فــي ال�أر
َ � ض �أو ت َْه ُجــرو ُه و َت َّت ِب ُعــوا مــا َو َج ْد ُتـ ْم علیـ ِه
َ و مــا َفـ َـر
ِ ض َب ْعـ َد � ْإص
لاحهــا و َتخْ َت ِل ُفــوا
ِ وصـ َل و ُت ْف ِسـدُوا فــي ال�أر
َ �آثــا ِر الّذیـ َـن خَ َلــوا ِمـ ْـن َق ْبـ ُل لِ َت ْق َط ُعــوا مــا �أ َمـ َـر اللّـ ُه بِـ ِه �أن ُی
جاءكُـ ْم ال ِع ْلـ ُم َبغْیـاً َب ْی َن ُكـ ْم ُی َقلِّـ َد طائفـ ٌة ِم ْن ُكـ ْم رِجــالا ً و ُی َقلِّـ َد طائفـ ٌة �أخْ ــری ٰ �آخَ ریـ َـن و َمــن َی َّت ِبـ ْع خلیف َة
َ ِمـ ْـن َب ْعـ ِد مــا
ِ ـول و ُهـ ِد َي �إلـی ٰ ِصـ
ِ ـب ِمـ َـن ال َقـ
ِ س �إمامـاً َف َقـ ْد ُهـ ِد َي �إلــی الطّ ِّیـ
.الح ِمیــد
ِ ض الَّـ ِذي َج َع َلـ ُه اللّـ ُه لِلنّــا
ِ اللّـ ِه فــي ال�أر
َ ـراط
Тарҷумаи гуфтор:
Аҳмад ибни Абдурраҳими Толиқонӣ моро хабар дод, гуфт:
шунидам Мансур мефармояд: Худованд шинохти халифаи
худ дар замин ва кучидан ба сӯӣ ӯро бар шумо фарз карда то
аз ӯ бишнавед ва дар бораи дин дониш омӯзед, сипас донист
ки ҳамагӣ шумо кӯч нахоҳед кард, пас бар шумо бахшид ва
бароятон тахфиф дод ва розӣ шуд ки аз ҳар гурӯҳатон шуморе
кӯч кунанд то дар бораи дин дониш омӯзанд ва қавми худро пас
аз инки ба надашон боз мегарданд бим диҳанд бошад ки онҳо
ҳушёр шаванд! Пас ба мустазъафони аз шумо ва ҷо мондагон
аз беморон ва занон ва кӯдакон ва касоне ки дар замин сафари
(тиҷорӣ) мекунанд то аз фазли Худованд биҷӯянд ва муҷоҳидон
изн дод то ба чизе ки бархурдорони адолат аз миёнашон ки кӯч
мекунанд барояшон ривоят менамоянд ахз кунанд, то бар онҳо
дар динашон тангноӣ набошад ҳангоме ки халифаи Худованд
дар заминро мешиносанд ва иститоъати раҳсипор шудан ба
сӯӣ ӯро надоранд, вале Худованд барои шумо фарз накард ки
халифаи Ӯ дар заминро нашносед ё вогузоред ва аз чизе ки
падаронатонро бар он ёфтед ва боқӣ монадаи аз осори касоне
ки пештар гузаштанд пайравӣ кунед то чизе ки Худованд амр
кардааст то пайваста нигоҳ дошта шавадро қатъ кунед ва дар
замин пас аз ислоҳаш фасод барангезед ва бо якдигар пас аз
онки илм бароятон омад аз сари душманӣ ихтилоф намойед ки
гурӯҳе аз шумо аз мардоне ва гурӯҳе аз маронӣ дигар тақлид
кунед ва ҳар кас аз халифаи Худованд дар замин ки ӯро имоме
барои мардум қарор додааст пайравӣ кунад, ҳароина ба гуфторӣ
покиза раҳнамуд шуда ва ба роҳи сутуда раҳнамун шудааст.
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* Лутфан бар рӯӣ линки мавриди назари худ клик кунед.

Линки матлаби
боло
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