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بسم اهلل الرمحن الرحمی
Гуфторе аз он ҳазрат дар бораи ривояти мутавотир ва
ҳуҷҷияти он
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 مــا �أنْـ َز َل اللـ ُه مـ ْـن رِوایـة �إلا مــا تَوا َتـ َـر َع َل ْی َهــا ال�ل ُسـ ُن و ذلــكَ ل� َّن اللـ َه لا ُی ْع َبـ ُد بِالظـ ِّن و �إنَّمــا:َف َك ِر َهـ ُه و قــال
 �أ ْر َب َعـ ُة: و َكـ ْم ذا؟ قــال:ـت
ُ ـلاء النّــاس! قلـ
ُ ُی ْع َبـ ُد بِ َالیقیــن! قلـ
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ـاءوا َع َل ْيـه بِ�أ ْر َب َعـة شُ ـ َـهد ََاء ۚ َفـ إِ� ْذ لـ ْم َي�أتُــوا
ُ لـ ْولا َجـ : كَمــا قــا َل اللـ ُه َع َّز َو َجـ َّل،ـال َذوي َعـد ٍْل �إذا لـ ْم َیخْ َتل ُفــوا
ٰ
ِ فاظ ِه ـ ْم و ال َم ْع ِنــي
ِ ْ ُر َّبمــا َیخْ َت ِل ُفــو َن فــي �أل:ـت
:واح ـدٌ! قــا َل
ُ ! قُ ْلـَبِالشُّ ـ َـهدَا ِء َف�أولَ ِئــكَ ِع ْن ـ َد اللَّـ ِه ُه ـ ُم الْ َكا ِذ ُبــون
ُّ
السـ َلف َّی َة
ٍ ـاء َب ْعـ
َ ض َف ُی َّت َه ُمــوا فــي رِوا َی ِت ِهـ ْم! ثُـ َّم َم َكـ
َّ  �إ َّن:ـث ُه َن ْی َئـ ًة ثُـ َّم قــا َل
َ س بِـ ِه و لا َی ُكــو َن َب ْع ُض ُهـ ْم قُ َرنـ
َ لا َبـ�أ
!ت ََركُــوا ال َع ْقـ َل َفشــا َه ْت ُو ُجو ُه ُهـ ْم
Тарҷумаи гуфтор:
Абдуссалом ибни Абдулқайюми Балхӣ моро хабар дод,
гуфт: Аз Мансури Ҳошимии Хурсонӣ дар бораи ахз кардан
ба ривоят пурсидам, пас онро нописанд шумурд ва фармуд:
Худованд ривоятеро нозил накарда, магар чизе ки забонҳо
бар он тавотур ёфтааст ва ин аз он рӯст ки Худованд бо занн
парастиш намешавад, балки танҳо бо яқин парстиш мешавад!
Арз кардам: Ҳадди тавотур чист? Фармуд: Чизе ки уқалои
мардум бо он яқин пайдо мекунанд! Арз кардам: Он чанд
нафар аст? Фармуд: Чаҳор марди одил ҳангоме ки бо якдигар
ихтилоф накарда бошанд; Чунонки Худованди баландмартаба
фармудааст: <<Чаро чаҳор шоҳид бар он наёварданд?! Пас
чун чаҳор шоҳид бар он наёварданд, онон назди Худованд
дурӯғгӯён ҳастанд>> (Нур/ 13)! Арз кардам: Чи басо онон дар
алфози худ ихтилоф кардаанд, вале манъо яке аст! Фармуд:
Ишколе надорад ва бирхишон ҳамнишини бархӣ дигар
набошанд то дар ривояташон (ба ахз аз якдигар ё табонӣ бо
ҳам) муттаҳам шаванд! Дар ин ҳангом мудатте сукут намуд
ва сипас фармуд: Ҳароина салафиён ақлро во ниҳоданд, пас
рӯйҳошон зишт шуд!
Шарҳи гуфтор:
Аз ин гуфтор ва сойири гуфторҳои он ҳазрат дониста мешавад
ки <<Тавотур>>, ривояти ҳадис ба воситаи шуморе аз ровиён
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аст ки иттифоқи онон бар кизб ё хато ба эътибори фаровонӣ
ва парокандагишон маъқул нест ва аз ин рӯ, муҷиби яқини
уқало ба судури ҳадиси мутавотир ва албатта барои шумори
ровиёнаш ҳадди муъайяне нест; Чароки он ҳазрат дар ибтидо
ҳадде барои он таъйин накард, балки фармуд: َــلاء
ُ «مــا َی ْســ َت ْی ِق ُن بِــ ِه ُعق
»ِ<< ;النّاسЧизе ки уқалои мардум бо он яқин пайдо мекунанд>>,
вале пас аз инки пурсиш кунанда пурсиши худро такрор намуд,
барои он ҳадде таъйин кард ва он чаҳор мард аст; Зеро ин
шуморе аст ки Худованд барои муҳимтарин шаҳодатҳо назди
худ таъйин карда ва камтар аз онро дар ҳукми дурӯғ қарор дода
ва фармудааст: ـاءوا َع َل ْيـ ِه بِ�أ ْر َب َعـ ِة شُ ـ َـهد ََاء ۚ َفـ إِ� ْذ لَـ ْم َي�أْتُــوا بِالشُّ ـ َـهدَا ِء َف�أولَ ٰ ِئــكَ ِع ْنـ َد اللَّـ ِه ُهـ ُم
ُ لَـ ْو َلا َجـ
َ( الْ َكا ِذ ُبــونАннур/ 13); <<Чаро чаҳор шоҳид бар он наёварданд?!
Пас чун чаҳор шоҳид бар он наёварданд, онон назди Худованд
дурӯғгӯ ҳастанд>> Ва ҳис низ бо ин ҳад мувофиқ аст, ҳаргоҳ
чаҳор марди одил бошанд ва бо якдигар ихтилофи муҳимме
надошта бошанд ва бархишон қарини бархӣ дигар набошанд
ба наҳве ки дар ривояташон ба ахз аз якдигар ё табонӣ бо ҳам
муттаҳам бошанд. Бинобарин, ҳадиси мутавотир чаҳор шарт
дорад:
1 . Ровиёни он дар ҳар табақа, камтар аз чаҳор мард нестанд.
2 . Ровиёни он одил ҳастанд, ҳаргоҳ дар ҳар табақа, бештар
аз чаҳор мард набошанд, вале агар бештар бошанд, ин шарт
бардошта мешавад.
3 . Ровиёни он дар маънои он ихтилофе надоранд, агарчи дар
алфози он ихтилоф дошта бошанд.
4 . Ровиёни он ба табонӣ бо якдигар муттаҳам нестанд,
ҳаргоҳ дар ҳар табақа, бештар аз чаҳор мард набошанд, вале
агар бештар бошанд, ин шарт бардошта мешавад; Чароки бо
таваҷҷуҳ ба фаровонӣ ва парокандагишон, наметавонанд бо
якдигар табонӣ кунанд (барои огоҳии бештар дар ин бора,
бингаред ба: Пурсиш ва посухи 347)
Аммо гуфтори он ҳазрат дар бораи салафиён ки барои
шинохти Худованд ва дини Ӯ аз ақл баҳра намебаранд, ду
маъно метавонад дошта бошад: Яке нафрин бар онон ба сабаби
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ин кӯтоҳии бузург ки мунҷар ба инҳирофи фаровони онон дар
ақойид ва аъмол шудааст; Чунонки Расули Худо саллаллоҳу
алайҳи ва олиҳи ва саллам дар ҷанги Бадр, муште хок гирифт
ва бар рӯйи мушрикон зад ва фармуд: «<< ;»شا َه ِت الْ ُو ُجو ُهРӯйҳошон
зишт бод>> Ва дигарӣ хабар додан аз чизе ки рӯйҳои бисёрӣ
аз муфтиён ва бузургони ононро зишт карда ва ин чизе аст ки
бар нозирон пӯшида нест ва бо ин маъно, вониҳодани ақл аст
ки ононро ба ин рӯз даровардааст; Чунонки яке аз ёронамон
моро хабар дод, гуфт:
ْ
ْ
س ِحمــا ٍر َف َكلَّ ْم ُت ـ ُه َف ـ إ�ِذا ُه ـ َو
ُ  �إِنِّــي َر�أ ْيـ:ِـت لِ ْل َم ْن ُصــور
ُ «قُ ْلـ
ُ ـت ِفــي الْ َم ْسـ ِـج ِد َر ُجــلا ً َك�أ َّن َر�أ َس ـ ُه َر�أ
ِ ـاب الْ َح ِديـ
ِ ِمـ ْـن �أ ْصحـ
ـت ِمـ ْـن ٰذلِــكَ ؟! �ألا َواللَّـ ِه �إِنِّــي َل� أ ُظـ ُّن �أنَّـ ُه لَـ ْو كا َن ِفــي ٰهـ ِذ ِه
َ  �أ َع ِج ْبـ:ـث! قــا َل
ِ  لِ�أنَّ ُه ـ ْم فُ ِت ُنــوا بِالْ َح ِديـ: لِ ـ َم ٰذلِــكَ ؟! قــا َل:ـت
ِ ـاب الْ َح ِديـ
ِ ا ْل� أ َّم ـ ِة َم ْسـ ٌـخ لَــكا َن ِفــي �أ ْصحـ
ـث
ُ ـث! قُ ْلـ
ِ ّــن الْخَ ط
ــاب �أ ْد َر َك ُهــ ْم َل�ألْ َح َق ُهــ ْم بِ َجزائِــ ِر
َ تــاب اللَّــ ِه َوت ََركُــوا ُعقُولَ ُهــ ْم َولَــ ْو �أ َّن ُع َم َــر ْب
َ َف َت َركُــوا ِك
»ِ<< ;الْ َب ْحــرБа Мансур гуфтам: Ман дар масҷид мардеро
дидам ки гӯйи сари ӯ сари улоғ буд, пас бо ӯ сӯҳбат
кардам ва дарёфтам ки аз аҳли ҳадис аст! Фармуд: Оё
аз он таъаҷҷуб кардӣ?! Бидон ки ба Худо савганд ман
мепиндорам агар дар ин уммат масхе рӯйи диҳад, дар
аҳли ҳадис рӯй хоҳад дод! Гуфтам: Барои чи?! Фармуд:
Барои инки онон ба ҳадис мафтун шудаанд, пас китоби
Худовандро вониҳодаанд ва ақлҳошонро вониҳодаанд
ва агар Умар ибни Хаттоб ононро дарк мекард, ба
ҷазойири дарё таъбидашон мекард>>!

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

* Лутфан бар рӯӣ линки мавриди назари худ клик кунед.
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