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بسم اهلل الرمحن الرحمی
Ду гуфтор аз он ҳазрат дар бораи бархӣ нишонаҳои
зуҳури Маҳдӣ ва фитнаҳои охируззамон
:ـاني َی ُقــو ُل لِ�أصحابِه
َّ خبرنــا الولیـ ُد ْبـ ُن محمــو ٍد
َ  �أ.1
َّ ـمي الخراسـ
َّ  َسـ ِم ْع ُت المنصو َر الهاشـ: قــال،ـتاني
ُّ الس ِج ْسـ
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ِ َف َت َم َّسـكوا بِمــا َعل ْم ُتـ ْم و َع ُّضــوا َع َل ْیـه بِال َّنواجـذ و لا َتـذ ُرو ُه ل َج ْهــل،ـاف عليكـ ُم الف َتـ َـن فــي �أدْیانكـ ْم
ُ �إِنِّــي �أخـ
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ـت بِ�أهــلِ الشّ ــا ِم
ْ ـت الفتـ َـن التــي َقـ ْد نَ َزلـ
َ  �أ َر�أ ْیـ،ـت فــداك
ُ  ُجعلـ:ـت
ُ جا ِهــلٍ و �إِ ْن َر َفـ َع َصو َتـ ُه و َضـ َـر َب بِمخْ َف َقتــه! قلـ
ِ  َی ْطلُبـ: لِـ َم؟! قــال:ـت
ٍ  مــا فیهــا ِمـ ْـن قاتِــلٍ و لا َم ْق ُتـ:و ال ِعــراق؟! قــال
ـان ال ُم ْلــكَ ! ثُـ َّم
ُ ـول �إلّا و ُهـ َو فــي النّــار! قلـ
 نَ َعـ ْم و: �أ َتــری ٰ َب ْعـ َد هـ ِذ ِه ال ِف َتــنِ فتنـ ًة �أكبـ َـر ِم ْنهــا؟! قــال:ـت
ُ  َو ْيـ ٌل لِ ُطغــا ِة الْ َعـ َـر ِب ِمـ ْـن شَ ـ ٍّـر َقـ ِد ا ْق َتـ َـر َب! قلـ:قــال
ِ  َف إ�نَّـ ُه َی ْنـ ِز ُع ُجلُــو َد ال ِّرجـ،ـفیاني
ـال
ْ لا َت�أتِــي فتنـ ٌة �إلّا و ِهـ َـي �أكبـ ُـر ِمـ ْـن �أخْ ِتهــا و �إِ َّن �أكبـ َـر فتنـ ٍة َقـ ْد َب ِق َیـ
ُّ ـت فتنـ ُة
ِّ السـ
! �إذا كا َن ٰذلِــكَ َف�إلـ َّـي: �إذا �أ ْد َر ْكنــا ُه َفمــا نَ ْف َعـ ُل؟! قــال:ـت
ُ و َی ْب ُقـ ُـر ُبطــو َن ال ِّنســاء! قلـ
Тарҷумаи гуфтор:

Валид ибни Маҳмуди Саҷистонӣ моро хабар дод, гуфт:
Шунидам Мансури Ҳошимии Хуросонӣ хитоб ба ёронаш
мефармояд: Ҳароина ман барои шумо аз фитнаҳо дар
динҳоятон бимнокам, пас ба чизе ки бадон илм ёфтаед чанг дар
занед ва онро бо дандон бигиред ва ба хотири ҷаҳли як ҷоҳил
вонагузоредаш, агарчи сдои худро боло оварад ва бо тозиёнааш
бизанад! Арз кардам: Фидоят шавам, оё ин фитнаҳое ки бар
аҳли Шом ба Ироқ фуруд омадаастро мебинед?! Фармуд:
Ҳеҷ қотил ва мақтуле дар он нест магар инки дар оташ аст!
Арз кардам: Барои чи?! Фармуд: Ҳар ду ҳукуматро меҷӯянд!
Сипас фармуд: Вой бар гарданкашони Араб аз шарре ки
наздик шудааст! Арз кардам: Оё пас аз ин фитнаҳо фитнаи
дигареро мебинед ки аз онҳо бузургтар бошад?! Фармуд:
Оре ва ҳеҷ фитнае намеояд магар инки аз фитнаи пеш аз худ
бузургтар аст ва ҳамоно бузургтарин фитнае ки боқӣ монда,
фитнаи Суфиёнӣ аст; Чароки ӯ пӯсти мардонро меканад ва
шиками занонро медарад! Арз кардам: Агар ӯро дарк кардем
чи кунем?! Фармуд: Агар он гуна шуд, ба сӯӣ ман!
Шарҳи гуфтор:
Манзур аз <<Фитнаи дар адён>> бозгадонда шудан аз
ақойид дар асари фиреб ё шиканҷаи ҷоҳилон аст ва манзур
аз чизе ки ёрони ин бузургвор ба он илм ёфтаанд ва бояд ба
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он чанг дар зананд ва онро бо дандон бигиранд ва ба хотири
ҷаҳли як ҷоҳил агарчи садояшро боло оварад ва бо тозиёнааш
бизанад вонагузоранд, ақойиди поке аст ки дар китоби
шарифи <<Бозгашт ба Ислом>> бо такя бар китоби Худованд
ва суннати мутавотири Паёмбар ва баййиноти ақлӣ табйин
шудааст ва манзур аз <<Суфиёнӣ>> мардӣ муфсид аст ки бино
бар ривоёти мутавотир, пеш аз зуҳури Маҳдӣ алайҳи салом
қиём мекунад ва ба сӯӣ халифати худ фаро мехонад ва манзур
аз <<Агар он гуна шуд, ба сӯӣ ман>> ин аст ки агар ин мардро
дидед ки қиём кардааст ва шуморо ба сӯӣ худ даъват мекунад,
ба сӯӣ ман биёйед то ман шуморо аз ӯ паноҳ диҳам ва ба сӯӣ
Маҳдӣ раҳнамун шавам. Чунонки дар гуфтори дигаре аз он
ҳазрат омадааст:
 �إنِّــي َواللّـ ِه:ـت َع َلــی المنصــو ِر َف َسـ ِم ْع ُت ُه َی ُقــو ُل لِ� أ ْصحابِـ ِه
ُ  َدخَ ْلـ: قــال، �أخْ َب َرنــا هاشـ ُم ْبـ ُن ُع َب ْیـ ٍد الخُ َج ْنـ ِد ُّي.2
ِ ـوب ال ِّرجـ
 َف َمـ ْـن �أ َقـ َّر بِـ ِه َفزِیـدُو ُه َو َمـ ْـن �أنْ َكـ َـر،ً َفانْ ِبـ ُذو ُه �إلَ ْی ِهـ ْم نَ ْبــذا،ـال
ُ َل� أ ْع َلـ ُم �أ َّن َح ِدی َث ُكـ ْم ٰهــذا لَ َتشْ ـ َم ِئ ُّز ِم ْنـ ُه قُلُـ
َفـ َذ ُرو ُه! �إنَّـ ُه لا ُبـ َّد ِمـ ْـن �أ ْن تَكــو َن فتنـ ٌة َی ْسـق ُُط فیهــا كُ ُّل َض ِلیـ ٍـع و دا ِه َیـ ٍة حتّـیٰ َی ْسـق َُط فیهــا َمــن َیشُ ـ ُّق الشَّ ـ ْع َر
! َف َن ْرت َِحـ ُل �إلَــی ال َم ْهـ ِد ّي، حتّـیٰ لا َی ْبقـیٰ �إلّا �أنــا و �أ ْصحابــي، ِبِشَ ـ ْع َر َت ْین
Тарҷумаи гуфтор:
Ҳошим ибни Убайди Хуҷандӣ моро хабар дод, гуфт: Бар
Мансури ворид шудам, пас шунидам ки ба ёронаш мефармояд:
Ҳароина ба Худо савганд ман медонам ки дилҳои мардумон
аз ин гуфтори шумо танаффур меёбад, пас андаке аз онро ба
сӯяшон бияндозед, пас ҳар кас ба он иқрор намуд барояш
бияфзойед ва ҳар кас онро инкор кард раҳояш кунед! Ҳароина
ногузир фитнае хоҳад буд ки ҳар мутабаҳҳир ва зираке дар
он фуру мерезад то ҷойе ки касе ки як мӯро ба ду мӯ тақсим
мекунад дар он фуру мерезад, то ҷойе ки ҷуз ман ва ёронам
боқӣ намемонем, пас ба сӯӣ Маҳдӣ кӯч мекунем!
Шарҳи гуфтор:
Манзур аз гуфторе ки дилҳои мардумон аз он танаффур
меёбад, гуфтумони <<Бозгашт ба Ислом>> ва заминасозӣ
барои зуҳури Маҳдӣ алайҳи салом аст ки мавриди алоқаи
бисёре аз мардумон нест ва манзур аз фитнаи мавриди ишора,
шабоҳати гиҷ кунанда ва фарогире аст ки ин гуфтумонро фаро
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мегирад ва бузургтарин олимон ва фарҳехтагонро бо ҳамаи
<<Табаҳҳур>> ва <<Зиракияшон>> аз шинохти он боз медорад
ва ба мавзеъгирӣ дар баробари он савқ медиҳанд; То ҷойе ки
бисёрӣ аз афроди мушикоф ва борикбин низ тавфиқи дарки
онро пайдо намекунанд, то ҷойе ки танҳо гурӯҳӣ вораста ва
баргузида боқӣ мемонанд ва онон Мансурро ба сӯӣ Маҳдӣ
ҳамроҳӣ мекунанд, то инки ба он ҳазрат мепайванданд.
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* Лутфан бар рӯӣ линки мавриди назари худ клик кунед.

Линки матлаби
боло
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