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بسم اهلل الرمحن الرحمی
Чаҳор гуфтор аз он ҳазрат дар бораи беҳтарин ҳадисе ки
ривоят шудааст.
ـاني َی ُقــو ُل� :إِ َّن �أ ْح َسـ َـن
ـمي الخراسـ َّ
� .1أخْ َب َرنــا مح ّم ـ ُد ْب ـ ُن �إبراهی ـ َم الشِّ ــیراز ُّي ،قــالَ :س ـ ِم ْع ُت المنصــو َر الهاشـ َّ
َح ِدیـ ٍ
ـاب اللّـ ِه و ِع ْت َرتِــي �أهـ َل َب ْی ِتــي ما �إ ْن َت َم َّسـ ْك ُت ْم بِ ِهما لَ ْن ت َِضلُّوا
ـث َروا ُه ال ُم َح ِّدثُــونَ�« :إِنِّــي تــا ِر ٌك فی ُكـ ُم الثَّ َق َل ْیــنِ كتـ َ
ـتَ :واللّـ ِه لَــو َع ِلـ َم �أ ْه ُل ِدیــاري بِهٰذا
ـف الْخَ بیــر»! قُلـ ُ
ـوض نَ َّب�أنِــي بِ ٰذلِــكَ اللَّطیـ ُ
و �إِنَّ ُهمــا لَــن َی ْف َترِقــا َحتّـیٰ َیـرِدا َع َلـ َّـي الْ َحـ َ
لَ َقـ َّر ْت �أ ْع ُی ُن ُهـ ْم! قــال :و لِـ َم ٰذلِــكَ یــا مح ّمــد؟! و َهـ ْل ُهـ ْم �إلّا َقــو ٌم ُیعــا ُدو َن �أ ْهـ َل الْ َب ْیـ ِ
ـف ُیعــا ُدو َن
ـت؟! قُ ْلـ ُ
ـتَ :و َك ْیـ َ
ـت و ُهـ ْم َی َتشَ ـ َّی ُعونَ؟! قــالُ :یعا ُدونَ ِنــي َو �أنــا �أ ْد ُعــو �إلـی ٰ �أ ْهـ ِل الْ َب ْیـ ِ
�أ ْهـ َل َالب ْیـ ِ
ـت َف ُیعــا ُدو َن �أ ْهـ َل َالب ْیــت!
Тарҷумаи гуфтор:
Муҳаммад ибни Иброҳими Шерозӣ моро хабар дод, гуфт:
Шунидам Мансури Ҳошимии Хуросонӣ мефармояд: Беҳтарин
ҳадисе ки муҳаддисон ривоят кардаанд ин аст: <<Ҳароина ман
дар миёни шумо ду гаронмояро бар ҷо мегузорам: Китоби Худо ва
итратам ки аҳли байтам ҳастанд, то ҳангоме ки ба он ду тамассук
ҷӯйед ҳаргиз гумроҳ намешавед ва ҳароина он ду аз ҳам ҷудоӣ
намепазиранд то ҳангоме ки назди ҳавз бар ман ворид шаванд,
Борикбини Огоҳ манро ба ин хабар додааст>>! Гуфтам: Ба Худо
савганд агар аҳли сарзамини ман аз ин огоҳӣ ёбанд, чашмашон
рӯшан мешавад! Фармуд: Барои чи эй Муҳаммад?! Магар онон
ҷуз гурӯҳе ҳастанд ки бо аҳли байт душманӣ мекунанд?! Арз
кардам: Чигуна бо аҳли байт душманӣ мекунанд дар ҳоле ки
ташаюъ меварзанд?! Фармуд: Бо ман душманӣ мекунанд дар
ҳоле ки ман ба сӯӣ аҳли байт даъват мекунам, пас бо аҳли байт
!душманӣ мекунанд
ـت َر ُجــلا ً ُمولِعـاً بِالْ َح ِدیـ ِ
ـث َفدَخَ ـ َل َع َلـ َّـي المنصــو ُر یومـاً
� .2أخْ َب َرنــا مح ّمـ ُد ْبـ ُن َع ْبـ ِد ال ّرح ٰمــنِ ال ِهـ َـرو ُّي ،قــال :كُ ْنـ ُ
ـب َحدیـ ٍ
ـث
ـب َب ْیـ َـن َی َد ْیــكَ یــا مح ّمــد؟! قلـ ُ
و َب ْیـ َـن َیـ َد َّي كُ ُتـ ٌ
ـت :كُ ُتـ ُ
ـب َب ْع ُضهــا علـیٰ َب ْعـضٍَ ،فقــال :مــا ٰهـ ِذ ِه ال ُك ُتـ ُ
ـت :نَ َعـ ْم َواللّـ ِه كُلُّهــا! َف�أخَ ـ َذ بِ َیـ ِد ِه ِكتابـاً َی َت َص َّفـ ُـح َف َو َجـد ُْت فــي َو ْج ِهـهِ
ْ
ـت ِفــداك! َفقــا َل ُم َت َع ِّجبـاً :كُلُّهــا؟! قُلـ ُ
ُج ِع ْلـ ُ
ِ
الح ِدیـ ُ
ـتَ :ف�أ ْر ِشـ ْدنِي �إلی ٰ
ـث! قــال :مــا َقـ َّل ِم ْنـ ُه َف ُهـ َو خَ ْیـ ٌر! قُ ْلـ ُ
ـتُ :ج ِع ْلـ ُ
الكرا ِه َیـ َةَ ،ف ُق ْلـ ُ
ـت ِفــدا َكَ ،ك�أنَّــكَ لا ُی ْع ِج ُبــكَ َ
الح ِ
ـب بِمــا ِء ال َّذ َهـ ِ
ـت:
ـب! قُ ْلـ ُ
شَ ـ ْـي ٍء ِم ْنـ ُه �آخُ ـ ُذ بِـ ِه َو �أ َد ُع مــا ِســوا ُه! َفقــا َلَ :ح ْسـ ُـبكَ ِمـ َـن َ
دیث «�إِنِّــي تــا ِر ٌك» َو لْ ُی ْك َتـ ْ
ـت :بلـی ٰ و ِ
لك َّن ُهـ ْم َقـ ْد �أ ْع َر ُضــوا َع ْنـ ُه!
ض َع ْنـ ُه ال ُم َح ِّدثُــونَ! قــال� :أ َف َلـ ْم ُی َص ِّح ُحــو ُه؟! قُ ْلـ ُ
�أنْـ َ
ـت َت ُقــول بِ ٰهــذا َو َقـ ْد �أ ْعـ َـر َ
ِ
ّ
ض َع ْنـ ُه ال ُم َح ِّدثُــون!
قــال :مــا مـ ْـن خَ ْیـ ٍر �إلا َو َقـ ْد �أ ْعـ َـر َ
Тарҷумаи гуфтор:

Муҳаммад ибни Абдурраҳмони Ҳиравӣ моро хабар дод, гуфт:
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Ман касе будам ки сахт ба ҳадис алоқа доштам, пас рӯзе ҳазрати
Мансур бар ман ворид шуд дар ҳоле ки пеши рӯям китобҳое
буд ки бархӣ бар рӯӣ бархӣ дигар қарор дошт, пас фармуд: Ин
китобҳо пеши рӯят чист эй Муҳаммад?! Арз кардам: Китобҳои
ҳадис аст фадоят шавам! Бо таъаҷҷуб фармуд: Ҳамааш?! Арз
кардам: Бале ба Худо қасам, ҳамааш! Пас яке аз китобҳоро дар
даст гирифт ва шурӯъ ба варақ задан кард, то онки кароҳатро
дар рӯйи ӯ дидам, пас арз кардам: Фадоят шавам, гӯё ҳадисро
намеписандед! Фармуд: Ҳар чи аз он камтар бошад, беҳтар аст!
Арз кардам: Дар ин сурат, манро ба чизе аз он иршод бифармойед
то ба он ахз кунам ва ғайри онро вогузорам! Фармуд: Аз ҳадис
<<Ҳароина ман бар ҷо мегузорам>> туро бас аст ва бояд бо оби
тилло навишта шавад! Гуфтам: Шумо инро мефармойед дар
ҳоле ки муҳаддисон аз он рӯй гирифтаанд! Фармуд: Оё на ин аст
ки онро саҳиҳ шумурдаанд?! Арз кардам: Чаро, вале аз он рӯй
гирифтаанд! Фармуд: Ҳеҷ хайре нест магар инки муҳаддисон аз
он рӯй гирифтаанд!
Шарҳи гуфтор:
Рӯшан аст ки иллати кароҳати ин бузургвор аз аҳодиси фаровон,
аз як сӯ дурӯғҳо ва дастбурдҳои фаровоне аст ки дар онҳо роҳ ёфта
ва бисёрӣ аз онҳоро дар тақобул бо китоби Худованд ва суннати
мутавотири Паёмбар ва низ ақли салим қарор дода ва аз сӯӣ
дигар саргармӣ ва иштиғоли муфрате аст ки барои мусалмонон
эҷод карда ва ононро аз руҷӯъи мустақим ба халифаи Худованд
ва халифаи Паёмбараш боз дошта; Чунонки дар китоби шарифи
<<Бозгашт ба Ислом>> мабҳаси <<Ривоҷи ҳадисгароӣ>> (с171)
ва низ бархӣ гуфторҳои нуронии он ҳазрат ба тафсил тавзеҳ дода
шудааст.
ـث كُلَّـ ُه
َ الحدیـ
ُ  لَـ ِو ْاسـ َت َط ْع ُت لَ َم َحـ: َسـ ِم ْع ُت المنصــو َر َیقــو ُل: قــال،الســلا ِم ْبـ ُن َع ْبـ ِد ال َق ُّیــوم
َ ـوت
َّ  �أخْ َب َرنــا َع ْبـ ُد.3
ـاب اللّـ ِه َو ِع ْت َرتِــي �أ ْهـ َل َب ْی ِتي» َفـ إِ� َّن ِفیـ ِه ِكفایـ ًة َو
َ  كتـ:�إلّا «�إِنِّــي تــا ِر ٌك فی ُكـ ْم مــا �إِ ْن َت َم َّسـ ْك ُت ْم بِـ ِه لَـ ْـن ت َِضلُّــوا َب ْعـ ِدي
ـدین ال َم ْه ِد ِّییـ َـن ِمـ ْـن َب ْعـ ِدي َف َت َم َّسـ ُكوا بِهــا َو
ُ لَــو كُ ْنـ
َ  « َع َل ْی ُكـ ْم بِ ُسـ َّن ِتي َو ُسـ َّن ِة الخُ َلفــا ِء ال ّر ِاشـ:ـت ُم ْب ِقیـاً ِســوا ُه َل� أ ْب َق ْی ُت
ِ َع ُّضــوا َع َل ْیهــا بِال َّن
!»واجــذ
Тарҷумаи гуфтор:
Абдуссалим ибни Абдулқайюм моро хабар дод, гуфт: Шунидам
Мансур мефармояд: Агар метавонистам ҳамаи ҳадисро пок
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мекардам магар <<Ҳароина ман дар миёни шумо чизеро бар ҷо
мегузорам ки агар ба он тамассук ҷӯйед ҳаргиз пас аз ман гумроҳ
;>>намешавед: Китоби Худо ва итратам ки аҳли байтам ҳастанд
Чароки дар он кифоят аст ва агар чизе ҷуз онро боқӣ мегузоштам
ҳароина инро боқӣ мегузоштам: <<Бар шумо бод ба суннати ман
ва суннати хулафоъи рошид ва Маҳдии баъд аз ман, пас ба он
!>>тамассук ҷӯйед ва онро бо дандон бигиред
� .4أخْ َب َرنــا ِ
هاشـ ُم ْبـ ُن ُع َب ْیـ ٍد الخُ َج ْنــد ُّي ،قــالَ :سـ ِم ْع ُت العالِـ َم َیقــو ُل لِ� أ ْصحابِـ ِه :خَ ْیـ ُـر َحدیـ ٍ
ـاس بِ ِه:
ـث َحـد ََّث النّـ ُ
ـدین ال َم ْهد ِّییـ َـن ِمـ ْـن َب ْعـ ِدي َف َت َم َّسـ ُكوا بِهــا َو َع ُّضــوا َع َل ْیهــا بِال َّن ِ
ـت:
واجـ ِذ»! قُ ْلـ ُ
« َع َل ْی ُكـ ْم بِ ُسـ َّن ِتي َو ُسـ َّن ِة الخُ َلفــا ِء ال ّر ِاشـ َ
ماجـ ٍة و َغ ْی ُر ُهـ ْم ول ٰ ِكـ ْـن مــا �أرا َد رســو ُل اللّـ ِه
�أ ْص َل َحــكَ اللّـ ُه! ٰهــذا َحدیـ ٌ
ـث َروا ُه �أحمـ ُد و الدّا َرمـ ُّـي و ال ِّت ْر ِمـ ِذ ُّي و ا ْبـ ُن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ـت �إلـ َّـي و قا َل :یــا �أخا �أهْلِ
ـدین ال َم ْهد ِّییـ َـن مـ ْـن َب ْعـده؟! َفال َت َفـ َ
َصلَّــی اللّـ ُه َع َل ْیـ ِه و �آلِـ ِه َو َسـلَّ َم مـ ْـن ٰهــؤل�آء الخُ َلفــاء ال ّراشـ َ
خُ َج ْنـدَ! �إ َّن َرســو َل اللّـ ِه َصلَّــی اللّـ ُه َع َل ْیـ ِه َو �آلِـ ِه َو َسـلَّ َم مــا قــا َل َقــولا ً �إلّا َو َب َّی َنـ ُه لِلنّــاسَِ ،ق ِب َلـ ُه َمـ ْـن َق ِب َلـ ُه َو َر َف َضـ ُه َمـ ْـن
ـث َروا ُه
ـت :بلـیٰٰ ،هــذا َحدیـ ٌ
َر َف َضـ ُه! �أمــا َسـ ِم ْع َت َقولَـ ُهَ « :ی ُكــو ُن َب ْعـ ِدي ا ْثنــا َعشَ ـ َـر خَ لیفـ ًة كُلُّ ُهـ ْم ِمـ ْـن قُ َر ْیـشٍ»؟! قُ ْلـ ُ
ُالبخــا ِر ُّي و ُم ْسـ ِل ٌم و �أبــو داو َد و ال ِّت ِرمــذ ُّي و َغ ْی ُر ُهـ ْم ول ٰ ِكـ ْـن مــا �أرا َد َرســو ُل اللّـ ِه َصلَّــی اللّـ ُه َع َل ْیـ ِه َو �آلِـ ِه َو َسـلَّ َم ِمـ ْـن
ـاس اخْ َت َل ُفــوا فیـ ِه! قا َلَ :ما اخْ َت َلفُوا فیـ ِه �إلّا ِمن
ٰهــؤل� آ ِء الخُ َلفــا ِء ال ّر ِاشـ َ
ـدین ال َم ْه ِد ِّییـ َـن ال�إ ْث َنـ ْـي َعشَ ـ َـر ِمـ ْـن قُ َر ْیـشٍ؟! َفـ إِ� َّن النّـ َ
جاء ُهـ ُم ال ِع ْلـ ُم َبغْیـاً َب ْی َن ُهـ ْم! �أمــا َسـ ِم ْع َت َقــو َل َرسـ ِ
ـول اللّـ ِه َصلَّــی اللّـ ُه َع َل ْیـ ِه َو �آلِـ ِه َو َسـلَّ َم�« :إِنِّــي تــا ِر ٌك ِفی ُكـ ْم
َب ْعـ ِد مــا َ
یث
ـوض»؟! قُ ْل ُت :بلیٰٰ ،هــذا َح ِد ٌ
خَ ِلی َف َت ْیــنِ كتـ َ
ـاب اللّـ ِه و ِع ْت َرتِــي �أ ْهـ َل َب ْی ِتــي و �إِنَّ ُهمــا لَــن َی ْف َترِقــا حتّـی ٰ َیـرِدا َع َلـ َّـي الْ َحـ َ
ِ ِ
ٍ
ـائي و َغ ْی ُر ُهـ ْم ول ٰ ِكـ ْـن مــا �أرا َد رســو ُل اللّـ ِه َصلَّــی اللّـ ُه َع َل ْیـ ِه َو �آلِـ ِه َو
َروا ُه ا ْبـ ُن �أبــي شَ ـ ْی َبة و �أحمـ ُد و ال ِّت ْرمـذ ُّي و ال ِّنسـ ُّ
ـاس لا َی ْع ِرفُونَ ُهـ ْم! قــا َل:
َسـلَّ َم ِمـ ْـن ٰهــؤل� آ ِء الخُ َلفــا ِء ال ّر ِاشـ َ
ـدین ال َم ْه ِد ِّییـ َـن ال�إ ْث َنـ ْـي َعشَ ـ َـر ِمـ ْـن ِع ْت َرتِـ ِه �أ ْهـ ِل َب ْی ِتـ ِه؟! َفـ إِ� َّن النّـ َ
ـاس َف إِ�نَّ ُهـ ْم ُیریـدُو َن �أن لا َی ْع ِرفُو ُهـ ْم! �أمــا َسـ ِم ْع َت َقــو َل َرسـ ِ
ـول اللّـ ِه َصلَّــی اللّـ ُه َع َل ْیـ ِه َو �آلِـ ِه َو َسـلَّ َمَ « :ی ُكــو ُن في
َد ِع النّـ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
� ِآخـ ِر ال َّزمــان خَ لی َفـ ٌة َی ْقسـ ُم المــا َل و لا َی ُعـ ُّد ُه»؟! و قولـ ُه« :ال َم ْهــد ُّي مـ ْـن ع ْت َرتــي مـ ْـن ُولـد فاطمــة»؟! َفال َم ْهـد ُّي مـ َـن
ـدین ال َم ْه ِد ِّییـ َـن ال�إ ْث َنـ ْـي َعشَ ـ َـر ِمـ ْـن ِع ْت َرتِـ ِه �أ ْهــلِ َب ْی ِت ِه! َف َم ْن َت َم َّســكَ بِ ُسـ َّن ِت ِه َف َق ْد َت َم َّســكَ بِ ُسـ َّن ِة َرسـ ِ
ـول اللّ ِه
الخُ َلفــا ِء ال ّر ِاشـ َ
ض َع ْنهــا َفــلا �أ ْر َغـ َم اللّـ ُه �إلّا بِ�أنْ ِفـ ِه �أول ٰ ِئــكَ فــي َضـ ٍ
ـلال َبعیــد!
َصلَّــی اللّـ ُه َع َل ْیـ ِه َو �آلِـ ِه َو َسـلَّ َم َو �أطــا َع �أ ْمـ َـر ُه َو َمـ ْـن �أ ْعـ َـر َ
Тарҷумаи гуфтор:
Ҳошим ибни Убайди Хуҷандӣ моро хабар дод, гуфт: Шунидам
олим (яъне Мансур) хитоб ба ёронаш мефармояд: Беҳтарин
ҳадисе ки мардум ривоят кардаанд ин аст: <<Бар шумо бод ба
суннати ман ва суннати хулафоъи рошид ва ҳидоят ёфта баъд
!>>аз ман, пас ба он тамассук ҷӯйед ва онро бо дандон бигиред
Арз кардам: Худованд кори шуморо сомон диҳад! Ин ҳадисе аст
ки Аҳмад, Дорамӣ, Тирмизӣ, Ибни Моҷаҳ ва дигарон ривоят
кардаанд, вале манзури Расули Худо саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи
ва саллам аз ин хулафоъи рошид ва ҳидоят ёфта баъд аз ӯ чи
касоне буданд?! Пас он ҳазрат ба ман таваҷҷуҳ намуд ва фармуд:
Эй бародари аҳли Хуҷанд! Бегумон Расули Худо саллаллоҳу
алайҳи ва олиҳи ва саллам суханеро нафармуд магар инки онро
Пойгоҳи иттилоърасонии дафтари ҳифз ва нашри осори Мансури Ҳошимии Хуросонӣ ҳафизаҳуллоҳ таъоло

Муқаддамот; Ҳуҷҷат; Халифаи Худованд дар замин; Ривоёти расида аз халифаи
Худованд дар замин

барои мардум табйин намуд, ҳар кас онро пазируфт пазируфт
ва ҳар кас онро напазируфт напазируфт! Оё сухани он Ҳазратро
нашунидаи ки фармуд: <<Баъд аз ман дувоздаҳ халифаанд
ки ҳамаи онҳо аз Қуруйш ҳастанд>>?! Арз кардам: Бале, ин
ҳадисе аст ки Бухорӣ, Муслим, Абу Довуд, Тирмизӣ ва дигарон
ривоят кардаанд, вале манзури Расули Худо саллаллоҳу алайҳи
ва олиҳи ва саллам аз ин дувоздаҳ халифаи рошид ва ҳидоят
ёфта аз Қурайш, чи касоне буд?! Чароки мардум дар ин бора
ихтилоф карданд! Фармуд: Онон дар ин бора ихтилоф накарданд
магар аз рӯӣ кинатузӣ пас аз онки барояшон илм ҳосил шуд! Оё
сухани Расули Худо саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва салламро
нашунидаи ки фармуд: <<Ман дар миёни шумо ду халифаро бар
ҷой мегузорам: Китоби Худо ва итратам ки аҳли байтам ҳастанд
ва он ду ҳаргиз аз ҳам ҷудоӣ намепазиранд то ҳангоме ки назди
ҳавз бар ман ворид шаванд>>?! Арз кардам: бале, ин ҳадисе аст
ки Ибни Абӣ Шейба, Аҳмад, Тирмизӣ, Насоъӣ ва дигарон ривоят
карданд, вале манзури Расули Худо саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва
саллам аз ин дувоздаҳ халифаи рошид ва ҳидоят ёфта аз итраташ
ки аҳли байташ ҳастанд, чи касоне буд?! Чароки мардум онҳоро
намешиносанд! Фармуд: Мардумро вогузор; Зеро онон мехоҳанд
ки онҳоро нашносанд! Оё сухани Расули Худо саллаллоҳу алайҳи
ва олиҳи ва салламро нашуниди ки фармуд: <<Дар охируззамон
халифае хоҳад буд ки молро тақсим мекунад бидуни инки онро
бишуморад>> Ва фармудааст: <<Маҳдӣ аз итрати ман аз насли
Фотима аст>>?! Пас Маҳдӣ аз дувоздаҳ халифаи рошид ва ҳидоят
ёфта аз итрат ва аҳли байти Паёмбар аст ва бо ин васф, ҳар кас
ба суннати ӯ тамассук ҷӯяд, ба суннати Расури Худо саллаллоҳу
алайҳи ва олиҳи ва саллам тамасск ҷуста ва амри ӯро итоъат
кардааст ва ҳар кас аз он рӯй бигирад, Худованд ҷуз бинии ӯро
бар хок намемолад ва онон дар гумроҳии дуре ҳастанд!
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* Лутфан бар рӯӣ линки мавриди назари худ клик кунед.

Линки матлаби
боло
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