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بسم اهلل الرمحن الرحمی
Ҳашт гуфтор аз он ҳазрат ҳокӣ аз инки вилоят танҳо
барои Маҳдӣ аст ва гирифтани авлиёъе ҷуз ӯ ҷойиз нест,
балки ширк шумурда мешавад.
ـاني و ُهـ َو فــي
الســلا ِم ْبـ ُن عبـ ِد ال َق ُّیــوم ،قــالَ :دخَ ْلـ ُ
� .1أخبرنــا عبـ ُد َّ
ـمي الخراسـ ِّ
ـت َع َلــی المنصــو ِر الهاشـ ِّ
ـاس! �إ َّن اللّ ـ َه َق ـ ْد َج َع ـ َل لَ ُك ـ ُم الْ َمه ـ ِد َّي َول ّي ـاً َفات َِّخ ـ ُذو ُه َول ّي ـاً َو لا َت َّت ِخ ـذواُ
َم ْسـ ِـج ٍد َف َس ـ ِم ْع ُت ُه َي ُقــو ُل� :أ ُّی َهــا النّـ ُ
س َفقــا َلَ :و َهـ ْل خَ َلـ َق اللّـ ُه الْ َم ْهـ ِد َّي؟!
ـاء َق ِليــلا ً مــا َت َذكَّـ ُـرونَ! َفقــا َم َر ُجـ ٌل �أ ْحـ َو ُل ِمـ ْـن َب ْیــنِ النّــا ِ
ِمـ ْـن ُدونِـ ِه �أوليـ َ
ـت بِ َع ْی َن ْیــكَ ؟! َف َسـ َك َت
قــا َل :نَ َعـ ْم و �إنَّـ ُه لَ َیـ�أكُ ُل ال َّطعــا َم و َی ْم ِشــي فــي ا ْل�أســواق! قــال ال ّرجـ ُل :و َهـ ْل َر�أ ْی َتـ ُه �أنـ َ
ـت لِ� أ ْد ُع َوكُـ ْم �إلـیٰ َمـ ْـن لَـ ْم �أ َر ُه! قــال ال ّرجـ ُل:
المنصــو ُر و لَـ ْم ُی ِج ْبـ ُه حتّـی ٰ َسـ�ألَ ُه ال َّر ُجـ ُل ثَلاثـاًَ ،فقــا َل :مــا كُ ْنـ ُ
ـاف! قــال ال ّرجـ ُلِ :مـ َّم؟! قــا َلِ :مـ َـن الْ َق ْتـ ِل -و �أشــا َر �إلـی ٰ َح ْل ِقــه! قــال
َف ِلـ َم لا َیخْ ـ ُـر ُج �إلینــا لِ َن َّت ِب َعـ ُه؟! قــالَ :یخـ ُ
ـاف ِ
ـت و
ـف كَمــا خـ َ
ـت �إلَ ْینــا؟! قــا َل :لِ�أنِّــي لا �أبالِــي بِالْ َق ْتــلِ �إ ْن قُ ِت ْلـ ُ
صاح ُبــكَ َفخَ َر ْجـ َ
ال ّرجـ ُلَ :فمــا لَــكَ لَـ ْم تَخَ ـ ْ
ُهـ َو َحــي و ِ
لك َّنـ ُه لا خَ ْیـ َـر فــي الْ َحیــا ِة َب ْعـ َد ُه! قــال ال ّرجـ ُلَ :ف َتعــا َل نَ ْق ُت َلــكَ ال� آ َن �إن لَـ ْم تُبـ ِ
ـال بِالْ َق ْتــلِ ! َفقــا َم �إلیـ ِه
ٌّ
رجــا ٌل ِمـ ْـن �أنْصــا ِر المنصــو ِر كانــوا فــي ال َم ْسـ ِـج ِد لِی�أخُ ـ ُذو ُه َف�أشــا َر �إلَ ْی ِهـ ُم المنصــو ُر �أ ِن ْاج ِل ُســوا َف َج َل ُســوا ،ثُـ َّم
قــا َل لِل َّر ُجـ ِل :بِـ�أ ِّي َذنْـ ٍ
ـب تُریـ ُد �أ ْن َت ْق ُت َل ِنــي �أ ُّی َهــا ال ّرجــل؟! قــا َل :لِ ِك ْذبِــكَ ! قــا َل المنصــو ُر :و مــا ِك ْذبِــي؟! قــال:
َقولُــكَ �إ َّن اللّـ َه خَ َلـ َق ال َم ْهـ ِد َّي و ُهـ َو َیـ�أكُ ُل ال َّطعــا َم و َی ْم ِشــي فــي ال�أســواق! قــا َل المنصــو ُر� :أ ٰهــذا ِكـ ْذ ٌب؟!
قــال :نَ َع ـ ْم و َقولُــكَ �أنَّــكَ َر�أ ْی َت ـ ُه بِ َع ْی َن ْیــكَ َف َت ْد ُعــو �إلیــه! قــا َل المنصــو ُر� :أ ٰهــذا ِك ـ ْذ ٌب؟! قــال :نَ َع ـ ْم و َقولُــكَ
ـس
�أنَّـ ُه لا َیخْ ـ ُـر ُج �إلَینــا لِخَ ِوفـ ِه ِمـ َـن الْ َق ْتــلِ ! قــا َل المنصــو ُر� :أ ٰهــذا ِكـ ْذ ٌب؟! قــا َل :نَ َعـ ْم! َفقــا َل المنصــو ُرْ � :إج ِلـ ْ
ـط بِ ِ
ـت ثَلاثـاً لَـ ْم ت ُِحـ ْ
واحـ ٍد ِم ْنهــا ِع ْلمـاً َفـ َو اللّـ ِه لَـ ْـن تُ ْف ِلـ َـح َب ْعـ َد ٰهــذا �أ َبــداً! قــا َل عبـ ُد
�أ ُّی َهــا ال ّرجـ ُل! َف إ�نَّــكَ َك َّذ ْبـ َ
الصــلا َة ثـ ّم َق َتـ َل نَ ْف َسـ ُه!
واء لَـ ُه حتّـی ٰ َتـ َـر َك َّ
َّ
الســلا ِمَ :ف َب َلغَنــا �أ َّن ال َّرجـ َل َذ َهـ َ
ـب مالُـ ُه و َولَـ ُد ُه و �أصا َبـ ُه ٌ
داء لا َد َ
Тарҷумаи гуфтор:

Абдуссалом ибни Абдулқайюм моро хабар дод, гуфт: Бар
Мансури Ҳошимии Хуросонӣ ворид шудам дар ҳоле ки
!дар масҷиде буд, пас шунидам ки мефармояд: Эй мардум
Ҳароина Худованд барои шумо Маҳдиро валӣ қарор додааст,
пас ӯро валӣ бигиред ва ғайри ӯ авлиёъе нагиред, андаке
мутазаккир мешавед! Дар ин ҳангом марде ки чашми ӯ чап буд
аз миёни мардум бархост ва гуфт: Оё Худованд Маҳдиро халқ
кардааст?! Он ҳазрат фармуд: Оре ва ҳароина ӯ таъом мехурад
ва дар бозорҳо роҳ меравад! Мард гуфт: Оё ту худат ӯро бо ду
чашмат дидаи?! Пас Мансур сукут кард ва ба ӯ посухе надод,
то онки мард се бор пурсишашро таркрор кард, дар ин ҳангом
он ҳазрат фармуд: Ман шуморо ба сӯӣ касе ки надида бошам
даъват намекунам! Мард гуфт: Дар ин сурат чаро ба сӯӣ мо
!берун намеояд то аз ӯ пайравӣ кунем?! Фармуд: Метарсад
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Мард гуфт: Аз чи?! Фармуд: Аз кушта шудан –ва ба ҳалқи
худ ишора намуд! Мард гуфт: Пас чаро ту натарсидӣ ҳамон
тавр ки рафиқат тарсид ва ба сӯӣ мо берун омадӣ?! Фармуд:
Ба хотири инки ман аз кушта шудан наметарсам агар дар ҳоле
кушта шавам ки ӯ зинда аст, вале хайре дар зинда мондан баъд
аз ӯ нест! Мард гуфт: Пас биё ки инак мо туро бикушем агар
аз кушта шудан наметарсӣ! Дар ин ҳангом мардоне аз ёрони
Мансур ки дар масҷид буданд ба сӯӣ мард бархостанд то ӯро
бигиранд, вале Мансур ба онон ишора кард ки биншинед, пас
нишастанд; Сипас ба мард фармуд: Ба кадом гуноҳ мехоҳӣ
манро бикушӣ эй мард?! Гуфт: Ба хотири дурӯғат! Мансур
фармуд: Дурӯғам кадом аст?! Гуфт: Ин суханат ки Худованд
Маҳдиро халқ кардааст ва ӯ таъом мехурад ва дар бозорҳо
роҳ меравад! Мансури фармуд: Оё ин дурӯғ аст?! Гуфт: Бале
ва ин суханат ки ӯро худ бо ду чашмонат дидаи, пас ба сӯяш
даъват мекунӣ! Мансур фармуд: Оё ин дурӯғ аст?! Гуфт: Бале
ва ин суханат ки ӯ ба хотири тарс аз кушта шудан ба сӯӣ мо
берун намеояд! Мансур фармуд: Оё ин дурӯғ аст?! Гуфт:
Бале! Дар ин ҳангом Мансур фармуд: Биншин эй мард! Зеро
ту се чизро такзиб кардӣ ки ба зеҷ як аз онҳо иҳотаи илмӣ
надоштӣ, пас ба Худо савганд пас аз ин растгор нахоҳӣ шуд!
Абдуссалом гуфт: Пас ба мо хабар расид ки ин мард ҳамаи
амвол ва авлодашро аз даст дод ва ба маризӣ дучор шуд ки
дармоне надошт то инки намозро вогузош ва сипас худкушӣ
кард!
ً ـاب ال َم ْنصــو ِر �أنْ َت ِظـ ُـر ُه َف َسـ ِم ْع ُت ُه ُی َكلِّـ ُم رِجــالا
ِ ـت بِبـ
ُ  كُ ْنـ: قــا َل، �أخبرنــا �أحمـ ُد ْبـ ُن عبـ ِد ال ّرح ٰمــنِ الطّالِقانـ ُّـي.2
ِ فــي الْ َب ْیـ
ـاب اللّ ـ ِه
ْ  �إ َّن ال َم ْه ـ ِد َّي َیخْ ش ـی ٰ �أن لا ُیطــا َع و لَــو �أنَّ ـ ُه ث ََب َتـ:ـت َف َی ُقــو ُل لَ ُه ـ ْم
َ ـت لَ ـ ُه َقدَمــا ُه َل�أقــا َم ِكتـ
ِ و الْ َح ـ َّق كُلَّ ـ ُه! �أمــا واللّـ ِه لا خَ ْیـ َـر �إلّا فــي ِكتـ
:ض و �أ ّمــا مــا ِســوا ُهما َفــلا! قــال
ِ ـاب اللّـ ِه و خَ لی َف ِت ـ ِه فــي ال�أر
ِ ـث �أ ْن خَ ـ َـر َج �إلَـ َّـي ِمـ َـن َالب ْیـ
:ـت و قــال
َ ـب؟! َفمــا لَ ِبـ
َ َفخَ َطـ َـر بِبالــي كَیـ
ٌ ـف َی َت َجـ َّر ُء �أن َی ُقــو َل ٰهــذا و ال َم ْهـ ِد ُّي غائِـ
س ُم ْن ـ ُذ
ِ س بِالنّــا
ِ ـاب َع ْن ُه ـ ْم! كا َن ال َم ْه ـ ِد ُّي �أولَــی النّــا
ِ س بِالنّــا
ِ یــا �أحم ـدُ! كا َن ال َم ْه ـ ِد ُّي �أولَــی النّــا
َ س ُم ْن ـ ُذ غـ
.ًثَلاثـا- !ـاب َع ْن ُهـ ْم
ِ س بِالنّــا
ِ ـاب َع ْن ُهـ ْم! كا َن ال َم ْهـ ِد ُّي �أولَــی النّــا
َ س ُم ْنـ ُذ غـ
َ غـ
Тарҷумаи гуфтор:
Аҳмад ибни Абдурраҳмони Толиқонӣ моро хабар дод, гуфт:
Бар дари хонаи Мансури ба интизори ӯ истода будам, пас
шунидам бо мардоне дар хона сухан мегӯяд ва мефармояд:
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Ҳароина Маҳдӣ метарсад ки итоъат нашавад ва агар ӯ ду
пояш барояш устувор шавад ҳароина китоби Худо ва ҳаққро
ба таври комил барпо медорад! Ҳон ба Худо савганд хайре
нест магар дар китоби Худо ва халифаи Ӯ дар замин ва аммо
ғайр аз он ду пас на! (Аҳмад) гуфт: Дар ин ҳангом ба зеҳнам
хутур кард ки ӯ чигуна ҷуръот мекунад инро бигӯяд дар ҳоле
ки Маҳдӣ ғойиб аст?! Пас чизе нагузашт ки аз хона ба сӯӣ
ман берун омад ва фармуд: Эй Аҳмад! Маҳдӣ аз он ҳангом
ки аз мардум ғойиб шуда сазовортарини мардум ба (ҳукумат
бар) онон будааст! Маҳдӣ аз он ҳангом ки аз мардум гойиб
шуда сазовортарини мардум ба (ҳукумат бар) онон будааст!
Маҳдӣ аз он ҳангом ки аз он ҳангом ки аз мардум ғойиб шуда
сазовортарини мардум ба (ҳукумат бар) онон будааст! –се
мартаба.
ٍ  �أخبرنــا عب ـ ُد اللّـ ِه ْب ـ ُن َحبيـ.3
َ ال َم ْه ـ ِد ُّي َســبي ٌل َمـ ْـن َس ـ َلك: َس ـ ِم ْع ُت ال َمنصــو َر َيقــو ُل: قــال،ـب ال َّطبــر ُّي
ِ َغ ْيـ َـر ُه َه َلــكَ و ٰذلِــكَ ِمـ ْـن َقـ
َالسـ ُـب َل َف َت َفـ َّرق
َ :ٰـول اللّـ ِه تَعالـی
ُّ و�أ َّن َ ٰهـ َذا ِص َر ِاطــي ُم ْسـ َت ِقي ًما َفاتَّ ِب ُعــو ُه ۖ َو َلا َت َّت ِب ُعــوا
!َبِ ُك ـ ْم َعـ ْـن َس ـ ِبي ِل ِه ۚ َ ٰذلِ ُك ـ ْم َو َّصاكُ ـ ْم بِـ ِه لَ َعلَّ ُك ـ ْم َت َّت ُقــون
Тарҷумаи гуфтор:
Абдуллоҳ ибни Ҳабиби Табарӣ моро хабар дод, гуфт:
Шунидам Мансур мефармояд: Маҳдӣ роҳе аст ки ҳар кас дар
ғайри он гом ниҳад ҳалок мешавад ва ин аз сухани Худованди
Баландмартаба аст ки фармуд: <<Ва ҳароина ин роҳи ман аст
ки рост аст пас онро бипуйед ва роҳҳои дигарро напуйед ки
шуморо аз роҳи ӯ пароканда мекунад, ин чизе аст ки шуморо
ба он панд медиҳад бошад ки парҳезкор шавед>> (Анъом/
153)!
ٍ  �أخْ َب َرنــا ذا ِكـ ُـر ْبـ ُن َمعـ.4
ِ  َسـ�ألْ ُت المنصــو َر َعـ ْـن َقـ: قــال،ـاني
 َلا ت َْج َعـ ْل َمـ َع :ٰـول اللّـ ِه تَعالـی
ُّ ـروف الخُ راسـ
!ً لا ت َْج َعـ ْل َمـ َع ال َم ْهـ ِد ِّي �إمامـاً �آخَ ـ َـر َف َت ْق ُعـ َد َم ْذ ُمومـاً َمخْ ـ ُذولا: قــال،اللَّـ ِه �إِلَ ٰ ًهــا �آخَ ـ َـر َف َت ْق ُعـ َد َم ْذ ُمو ًمــا َمخْ ـ ُذو ًلا
! ِم ْصداقُـ ُه: و مــا َت�أویلُـ ُه؟ قــا َل:ـت
ُ  ٰهــذا ِمـ ْـن َت�أوی ِلـ ِه! قُ ْلـ:َف َرء�آنــي �أنْ ُظـ ُـر �إلَ ْیـ ِه َفقــا َل
Тарҷумаи гуфтор:
Зокир ибни Маъруфи Хуросонӣ моро хабар дод, гуфт:
Аз Мансур дар бораи сухани Худованди Баландмартаба
пурсидам ки фармудааст: <<Бо Худованд худоӣ дигаре қарор
надеҳ ки некуҳида ва вогузошта хоҳӣ нишаст>> (Исроъ/ 22),
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фармуд: Бо Маҳдӣ имоми дигаре қарор надеҳ ки некуҳида
ва вогузошта хоҳӣ нишаст! Пас он ҳазрат дид ки ман (бо
таъаҷҷуб) ба ӯ менигарам, пас фармуд: Ин аз таъвили он аст!
Гуфтам: (Мурад аз) таъвил чист? Фармуд: Масодиқаш!
Шарҳи гуфтор:
Ин аз он рӯст ки гирифтани пешвое ҷуз пешвои мансуб
аз ҷониби Худованд, бо тавҳиди Худованд дар ҳокимият
мунофот дорад ва ба ширк боз мегардад ва ин нуктаи бисёр
муҳиме аст ки дар китоби шарифи <<Бозгашт ба Ислом>>
(с309) ба тафсил табйин шудааст.
ـت
ُ ـاب اللّـ ِه َف َل ّمــا َب َل ْغـ
ُ  كُ ْنـ: قــا َل، �أخْ َب َرنــا مح ّمـ ُد ْبـ ُن عبـ ِد ال َّر ْح ٰمــنِ الْ ِهـ َـر ِو ُّي.5
َ ـت ِع ْنـ َد المنصــو ِر �أ ْقـ َـر�أ ِكتـ
:ـت
ِ و ِمـ َـن ال َّنــا
ُ  �أ َت ْع َلـ ُم َمـ ْـن َی ْع ُبـ ُد اللّـ َه َعلـیٰ َحـ ْر ٍف؟ قُ ْلـ: قــا َل ۖ س َمـ ْـن َي ْع ُبـ ُد اللَّـ َه َع َلـى ٰ َحـ ْر ٍف
َ :َٰقولَـ ُه تَعالی
ـت
َ  �أمــا �أنْـ:ـت
ُ ـب ُدو َن ال َم ْه ـ ِد ِّي شَ ـ ْیئاً َف ُه ـ َو َی ْع ُب ـ ُد اللّ ـ َه َعل ـیٰ َح ـ ْر ٍف! قُ ْلـ
َ  َمـ ْـن ن ََصـ: قــا َل،اللّ ـ ُه و َول ُّی ـ ُه �أ ْع َلــم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
! �أنــا َم ْهـد ٌّي �إلــی اللّـه و خَ لی َفتـه و لكـ َّن ال َم ْهـد َّي َم ْهـد ُّي �آل َالب ْیــت:ـت ِفــداك؟! قــا َل
ُ َم ْهـ ِد ٌّي ُج ِع ْلـ
Тарҷумаи гуфтор:
Маҳаммад ибни Абдурраҳмони Ҳиравӣ моро хабар дод,
гуфт: Назди Мансур китоби Худоро тиловат мекардам то ба
ин сухани Ӯ расидам ки мефармояд: <<Ва аз мардум касе аст
Худоро бар лабае мепарастад>> (Ҳаҷ/ 11), фармуд: Оё медони
ки чи касе Худоро бар лабае мепарастад? Арз кардам: Худо ва
валияш донотаранд, фармуд: Касе ки чизе ғайр аз Маҳдиро
мансуб мекунад, ӯ Худоро бар лабае мепарастад! Арз кардам:
Оё ту як Маҳдӣ (ба маънои ҳидоят шуда) нестӣ фидоят шавам?!
Фармуд: Ман Маҳдие ба сӯӣ Худо ва халифааш ҳастам, вале
Маҳдӣ Маҳдии олул байт аст!
ِ  َسـ�ألْ ُت المنصــو َر َعـ ْـن َقـ: قــا َل،ـتاني
الَّ ِذيـ َـن �آ َم ُنــوا :ٰـول اللّـ ِه تَعالـی
َّ  �أخْ َب َرنــا َولیـ ُد ْبـ ُن َم ْحمــو ٍد.6
ُّ الس ِج ْسـ
 ال ّ ِذیـ َـن �آ َم ُنــوا بِوِلا َی ـ ِة ال َم ْهـ ِد ِّي و لَـ ْم: قــال،ََولَـ ْم َي ْل ِب ُســوا �إِي َمانَ ُهـ ْم بِ ُظ ْلـ ٍم �أولَ ٰ ِئــكَ لَ ُهـ ُم ا ْل� أ ْم ـ ُن َو ُهـ ْم ُم ْه َتـدُون
ٍ َیخْ ِل ُطوهــا بِوِلا َیـ ِة فُـ
!ـلان و فُــلان
Тарҷумаи гуфтор:
Валид ибни Муҳаммади Саҷистонӣ моро хабар дод, гуфт:
Аз Мансур дар бораи сухани Худованди баландмартаба
пурсидам ки мефармояд: <<Касоне ки имон оварданд ва
имони худро бо зулм напӯшонданд барои онон амният аст ва
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онон ҳидоят ёфтагонанд>> (Анъом/ 82), фармуд: Касоне ки
ба вилояти Маҳдӣ имон оварданд ва онро ба вилояти фалонӣ
ва фалонӣ наёмехтанд!
 َمـ ْـن �أ ْشـ َـر َك َمـ َع �إمــا ٍم �إما َم ُتـ ُه ِمـ ْـن: َسـ ِم ْع ُت العالِـ َم َی ُقــو ُل: قــال، �أخْ َب َرنــا عبـ ُد اللّـ ِه ْبـ ُن ُمح ّمـ ٍد البلخـ ُّـي.7
الســما ِء ف َتخْ َط ُفـ ُه ال َّطیـ ُـر �أو ت َْهـوِي بِـ ِه ال ِّریـ ُـح ِفــي
ْ ِع ْنـ ِد اللّـ ِه َمـ ْـن لَ ْی َسـ
َّ ـت �إما َم ُتـ ُه ِمـ ْـن ِع ْنـ ِد اللّـ ِه َف َك�أنَّمــا خَ ـ َّر ِمـ َـن
ٍ َمـ
 َو َهـ ْل َی َتشَ ـ َّب ُث بِهــا �إلّا كُ ُّل ســار ٍِق؟! مــا:ـت ِفــدا َك �إنَّ ُهـ ْم َی َتشَ ـ َّبثُو َن بِال َغ ْی َبــة! قــا َل
ُ  ُج ِع ْلـ:ـت
ُ ـكان َســحیقٍ ! قُ ْلـ
! ُی ْك ِر ُهونَـ ُه َع َل ْیهــا ثُـ َّم َی َتشَ ـ َّبثُو َن بِهــا؟! لا َواللّـ ِه َبـ ْل �أ ْشـ َـركُوا! لا َواللّـ ِه َبـ ْل �أ ْشـ َـركُوا- َق َطـ َع اللّـ ُه �أ ْی ِد َی ُهـ ْم- لَ ُهـ ْم
Тарҷумаи гуфтор:
Абдуллоҳ ибни Муҳаммади Балхӣ моро хабар дод, гуфт:
Шунидам олим мефармояд: Ҳар кас бо имоме ки имоматаш
аз назди Худованд аст имомеро шарик созад ки имоматаш
аз назди Худованд нест, чунон аст ки аз осмон партоб шуда
пас парандае ӯро рабуда ё бод ӯро ба ҷои дур андохта бошад!
Арз кардам: Фидоят шавам, инҳо ғайбатро дастовез қарор
медиҳанд! Фармуд: Ва оё ҷуз ин аст ки ҳар сориқе онро
дастовез қарор медиҳад?! Онҳоро чи мешавад –Худованд
дастонашонро қатъ кунед– ки худи ӯро ба он водор мекунанд
ва сипас онро дастовез қарор медиҳанд?! На ба Худо савганд
балки шарик гирифтанд (ё мушрик шуданд)! На ба Худо
савганд балки шарик гирифтанд (ё мушрик шуданд)!
Шарҳи гуфтор:
Манзури он ҳазрат аз инки <<Ҳар сориқе ғайбатро дастовез
қарор медиҳад>> ин аст ки ҳар сориқе дар ғайбати молик
ба сирқати моли ӯ иқдом мекунад ва ин ташбеҳи иқдоми
ин гурӯҳ дар ғайбати Маҳдӣ ба иқдоми сорқон дар ғайбати
соҳиби хона аст.
ِ  �أخْ َب َرنــا.8
ـاس بِ َم ْع ِر َفـ ِة ال َم ْهـ ِد ِّي و
ُ  �أ ِمـ َـر النّـ: َسـ ِم ْع ُت المنصــو َر َی ُقــو ُل: قــا َل،هاشـ ُم ْبـ ُن ُع َب ْیـ ٍد الْخُ َج ْنـ ِد ُّي
 َفـ إ� ْن َصلُّــوا و صا ُمــوا َو َج َعلُــوا ِفــي �أنْف ُِسـ ِه ْم �أن لا َیـ ُـر ُّدوا �إلَــی الْ َم ْهـ ِد ِّي كَمــا �أ ِمـ ُـروا،الـ َّر ِّد �إلَ ْیـ ِه َو ال َّت ْســلی ِم لَـ ُه
ِ  یــا:ـت ِمـ ْـن ِع ْن ِد ِه َفنادانــي
هاش ـ ُم! لَ َق ـ ْد َح ـ َّق الْ َقــو ُل �أنَّـ ُه َمـ ْـن
ُ كانُــوا بِ ٰذلِــكَ ُمشْ ـرِكین! ثُ ـ َّم َس ـ َك َت حتّـی ٰ قُ ْمـ
!ََسـ ِم َع َمقالَ ِتــي ٰهـ ِذ ِه َف َلـ ْم ُی ِج ْبهــا �أ َك َّبـ ُه اللّـ ُه َعلـی ٰ ِمنْخَ َر ْیـ ِه فــي النّــا ِر كائِنـاً َمـ ْـن كان
Тарҷумаи гуфтор:
Ҳоҳим ибни Убайди Хуҷандӣ моро хабар дод, гуфт:
Шунидам Мансур мефармояд: Мардум ба шинохти Маҳдӣ ва
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ирҷоъ ба ӯ ва вогузордан ба ӯ амр шудаанд, пас агар намоз
бигзоранд ва рӯза бигиранд вале баноро бар ин нагзоранд ки
ба Маҳдӣ вогузор кунанд, бо ин кор мушрик мешаванд! Сипас
сукут намуд то инки ман аз назди ӯ бархостам, пас манро овоз
дод: Эй Ҳошим! Ҳароина ин сухан рост омад ки ҳар кас ин
гуфтумони манро бишнавад ва онро иҷобат накунад, Худованд
ӯро бо бинияш ба оташ меандозад, ҳар кас ки мехоҳад бошад!
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* Лутфан бар рӯӣ линки мавриди назари худ клик кунед.
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