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بسم اهلل الرمحن الرحمی
Ду гуфтор аз он ҳазрат дар бораи инки беҳтарин ҳадис,
китоби Худованд аст ва ҳар ҳадисе ки бо китоби Худованд
мунофот дорад, музахраф аст.
ـاس َیقُولُــو َن مــا بــا ُل الْمنصــو ِر
ُ  قُ ْلـ: قــا َل، �أخْ َب َرنــا �أحمـ ُد ْبـ ُن َع ْبـ ِد ال ّرح ٰمــنِ الطّالقانـ ُّـي.1
َ  �إ َّن النّـ:ِـت لِ ْلمنصــور
ِ  مــا بالُ ُهـ ْم ُی ْك ِثـ ُـرو َن ال َّت َم ُّســكَ بِالْ َحدیـ:ـث؟! قــا َل
ِ ُی ْك ِثـ ُـر ال َّت َم ُّســكَ بِالْقــر� ِآن و لا ُی ْك ِثـ ُـر ال َّت َم ُّســكَ بِالْ َحدیـ
ـث و لا
ِ ُی ْك ِثـ ُـرو َن ال َّت َم ُّســكَ بِالْقــر� ِآن؟! �أ مــا َب َل َغ ُه ـ ْم َقــو ُل َرسـ
 «�أ َح ُد ُهما �أ ْك َبـ ُـر:ـول اللّـ ِه َصلَّــی اللّـ ُه َع َل ْی ـ ِه و �آلِـ ِه َو َس ـلَّ َم
ٍ ـث الْقــر�آ ُن َو كُ َّل َحدیـ
ِ ِمـ َـن ال�آخَ ــر»؟! �ألا �إ َّن �أ ْح َسـ َـن الْ َحدیـ
ولِ َت ْص َغـىٰ �إِلَ ْيـ ِه
ٌ ـث لا ُیوا ِفـ ُق الْقــر�آ َن َف ُهـ َو ُزخْ ُر
َ ف
 �إ َّن:! ثُـ َّم �أخَ ـ َذ بِ َیـ ِد ِه ُم ْص َحفـاً و قــا َلَ�أ ْف ِئـ َد ُة الَّ ِذيـ َـن َلا ُيؤ ِْم ُنــو َن بِا ْل� آ ِخـ َـر ِة َولِ َي ْر َضـ ْو ُه َولِ َي ْق َت ِرفُــوا َمــا ُهـ ْم ُم ْق َت ِرفُــون
 ُی ْن ِط ُقـ ُه اللّـ ُه الَّـ ِذي، نَ َعـ ْم:ـت ِفــدا َك؟! قــا َل
ُ  �أ َف َی ْن ِطـ ُق ُج ِع ْلـ:ـت
ُ ٰهـ َذا الْقــر�آ َن َی ْن ِطـ ُق َع َل ْی ُكـ ْم بِالْ َحـ ِّق َف ْاسـ َت ْن ِطقُو ُه! قُ ْلـ
ِ  ُی ْن ِط ُقـ ُه َعلـیٰ لِسـ:ـف ُی ْن ِط ُقـ ُه؟! قــا َل
ِ ـان خَ لی َف ِتـ ِه! �أمــا َب َل َغ ُكـ ْم َقــو ُل َرسـ
ـول اللّـ ِه
ُ ُی ْن ِطـ ُق كُ َّل شَ ـ ْـي ٍء! قُ ْلـ
َ  و كَیـ:ـت
 َف�أخْ ِب ْرنــي َعـ ْـن خَ لی َف ِتـ ِه:ـت
ُ ـوض»؟! قُ ْلـ
َ  «�إنَّ ُهما لَــن َی ْف َترِقــا َحتّـیٰ َیـرِدا َع َلـ َّـي الْ َحـ:َصلَّــی اللّـ ُه َع َل ْیـ ِه و �آلِـ ِه َو َسـلَّ َم
! �إذا �أ ْع َط ْی ُت ُمــو ُه َص ْف َقـ َة �أ ْی ِدی ُكـ ْم َو َث َمـ َـر َة قُلُوبِ ُكـ ْم:َمتـیٰ َی ْن ِطـ ُق بِالْقــر�آن؟! قــا َل
Тарҷумаи гуфтор:
Аҳмад ибни Абдурраҳмони Толиқонӣ моро хабар дод, гуфт:
Ба Мансур арз кардам: Мардум мегӯянд чаро Мансур бисёр ба
Қуръон тамассук меҷӯяд ва бисёр ба ҳадис тамассук намеҷӯяд?!
Фармуд: Чаро онон бисёр ба ҳадис тамассук меҷӯянд ва бисёр
ба Қуръон тамассук намеҷӯянд?! Оё сухани Расули Худо
салаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам ба онон нарасидааст ки
фармуд: <<Яке аз он ду (яъне Қуръон) бузургтар аз дигарӣ
аст>>?! Огоҳ бошед ки беҳтарин ҳадис Қуръон аст ва ҳар
ҳадисе ки бо Қуръон созгор нест ҳамоно музахраф аст <<То
дилҳои касоне ки ба охират бовар надоранд ба он гаройиш ёбад
ва то он розӣ шаванд ва то ҳар чи анҷом диҳандаандро анҷом
диҳанд>> (Анъом/ 113)! Сипас мусҳаферо ба даст гирифт ва
фармуд: Ҳароина ин Қуръон бо шумо ба ҳақ сухан мегӯяд пас
аз ӯ сухан бихоҳед! Арз кардам: Оё ба ростӣ сухан мегӯяд
фидоят шавам?! Фармуд: Оре, Худое ки ҳар чизеро ба сухан
меоварад онро ба сухан меоварад! Арз кардам: Чигуна онро
ба сухан меоварад?! Фармуд: Онро бар забони халифааш ба
сухан меоварад! Оё сухани Расули Худо салаллоҳу алайҳи ва
олиҳи ва саллам ба шумо нарасидааст ки фармуд: <<Ҳароина
он ду аз ҳам ҷудоӣ намепазиранд то он гоҳ ки назди ҳавз бар
ман ворид шаванд>>?! Арз кардам: Пас манро аз халифаи Ӯ
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хабар бидеҳ ки чи ҳангом бо Қуръон сухан мегӯяд?! Фармуд:
Ҳангоме ки кафи дастонатон ва меваи дилҳоятонро ба ӯ
бидиҳед!
Шарҳи гуфтор:
Манзур аз <<Кафи даст>> дар баёни ин бузугвор, <<Байъат>>
аст ки бо кафи даст анҷом мешавад ва мисоқе барои итоъат
аст ва манзур аз <<Меваи дил>> дар он маҳбубтарин чиз
барои ҳар кас аст ки аст ки рӯшании дидаи ӯ маҳсуб мешавад.
Бинобарин, аз назари Мансур ҳафизаҳуллоҳ таъолло зуҳури
Маҳдӣ алайҳи салом ҳангоме воқеъ мешавад ки иддаи кофӣ
аз мардум бо он ҳазрат байъат кунанд ва қодир бошанд ки аз
маҳбубтарин чизҳои худ дар роҳи ӯ бугзаранг ва он ҳангом аст
ки ӯ ба сухан дар меояд ва бо сухани худ, Қуръонро ба сухан
меоварад.
ِ ـث و ُهـ َو ُی
ِ  قــا َل لِ ْلمنصــو ِر َر ُجـ ٌل ِمـ ْـن أ� ْهــلِ الْ َحدیـ: قــا َل،ـتاني
:خاص ُمـ ُه
َّ  �أخْ َب َرنــا َولیـ ُد ْبـ ُن َمحمــو ٍد.2
ُّ الس ِج ْسـ
ٍ ـاج �إلَ ْیهــا لِ َحدیـ
ـت
ٍ ریضـ ٌة َعلـیٰ كُ ِّل نَ ْفـ
ْ س و �إ ْن كانَـ
َ َص َد َقـ ُة الْ ِف ْطـ َـر ِة َف
َ  َك َذ ْبـ:ـث َروا ُه �أبــو داو َد! قــا َل
ُ ـت َفقیـ َـر ًة ت َْحتـ
ـث
َ  �أ َتـ َد ُع الْ َحدیـ:! قــا َل ال َّر ُجـ ُلـف اللَّـ ُه نَ ْف ًســا �إِ َّلا َمــا �آتَا َهــا
ُ  َلا ُي َكلِّـ :َو َكـ َذ َب �أبــو داو َد! �إ َّن اللّـ َه تَعالـی ٰ َی ُقــو ُل
ِ :تــاب اللّــه! قــا َل
ِ ــح ِم ْنــ ُه �أ َد ُعــ ُه �إلــی ٰ ِك
دیــث
َ لكنّــا لا نَــ َد ُع الْ َح
َّ
ُّ  �أ َد ُعــ ُه �إلــی ٰ مــا ُهــ َو �أ َص:الصحیــح؟! قــا َل
ِ
ِالضلالَـة
ٍ
ِ
ْ
ٍ الصحیــح! قــا َل َو �أ ْق َبـ َل َعلـی ٰ �أ ْصحابِـه َو ُهـ ْم َب ْیـ َـن ســاخط َو ُم َت َع ِّجـ
َّ ـاس َی َت َقل َقلُــو َن فــي
َّ
َ  �إذا َر�أ ْی ُتـ ُم النّـ:ـب
 اللّـ ُه �أ ْك َبـ ُـر َعل ـی ٰ مــا َهدانــا! ثُ ـ َّم �أ ْق َب ـ َل َع َلــی ال َّر ُجــلِ و:َت َق ْل ُقــلا ً َف َك ِّبـ ُـروا اللّـ َه َعل ـی ٰ مــا َهداكُ ـ ْم! َفقــا َل �أ ْصحا ُب ـ ُه
ٍ ـاب اللّـ ِه َو كُ َّل َحدیـ
ِ  �إِ ْع َلـ ْم �أ ُّی َهــا ال َّر ُجـ ُل �أ َّن �أ ْح َسـ َـن الْ َحدیـ:قــا َل
!ف
ٌ ـاب اللّـ ِه َف ُهـ َو ُزخْ ـ ُـر
َ ـث خَ الَـ
َ ـف ِكتـ
ُ ـث ِكتـ
Тарҷумаи гуфтор:
Валид ибни Маҳмуди Саҷистонӣ моро хабар дод, гуфт:
Марде аз аҳли ҳадис дар ҳоле ки бо Мансур мухосима мекард,
гуфт: Закоти фитра бар ҳар касе фариза аст агарчи худ фақир
ва ба он мӯҳтоҷ бошад, ба далили ҳадисе ки Абу Довуд ривоят
кард! Фармуд: Дурӯғ гуфтӣ ва дурӯғ гуфт Абу Довуд! Ҳароина
Худованди баландмартаба мефармояд: <<Худованд ҳеҷ касро
ҷуз ба чизе ки ба ӯ дода аст таклиф намекунад>> (Талоқ/ 7)!
Мард гуфт: Оё ҳадиси саҳиҳро вомегузорӣ?! Фармуд: Онро
вомегузорам ба сӯӣ чизе ки аз он саҳиҳтар аст, онро ба сӯӣ
китоби Худо вомегузорам! Мард гуфт: Аммо мо ҳаргиз
ҳадиси саҳиҳро вонамегузорем! Пас он ҳазрат ба асҳоби худ
ки бархӣ хашмгин ва бархӣ шигфтзда буданд рӯй намуд ва
фармуд: Ҳаргоҳ мардумро дидед ки дар залолат ҷунбонанд
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Худоро бар инки шуморо ҳидоят кард бузург шуморед! Пас
асҳобаш гуфтанд: Худоро бар инки моро ҳидоят кард бузург
мешуморем! Сипас он ҳазрат ба мард рӯй намуд ва фармуд:
Бидон эй мард ки беҳтарин ҳадис китоби Худованд аст ва ҳар
ҳадисе ки бо китоби Худованд мухолиф бошад музахраф аст!
Шарҳи гуфтор:
Манзур аз ҳадисе ки Абу Довуд онро ривоят карда ва мавриди
истиноди мард қарор гирифта, ҳадиси Саълаба ибни Абӣ
Саъир аст ки иддаъо мекунад Худованд закоти фитраро ҳам
бар ғанӣ ва ҳам бар фақир ба яксон фарз карда ва ин хусусан
бо бардоште ки мар аз он дошта, бар хилофи Қуръон аст. Бо ин
васф, дурӯғи мард нисбат додани ҳукмӣ мухолиф бо Қуръон ба
Худованд аст; Ҳамчунонки иддаъои ӯ дар бораи саҳиҳ будани
ин ҳадис низ метавонад мисдоқи дурӯғ бошад; Чароки матни
ин ҳадис изтироби фаровоне дорад ва санади он аз назари
бархӣ аъимаи ҳадис монанди Аҳмад ибни Ҳанбал саҳиҳ нест,
балки мурсал аст (нигоҳ кунед ба: Айнӣ,Умдатул Қорӣ, ҷ9,
с114). Аммо дурӯғи Абу Довуд соҳиби китоби Сунун, нисбат
додани сухане бар хилофи Қуръон ба Расули Худо салаллоҳу
алайҳи ва олиҳи ва саллам аст агарчи худ онро насохта бошад
ва аз инҷо дониста мешавад ки ривоят кардани дурӯғ, дурӯғ
маҳсуб мешавад. Аммо <<Зухруф>> ё <<Музахраф>> дар
гуфтори ҳазрати Мансур, калимаи омиёна ва тавҳиномез нест,
бал калимаи Қуръонӣ ба маънои сухани ботиле аст ки зоҳири
он ороста бошад ва мисдоқи он ҳадисе аст ки бо китоби Худо
мунофот дорад.
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* Лутфан бар рӯӣ линки мавриди назари худ клик кунед.
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