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بسم اهلل الرمحن الرحمی
Панҷ гуфтор аз он ҳазрат дар паноҳ хостан аз мусалмонон
барои инки мутамаккин аз таълими онон ва заминасозӣ
барои зуҳури Маҳдӣ шавад.
ِ  َسـ ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصــو َر الْه: �أخْ َب َرنــا أ� ْح َمـ ُد ْبـ ُن َع ْبـ ِد ال َّر ْح ٰمــنِ الطّالِقانِـ ُّـي قــا َل.1
 �أ ُّی َهــا:ـاني َی ُقــو ُل
َّ ـمي الْخُ راسـ
َّ ٰاشـ
ـت ِفی ُكـ ْم
ّ ـاس! �إِنَّ ُكـ ْم تُریـدُو َن �أ ْن َت ْق ُتلُونــي كَمــا َق َت ْل ُتـ ُم
ُ الصالِحیـ َـن ِمـ ْـن َق ْبلــي َفــلا َت ْف َعلُــوا َف إِ�نِّــي َواللّـ ِه لَــو َب ِقیـ
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َل� أ ْشـ َـحذ َّن رِجــالا م ْنك ـ ْم شَ ـ ْـحذ ال َق ْيــنِ ال َّن ْص ـ َل! �أ ْجلــي بِال َّت ْنزيــلِ �أ ْب ٰصا َر ُه ـ ْم َو �أ ْرمــي بِال َّت ْفســي ِر فــي َمســامع ِه ْم َو
س الْ ِح ْك َمـ ِة َحتّـی ٰ َی ْم َت ِل ُئــوا! �ألا �إِنِّــي �أخْ تــا ُر ِخیا َركُـ ْم لِ ْل َم ْهـ ِد ِّي كَمــا َیخْ تــا ُر ال َّن ْحـ ُل لِ َی ْع ُســوبِها ِخیــا َر
َ �أ ْسـ ِقی ِه ْم َك�أ
ـف ال ُّدنْیــا
ُ  اللّ ُه ـ َّم �إِنَّــكَ َت ْع َل ـ ُم �أنِّــي لا �أ ْم ِلــكُ ِمـ َـن ال ُّدنْیــا َث َمـ َـن نَ ْع َل ْیــنِ َو لَــو كا َن لِــي نِ ْصـ:ا ْل�أزا ِهیــر! ثُ ـ َّم قــا َل
!َل�أنْ َف ْق ُتـ ُه ِفــي َســبی ِلك
Тарҷумаи гуфтор:
Аҳмад ибни Абдурраҳмони Толиқонӣ моро хабар дод, гуфт:
Шунидам Мансури Ҳошимии Хуросонӣ мефармояд: Эй
мардум! Ҳароина шумо мехоҳед манро бикушед ҳамон тавр ки
солеҳони пеш аз манро куштед, пас ин корро накунед; Чароки
ба Худо савганд агар ман дар миёни шумо бимонам ҳароина
мардоне аз шуморо обдида мекунам ҳамон тавр ки оҳангар
теғаро обдида мекунад! Бо танзили (Қуръон) дидагонашонро
ҷало медиҳам ва тафсири (он) ро дар гӯшҳошон мерезам
ва ба онон аз паямонаи ҳикмат менӯшонам то пир шаванд!
Огоҳ бошед ки ман беҳтаринҳои шуморо барои Маҳдӣ бар
мегузинам ҳамон тавр ки занбӯри асал беҳтарин гулҳоро
барои маликаи худ гузиниш мекунад! Сипас фармуд: Худоё!
Ҳароина Ту медонӣ ки ман аз дунё баҳои як ҷуфт кафшро
молик нестам, дар ҳоле ки агар нисфи дунё барои ман буд
ҳамаи онро дар роҳи ту инфоқ мекрдам!
ِـت الْ َم ْن ُصــو َر بِا ْل�أنْبــا ِر ِع ْنـ َد َق ْبـ ِر َی ْح َیــی ْبــنِ َز ْیـ ِد ْبــن
ُ  َر�أ ْیـ:یســی ْبـ ُن َع ْبـ ِد الْ َح ِمیـ ِد الْ ُجو َزجانـ ُّـي قــا َل
َ  �أخْ َب َرنــا ِع.2
 مــا ســا َق ِني �إِلَ ْی ُكـ ْم �إلّا مــا ســاقَ ا ْبـ َـن َع ِّمــي ٰهــذا! َفــلا َتخْ ُذلُونــي كَمــا:َِعلـ ِّـي ْبــنِ الْ ُح َسـ ْینِ َو ُهـ َو َی ُقــو ُل لِلنّــاس
ِ ـت َب ْیـ َـن َظ ْهرانَ ْی ُكـ ْم لَ َیغ
ـف َسـ َن ٍة ثُـ َّم لا ت َِجـدُو َن
ُ خَ َذلْ ُت ُمــو ُه َف َواللّـ ِه لَــو قُ ِت ْلـ
َ ـب اللّـ ُه َع َل ْی ُكـ ْم َو ُی ْر ِجـ ُـئ َف َر َج ُكـ ْم �ألْـ
ُ ْضـ
ٍ  َعلـیٰ �أ ِّي َم ْذ َهـ:لَ ُكـ ْم َول ّیـاً َو لا ن َِصیــراً! َفر�آ ُهـ ْم َی ْن ُظـ ُـرو َن �إِلَ ْیـ ِه نَ َظـ َـر الْ َمغ ِْشـ ِّـي َع َل ْيـ ِه ِمـ َـن الْ َمـ ْو ِت َفقــا َل
ـب �أنْ ُتـ ْم؟
ِ  َم ْذ َهـ:قالُــوا
!ً َر ِحـ َم اللّـ ُه �أبــا َح ِنی َفـ ٍة! لَــو كا َن َح ّیـاً لَ َن َص َرنــي كَمــا ن ََصـ َـر َع ِّمــي َز ْیــدا:ـب �أبــي َح ِنی َفـ ٍة! قــا َل
Тарҷумаи гуфтор:
Исо ибни Абдулҳамиди Ҷавузҷонӣ моро хабар дод,
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гуфт: Мансурро дар шаҳри Анбор (аз вилояти Сари Пули
Афғонистон) наздики қабри Яҳё ибни Зайд ибни Алӣ ибни
Ҳусейн дидам дар ҳоле ки ба мардум мефармуд: Манро ба сӯӣ
шумо накашонд магар чизе ки ин писари Амуямро кашонд!
Пас манро бадон сон ки ӯро танҳо гузоштид танҳо нагузоред;
Чароки ба Худо савганд агар ман дар миёни шумо кушта
шавам ҳароина Худованд бар шумо ғазаб мекунад ва фараҷи
шуморо ҳазор соли дигар ба таъхир меъандозад ва он гоҳ на
сарпарасте барои худ меёбед ва на пуштибоне! Пас ононро
дид ки мононди касоне дар остонаи марг ба ӯ нигоҳ мекунанд,
пас фармуд: Шумо бар чи мазҳабе ҳастед? Гуфтанд: Мазҳаби
Абу Ҳанифа! Фармуд: Худованд Абу Ҳанифаро раҳмат кунад!
Агар зинда буд бегумон манро ёрӣ мекард ҳамон тавр ки
амуям Зайдро ёрӣ кард!
Шарҳи гуфтор:
Абу Ҳанифа яке аз маъдуд олимоне буд ки ба вуҷуби ёрии
Зайд ибни Алӣ ибни Ҳусейн –дурди Худованд бар онон бод–
фатво дод ва мусалмононро ба ёрии ӯ таҳрез намуд ва худ 30
ҳазор дирҳам ба ӯ кӯмак кард то дар қиёми худ ҳазина кунад.
Аз ин рӯ, ҳазрати Мансур бо ҳусни зан ба ӯ мефармояд ки
агар ӯ имрӯз зинда буд ва қиёми он ҳазрат барои таҳаққуқи
ҳокимияти Маҳдиро медид, ба тариқи авло аз он ҳимоят
мекард.
Аммо Яҳё ибни Зайд –ки дуруди Худованд бар он ду бод–,
дар хуруҷи падараш Зайд бар зидди Ҳишом ибни Абдулмолики
Умавӣ ҳузур дошт. Аз ин рӯ, пас аз шаҳодати падараш дар
соли 121 қамарӣ дар Куфа, ҳангоме ки дид ёрони ӯ мутафарриқ
шудаанд ва фақат даҳ тан аз онон боқӣ мондаанд, аз бими
кушта шудан ва ба умеди расидан ба ормони падар, шабона ба
ҳамроҳи ёронаш аз Куфа ба Найнаво ва аз онҷо ба Мадоъин
рафт ва чун ҳокими Ироқ дар таъқиби ӯ буд аз Мадоъин
ба Рай ва аз Рай ба Сарахс ҳиҷрат кард ва пас аз муддате аз
Сарахс ба ҷониби Балх шитофт ва дар онҷо иқомат намуд. Бо
ин васф, гуфтори ҳазарти Мансур ҳокӣ аз инки ончи Яҳёро ба
сӯӣ ин мардум кашонд, ӯро низ ба сӯӣ онҳо кашонда, ишорае
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ба бими он ҳазрат аз золимон ва умеди ӯ ба ҳимояти ин
мардум барои расидан ба ормони Оли Муҳаммад саллаллоҳу
алайҳи ва олиҳи ва саллам аст. Яҳё то замони марги Ҳишом,
дар хонаи яке аз дӯстдорони аҳли байт дар Балх ба номи
Ҳариш ибни Абдурраҳим сокин буд. Пас аз марги Ҳишом ва
рӯӣ кор омадани Валид, Юсуф ибни Умари Сақафӣ ҳокими
Ироқ барои Наср ибни Саёро волии Хуросон навишт ки Яҳёро
дастгир намояд. Наср низ Яҳё ва ёронашро дастгир намуд ва
ба ғул ва занҷир кашид ва гузориши онро барои Юсуф ибни
Умар навишт. Гилояи ҳазарти Мансури аз мардуми ин минтақа
ба сабаби ҳамин кӯтоҳӣ дар ҳифозат аз Яҳё ва ёрони ӯст
ки ононро ба осонӣ таслими дажхимон карданд. Бо ин ҳол,
Валид халифаи Умавӣ дастури озодии ононро дод ва онон ки
ҳафтод нафар бештар набуданд ба Сарахс ва сипас ба Байҳақ
рафтанд, вале дар онҷо тавассути Амр ибни Зурора ҳокими
абаршаҳр ва лашкариёни ӯ муҳосира шуданд ва ногузир ба
ҷанг пардохтанд ва ба рағми шумори андакашон, бо ёрии
Худованд ба пирӯзӣ расиданд. Пас аз ин пирӯзӣ, онон неру
ва ангезаҳои музоъаф ёфтанд, то ҷойе ки тасмим ба қиёми
дубора бар зидди ҳукумати Умавӣ гирифтанд ва лизо аз онҷо
ба Ҳирот бозгаштанд ва аз Ҳирот озими Ҷавузҷон шуданд.
Наср ибни Саёр ҳокими Хуросон, дар соли 125 қамарӣ лашкаре
барои саркӯби қиёми Яҳё равонаи Ҷавузҷон кард ва онҳо бо ӯ
вориди ҷанг шуданд, вале ёрони ӯ дар муқоиса бо онҳо бисёр
андак буданд; Чароки шумори андаке аз мардум барои ёрии
ӯ ба майдон омада буданд. Ӯ се рӯз ва се шаб бо лашкари
Умавӣ ба ҷанг пардохт то онки ҳами ёронаш шаҳид шуданд
ва дар поёни кор тире бар пешонии ӯ нишаст ва худи ӯ низ ба
шаҳодат расид. Сипоҳиёни Наср сари Яҳёро ҷудо карданд ва
барои Валид фиристоданд ва бадани ӯро бараҳна бар дарвозаи
шаҳри Анбор ки баъдҳо Сарипул номида шуд овехтанд ва
пайваста бадани ӯ бар дар буд то ҳукумати Умавӣ мутазалзил
шуд ва банӣ Аббос қудрат пайдо карданд. Абу Муслими
Хурсонӣ. Қотили Яҳё ва ҳамаи касоне ки дар қатли ӯ шаркат
доштандро ба қатл расонд ва бадани Яҳёро аз дар пойин овард
ва ғусл дод ва кафан намуд ва намоз хонд ва дар ҳамонҷо ба
хок супурд. Ба назар мерасад ки ҳазарти Мансури Ҳошимии
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Хуросонӣ бо ёдоварии ин воқеъаи дарднок ва ибратомез дар
садади он аст ки аз такрори онҳо дар ин минтақа ҷилавгирӣ
кунад ва мусалмононро ба ҳимоят аз наҳзати хеш ки идомаи
наҳзати Яҳё ва падараш Зайд ва ҷаддаш Ҳусейн ибни Алӣ
ибни Абӣ Толиб аст фарохонад, бошад ки замина барои қиёми
Маҳдӣ алайҳи салом фароҳам шавад.
ٍ  �أخْ َب َرنــا َع ْبـ ُد اللّـ ِه ْبـ ُن َحبیـ.3
ض
ِ ـلاء َو َت ْطرِیــداً َو �إِنِّــي َر�أ ْی ُتـ ُه ِفــي َب ْعـ
ً  �إِ َّن الْ َم ْن ُصــو َر لَ ِقـ َـي َبـ:ـب ال َّط َبــر ُّي قــا َل
ِ ٰه ـ ِذ ِه ا ْل� أ ْسـ
ـاس الْ ُقــر�آ َن كَمــا �أنْ ـ ِز َل
ٌ ـواق َو ُه ـ َو خائِـ
ٌ ـف ُم َت َرقِّـ
َ  َمــن َي ْع ِص ُم ِنــي َحتّ ـیٰ �أ َعلِّ ـ َم النّـ:ـب َی ْم ِشــي َو َي ُقــو ُل
َو �أ ْع َم ـ َل بِمــا ِفی ـ ِه؟! �أ َّمــن ُي ِج ُيرنــي َحتّـی ٰ �أ َت َكلَّـ َم بِ َك ِل َم ـ ٍة ِفيهــا َبــلا ٌغ لِ َقــو ٍم عابِ ِديـ َـن؟! �أ َّمــن ُي ِعي ُن ِنــي َحتّـیٰ �أ َب ِّيـ َـن
ِ ِـت ل
ِ صاحـ
!ـب ٰهـ َذا ا ْل� أ ْم ـ ِر ُسـ ْلطانَ ُه
ْ �أ ُمــوراً َو �أ َغ ِّيـ َـر �أخْ ــریٰ؟! اللّ ُهـ َّم �إنَّــكَ َت ْع َلـ ُم �أنِّــي لَــو ث ََب َتـ
ُ ـاي لَ َوطَّ ْئـ
َ ـت لِــي َقدَمـ
Тарҷумаи гуфтор:

Абдуллоҳ ибни Ҳабиби Табарӣ моро хабар дод, гуфт: Ҳароина
Мансур балоҳо ва ронда шуданҳои бисёреро дид ва ҳароина
ман ӯро дар бархӣ аз ин кӯчаҳо дидам ки бо тарс ва нигаронӣ
гом бар медошт ва мефармуд: Чи касе манро пос медорад то
ба мардум Қуръонро ҳамон гуна ки нозил шудааст биёмӯзам
ва ба чизе ки дар он аст амал кунам?! Ё чи касе манро паноҳ
медиҳад то ба калимае мутакаллим шавам ки дар он кифояте
барои гурӯҳи обидон аст?! Ё чи касе манро кӯмак мекунад то
чизҳоеро рӯшан кунам ва чизҳоеро тағйир диҳам?! Худоё! Ту
медонӣ ки ман агар ду поям бароям устувор шавад заминаи
ҳукумати соҳиби ин амрро месозам!
ِ ِض نَ ْف َس ـ ُه َعل ـی ٰ أ� ْهــلِ الْ ُب ْلـ
:ـدان َو َي ُقــو ُل
َّ  �أخْ َب َرنــا َولی ـ ُد ْب ـ ُن َمحمــو ٍد.4
ُ  �إِ َّن الْ َم ْن ُصــو َر َي ْع ـر:ـتاني قــا َل
ُّ الس ِج ْسـ
 َمــن ُي ْؤوِينــي:�ألا َر ُجـ ٌل َي ْح ِملُ ِنــي �إلـی ٰ َقو ِمـ ِه؟! َفـ إِ� َّن ٰه َذ ْيــنِ الْقَو َم ْيــنِ َم َنعانِــي �أ ْن �أقُــو َم بِ�أ ْمـ ِر َر ِّبــي! َو َسـ ِم ْع ُت ُه َي ُقــو ُل
ِ َحتّـی ٰ �أ َو ِّطـ َـئ لِ َم َل ُكـ
!ًض َو َي ْم َل� أهــا ِق ْســطا
َ ـوت َر ِّبــي َو لَـ ُه الْ َج َّنـ ُة؟! �إِ َّن َم َل ُكـ
َ ـوت َر ِّبــي ُي ْص ِلـ ُـح ا ْل� أ ْر
Тарҷумаи гуфтор:
Валид ибни Маҳмуди Саҷистонӣ моро хабар дод, гуфт:
Мансур худро бар аҳли сарзаминҳо арза мекунад ва мефармояд:
Оё марде нест ки манро ба сӯӣ қавми худ бибарад?! Зеро ин
ду қавм манро монеъ шуданд аз инки ба амри Парвардигорам
қиём кунам! Ва шунидам ки мефармояд: Чи касе манро ҷой
медиҳад то барои малакути Парвардигорам заминасозӣ кунам
ва барои ӯ биҳиш бошад?! Бегумон малакути Парвардигорам
заминро ислоҳ мекунад ва аз адолат пур мегардонад!
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Ақойид; Шинохти халифаи Худованд дар замин; Шуъуни Мансур ва даъвати ӯ

ِ ـت فــي ُسـ
الص ّرا ِفيـ َـن شــابّاً َح َسـ َـن الْ َو ْج ـ ِه َم ْر ُبــو َع الْقا َم ـ ِة
َّ ـوق
ُ  َر�أ ْيـ: �أخْ َب َرنــا َر ُج ـ ٌل ِمـ ْـن �أ ْه ـ ِل قُ ْن ـدُو َز قــا َل.5
 َمــن ُي ْب ِل ُغ ِنــي َم�أ َمن ـاً َو َي ُكــو ُن لَ ـ ُه الْ َج َّن ـ ُة؟! �ألا َواللّـ ِه:ـث اللِّ ْح َي ـ ِة َق ـ ْد قــا َم َعل ـی ٰ َســري ٍر َو ُینــا ِدي
َّ �أ ْس ـ َو َد الشَّ ـ ْع ِر َكـ
ِ ـاب ِمـ ْـن َبنــي
هاشـ ٍم ُيقــا ُل
ُ لَــو �أ ْب َل ْغ ُت ُمونِيـ ِه لَ َمـ َل� أْ ُت مــا َب ْيـ َـن لا َب َط ْيهــا َعـدْلاً! َف ُق ْلـ
ٌّ  شـ: َمـ ْـن ٰهــذا؟ قــا َل: ٍـت لِ َر ُجــل
!لَ ـ ُه َم ْن ُصــور
Тарҷумаи гуфтор:
Марде аз аҳли Қундуз моро хабар дод, гуфт: Дар бозори
саррофон ҷавонӣ зеборӯ, миёнақомат, сияҳмӯ, бо ришӣ печида
ва анбӯҳро ки бар рӯӣ сарире истодааст ва нидо медиҳад: Кист
ки манро ба ҷои амне бирасонад ва (дар ивази ин кор) барои
ӯ биҳишт бошад?! Огоҳ бошед ки ба Худо савганд манро ба
онҷо намерасонед магар инки миёни ду сарашро аз адолат пур
мекунам! Пас ба марде гуфтам: Ин кист? Гуфт: Ҷавоне аз банӣ
Ҳошим аст ки ба ӯ Мансур мегӯянд!
Шарҳи гуфтор:
Муроди он ҳазрат аз инки миёни ду сари ҷаҳонро аз адолат пур
мекунад, он аст ки заминаи зуҳури Маҳдиро фароҳам мекунад
ва он Ҳазрат миёни ду сари ҷаҳонро аз адолат пур мекунад
ва иллати панҳо хостани он ҳазрат аз мусалмонон ин аст ки
барои раҳбарии комили онон ба сӯӣ Маҳдӣ, чорае аз зуҳур
надорад ва барои зуҳур ба озодӣ ва амнияти кофӣ ниёзманд
аст; Чароки агар ба маҳзи зоҳир шудан барои онон, тавассути
золимон дастгир ё кушта шавад, мумкин аст наҳзати мубораки
ӯ ақим монад ва умеди мустазъафони ҷаҳон ноумед шавад. Аз
ин рӯ, ҳар мусалмоне ки метавонад бо интиқоли он ҳазрат ба
сарзамин ё қавми худ ва ё посдорӣ аз ӯ дар пиромунаш, дар
таъмини амният ва озодии ӯ саҳмеро эйфо кунад мукаллаф
аст ки вориди майдон шавад ва подоши ин вурудаш ба майдо,
ҳаргоҳ мунҷар ба таъмини амният ва озодии он ҳазрат шавад,
биҳишт хоҳад буд ин шоъ Аллоҳ.
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* Лутфан бар рӯӣ линки мавриди назари худ клик кунед.

Линки матлаби
боло
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