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بسم اهلل الرمحن الرحمی
Дуъое аз он ҳазрат ки ба ҷавонӣ саргашта ва ҷӯёи ҳидоят
таълим фармуд.
ـت َمـ َع الْ َم ْن ُصــو ِر الْه ِ
ـاني َفدَخَ ـ َل َم ْسـ ِـجداً لِ ُی َصلِّـ َـي
السـ َم ْر َق ْن ِد ُّي قــا َل :كُ ْنـ ُ
�أخْ َب َرنــا �أ ُبــو �إبراهیـ َم َّ
ـمي الْخُ راسـ ِّ
ٰاشـ ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
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ـف َع َل ْیـه َو قــا َل :مــا ُی ْبكیــكَ یــا َع ْبـ َد اللـه؟!
ِفیـ ِه َفــر�أی ٰ شــابّاً َی ْب ِكــي ِفــي زاویـة َو ت َْجـرِي ُد ُمو ُعـ ُه َعلـی ٰ خَ َّد ْیـهَ ،ف َو َقـ َ
�إِ ْن َت ْب ِكــي َع َلــی ال ُّدنْیــا َف إِ�نَّهــا ذا ِه َبـ ٌة َت ْب ِكــي �أو لا َت ْب ِكــي و �إِ ْن َت ْب ِكــي لِ ْل� آ ِخـ َـر ِة َف إ�نَّهــا �آتِ َیـ ٌة َت ْب ِكــي �أو لا َت ْب ِكــي! قــا َل
ـاف �أ ْن �أ ْج َحـ َد َح ّقـاً �أو
ـت رایـ ٌ
ـات َو لا �أ ْدرِي �أیّـاً ِمـ ْـن �أ ٍّي َف�أخـ ُ
ـاب� :إنَّمــا �أ ْب ِكــي لِ َح ْی َرتِــي ِفــي الدِّیــنِ ! َقـ ْد ُر ِف َعـ ْ
الشّ ـ ُّ
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َ
َابَ فمــا
ـاء َو َي ْهـدي �إِل ْيـه َمـ ْـن �أن َ
�أ َصـدِّقَ باطــلا ً َف�أكُــو َن مـ َـن الضّ الیـ َـن! قــا َل ال َمنصــو ُر� :إِ َّن اللَّـ َه ُيضـ ُّل َمـ ْـن َيشَ ـ ُ
ـب كُ ِّل َصــلاةٍ:
ـاء الْ ُم ِنیبیــن؟ قــا َل :قُـ ْل َع ِقـ َ
َی ْم َن ُعــكَ ِمـ ْـن ُدعــا ِء الْ ُم ِنیبیــن؟ قــا َلَ :و مــا ُدعـ ُ
ـوت َو �أ ْحیـیٰ َو َوفِّ ْق ِنــي
»�أللّ ُهـ َّم ْاسـلُ ْك بِـ َـي ال َّطری َقـ َة الْ ُمثْلـی ٰ َو ْاج َع ْل ِنــي َعلـیٰ ِملَّ ِتــكَ �أ ُمـ ُ
�إ َذا ْاش ـ َت َك َل ْت َع َلـ َّـي ا ْل� أ ُمــو ُر لِ� أ ْهداهــا َو �إِ َذا تَشــا َب َه ِت ا ْل� أ ْع ٰمــا ُل لِ� أ ْزكاهــا َو �إذا تَنا َق َضـ ِ
ـت
الْ ِم َلـ ُل لِ� أ ْر ٰضاهــا َو َصـ ِّل َعلـیٰ ُم َح َّمـ ٍد َو � ِآل ُم َح َّمـ ٍد َو �أ ِرنِــي الْ َحـ َّق َح ّقـاً َف�أتَّ ِب َعـ ُه َو الْ ِ
باطـ َل
ِ
ـواي
ـواي بِ َغ ْیـ ِر ُهـدًی ِم ْنــكَ َو ْاج َعـ ْل َهـ َ
باطــلا ً َف�أ ْج َت ِن َبـ ُه و لا ت َْج َع ْلـ ُه َع َلـ َّـي ُم َتشــابِهاً َف�أتَّ ِبـ َع َهـ َ
ـف ِفی ـ ِه ِمـ َـن الْ َح ـ ِّق
ت ََبع ـاً لِطا َع ِتــكَ َو خُ ـ ْذ رِضــا نَ ْف ِســكَ ِمـ ْـن نَ ْف ِســي َو ا ْه ِدنــي لِ َمــا اخْ ُت ِلـ َ
ـاء �إلـی ٰ ِصـ ٍ
ـراط ُم ْسـ َتقیم«!
بِ إِ� ْذنِــكَ � ،إنَّــكَ ت َْهـ ِدي َمـ ْـن تَشـ ُ
ـت لَـ ُه:
ـاب َب ْعـ َد �أ ْشـ ُه ٍر ِفــي َجما َعـ ٍة ِمـ ْـن �أ ْصحابِنــاَ ،ف ُق ْلـ ُ
قــا َل �أ ُبــو �إبراهیـ َمَ :فمــا �أ ْع َج َب ِنــي �إلّا �أنِّــي َر�أ ْیـ ُ
ـت الشّ ـ َّ
ـت :نَ َعـ ْم
ـاء الْ ُم ِنیبیـ َـن! قُ ْلـ ُ
ـت الَّـ ِذي كُ ْنـ َ
�أ َت ْع ِرفُنــي؟ قــا َل :نَ َعـ ْم� ،أنْـ َ
ـت َمـ َع الْ َم ْن ُصــو ِر ِفــي الْ َم ْسـ ِـج ِد �إ ْذ َعلَّ َم ِنــي ُدعـ َ
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ـت َیومـاً فــي ال َم ْسـ ِـجد �أ ْد ُعــو بِـه َف َسـم ْع ُت َر ُج َل ْیــنِ
و مــا َهــدا َك لِ ٰهــذا؟ قــا َلَ :هدانـ َـي اللـ ُه بِذلــكَ الدُّعــاء! كُ ْنـ ُ
ِمـ ْـن َورائِــي َیخْ َت ِصمـ ِ
جاء ُهـ ْم َر ُجـ ٌل َدعا ُهـ ْم �إلـیٰ مح ّمــد عمــر
ـان َف َی ُقــو ُل �أ َح ُد ُهمــا لِ ْل�آخَ ـرِ :مــا �أن َْصـ َ
ـاس! َ
ـف النّـ ُ
جاء ُهـ ْم َر ُجـ ٌل َدعا ُهـ ْم �إلَــی الْ َم ْهـ ِد ِّي
جاء ُهـ ْم َر ُجـ ٌل َدعا ُهـ ْم �إلـی ٰ �أبــي َب ْكـ ٍر الْ َب ْغــدا ِد ِّي َف�أجا ُبــو ُه ثُـ َّم َ
َف�أجا ُبــو ُه ثُـ َّم َ
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ـتَ :مـ ْـن َذا ال ـذي
ـت َع َل ْی ـه َو قُلـ ُ
َف َل ـ ْم ُی ِج ُیبــو ُه! لا َوالل ـه مــا كا َن ذلــكَ بِ إ�نْصــاف! َفا ْر َت َع ـد َْت َفرائصــيَ ،ف�أق َبلـ ُ
ِ
ْ
وجـ ُد ٰهـذاَ
ـاني ُیقــا ُل لَـ ُه الْ َم ْن ُصــو ُر! قُلـ ُ
ـتَ :و �أ ْیـ َـن ُی َ
َد َعــا النّـ َ
ـاس �إلَــی الْ َم ْهـد ِّي َف َلـ ْم ُی ِج ُیبــو ُه؟! قــا َلَ :ر ُجـ ٌل خُ راسـ ٌّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ُّ
ال َّر ُجـ ُل؟ قــا َل :لا �أ ْدرِي و لكـ َّن ُهنــا َر ُجــلا ً مـ ْـن �أ ْصحابِـه َی ُدلــكَ َع َل ْیـه �إ ْن َو َجـ َد فیــكَ خَ ْیــراًَ ،ف َلقی ُتـ ُه َف َدلنــي َع َلــی
ـاء الْ ُم ِنیبیـ َـن َف�أجا َبـ ُه اللّــه!
الْ َم ْن ُصــو ِر َف َع ِل ْمـ ُ
ـت �أنَّـ ُه ُهـ َو الَّـ ِذي َعلَّ َم ِنــي ُدعـ َ
Тарҷумаи гуфтор:
Абу Иброҳими Самарқандӣ моро хабар дод, гуфт: Ба ҳамроҳи
Мансури Ҳошимии Хуросонӣ будам, пас ба масҷиде даромад
то дар он намоз бигзорад, пас ҷавонеро дид ки дар гӯшае
мегиряд ва ашкҳояш бар гунаҳояш сарозер аст, пас наздики
!?ӯ истод ва фармуд: Чи чизе туро мегирёнад эй бандаи Худо
Агар бар дунё гиря мекунӣ, ҳароина он аз байн хоҳад рафт,
чи гиря кунӣ ва чи гиря накунӣ ва агар барои охират мегирйи,
ҳароина он хоҳад омад чи гиря кунӣ ва чи гиря накунӣ! Ҷавон
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гуфт: Барои ҳайрати худ дар динам мегирям! Парчамҳое (дар
ҳар тараф) баланд шудааст ва ман намедонам кадом аз кадом
аст, пас метарсам ки ҳаққеро инкор кунам ё ботилеро тасдиқ
намоям ва аз гумроҳон бошам! Мансур фармуд: <<Бегумон
Худованд ҳар касро ки бихоҳад гумроҳ мекунад ва ҳар кас ки
иноба кунадро ба сӯӣ худ ҳидоят мефармояд>> (Раъд/ 27), пас
чи чизе туро аз дуъои иноба кунандагон боз медорад? Гуфт:
Дуъои иноба кунандагон кадом аст? Фармуд: Ба дунболи ҳар
намоз бигӯ:
<<Худоё! Манро ба беҳтарин тариқ раҳсипор фармо ва
чунонам қарор деҳ ки бар киши ту бимирам ва зиндагӣ
кунам ва манро чун умур бар ман мушкил мешавад
ба дурсттарини онҳо ва чун корҳо бар ман муштабаҳ
мешавад ба покизатарини онҳо ва чун ойинҳо бо
якдигар таноқуз меёбанд ба писандидатарини онҳо
мувафқ кун ва бар Муҳаммад ва оли Муҳаммад дуруд
фирист ва ҳақро ба ман ҳақ бинамо то аз он пайравӣ
кунам ва ботилро ботил (нишонам бидеҳ) то аз он дурӣ
кунам ва онро бар ман муташобеҳ қарор надеҳ ки аз
хоҳиши худам бидуни ҳидояте аз Ту пайравӣ кунам
ва хоҳиш манро тобеъи тоъати худат қарор бидеҳ ва
ризоии худатро аз нафси ман бигир ва манро бо изни
худат ба чизе аз ҳақ ки дар бораи он ихтилоф шудааст
ҳидоят фармо; Чароки Ту ҳар касро бихоҳӣ ба роҳи
рост ҳидоят мефармойи>>!
Абу Иброҳим гуфт: Пас манро шигафтзада накард магар
онки ин ҷавонро чун моҳи баъд дар миёни гурӯҳе аз ёронамон
дидам, пас ба ӯ гуфтам: Оё манро мешиносӣ? Гуфт: Оре, ту
ҳамон ҳастӣ ки ба ҳамроҳи Мансур дар масҷид будӣ ҳангоме ки
дуъои мунибинро ба ман таълим дод! Гуфтам: Оре, чи чизе туро
ба ин ҳидоят кард? Гуфт: Худованд манро бо он дуъо ҳидоят
кард! Рӯзе дар масҷид нишасат будам ва он дуъоро мехондам,
пас шунидам ки ду мард дар пушти сарам бо якдигар гуфтугӯ
мекунанд, пас яке ба дигаре мегӯяд: Мардум инсоф надоданд!
Марде ба наздашон омад ва ононро ба сӯӣ Муҳаммад Умар
даъват кард пас ӯро иҷобат карданд, сипас марде ба наздашон
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омад ва ононро ба сӯӣ Абубакри Бағдодӣ дават кард пас ӯро
иҷобат карданд, сипас марде ба наздашон омад ва ононро ба
сӯӣ Маҳдӣ даъват кард, пас ӯро иҷобат накарданд! На ба Худо
савганд ин инсоф набуд! Пас баданам ба ларза афтод ва ба ӯ
рӯй кардам ва гуфтам: Он кадом мард буд ки мардумро ба сӯӣ
Маҳдӣ даъват кард, пас ӯро иҷобат накарданд?! Гуфт: Мардӣ
Хуросонӣ ки ба ӯ Мансур мегӯянд! Гуфтам: Ин мардро куҷо
метавон ёфт? Гуфт: Намедонам, вале инҷо марде аз асҳоби ӯ
ҳаст ки агар дар ту хайре биёбад туро ба ӯ далолат мекунад, пас
ӯро дидам ва ӯ манро ба Мансур далолат кард, пас дарёфтам ӯ
ҳамон касе аст ки дуъои мунибинро ба ман омӯхта ва Худованд
онро иҷобат кард!
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* Лутфан бар рӯӣ линки мавриди назари худ клик кунед.
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