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بسم اهلل الرمحن الرحمی
Ҳашт гуфтор аз он ҳазрат дар баёни ҳуҷҷияти суннати
Паёмбар ва некуҳиши касоне ки танҳо Қуръонро ҳуҷҷат
медонанд.
ِ ْ َسـ�ألْ ُت الْ َم ْن ُصــو َر ال: �أخْ َب َرنــا مح ّمـ ُد ْبـ ُن َع ْبـ ِد ال َّرح ٰمــنِ الْ ِهـ َـر ِو ُّي قــا َل. 1
ِ ـاني َعـ ْـن َقـ
ـول اللّـ ِه
َّ ـمي الْخُ راسـ
َّ هاشـ
! �أطی ُعــوا اللّـ َه بِــ�إطا َع ِة ِكتابِـ ِه َو �أطی ُعــوا ال َّر ُســو َل بِــ�إطا َع ِة ُسـ َّن ِت ِه: َفقــا َل،�أ ِطي ُعــوا اللَّـ َه َو�أ ِطي ُعــوا ال َّر ُســو َل :ٰتَعالی
ِ ـاب اللّـ ِه َو لا ُی ِطیـ ُع ُسـ َّن َة ال َّر ُسـ
ٰ ـاب اللّـ ِه َحتّـی
َ  �أ َر�أ ْیـ:ـت
ُ قُ ْلـ
َ  لا َواللّـ ِه لا ُی ِطیـ ُع ِكتـ:ـول؟ قــا َل
َ ـت الَّـ ِذي ُی ِطیـ ُع ِكتـ
ِ ُی ِطیـ َع ُسـ َّن َة ال َّر ُسـ
!ـول َو �إ ْن ُجـ ِد َع �أنْ ُفــه
Тарҷумаи гуфтор:
Муҳаммад ибни Абдурраҳмони Ҳиравӣ моро хабар дод,
гуфт: Аз Мансури Ҳошимии Хуросонӣ дар бораи ин сухани
Худованди баландмартаба пурсидам ки мефармояд: <<Аз
Худованд итоъат кунед ва аз Паёмбар итоъат кунед>>
(Муҳаммад/ 33), фармуд: Аз Худованд бо итоъат аз китоби
Ӯ итоъат кунед ва аз Паёмбар бо итоъат аз суннати ӯ итоъат
кунед! Гуфтам: Касе ки аз китоби Худо итоъат мекунад вале
аз суннати Паёмбар итоъат намекунад чигуна аст? Фармуд: На
ба Худо савганд, аз китоби Худо итоъат намекунад то он гоҳ
ки аз суннати Паёмбар итоъат кунад агарчи бинияшон бурида
шавад!
ِ  َسـ�ألْ ُت الْ َم ْن ُصــو َر َعـ ْـن َقـ: �أخْ َب َرنــا َع ْبـ ُد اللّـ ِه ْبـ ُن ُمح ّمـ ٍد الْ َب ْل ِخـ ُّـي قــا َل. 2
َو�أنْـ َز َل اللَّـ ُه َع َل ْيــك
َ :ٰـول اللّـ ِه تَعالی
!ـت كَمــا نَـ َز َل الْ ُقــر�آن
ْ السـ َّن َة نَ َزلَـ
ُّ السـ َّن ُة َو �إِ َّن
ُّ  ُه َمــا الْ ُقــر�آ ُن َو: َفقــا َل،ـاب َوالْ ِح ْك َمـ َة
َ الْ ِك َتـ
Тарҷумаи гуфтор:
Абдуллоҳ ибни Муҳаммади Балхӣ моро хабар дод, гуфт:
Аз Мансур дар бораи ин сухани Худованди баландмартаба
пурсидам ки мефармояд: <<Ва Худованд бар ту китоб ва
ҳикматро нозил кард>> (Нисоъ/ 113), фармуд: Он ду Қуръон
ва суннатанд ва ҳароина суннат нозил шуд ҳамон гуна ки
Қуръон нозил шуд!
ِ  َس ـ�ألْ ُت الْ َم ْن ُصــو َر َعـ ْـن َقـ:داوو َد الْفَیض�آبــاد ُّي قــا َل
الَّ ِذيـ َـن َك َّذ ُبــوا :ٰـول اللّ ـ ِه تَعالی
ُ  �أخْ َب َرنــا َعلـ ُّـي ْب ـ ُن. 3
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ِ
ْ
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ٰ
َ
ّ
ِ  مــا ه ـذا ال ـذي �أ ْر َس ـ َل الل ـ ُه بِ ـه ُر ُس ـ َل ُه َب ْع ـ َد الكتـَف َي ْع َل ُمون
ِ بِالْ ِك َتـ
!ـاب؟
َ ـاب َوبِ َمــا �أ ْر َس ـ ْل َنا بِ ـ ِه ُر ُس ـ َل َنا ۖ َف َس ـ ْو
ـاب
َ :ٰ«السـ َّنة»! �أمــا َسـ ِم ْع َت َقولَـ ُه تَعالی
ُّ  ُهـ َو الْ ِح ْك َمـ ُة الَّ ِتــي �آتا ُهـ ْم َو �أنْ ُتـ ْم َتقُولُــو َن لَ َهــا:قــا َل
َ و ُي َعلِّ ُم ُهـ ُم الْ ِك َتـ
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! َمـ ْـن َك ـ َّذ َب بِالْ ِح ْك َم ـ ِة َف َق ـ ْد َك ـ َّذ َب بِالْ ِكتــاب:؟! ثُ ـ َّم قــا َلَوالْ ِح ْك َم ـ َة
Тарҷумаи гуфтор:
Алӣ ибни Доввуди Файзободӣ моро хабар дод, гуфт: Аз
Мансур дар бораи ин сухани Худованди баландмартаба
пурсидам ки мефармояд: <<Касоне ки китобро ва чизеро
ки Паёмбаронамонро бо он фиристодем такзиб карданд
ба зудӣ хоҳанд донист>> (Ғофир/ 70) ин чизе ки Худованд
Паёмбаронашро баъд аз китоб бо он фиристод чист? Фармуд:
Он ҳикмате аст ки ба онон дод ва шумо ба он <<Суннат>>
мегӯяд! Оё сухани Худованди баландмартабаро нашунидаи
ки мефармояд: <<Ва ононро китоб ва ҳикмат меомӯзад>>
(Ҷумъа/ 2)?! Сипас фармуд: Ҳар кас ҳикматро такзиб кунад
китобро такзиб кардааст!
ِ  �أخْ َب َرنــا. 4
ً لا �ألْ ِف َيـ َّن �أ َح َدكُـ ْم ُم َّت ِكئـا: َسـ ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصــو َر َی ُقــو ُل لِ� أ ْصحابِـ ِه:هاشـ ُم ْبـ ُن ُع َب ْیـ ٍد الْخُ َج ْنـ ِد ُّي قــا َل
ِ َعلـىٰ �أرِي َك ِتـ ِه َي�أتيـ ِه �أ ْمـ ٌر ِمـ ْـن َر ُسـ
ِ  مــا ٰهــذا ِفــي ِكتـ:ـول اللّـ ِه َصلَّــی اللّـ ُه َع َل ْیـ ِه َو �آلِـ ِه َو َسـلَّ َم �أو ن َْهـ ٌـي َف َي ُقــو ُل
ـاب
:ـاب! َف� ِآم ُنــوا بِالْ ِح ْك َمـ ِة َك ٰمــا �آ َم ْن ُتـ ْم بِالْ ِكتــاب! ثُـ َّم قــا َل
َ اللّـ ِه! �ألا �إِ َّن اللّـ َه �آتـی ٰ َر ُســولَ ُه الْ ِح ْك َمـ َة َك ٰمــا �آتــا ُه الْ ِكتـ
!مــا تَوا َتـ َـر َعـ ْـن َر ُســول اللّـ ِه َصلَّــی اللّـ ُه َع َل ْیـ ِه َو �آلِـ ِه َو َسـلَّ َم َف ُهـ َو ِح ْك َمـ ٌة َو مــا َت َو َّحـ َد َع ْنـ ُه َف َقــو ٌل ِمـ َـن ا ْل� أ ْقــوال
Тарҷумаи гуфтор:

Ҳошим ибни Убайди Хуҷандӣ моро хабар дод, гуфт: Шунидам
Мансур ба ёрони худ мефармояд: Аҳаде аз шуморо наёбам
ки бар тахти худ ламидааст, пас амре ё наҳйе аз Паёмбари
Худо саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам ба ӯ мерасад, пас
мегӯяд: Ин дар китоби Худо нест! Огоҳ бошед ки Худованд ба
Паёмбари худ ҳикмат дод ҳамон тавр ки ба ӯ китоб дод! Пас
ба ҳикмат имон оваред ҳамон тавр ки ба китоб имон овардед!
Сипас фармуд: Ҳар чизе ки аз Паёмбари Худо саллаллоҳу
алайҳи ва олиҳи ва саллам тавотур ёфта, он ҳикмат аст ва ҳар
чизе ки аз ӯ (бо хабари) воҳид расида, сухане аз суханҳост!
 �إِ َّن اللّـ َه َج َعـ َل ِفــي َر ُســولِ ِه ُروحـاً ِمـ ْـن: َسـ ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصــو َر َی ُقــو ُل:السـ َم ْر َق ْن ِد ُّي قــا َل
َّ  �أخْ َب َرنــا �أبــو �إبراهیـ َم. 5
 َف َمـ ْـن �أتــا ُه شَ ـ ْـي ٌء، َمــا �آتَاكُـ ُم ال َّر ُســو ُل َفخُ ـ ُذو ُه َو َمــا ن ََهاكُـ ْم َع ْنـ ُه َفانْ َت ُهــوا :ِع ْنـ ِد ِه ُی َسـ ِّد ُد ُه َو َی ْف َتـ ُـح َع َل ْیـ ِه ثُـ َّم قا َل
ِ ِمـ َـن ال َّر ُسـ
!ـول َف�أ ْی َق َنـ ُه َف ْل ُی ِط ْعـ ُه َف إِ�نَّـ ُه ِم ّمــا �أنْـ َز َل اللّـ ُه
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Тарҷумаи гуфтор:
Абу Иброҳими Самарқандӣ моро хабар дод, гуфт: Шунидам
Мансур мефармояд: Ҳароина Худованд дар Паёмбараш руҳе
аз назди худ қарор до ки ӯро рост дорад ва ба ӯ бирасонад он
гоҳ фармуд: <<Ҳар чи Паёмбар ба шумо дод ахз кунед ва ҳар
чи шуморо аз он наҳй кард вогузоред>> (Ҳашр/ 7), пас ҳар кас
чизе аз Паёмбар барои ӯ омад ва ба он яқин ёфт, аз он итоъат
кунад; Зеро он чизе аст ки Худованд нозил кардааст!
ِ َسـ ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصــو َر َی ُقــو ُل لِ� أ ْح َمـ َد ْبــنِ َع ْبـ ِد ال َّر ْح ٰمــن:عیســی ْبـ ُن َع ْبـ ِد الْ َحمیـ ِد الْ ُجو َزجانـ ُّـي قــا َل
َ  �أخْ َب َرنــا. 6
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ـت ال َّر ُجـ َل بِ ُسـ َّنة ُم َتواتـ َـرة َعـ ْـن َر ُســول اللّـه َصلَّــی اللّـ ُه َع َل ْیـه َو �آلـه َو َسـلَّ َم َفقــا َل
َ  یــا �أحمـدُ! �إذا َح َّد ْثـ:الطّالقانـ ِّـي
!ً َد ْعنــا ِمـ ْـن ٰهـ ِذ ِه َو �آتِنــا �آیـ ًة ِمـ َـن الْ ُقــر� ِآن َفا ْع َلـ ْم �أنَّـ ُه ُمنا ِفـ ٌق لا َی ْر ِجـ ُع �إلـیٰ خَ ْیـ ٍر �أ َبــدا: َلَــك
Тарҷумаи гуфтор:
Исо ибни Абдулҳамиди Ҷавузҷонӣ моро хабар дод, гуфт:
Шунидам ҳазрати Мансур ба Аҳмад ибни Абдурраҳмони
Толиқонӣ мефармояд: Эй Аҳмад! Ҳаргоҳ касеро ба суннатӣ
мутавотир аз Расули Худо саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва
саллам ҳадис кардӣ, пас ба ту гуфт: Моро аз ин вогузор ва
бароямон оёте аз Қуръон биёвар, бидон ӯ мунофиқе аст ки
ҳаргиз ба сӯӣ хайр боз намегардад!
ِ  َس ـ�ألْ ُت الْ َم ْن ُصــو َر َعـ ْـن َقـ:الســلا ِم ْب ـ ُن َع ْب ـ ِد الْ َق ُّیــو ِم قــا َل
و�إِ َذا ِقي ـ َل لَ ُه ـ ْم
َ :ٰـول اللّـ ِه تَعال ـی
َّ  �أخْ َب َرنــا َع ْب ـ ُد. 7
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 �إذا قیـ َل ل ُهـ ْم تَعالــوا: قــا َل،ـت ال ُم َنافقيـ َـن َي ُصـدُّو َن َع ْنــكَ ُصـدُو ًدا
َ َت َعالَـ ْوا �إِلَـى ٰ َمــا �أنْـ َز َل اللَّـ ُه َو�إِلــى ال َّر ُســول َر�أ ْيـ
ِ ـت الْ ُم
ِ نافقیـ َـن َی ُصـدُّو َن َعـ ْـن ُسـ َّن ِة ال َّر ُسـ
ِ ـاب اللّـ ِه َو �إلـیٰ ُسـ َّن ِة ال َّر ُسـ
ِ �إلـیٰ ِكتـ
 َح ْسـ ُـبنا:َـول ُصـدُوداً َیقُولُــون
َ ـول َر�أ ْیـ
!ـاب اللّــه
ُ ِكتـ
Тарҷумаи гуфтор:
Абдуссалом ибни Абдулқайюм моро хабар дод, гуфт: Аз
Мансур дар бораи ин сухани Худованди баландмартаба
пурсидам ки мефармояд: <<Ва чун ба онон гуфта мешавад
биёйед ба сӯӣ чизе ки Худованд нозил кард ва ба сӯӣ Паёмбар,
мунофиқонро мебинӣ ки аз ту ба сахтӣ боз медоранд>> (Нисоъ/
61), фармуд: Чун ба онон гуфта мешавад ки биёйед ба сӯӣ
китоби Худованд ва ба сӯӣ суннати Паёмбар, мунофиқонро
мебинӣ ки аз суннати Паёмбар ба сахтӣ боз медоранд; Мегӯянд
китоби Худованд моро бас аст!
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� . 8أخْ َب َرنــا ذا ِكـ ُـر ْبـ ُن َم ْعـ ٍ
ـت ِفــدا َك� ،إِنَّ ُهـ ْم َیقُولُــونَ :مــا بــا ُل
ـت لِ ْل َم ْن ُصــورُِ :ج ِع ْلـ ُ
ـاني قــا َل :قُ ْلـ ُ
ـروف ا ْلخُ راسـ ُّ
ِ
ـاب اللّـ ِه ْاسـ ُم ُه؟! َفغ ِ
ـس فــي ِكتـ ِ
ـب َفقــا َلَ :ك ـ َذ َب ال َّنوكـیٰ! �ألَـ ْم َی ْع َل ُمــوا �أ َّن
َضـ َ
صاح ِب ُكـ ْم َی ْد ُعــو �إل ـیٰ َر ُجــلٍ لَ ْیـ َ
الص ـلَاةََ و لَ ـ ْم َی ُق ـ ْل لَ ُه ـ ْم :ا ْث َن ْیــنِ و لا �أ ْر َبع ـاً و لا ثَلاث ـاً َحتّ ـی ٰ َب َّیـ َـن لَ ُه ـ ْم
اللّـ َه قــا َل لَ ُه ـ ْم فــي ِكتابِ ِه� :أ ِقي ُمــوا َّ
و�آ ُتــوا الـ َّزكَاةََ و لَـ ْم َی ُقـ ْل لَ ُهـ ْمِ :فــي ِم َئ َت ْیــنِ خَ ْم َسـ ُة َدرا ِهـ َم َحتّـیٰ َب َّیـ َـن لَ ُهـ ْم
َر ُســولُ ُه َو قــا َل لَ ُهـ ْم فــي ِكتابِ ِهَ :
س ِحـ ُّـج الْ َب ْيـ ِ
ـتَ و لَ ـ ْم َی ُق ـ ْل لَ ُه ـ ْم :بِالْ َب ْیـ ِ
الصفــا
ولِلَّـ ِه َع َلــى ال َّنــا ِ
ـت َس ـ ْبعاً َو بِ َّ
َر ُســولُ ُه َو قــا َل لَ ُه ـ ْم ِفــي ِكتابِ ِهَ :
ٰ
و َع ـ َد اللَّ ـ ُه الَّ ِذيـ َـن �آ َم ُنــوا ِم ْن ُك ـ ْم
َو الْ َم ـ ْر َو ِة َس ـ ْبعاً َحتّ ـی ٰ َب َّیـ َـن لَ ُه ـ ْم َر ُســولُ ُه؟! َف َكذلِــكَ قــا َل لَ ُه ـ ْم فــي ِكتابِ ِهَ :
الصالِ َحـ ِ
ف الَّ ِذيـ َـن ِمـ ْـن َق ْب ِل ِهـ ْم َولَ ُي َم ِّك َنـ َّن لَ ُهـ ْم ِدي َن ُهـ ُم الَّـ ِذي
ـات لَ َي ْسـ َتخْ ِل َف َّن ُه ْم ِفــي ا ْل� أ ْر ِ
َو َع ِملُــوا َّ
ض َك َمــا ْاسـ َتخْ َل َ
ا ْرت ََض ـىٰ لَ ُه ـ ْم َولَ ُي َب ِّدلَ َّن ُه ـ ْم ِمـ ْـن َب ْع ـ ِد خَ ْو ِف ِه ـ ْم �أ ْم ًنــا َۚ و لَ ـ ْم َی ُق ـ ْل لَ ُه ـ ْم :بِ�إمــا ٍم عــا ِد ٍل ِمـ ْـن ُولْ ـ ِد ِ
فاط َم ـ َة ُیقــا ُل لَ ـ ُه
الْ َم ْهـ ِد ُّي َحتّـی ٰ َب َّیـ َـن لَ ُهـ ْم َر ُســولُ ُه! ثُـ َّم قــا َلَ :مــنِ ْاسـ َتغْنی ٰ بِ ِكتـ ِ
ـاب اللّـ ِه َعـ ْـن ُسـ َّن ِة َر ُســولِ ِه َف َقـ ْد َفـ َّرقَ َب ْیـ َـن اللّـ ِه َو
َر ُســولِ ِه َو َمـ ْـن َفـ َّرقَ َب ْیـ َـن اللّـ ِه َو َر ُســولِ ِه َف ُهـ َو كا ِفـ ٌر َح ّقـاً َو ٰذلِــكَ َقــو ُل اللّـ ِه تَعالـیٰ� :إِ َّن الَّ ِذيـ َـن َي ْك ُفـ ُـرو َن بِاللَّـ ِه
ض َو ُيرِيـدُو َن �أ ْن َي َّت ِخـ ُذوا َب ْيـ َـن
ض َونَ ْك ُفـ ُـر بِ َب ْعـ ٍ
َو ُر ُسـ ِل ِه َو ُيرِيـدُو َن �أ ْن ُي َف ِّرقُــوا َب ْيـ َـن اللَّـ ِه َو ُر ُسـ ِل ِه َو َيقُولُــو َن نُ ْؤ ِمـ ُن بِ َب ْعـ ٍ
ـتَ :و مــا ُیرِی ـدُو َن ِمـ ْـن
َ ٰذلِــكَ َس ـ ِبيلًا  � أولَ ٰ ِئكَ ُه ـ ُم الْ َكا ِفـ ُـرو َن َح ًّقــا ۚ َو�أ ْع َت ْدنَــا لِ ْل َكا ِفرِيـ َـن َع َذا ًبــا ُم ِهي ًنــا! قُ ْلـ ُ
جاء ُهـ ْم َعـ ْـن
َقولِ ِه ْم :نُؤ ِْمـ ُن بِ َب ْعـ ٍ
جاء ُهـ ْم َعــنِ اللّـ ِه َو َی ْك ُفـ ُـرو َن بِمــا َ
ض َونَ ْك ُفـ ُـر بِ َب ْعـضٍ؟! قــا َلُ :یؤ ِْم ُنــو َن بِمــا َ
ُر ُسـ ِله!
Тарҷумаи гуфтор:

Зокир ибни Маъруфи Хуросонӣ моро хабар дод, гуфт: Ба
ҳазрати Мансур арз кардам: Фидоят шавам, онҳо мегӯянд:
Соҳиби шуморо чи мешавад ки ба сӯӣ марде даъват мекунад
ки номи ӯ дар китоби Худованд наёмадааст?! Пас он ҳазрат ба
ғазаб омад ва фармуд: Дурӯғ гуфтанд аҳмақҳо! Оё надонистанд
ки Худованд дар китоби худ ба онҳо фармуд: <<Намозро бар
по доред>> (Бақара/ 110) ва нафармуд: Ду ё чаҳор ё се (ракат),
то он гоҳ ки Паёмбараш барои онҳо табйин намуд ва дар
китоби худ ба онҳо фармуд: <<Ва закот бидиҳед>> (Бақара/
110) ва нафармуд: Дар дусад (дирҳам) панҷ дирҳам, то он гоҳ
ки Паёмбараш барои онҳо табйин намуд ва дар китоб ба онҳо
фармуд: <<Ва барои Худованд бар ӯҳдаи мардум ҳаҷҷи хона
аст>> (Оли Имрон/ 97) ва нафармуд: Гирди хона ҳафт бор ва
миёни Сафо ва Марва ҳафт бор, то он гоҳ ки Паёмбараш барои
онҳо табйин намуд?! Пас бадин сон дар китоби худ ба онҳо
фармуд: <<Худованд ба касоне аз шумо ки имон оварданд ва
корҳои шойиста карданд ваъда дода ки дар оянда ҳатман ононро
дар замин халифа мегардонад ҳамон тавр ки гузаштагони
ононро халифа сохт ва ҳатман динашонро ки барояшон
писандид, барояшон ба мекнат мерасонад ва ҳатман пас аз
тарсашон ононро амният мебахшад>> (Нур/ 55) ва нафармуд:
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Бо имомӣ одил аз фарзандони Фотима ки ба ӯ Маҳдӣ гуфта
мешавад то он гоҳ ки Паёмбараш барои онҳо табйин намуд!
Сипас он ҳазрат фармуд: Ҳар кас худро бо китоби Худованд аз
суннати Паёмбарш бениёз шуморад ҳароина миёни Худованд
ва Паёмбараш ҷудойи андоха ва ҳар кас миёни Худованд ва
Паёмбараш ҷудойи андозад, ба ростӣ кофир аст ва ин сухани
Худованди баландмартаба аст ки фармудааст: <<Ҳароина
касоне ки ба Худованд ва Паёмбаронаш куфр меварзанд
ва мехоҳанд ки миёни Худованд ва Паёмбаронаш ҷудойи
бияндозанд ва мегӯянд ки ба яке имон меоварам ва ба дигарӣ
кофир мешавам ва мехоҳанд ки миёни он ду роҳе пеш гиранд;
Онон ба ростӣ ки кофиронанд ва мо барои кофирон азобе хор
кунанда фароҳам сохтаем>> (Нисоъ/ 150 ва 151)! Арз кардам:
Манзури онон аз ин сухан ки <<Ба яке имон меоварем ва
ба дигарӣ кофир мешавем>> чист?! Фармуд: Ба чизе ки аз
Худованд ба онон расидааст имон меоваранд ва ба чизе ки аз
Паёмбаронаш ба онон расидааст кофир мешаванд!
Шарҳи гуфтор:
Худованд ин роҳнамои бузурги Илоҳиро барои мусалмонон
ҳифз кунад ки бадин сон исломи холис ва комилро барканр
аз ҳар зиёдат ва нуқсоне ба онон таълим медиҳад ва бидуни
ҳеҷ иддаъо ва чашмдоште чашмаҳои зулоли маърифатро дар
миёнашон ҷорӣ месозад, то замина барои таҳаққуқи ваъдаи
Худованд ва зуҳури халифаи Ӯ дар замин фароҳам шавад,
агарчи мунофиқон бовар надоранд. Онон ки нуктасанҷ ва
суханшиносанд дар ин ҳикматҳои ноб биандешанд, бошад
ки баҳраи худро аз онҳо бигиранд ва дарёбанд ки дар ин
рӯзгори ҳирмон ва ҳайрат, Худованд чи неъмати бузургеро
ба онон арзонӣ дошта ва чи роҳнамои бузургеро барояшон
берун овардааст ва ситойиш барои Худованд Парвардигори
ҷаҳониён аст.

Пойгоҳи иттилоърасонии дафтари ҳифз ва нашри осори Мансури Ҳошимии Хуросонӣ ҳафизаҳуллоҳ таъоло

* Лутфан бар рӯӣ линки мавриди назари худ клик кунед.
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