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بسم اهلل الرمحن الرحمی
Ду гуфтори шигифт аз он ҳазрат дар муъаррифии
Зулқарнайн ва яъҷуҷу маъҷуҷ ки аз ҳикматҳои хосси он
ҳазрат аст.
الصالِـ ِـح ِفــي دا ِر ِه َف َو َج ْدتُـ ُه فارِغـاً
ـت ِع ْنـ َد الْ َع ْبـ ِد ّ
� . 1أخْ َب َرنــا �أ ْح َمـ ُد ْبـ ُن َع ْبـ ِد ال َّر ْح ٰمــنِ الطّالِقانِـ ُّـي ،قــال :كُ ْنـ ُ
ـت� :إِ َّن ٰهـ ُؤلا ِء َیخْ َت ِل ُفــو َن ِفــي
ـت �أنَّـ ُه ُی َسـ ِّب ُح َف ُق ْلـ ُ
ـت ِفــدا َك �أ ْسـ ُئلُكَ ؟ َفقــا َل بِ َر�أ ِسـ ِه :نَ َعـ ْم! َف َظ َن ْنـ ُ
ـت لَـ ُهُ :ج ِع ْلـ ُ
َف ُق ْلـ ُ
ـت ِفــدا َك� -أ ْن تُخْ ر َِج ُه ـ ْم ِفی ـ ِه ِمـ َـن ال ُّظلُمـ ِ
ـات �إِلَــی
ج ِع ْلـ ُـت عالِ ُم ُه ـ ْم َو َس ـ ِّی ُد ُه ْم َف ـ إِ� ْن َر�أ ْیـ َ
ِذي الْ َق ْرنَ ْیــنِ َو �أنْـ َ
ـت ُ
السـ َف َل ِة الْ َمـ َـر َد ِة الْقائِلیـ َـن َع َلــی اللّـ ِه
ـت! َف َم َكـ َ
ال ُّنــو ِر َف َع ْلـ َ
ـث َحتّـیٰ َقضـی ٰ ُسـ ْب َح َت ُه ثُـ َّم قــا َلَ :د ْع ِنــي ِمـ ْـن ٰهـ ُؤلا ِء َّ
بِمــا لا َی ْع َل ُمــونَ! �ألا َت ْع َلـ ُم �أ َّن ٰهـ َذا الْ ِع ْلـ َم َك ْنـ ٌز ِمـ ْـن كُ ُنــو ِز الْ َج َّنـ ِة َه َبـ َ
الســلا ُم ثُـ َّم انْ َت َقـ َل
ـط ِم ْنهــا َمـ َع �آ َد َم َع َل ْیـ ِه َّ
الصالِحیـ َـن ِمـ ْـن ُذ ِّر َّی ِتـ ِه َحتّـیٰ َی ْر ِجـ َع َمـ َع � ِآخ ِر ِهـ ْم �إِلَــی الْ َج َّنـ ِة؟! �أ
الصدِّی ِقیـ َـن َو الشُّ ـ َـهدا ِء َو ّ
ِم ْنـ ُه �إِلَــی ال َّن ِب ِّییـ َـن َو َّ
الص ْبیـ ِ
ـان َو الْ َمجانِیـ َـن َو ال ُم ْد ِمنیـ َـن َع َلــی الْ ُمخَ ـد ِ
ِّرات؟! لا َواللّـ ِه
َف ُتریـ ُد �أ ْن ت َْج َعـ َل ِم ْثـ َل ٰهـ َذا الْ َك ْنـ ِز ِفــي �أ ْیـ ِدي ِّ
ِقین َی ْسـ ُـرقُونَ ُه لِ َیشْ ـ َت ُروا بِـ ِه َث َمنـاً َق ِلیــلا ً َو َی ْسـ َت ِعی ُنوا
ـس ٰهـ ُؤلا ِء بِ َم�أ ُمونِیـ َـن َع َل ْیـ ِه َو لا ِمـ ْـن �أ ْه ِلـ ِه َو �إِ َّن ِفی ِهـ ْم ســار َ
لَ ْیـ َ
ـت َعل ـی ٰ َم ْس ـ�ألَ ِتي َحتّ ـی ٰ َر�أی ٰ
بِ ـ ِه َعل ـی ٰ ُح َجـ ِـج اللّـ ِه َو �أولِیائِـ ِه! َ ف َذ ْر ُه ـ ْم ِفــي َغ ْم َرتِ ِه ـ ْم َح َّت ـى ٰ ِحيــنٍ َ !ف َن َد ْمـ ُ
ٰذلِــكَ ِفــي َو ْج ِهــيَ ،فقــا َل :كا َن الْ َی ُهــو ُد َی ِجـدُو َن َذا الْ َق ْرنَ ْیــنِ ِع ْن َد ُهـ ْم ِفــي ِكتـ ِ
الســلا ُم َف َسـ�ألُوا
ـاب دانیــا َل َع َل ْیـ ِه َّ
و َي ْسـ�ألُونَكَ
َع ْنـ ُه َر ُســو َل اللّـ ِه َصلَّــی اللّـ ُه َع َل ْیـ ِه َو �آلِـ ِه َو َسـلَّ َم لِ َی ْع َل ُمــوا �أ ُیوحـی ٰ �إِلَ ْیـ ِه �أ ْم لا َف�أ َ
وحــی اللّـ ُه �إِلَ ْیـ ِهَ :
ـتَ :و مــا كا َن ِع ْن َد ُهـ ْم ِفــي ِكتـ ِ
ـاب دانِیــا َل؟ قــا َل� :إِ َّن
َعـ ْـن ِذي الْ َق ْرنَ ْيــنِ ۖ قُـ ْل َسـ�أ ْتلُو َع َل ْي ُكـ ْم ِم ْنـ ُه ِذ ْكـ ًـرا !قُ ْلـ ُ
ـان َطويـ ِ
الســلا ُم َر�أی ٰ ِفــي الْ َمنــا ِم ك ََبشـاً لَـ ُه َق ْرنـ ِ
ـلان �أ َح ُد ُهمــا �أ ْطـ َو ُل ِمـ َـن ا ْل�آخَ ـ َـر َو َر�آ ُه َي ْن َطـ ُـح َغ ْربـاً
دانِیــا َل َع َل ْیـ ِه َّ
الســلا ُم بِـ�أ َّن
َو شَ ـ ْرقاً َو شَ ــمالا ً ِمـ ْـن َغ ْيـ ِر �أ ْن َی ْقـ ِد َر َح َيــوا ٌن َعلـىٰ َد ْف ِعـ ِه َحتّـی ٰ َع ُظـ َم شَ ـ�أنُ ُهَ ،ف�أخْ َبـ َـر ُه َج ْب َرئیـ ُل َع َل ْیـ ِه َّ
ـت� :أ ْشـ َـه ُد �أ َّن اللّـ َه َقـ ْد �آتــا َك الْ ِح ْك َمـ َة َو َف ْصـ َل الْ ِخ َطـ ِ
ـاب!
ِس! قُ ْلـ ُ
ـش َذا الْ َق ْرنَ ْيــنِ ُهـ َو َم ِلــكُ مــا ِدي َو فــار َ
الْ َك َبـ َ
�أ َف�أ َح ِّد َث ُهـ ْم َع ْنــكَ بِ ٰهــذا الْ َح ِدیـ ِ
رین!
ـث؟ قــا َلَ :ح ِّد ْث ُهـ ْم بِـ ِه �أ ْر َغـ َم اللّـ ُه �أنُـ َ
ـوف َقــو ٍم ُم ْسـ َت ْك ِب َ
Тарҷумаи гуфтор:
Аҳмад ибни Абдурраҳмони Толиқонӣ моро хабар дод,
гуфт: Назди абди солеҳ дар хонаи он ҳазрат будам, пас ӯро
дар фароғате ёфтам, пас ба ӯ гуфтам: Фидоят шавам, оё аз
ту суъоле бипурсам? Пас бо ишораи сар фармуд: Оре! Пас
дарёфтам ки дар ҳоли зикр аст, пас гуфтам: Инон дар бораи
Зулқарнайн ихтилоф мекунанд ва ту олими онон ва саййиди
онон ҳастӣ, пас агар салоҳ мебинӣ –фидоят шавам– ки ононро
!дар бораи ӯ аз торикӣ ба нур берун оварӣ, ин корро бикун
Он ҳазрат даранге кард то зикрашро ба поён расонд, сипас
фармуд: Манро во гузор аз ин фурумоягони худбузургбин ки
!бар Худованд чизҳойе мебанданд ки ба он илме надоранд
Оё намедонӣ ки ин илм ганҷе аз ганҷҳои Биҳишт аст ки
ба ҳамроҳи Одам алайҳи салом фуруд омад ва сипас ба
Паёмбарон ва сиддиқон ва шаҳидон ва солеҳон аз фарзандони
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ӯ интиқол ёфт то он гоҳ ки ба ҳамроҳи охаринашон ба
Биҳишт бозгардад?! Оё мехоҳӣ ки чунин ганҷеро дар дастони
кӯдакон ва девонагон ва афюниён қарор диҳӣ?! На ба Худо
савганд инон бар он амин шумурда намешаванд ва аз аҳли
он нестанд ва дар миёни онон дуздоне ҳастанд ки онро ба
сирқат мебаранд то ба баҳойи андак бифурушанд ва бар зидди
ҳуҷҷатҳо ва авлиёъи Худованд ба кор гиранд! <<Пас ононро
дар саргардонияшон раҳо кун то замоне>> (Мӯъминун/ 54)!
(Аҳмад мегӯяд:) Пас ман аз пурсиши худ пушаймон шудам
то ҳадде ки эшон онро дар чеҳраам дид, пас фармуд: Яҳудиён
Зулқарнайнро назди худ дар китоби Дониёл алайҳи салом
меёфтанд, пас дар бораи ӯ аз Расули Худо саллаллоҳу алайҳи
ва олиҳи ва саллам пурсиданд то бидонанд ки оё ба ӯ ваҳй
мешавад ё на, пас Худованд ба ӯ вайҳ кард: <<Аз ту дар бораи
Зулқарнайн мепурсан, бигӯ ман бар шумо зикре аз ӯро хоҳам
хонд>> (Каҳф/ 83)! Гуфтам: Назди онон дар китоби Дониёл
чи буд? Фармуд: Дониёл алайҳи салом дар хоб қучеро дид
ки ду шохи баланд дошт ки яке аз он ду баландтар аз дигарӣ
буд ва ӯро дид ки ба ғарб ва шарқ ва шимол шох мезанад
беонки ҷонваре битавонад ҷилави ӯро бигирад то инки кораш
боло гирифт, пас Ҷабраъил алайҳи салом ба ӯ хабар дод ки
он қучи дорои ду шох (Зулқарнайн), подшоҳи Мод ва Форс
аст! Гуфтам: Гувоҳи медиҳам ки Худованд ба ту ҳикмат ва
гуфтори файсала кунанда бахшидааст! Пас оё ин гуфторро
аз ту барои онон ривоят кунам? Фармуд: Барои онон ривоят
кун! Худованд бинии гурӯҳе ки истикбор мекунандро ба хок
бимолад!
ِ  ُر-  َس ـ ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصــو َر: قــا َل،یســی ْب ـ ُن َع ْب ـ ِد الْ َح ِمی ـ ِد الْ ُجو َزجانِــي
 �إِ َّن: َی ُقــو ُل-وحــي ِفــدا ُه
َ  �أخْ َب َرنــا ِع. 2
ُّ
ِ ـوج َق ِبی َلتـ
ِ ـان ِمـ ْـن َقبائِـ ِل الْ ُم ُغـ
ـول كانُــوا ُیغــا ُرو َن َعل ـی ٰ َقــو ٍم
ِ وح الْ ُق ـ ُد
َ س نَ َفـ
َ ـوج َو َم�أ ُجـ
َ ـث فــي ُرو ِعــي �أ َّن َی�أ ُجـ
َ ُر
ِ
ً
َ
الص َد َف ْیــنِ َسـ ّداً َف َمــا
َّ ش َف َبنـی ٰ ل ُهـ ْم َب ْیـ َـن
َ ِس لا َیــكا ُدو َن َی ْف َق ُهــو َن َقـ ْولا َف ْاسـ َتعانُوا َع َل ْی ِهـ ْم بِ ُكــو ُر
َ ِفــي شَ ــمال فــار
الســابِ ِع َف�أ ْق َبلُــوا
ّ ْاسـ َطا ُعوا �أ ْن َي ْظ َهـ ُـرو ُه َو َمــا ْاسـ َت َطا ُعوا لَـ ُه نَ ْق ًبــا َحتّـیٰ �إِذا َف َتـ َـح َسـ ِبی َل ُه ْم َم ِلــكُ خــوا َر ْز َم ِفــي الْ َقـ ْر ِن
ـت �إِ َّن
ِ َالسـ ْیلِ ُی ْف ِس ـدُو َن ِفــي ا ْل� أ ْر
َ ـت َق ـ ْولا ً َع ِظیم ـاً! قُ ْلـ
َ  َواللّـ ِه قُ ْلـ:ـت
ُ ض َو ُهـ ْم ِمـ ْـن كُ ِّل َحـد ٍَب َی ْن ِس ـلُونَ! قُ ْلـ
َّ ك
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
:ـت
ِ  �إِ َّن َو ْعـ َد اللّـه َی�أتــي َف َی ْمضــي َو لٰكـ َّن �أ ْك َثـ َـر النّــا، نَ َعـ ْم:َو ْعـ َد اللّـه �أتـیٰ َف َمضـیٰ؟! قــا َل
ُ س لا َی ْع َل ُمــونَ! قُلـ
ِ
ِ ـوج كانُــوا َق ْومـاً ِمـ َـن الْخَ ـ َز ِر �أ ْو َی ُكونُــو َن ِفــي � ِآخـ ِر ال َّزمـ
 �إِ َّن َق ْومـاً مـ َـن:ـان! قــا َل
َ ـوج َو َم�أ ُجـ
َ �إِنَّ ُهـ ْم َیقُولُــو َن �إِ َّن َی�أ ُجـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
أ
ـس
ِ ـدین فــي ال� ْر
َ ـوج َو َم�أ ُجـ
َ ض َفشُ ـ ِّب ُهوا بِ َی�أ ُجـ
َ الْخَ ـ َز ِر كانُــوا ُم ْف ِسـ
ُ ـوج ل إِ� ْفســاده ْم كَمــا ُیقــا ُل ل َر ُجــلٍ شَ ـرِی ٍر �إِ ْبلیـ
!ـوج
ِ ین ِفــي ا ْل� أ ْر
ُ ـوج َو َم�أ ُجـ
ُ ـوج َو ِفــي كُ ِّل َق ْرنَ ْیــنِ َی�أ ُجـ
ُ ـوج َو َم�أ ُجـ
ُ ض َی�أ ُجـ
َ  َفـ ُك ُّل ُم ْف ِسـ ِد،لِشَ ــرا َرتِ ِه
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Тарҷумаи гуфтор:
Исо ибни Абдулҳамиди Ҷавузҷонӣ моро хабар дод, гуфт:
Шунидам ҳазрати Мансур ки ҷони ман ба фидойи ӯ бод
мефармояд: Ҳароина Руҳул Қуддус ба дилам андохт ки яъҷуҷ
ва маъҷуҷ ду қабила аз қабилаи Муғул буданд ки ба қавме
дар шимоли Форс (Эрони кунунӣ) ки ба сахтӣ метавонистанд
забонеро фаҳм кунанд йӯриш мебаранд, пас онон аз Куруш дар
баробари онҳо кӯмак хостанд, пас ӯ барои онон дар байни ду
кӯҳ садде бано кард ки онҳо натавонистанд аз он боло раванд
ва натавонистанд аз он нақбе бизананд, то он гоҳ ки подшоҳи
Хоразм (Хоразмшоҳ) дар қарни ҳаштум роҳи онҳоро боз кард,
пас монанди сел рӯй оварданд ва дар замин фасод ангехтанд,
дар ҳоле ки аз ҳар баландӣ сарозер мешуданд! Гуфтам: Ба
Худо савганд гуфтори азиме гуфтӣ! Гуфтӣ ки ваъдаи Худованд
(дар Қуръон) омада ва гузаштааст?! Оре, бегумон ваъдаи
Худованд меояд ва мегузарад, дар ҳоле ки бештари мардум
намедонанд! Гуфтам: онҳо мегӯянд ки яъҷуҷ ва маъҷуҷ қавме
аз Хазар буданд ё қавме дар охируззамон хоҳанд буд! Фармуд:
Қавме аз Хазар дар замин фасод меангехтанд, пас ба хотири
фасодашон ба яъҷуҷ ва маъҷуҷ ташбеҳ шуданд, чунонки ба
мардӣ шарур ба хотири шарораташ иблис гуфта мешавад, пас
ҳар фасод кунандае дар замин яъҷуҷ ва маъҷуҷ ҳастанд ва дар
ҳар ду қарн яъҷуҷ ва маъҷуҷе вуҷуд дорад!
Шарҳи гуфтор:
Дидгоҳи он ҳазарт дар бораи яъҷуҷ ва маъҷуҷ муъайяд ба
шавоҳиди Қуръонӣ, ривойи ва торихӣ аст ва маъқултарин ва
воқеъбинонатарин дидгоҳи ироъа шуда дар бораи онон аст ва
сухани он ҳазрат ки фармуд: <<Ҳароина Руҳул Қуддус ба дилам
андохт>> ба маънои нузули вайҳ бар ӯ аз ҷониби Худованд
нест: Зеро возеҳ аст ки ӯ Паёмбар нест ва иддаъои Паёмбарӣ
надорад, бал ба маънои <<Тавфиқи>> ӯ аз ҷониби Худованд
ва <<Фаросати>> ӯ дар нигаристан ба шавоҳиди Қуръонӣ,
ривойи ва торихӣ аст ки Худованд дар борааш фармудааст:
ٍ �إِ َّن ِفــي َ ٰذلِــكَ لَـــ�آ َي1; <<Ҳароина дар он нишонаҳойе барои
ين
َ ات لِ ْل ُم َت َو ِّســ ِم
1 . Ҳиҷр/ 75.
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соҳибони фаросат аст>> Ва Паёмбар саллаллоҳу алайҳи
ва олиҳи ва саллам дар борааш фармудааст: راســ َة الْ ُمؤ ِْمــنِ َف إِ�نَّــ ُه
َ «اتَّقُــوا ِف
» َی ْن ُظ ُــر بِ ُنــو ِر اللّــ ِه1; <<Аз фаросати мъӯмин барҳазар бошед; Чароки
ӯ бо нури Худованд менигарад>>; Фоиғ аз онки <<Илҳом>>
ва <<Ифҳом>> ба дили мӯъмин, лутфӣ шойеъ аз алтофи
Худованд аст; Чунонки рӯшан шудааст: وجــ َّل �إِ َذا �أ َرا َد بِ َع ْبــ ٍد
َ «�إِ َّن اللَّــ َه َعــ َّز
2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
»ـت فــي َقل ِبـه نُك َتـ ًة مـ ْـن نُــو ٍر و َف َتـ َـح َم َســام َع َقل ِبـه َووكَّ َل بِـه َم َلــكاً ُي َسـ ِّد ُد ُه
َ << ; خَ ْيــراً نَ َكـХудованди
аззаваҷал ҳаргоҳ барои бандае хайре бихоҳад, дар дили ӯ
нуктаи нуронӣ меандозад ва гӯшҳои дилашро мегушояд ва
фариштаеро бар ӯ мегуморад ки ӯро рост гардонад>>, то ҷойе
ки аз Абу Абдуллоҳи Содиқ алайҳи салом ривоят шудааст: «�إِنّــا
 َي ُكــو ُن ُم َف َّهمـاً َوالْ ُم َف َّهـ ُم: �أ َو َي ُكــو ُن الْ ُم ْؤ ِمـ ُن ُم َحدَّثـاً؟ قــا َل: َف ِقيـ َل لَـ ُه،ًلا نَ ُعـ ُّد الْ َف ِقيـ َه َف ِقيهـاً َح َّتــى َي ُكــو َن ُم َحدَّثـا
ٌ  ُم َحــد3; <<Мо ҳеҷ фақиҳеро фақиҳ намешуморем то он гоҳ ки
»َّث
муҳаддас бошад (яъне фаришта бо ӯ сухан гӯяд), ба ӯ гуфта шуд:
Оё мӯъмин муҳаддас мешавад? Фармуд: Муфаҳҳим мешавад
(яъне фаришта ба ӯ мефаҳмонад) ва муфаҳҳим муҳаддас аст>>
Ва ин сифате аст ки ровиёни шиъа,4 барои Салмони Форсӣ
ва ровиёни аҳли суннат,5 барои Умар ибни Хаттоб ривоят
кардаанд ва ибни Ҳаҷар дар тавзеҳи он гуфтааст: ،ـف ِفــي َت�أْوِي ِلـ ِه
َ «اخْ ُت ِلـ
ِ الصــا ِد ُق ال َّظـ ِّن َو ُهـ َو َمـ ْـن �ألْ ِقــي ِفــي ُر
وعـ ِه شَ ـ ْـي ٌء
َّ  الْ ُم َحـد َُّث بِالْ َف ْتـ ِـح ُهـ َو ال َّر ُجـ ُل: َقالُــوا، ُم ْل َهـ ٌم َقالَـ ُه ا ْل� أ ْك َثـ ُـر:َف ِقيـ َل
َ
 ُم َكلَّـ ٌم �أ ْي تُ َكلِّ ُم ـ ُه الْ َملَائِ َك ـ ُة بِ َغ ْي ـ ِر ن ُُب ـ َّو ٍة: َو ِقي ـ َل... ِمـ ْـن ِق َب ـ ِل الْ َم ـ َل ِ� أ ا ْل� أ ْع َلــى َف َي ُكــو ُن كَالَّـ ِذي َح َّد َث ـ ُه َغ ْيـ ُـر ُه بِـ ِه
ِ َو َهـ َذا َو َر َد ِمـ ْـن َح ِديـ
:ـف ُي َحـد َُّث؟ َقــا َل
َ  َو َك ْيـ، َيــا َر ُســو َل اللَّـ ِه: ِقيـ َل:ـث �أبِــي َسـ ِعي ٍد الْخُ ـ ْد ِر ِّي َم ْرفُو ًعــا َولَ ْف ُظـ ُه
 َو َي ْح َت ِمـ ُل َر ُّد ُه �إِلَــى الْ َم ْع َنــى ا ْل� أ َّو ِل �أ ْي تُ َكلِّ ُمـ ُه ِفــي نَ ْف ِسـ ِه َو�إِ ْن لَـ ْم َيـ َـر ُم َكلِّ ًمــا... َت َت َكلَّـ ُم الْ َملَائِ َكـ ُة َع َلــى لِ َســانِ ِه
»ِ ِفــي الْ َح ِقي َق ـ ِة َف َي ْر ِج ـ ُع �إِلَــى ا ْل إِ�لْ َهــا ِم َو َف َّسـ َـر ُه ا ْب ـ ُن ال ِّتيــنِ بِال َّت َف ـ ُّرس6; <<Дар бораи маънои он
ихтилоф аст. Гуфта шуда мурод аз он касе аст ки ба ӯ илҳом
мешавад ва ин назари аксар аст ки гуфтаанд: Муҳаддас марде
аст ки гумони ӯ дуруст аст ва аз олами боло чизе ба дилаш
андохта мешавад ва аз ин рӯ, монанди касе аст ки дигарӣ
1 . Сунани Тирмизӣ, ҷ4, с360; Табаронӣ, Ал-Мӯъҷамул Кабир, ҷ8, с102; Абул Шейх, Ал-Амсол,

ҷ1, с77; Ибни Салома, Муснадул Шаҳоб, ҷ1, с387; Барқӣ, Ал-Маҳосин, ҷ1, с131; Саффор,
Басоъирул Дараҷот, с377; Кулайнӣ, Ал-Кофӣ, ҷ1, с218; Ибни Бобувей, Маъониул Ахбор, с350;
Тувсӣ, Ал-Аъмолӣ, с294.

2 . Барқӣ, Ал-Маҳосин, ҷ1, с200; Кулайнӣ, Ал-Кофӣ, ҷ1, с166 ва ҷ2, с214; Тафсирул Аъёшӣ, ҷ1,
с321; Ибни Бобувей, Ал-Тавҳид, с415.

3 . Риҷолул Кашшӣ, ҷ1, с6.
4 . Риҷолул Кашшӣ, ҷ1, с55, 64 ва 72; Саффор, Басоирул Дараҷот, с342; Тувсӣ, Ал-Аъмолӣ, с407.
5 . Саҳиҳул Бухорӣ, ҷ4, с149; Саҳиҳул Муслим, ҷ7, с115.
6 . Фатҳул Борӣ, ҷ7, с40 ва 41.
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онро ба ӯ гуфтааст ... ва гуфта шуда мурод аз он касе аст ки
фариштагон бо ӯ сухан мегӯянд беонки Паёмбар бошад ва ин
дар ҳадиси Абу Саъиди Худрӣ омада бо ин лафз ки гуфта шуд:
Эй Расули Худо! Чигуна бо ӯ сухан гуфта мешавад? Фармуд:
Фариштагон ба забонаш сухан мегӯянд ... ва метавон онро ба
маънои нахуст боз гардонд; Яъне фариштагон дар дилаш бо
ӯ сухан мегӯянд агарчи воқеъан гӯяндаеро намебинад ва ин
ба илҳом боз мегардад ва ибни Тийн онро ба маънои фаросат
донистааст>>, бал ҳақ он аст ки файзи Руҳул Қуддус -кам
ё беш- шомили ҳар мӯъмине мешавад; Чунонки Худованд
ٰ 1
фармудааст: وح ِم ْن ُه
ٍ ـب ِفــي قُلُوبِ ِهـ ُم ا ْل إِ�ي َما َن َو�أ َّي َد ُه ْم بِ ُر
َ ۖ �أولَ ِئــكَ َك َتـ ; <<Онон касоне
ҳастанд ки имонро дар дилҳошон навишта ва ононро бо руҳе аз
ҷонибаш муъайяд сохтааст>>; Хусусан мӯъминоне ки ба сӯӣ
Худованд ва халифааш даъват мекунад; Чунонки ба унвони
намуна ривоят шудааст Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи
ва саллам хитоб ба Ҳассон ибни Собити Ансорӣ фармуд: «�إِ َّن
»ــن َر ُســولِ ِه
ِ وح الْقُــ ُد
َ س لا َیــزا ُل ُی َؤ ِّیــ ُد َك مــا نا َف ْح
ْ ــت َعــنِ اللّــ ِه َو َع
َ << ; ُرҲароина Руҳул
Қуддус ҳамвора туро ёрӣ мекунад модоме ки аз Худованд ва
аз Паёмбараш ҳимоят мекунӣ>> Ва хитоб ба ӯ фармуд: «لا َتــزا ُل
» َس ما ن ََص ْرتَنا بِ ِلســانِك
ِ وح الْ ُق ُد
ِ << ; ُم َؤ َّيداً بِ ُرҲароина муъайяд ба Руҳул Қуддус
ҳастӣ модоме ки моро бо забонат ёрӣ мекунӣ>>2 Ва хитоб ба
ِ «لَـ ْـن َتــزالا تُ َؤ َّیـ
ӯ ва Абдуллоҳ ибни Равоҳа фармуд: س َمــا َذ َب ْب ُت َمــا
ِ وح الْ ُقـ ُد
ِ ـدان بِـ ُـر
» َع َّنــا بِ�ألْ ِســ َن ِت ُكما3; <<Пайвасат тавассути Руҳул Қуддус пуштибонӣ
мешавед модоме ки бо забони худ аз мо дифоъ мекунед>> Ва
Абу Ҷаъфари Боқир алайҳи салом хитоб ба Кумейт бни Зайди
Асадӣ фармуд: «ــت َتقُــو ُل ِفینــا
ِ وح الْقُــ ُد
َ س ما ُد ْم
ِ »لا تَــزا ُل ُم َؤ َّیــداً بِ ُــر4; <<Ҳароина
муъайяд ба Руҳул Қуддус ҳастӣ модоме ки дар бораи мо сухан
мегӯйи>> Ва Алӣ Мӯсарризо алайҳи салом хитоб ба Деъбил
ибни Алии Хазоъӣ фармуд: « ِس َع َلــی لِســانِكَ بِ ٰه َذ ْیــنِ الْ َب ْی َت ْیــن
ِ وح الْقُــ ُد
ُ »نَ َطــ َق ُر5;
<<Руҳул Қуддус ин ду байтро бар забони ту ҷорӣ кард>>, дар
1 . Муҷодила/ 22.
2 . Барои ин мазмун,

бингаред ба: Саҳиҳул Муслим, ҷ7, с165; Сунани Абӣ Довуд, ҷ2, с480;
Сунуни Байҳақӣ, ҷ10, с238; Саҳиҳул ибни Ҳиббон, ҷ16, с97; Таҳовӣ, Шарҳи Маъониюл Осор, ҷ4,
с298; Иддату Муҳаддисин, Ал-Усулул Ситату Ашар, с101; Кулайнӣ, Ал-Кофӣ, ҷ8, с102; Риҷолул
Кашшӣ, ҷ2, с466; Муфид, Ал-Иршод, ҷ1, с177.

3 . Ибни Ҳайюн, Даъоимул Ислом, ҷ2, с323.
4 . Риҷолул Кашшӣ, ҷ2, с467.
5 . Ибни Бобувей, Уюнул Ахборил Ризо, ҷ2, с297; Хазоз, Кифоятул Асар, с276; Ибни Шаҳрошӯб,
Маноқиби олӣ Абӣ Ториб, ҷ3, с450.
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ҳоле ки возеҳ аст ҳеҷ як аз онон Паёмбар набуданд ва иддаъои
Паёмбарӣ надоштанд, балки танҳо даъват кунандагоне ба сӯӣ
Паёмбар ва аҳли байташ буданд ва ин сифате аст ки акнун дар
Мансури Ҳошимии Хуросонӣ ҳафизаҳуллоҳ таъоло мутаҷаллӣ
аст.
Барои хондани шарҳе бар гуфторҳои он ҳазрат дар бораи
Зулқарнайн ва яъҷуҷу маъҷуҷ, ба пурсиш ва посухи 88
муроҷиъа кунед.
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* Лутфан бар рӯӣ линки мавриди назари худ клик кунед.

Линки матлаби
боло

Саҳифаи фесбуки Саҳифаи канали
пойгоҳ
телегроми пойгоҳ

