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Аҳком; Макосиб ва машоғули ҳаром/ Масоъили мустаҳдиса

بسم اهلل الرمحن الرحمی
Ҳафт гуфтор аз он ҳазрат дар бораи ҳурмати истеъмоли
маводди мухаддир ва духонӣ ва хариду фурӯши онҳо
ِ ْ َسـ ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصــو َر ال: قــا َل، �أخْ َب َرنــا �أ ُبــو َزكَریّــا �أ ْح َمـ ُد ْبـ ُن َع ْبـ ِد ال َّر ْح ٰمــنِ الطّالِقانـ ُّـي. 1
ـمي الْخُ راســانِ َّي
َّ هاشـ
 مــا كا َن َر ُســو ُل اللّـ ِه َصلَّــی اللّـ ُه َع َل ْی ـ ِه َو �آلِـ ِه َو َس ـلَّ َم َیشْ ـ َـر ُب تِ ْریــاكاً �أ ْو َی َت َعلَّـ ُق َت ِمی َم ـ ًة �أ ْو َی ُقــو ُل الشِّ ـ ْع َر:َی ُقــو ُل
!ِمـ ْـن ِق َبـ ِل نَ ْف ِسـ ِه
Тарҷумаи гуфтор:
Абу Закариё Аҳмад ибни Абдурраҳмони Толиқонӣ моро
хабар дод, гуфт: Шунидам ҳазрати Мансури Ҳошимии
Хуросонӣ мефармояд: Расули Худо саллаллоҳу алайҳи ва
олиҳи ва саллам ҳаргиз тарёк истеъмол намекард ва назарбанд
намебаст ва аз назди худ шеър намесуруд!
ِ ْ �أخْ َب َرنَــا الْ َح َسـ ُن ْبـ ُن ال. 2
ِ  َسـ�ألْ ُت ُه َعــنِ ال ِّت ْریـ: قــا َل،قاسـ ِم ال ِّط ْهرانِـ ُّـي
 �إنَّـ ُه كَالْخَ ْمـ ِر َو الْ َم ْی ِسـ ِر ِفي ِه َمــا:ـاك َفقــا َل
 �إِ َّن ِمـ َـن الْ ُفقَهــا ِء َمـ ْـن:ـت
ِ �إِ ْثـ ٌم َك ِبيـ ٌر َو َم َن ِافـ ُع لِل َّنــا
ْ  َف،س َو �إِ ْث ُم ُه َمــا �أ ْك َبـ ُـر ِمـ ْـن نَ ْف ِع ِه َمــا
ُ اج َت ِن ُبــو ُه لَ َعلَّ ُكـ ْم تُ ْف ِل ُحــونَ! قُ ْلـ
!ـاء �إِلّا رِجــا ٌل ِمـ َـن النّــاسِ؟
ُ  مــاذا تُرِیـ ُد ِمـ َـن الْ ُفقَهــا ِء؟! َو َهــلِ الْ ُفقَهـ:َی ْسـ َت ْع ِملُ ُه! قــا َل
Тарҷумаи гуфтор:
Ҳасан ибни Қосими Теҳронӣ моро хабар дод, гуфт: Аз
он ҳазрат дар бораи тарёк пурсидам, пас фармуд: Ҳароина
он монанди хамр ва қимор аст ки дар он ду гуноҳӣ бузург
ва манофеъӣ барои мардум аст ва гуноҳи он ду аз нафъи он
ду бузургтар аст, пас аз он иҷтиноб кунед, бошад ки растгор
шавед! Гуфтам: Аз фуқаҳо касоне ҳастанд ки онро истеъмол
мекунанд! Фармуд: Аз фуқаҳо чи мехоҳӣ?! Оё фуқаҳо ҷуз
шуморе аз мардум ҳастанд?!
ٍ  �أخْ َب َرنــا َع ْب ـ ُد اللّـ ِه ْب ـ ُن َح ِبیـ. 3
 ٰذا َك ِمـ ْـن �إِخْ وانِهــا: َس ـ�ألْ ُت الْ َم ْن ُصــو َر َعــنِ الْ َب ْنـ ِـج َفقــا َل: قــا َل،ـب ال َّط َب ـ ِر ُّي
 َق َّبـ َـح اللّـ ُه �إِمــا َم َقـ ْو ٍم َقـ ْد فُ ِتـ َـن:ـت
ُ  َمـ ْـن �أخَ ـ َذ ِســیجاراً َف َقـ ْد �أخَ ـ َذ َج ْمـ َـر ًة ِمـ َـن النّــارِ! قُ ْلـ: َی ْع ِنــي الْخَ ْمـ َـر! ثـ ّم قــا َل! َد ْع َع ْنــكَ ٰهــذا:بِا ْل�أنابِیــب! َف َت�أ َّم ـ َل َق ِلیــلا ً ثُ ـ َّم قــا َل
Тарҷумаи гуфтор:
Абдуллоҳ ибни Ҳабиби Табарӣ моро хабар дод, гуфт: Аз
ҳазрати Мансур дар бораи ҳашиш пурсидам, пас фармуд: Ин
аз бародарони он –яъне хамр– аст! Сипас фармуд: Ҳар кас
сигоре дар даст бигирад, ҳароина ахгаре аз оташи (ҷаҳаннам)
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ро дар даст гирифтааст! Гуфтам: Худованд зишт кунад имоми
қавмеро ки шифтаи пипҳост! Он ҳазрат андаке таъаммул кард
ва сипас фармуд: Ин (мавзӯ) ро во гузор!
ِ  ال َّتد ِْخیـ ُن لَـ َّذ ُة �أ ْصحـ: َسـ ِم ْع ُت خَ ْیـ َـر َمـ ْـن َر�أ ْی ُتـ ُه َی ُقــو ُل: قــا َل،السـ َم ْر َق ْن ِد ُّي
ـاب النّــا ِر
َّ  �أخْ َب َرنــا �أ ُبــو �إِ ْبرا ِهیـ َم. 4
!الســیجا َر
َّ َِو َسـ ِم ْع ُت ُه َی ْنهـی ٰ َعــن
َ الصــلا ِة خَ ْلـ
ِّ ـف َمـ ْـن َی ْسـ َت ْع ِم ُل
Тарҷумаи гуфтор:
Абу Иброҳими Самарқандӣ моро хабар дод, гуфт: Аз беҳтарин
касе ки дидаам шунидам ки мефармояд: Дуд кардан, лаззати
аҳли дӯзах аст ва шунидам ки аз намоз гузоридан пушти сари
касе ки сигор мекашад, наҳй мефармояд!
ِ ـت َمـ َع الْ َم ْن ُصــو ِر َعلـیٰ بـ
ـاب َم ْسـ ِـج ٍد فـ َـر�أی ٰ َر ُجــلا ً ُیدَخِّ ـ ُن
ُ  كُ ْنـ: قــا َل، �أخْ َب َرنــا َع ْبـ ُد الْ َح ِمیـ ِد ْبـ ُن َبخْ ِتیــا َر. 5
ٍ السـ َم ُاء بِدُخَ ـ
ـاس
ْ  َفا ْر َت ِقـ : قــا َل، نَ َعـ ْم: �أ ُی ْع ِج ُبــكَ الدُّخــانُ؟ قــا َل:َفقــا َل لَـ ُه
َّ ـب َيـ ْو َم َت�أْتِــي
َ ـان ُم ِبينٍ  َي ْغشَ ــى ال َّنـ
!ـوب �إِلَ ْیــه
ٌ ۖ َ ٰهـ َذا َعـ َذ
ُ  �أ ْسـ َت ْغ ِف ُر اللّـ َه َو �أتُـ:! َف�ألْ َقــی ال َّر ُجـ ُل ِســیجا َر ُه لَ ّمــا َسـ ِم َع ٰهــذا َو قــا َلاب �ألِيـ ٌم
Тарҷумаи гуфтор:

Абдулҳамид ибни Бахтиёр моро хабар дод, гуфт: Ба ҳамроҳи
Мансур бар дарвозаи масҷиде будем, пас мардеро дид ки
(сигоре дар даст дорад ва) дуд мекунад, пас ба ӯ фармуд: Оё
дудро хуш медорӣ? Гуфт: Бале, фармуд: <<Пас мунтазири рӯзе
бош ки осмон дудӣ ошкор меоварад; Мардумро фаро мегирад,
он азобӣ дарднок аст>> (Духон/ 10 ва 11)! Пас мард чун ин
суханро шунид сигори худро андохт ва гуфт: Аз Худованд
омӯрзиш металабам ва ба сӯӣ Ӯ тавба мекунам!
ِ  َث َمـ ُن الْ َك ْلـ: َسـ ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصــو َر َی ُقــو ُل: قــا َل،السـ َم ْر َق ْن ِد ُّي
ـث بِـ ِه ُسـ ْـح ٌت
ُ ـب الَّـ ِذي ُی ْع َبـ
َّ  �أخْ َب َرنــا �أ ُبــو �إِ ْبرا ِهیـ َم. 6
ِ َو َث َمـ ُن الد
!ُّخان ُسـ ْـح ٌت
Тарҷумаи гуфтор:
Абу Иброҳими Самарқандӣ моро хабар дод, гуфт: Шунидам
ҳазрати Мансур мефармояд: Пули саге ки бо он бозӣ мешавад
ҳаром аст ва пули дуд ҳаром аст!
ِ ـلان َیخْ َت ِصمـ
ِ  تَحا َكـ َم �إِلَ ْیـ ِه َر ُجـ: قــالا،ًـب َو َولیـ ُد ْبـ ُن َم ْح ُمــو ٍد َج ِمیعـا
ٍ  �أخْ َب َرنــا َع ْبـ ُد اللّـ ِه ْبـ ُن َح ِبیـ. 7
ـان َفقــا َل
 مــا َو َه ْب ُتـ ُه لَـ ُه:ـب �أ ْجـ َـر ُه َو غالـیٰ! َفقــا َل ا ْل�آخَ ـ ُـر
ُ جاءنِــي َی ْطلُـ
َ  �إِ َّن ٰهــذا َد َفـ َع �إِلَـ َّـي َح ِشیشـاً َفشَ ـ ِر ْب ُت ُه ثُـ َّم:�أ َح ُد ُهمــا
ْ
ِ َو �إِنَّمــا بِ ْع ُتـ ُه! َفغ
ـب �أ ْجـ َـر ُه؟! لا �أ ْجـ َـر لَـ ُه َو
ُ  �إِ َّن �أ َح َدكُـ ْم لَ َی ْسـ ِقي �أخــا ُه َسـ ّماً لِ َی ْق ُت َلـ ُه ثُـ َّم َی�أتِیـ ِه َی ْطلُـ:ـب َو قــا َل
َ َضـ
!لا كَرا َمـ َة
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Тарҷумаи гуфтор:
Абдуллоҳ ибни Ҳабиб ва Валид ибни Маҳмуд ҳар ду моро
хабар доданд, гуфтанд: Ду мард дар ҳоле ки бо якдигар низоъ
мекарданд, довариро ба назди он ҳазрат оварданд, пас яке аз
он ду гуфт: Ин мард ба ман ҳашише дод ва ман онро истеъмол
кардам, сипас ба назди ман омад ва баҳои онро аз ман талабид
ва қиматашро боло бурд! Марди дигар гуфт: Онро ба ӯ
набахшидам, балки фурухтам! Пас он ҳазрат ба хашм омад ва
фармуд: Ҳароина яке аз шумо ба бародараш самме медиҳад
то ӯро бикушад ва сипас ба назди ӯ меояд ва баҳояшро
металабад?! Баҳойе барои ӯ нест ва арзише надорад!
Шарҳи гуфтор:
Барои огоҳии бештар аз аҳкоми духониёт ва маводди
мухаддир, ба пурсиш ва посухи 93 муроҷиъа кунед.
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* Лутфан бар рӯӣ линки мавриди назари худ клик кунед.

Линки матлаби
боло
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