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بسم اهلل الرمحن الرحمی
Дувоздаҳ гуфтор аз он ҳазрат дар наҳй аз ҷидол ва
мухосима бо мардум дар бораи он ҳазрат ва даъвати онон
ба сӯӣ ин кор
ـت َع َلــی الْ َم ْن ُصــو ِر الْ ِ
ـمي الْخُ راســانِ ِّي َف َسـ ِم ْع ُت ُه َی ُقــو ُل
� . 1أخْ َب َرنــا هاشـ ُم ْبـ ُن ُع َب ْیـ ٍد الخُ َج ْنـ ِد ُّي ،قــالَ :دخَ ْلـ ُ
هاشـ ِّ
ـوب ال ِّرجـ ِ
ـالَ ،فانْ ِبـ ُذو ُه �إلَ ْی ِهـ ْم نَ ْبــذاًَ ،ف َمـ ْـن �أ َقـ َّر
لِ� أ ْصحابِـ ِه� :إنِّــي َواللّـ ِه َل� أ ْع َلـ ُم �أ َّن َح ِدی َث ُكـ ْم ٰهــذا لَ َتشْ ـ َم ِئ ُّز ِم ْنـ ُه قُلُـ ُ
بِـ ِه َفزِیـدُو ُه َو َمـ ْـن �أنْ َكـ َـر َفـ َذ ُرو ُه! �إنَّـ ُه لا ُبـ َّد ِمـ ْـن �أ ْن تَكــو َن فتنـ ٌة َی ْسـق ُُط فیهــا كُ ُّل َض ِلیـ ٍـع و دا ِه َیـ ٍة حتّـیٰ َی ْسـق َُط
فیهــا َمــن َیشُ ـ ُّق الشَّ ـ ْع َر بِشَ ـ ْع َر َت ْینِ  ،حتّـیٰ لا َی ْبقـیٰ �إلّا �أنــا و �أ ْصحابــيَ ،ف َن ْرت َِحـ ُل �إلَــی ال َم ْهـ ِد ّي!
Тарҷумаи гуфтор:
Ҳошим ибни Убайди Хуҷандӣ моро хабар дод, гуфт: Бар
ҳазрати Мансури Ҳошимии Хуросонӣ ворид шудам, пас
шунидам ки ба ёронаш мефармояд: Ҳароина ба Худо савганд
ман медонам ки дилҳои мардумон аз ин гуфтори шумо
танаффур меёбад, пас андаке аз онро ба сӯяшон бияндозед,
пас ҳар кас ба он иқрор намуд барояш бияфзойед ва ҳар кас
онро инкор кард раҳояш кунед! Ҳароина ногузир фитнае хоҳад
буд ки ҳар мутабаҳҳир ва зираке дар он фуру мерезад то ҷойе
ки касе ки як мӯйро ба ду мӯй тақсим мекунад дар он фуру
мерезад, то ҷойе ки ҷуз ман ва ёронам боқӣ намемонем, пас ба
!сӯӣ Маҳдӣ кӯч мекунем
ـت �أ َحــداً �أ ْف َصـ َـح ِمـ َـن الْ َم ْن ُصــورَِ ،ف َسـ ِم ْع ُت ُه َی ْومـاً
� . 2أخْ َب َرنــا �أ ْح َمـ ُد ْبـ ُن َع ْبـ ِد ال َّر ْح ٰمــنِ الطّالِقانِـ ُّـي ،قــا َل :مــا َر�أ ْیـ ُ
ف ت َِظ ـ ُّل ُم ْدبِـ َـر ًة َو
ـت بِالْ َق ـ ْو ِم؟! َف إِ�نَّهــا لا َت ْع ِنی ُك ـ ْم َو َس ـ ْو َ
َی ُقــو ُل لِ� أ ْصحابِ ـ ِه� :أ َر�أ ْی ُت ـ ْم ٰه ـ ِذ ِه الْ ِف َتـ َـن الَّ ِتــي َق ـ ْد �أحا َطـ ْ
ْ
ـث �إِلَ ْی ُكـ ْم ُج ُیوشَ ــها َو �أنْ ُتـ ْم ُج َذ ْیلُ َهــا
ـاء ُم ْظ ِل َمـ ٌة َتشْ ـ َـه ُر لَ ُكـ ْم ُسـ ُـیو َفها َو َت ْب َعـ ُ
ـاء َع ْمیـ ُ
َسـ َت�أتِي ُك ْم ِمـ ْـن َب ْع ِدهــا ِف َتـ ٌن َص ّمـ ُ
س َو لا َت ْغ َتـ ُّروا بِ ِشـ َّد ِة الْ َبـ�أسَِ ،فـ إِ� َّن الْ َیـ ْو َم َیـ ْو ُم ا ْل� أ ْحـ ِ
ـزاب
ـب! َفــلا َت ْع َجلُــوا لِ َع َج َلـ ِة ال َّنــا ِ
الْ ُم َحـ َّككُ َو ُع َذ ْیق َُهــا الْ ُم َر َّجـ ُ
س َیـ ْو ٌم َی ْص َعـدُو َن ِفیـ ِه َفــلا َی ِجـدُو َن ُدونَ ُكـ ْم
ـس بِ َی ْو ِم ُكـ ْم َو َسـ َـی ْذ َه ُب َقرِیبـاً َف َی ْذ َه ُبــو َن َم َعـ ُه ثُـ َّم َی�أْتِــي َع َلــی ال َّنــا ِ
َو لَ ْیـ َ
َو َی ْن ِزلُــو َن ِفیـ ِه َفــلا َی ِجـدُو َن ُدونَ ُكـ ْم َف ُی ْه َر ُعــو َن �إِلَ ْی ُكـ ْم كَمــا ُی ْهـ َـر ُع ا ْل إِ�بِـ ُل �إِلـی ٰ َب ِق َّیـ ِة الْ َم ْن َهــل! قُ ْلنــا� :أ َف َن ْد ُعو ُهـ ْم �إِلـی ٰ
ْ
ـوب الْكا ِر ِهیـ َـن َو لا ت َُجـ ُّروا �أ ْكمــا َم
ٰهـ َذا ا ْل� أ ْمـرِ؟ قــا َل� :أ ْد ُعــو بِشَ ــرائِ ِط اللّـ ِه َمـ ْـن َر َج ْوتُـ ْم �إِجا َب َتـ ُه َو لا َت�أخُ ـ ُذوا ُج ُیـ َ
ـاء �إِلَـىٰ ِصـ َـر ٍ
اط ُم ْسـ َت ِقي ٍم!
ـس َع َل ْی ُكـ ُم الْ ِهدا َی ُة َ
واللَّـ ُه َي ْهـ ِدي َمـ ْـن َيشَ ـ ُ
الْ ُم ْعر ِِضیـ َـن َف إِ�نَّمــا َع َل ْی ُكـ ُم ال َّد ْعـ َو ُة َو لَ ْیـ َ
Тарҷумаи гуфтор:
Аҳмад ибни Абдурраҳмони Толиқонӣ моро хабар дод,
гуфт: Аҳадеро (чи ба Форсӣ ва чи ба Арабӣ) фасҳетар аз
ҳазрати Мансур надидам, пас рӯзе шунидам ки ба ёрони худ
мефармояд: Оё ин фитнаҳое ки қавмро дар миён гирифтанд
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мебинед?! Ҳароина онҳо ба шумо марбут намешаванд ва ба
зудӣ рӯйгардон мешаванд ва пас аз онҳо фитнаҳои кару кӯр ва
торике ба суроғи шумо меоянд ки шамшерҳошонро барои шумо
бараҳна ва лашкариёнашонро ба сӯӣ шумо равона мекунанд,
дар ҳоле ки шумо дармонгари шутури песашон ва нахли
гаронбори дар ҳифозашон ҳастед! Пас бо аҷалаи мардум аҷала
накунед ва ба шиддат гирифтани даргирҳо фирефта нашавед;
Чароки имрӯз рӯзи гурӯҳҳо аст ва рӯзи шумо нест ва ба зудӣ
меравад ва онон низ бо он мераванд, сипас бар мардум рӯзе
меояд ки дар он боло мераванд ва касе ҷуз шуморо намеёбанд
ва пойин меоянд ва касе ҷуз шуморо намеёбанд, пас ба сӯӣ
шумо мешитобанд ҳамон тавр ки шутурон ба сӯӣ боқӣ мондаи
(об дар) обишхур мешитобанд! Гуфтем: Оё бо ин васф, ононро
ба сӯӣ ин кор даъват кунем? Фармуд: Бо шароити Худованд
ҳар кас ки ба иҷобати Ӯ умедвор ҳастедро даъват кунед ва
геребони касе ки алоқае (ба ин кор) надорандро нагиред ва
остини касоне ки (аз он) рӯй мегардонандро нагиред (яъне
беш аз ҳад исрор накунед); Чароки бар шумо танҳо даъват аст
ва ҳидоят бар шумо нест <<Ва Худованд ҳар касро ки бихоҳад
ба роҳӣ рост ҳидоят мекунад>> (Бақара/ 213)!
Шарҳи гуфтор:
Вожаи « ُ»الج َذ ْی ُل الْ ُم َح َّكك
ُ дар гуфтори фасиҳи он ҳазрат ба маънои
чӯби муҳкаме аст ки дар замин насб карда бошанд то шутури
ҷараб, баданашро ба он бисояд ва дармон шавад, ҳангоме
ки шутурони бисёреро дармон карда бошад ва «ــب
ُ »ال ُع َذ ْیــ ُق الْ ُم َر َّج
ба маънои нахли гаронборе аст ки шохаҳои онро ба гирди
хӯшаҳояш печида ва баста бошанд то бод натавонад ба онҳо
осебе бирасонад ва бо ин васф, муроди он ҳазарт аз иборати «�أنْ ُت ْم
» ُج َذ ْیلُ َها الْ ُم َح َّككُ َو ُع َذ ْیق َُها الْ ُم َر َّج ُبин аст ки ёронаш ба баракати тарбияти
он ҳазрат, монанди чӯби муҳкам ва корозмудае насб шуда
дар замин ҳастанд ки фитнаҳои оянда монанди шутури пес,
худро ба онон месоянд то дармон шаванд; Ҳамчунонки таҳти
раҳбарии маъсумонаи он ҳазрат, монанди нахли гаронборе
бо хӯшаҳои баста шуда ҳастанд ки бодҳои фитанҳои оянда
наметавонанд ба онон осебе бирсонанд.
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ِ ْـت �أنَــا َو الْ َح َسـ ُن ْبـ ُن ال
ٍ  �أخْ َب َرنــا َع ْبـ ُد اللّـ ِه ْبـ ُن َح ِبیـ. 3
قاسـ ُم َو ُم َح َّمـ ُد ْبـ ُن �إِ ْبرا ِهیـ َم
ُ  كُ ْنـ: قــا َل،ـب ال َّط َبـ ِر ُّي
ْ
 �إِ َّن ٰهـ َذا ا ْل� أ ْمـ َـر الَّـ ِذي �أنْ ُتـ ْم َع َل ْيـ ِه َسـ ُـين َك ُر و ُي َب َّطـ ُل و ُت�أخَ ـ ُذ ُروا ُتـ ُه:ـت �إِلَ ْینــا َو قــا َل
َ  َفالْ َت َفـ،ِع ْنـ َد الْ َم ْن ُصــو ِر ِفــي َب ْی ِتـ ِه
! ٍـس لَ ـ ُه بِ�أ ْهــل
ِ ـاء �إِل ـیٰ َمـ ْـن ُي ْظ ِهـ ُـر ُه َج ْهــلا ً َو ُعدْوان ـاً! َف ُك ُّفــوا َعــنِ ال َّنــا
ُ َو ُيسـ
َ س َو لا َت ْد ُعــوا �إِل ـی ٰ �أ ْم ِركُ ـ ْم َمـ ْـن لَ ْيـ
ِ ـاء �أدْخَ َل ُه ـ ْم ِفــي ٰذلِــكَ لا َيزِي ـ ُد
واحــداً و لا
َ �ألَ ـ ْم َت ْع َل ُمــوا �أ َّن لَ ـ ُه �أ ْهــلا ً َذخَ َر ُه ـ ُم اللّ ـ ُه َتعٰال ـی ٰ ِفــي ِع ْل ِم ـ ِه َف ـ إ�ِذا شـ
!�إِ َّن اللَّـ َه َبالِـ ُغ �أ ْمـ ِر ِه ۚ َقـ ْد َج َعـ َل اللَّـ ُه لِـ ُك ِّل شَ ـ ْـي ٍء َقـ ْد ًرا !ـص؟
ُ َي ْن ُقـ
Тарҷумаи гуфтор:

Абдуллоҳ ибни Ҳабиби Табарӣ моро хабар дод, гуфт: Ман ва
Ҳасан ибни Қосим ва Муҳаммад ибни Иброҳим назди Мансур
дар хонаи он ҳазрат будем, пас ба мо мутаваҷҷеҳ шуд ва фармуд:
Ҳароина ин амре ки шумо бар он ҳастед инкор хоҳад шуд ва
ботил шумурда хоҳад шуд ва ровиёнаш дастгир хоҳанд шуд ва
ба касоне ки онро изҳор медоранд аз рӯӣ нодонӣ ва душманӣ
баде хоҳад шуд! Пас аз мардум даст бардоред ва касе ки аҳлаш
нестро ба сӯӣ амратон даъват накунед! Оё намедонед барои он
аҳле ҳаст ки Худованди мутаъол ононро дар амали худ захира
кардааст ва ҳаргоҳ бихоҳад ононро ба он дохил мекунад ва як
нафарро намеафзояд ва кам намекунад?! <<Ҳароина Худованд
ба кораш расанда аст, Худованд барои ҳар чизе андозае қарор
додааст>> (Талоқ/ 3)!
!َـاس بِمــا لا َی ْع ِرفُــون
َّ  �أخْ َب َرنــا صالِـ ُـح ْب ـ ُن ُم َح َّم ـ ٍد. 4
َ  لا ت َُح ِّدثُــوا ال َّنـ: قــا َل لَ َنــا الْ َم ْن ُصــو ُر: قــا َل،الس ـ ْب َزوا ِر ُّي
ْ
ٍ �أت ُِح ُّبــو َن �أن ُي َك ِّذ ُبــوا اللّـ َه َو َر ُســولَ ُه؟! �إِ َّن ِمـ َـن الْ ُقــر� ِآن �آیـ
،ـات لا َي ْع َلـ ُم َت�أوِی َلهــا �إِ َّلا اللّـ ُه َو ال َّر ِاســخُ و َن ِفــي الْ ِع ْلـ ِم
السـ ْف َل ِة َو لا
َ :ِٰم ْنهــا َق ْولُـ ُه َتعٰالـی
َّ ! َف ُك ُّفــوا َعـ ْـن ٰهـ ُؤلا ِءو�آخَ رِيـ َـن ِم ْن ُهـ ْم لَ َّمــا َي ْل َح ُقــوا بِ ِهـ ْم ۚ َو ُهـ َو الْ َعزِيـ ُز الْ َح ِكيـ ُم
ٍ ـلال َو اخْ ِتـ
ٍ َت ْد ُعو ُهـ ْم �إِلـیٰ �أ ْم ِركُـ ْم! َف َوالَّـ ِذي نَ ْف ِســي بِ َيـ ِد ِه لَـ ْم َیزالُــوا ِفــي َضـ
ـلاف ِفــي الدِّیــنِ َو َت ْب ِدیــلٍ لِمــا �أنْـ َز َل
ِ اللّـ ُه ِفــي ِكتابِـ ِه َو �إِ ْظهــا ِر الْ ِبـ َد ِع َو �إِ ْبطـ
ـض اللّـ ُه نَ ِب َّیـ ُه َصلَّــی اللّـ ُه َع َل ْیـ ِه َو �آلِـ ِه
ُّ ـال
َ السـ َننِ َو اتِّبــا ِع الْ َجبابِـ َـر ِة ُم ْنـ ُذ َق َبـ
!َوضــوا َو َي ْل َع ُبــوا َح َّتـى ٰ ُيلَاقُــوا َي ْو َم ُهـ ُم الَّـ ِذي ُيو َعـدُون
ُ َُو َسـلَّ َم �إِلـی ٰ َی ْو ِم ِهـ ْم ٰهــذا! َف َذ ُرو ُهـ ْم َيخ
Тарҷумаи гуфтор:

Солеҳ ибни Муҳаммади Сабзаворӣ моро хабар дод, гуфт:
Ҳазрати Мансур ба мо фармуд: Ба мардум чизе ки дарк
намекунандро нагӯйед! Оё дӯст медоред ки Худованд ва
Паёмбарашро такзиб кунанд?! Ҳароина оёте аз Қуръон
ҳастанд ки таъвили онҳоро ҷуз Худованд ва росихони дар илм
намедонанд, яке аз онҳо ин сухани Худованди баландмартаба
аст ки фармудааст: <<Ва дигароне аз онон ки ҳанӯз ба онон
мулҳақ нашудаандро (бар меангезад) ва Ӯ иззатманди ҳаким
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аст>> (Ҷумъа/ 3)! Пас аз ин фурумоягон даст бардоред ва
ононро ба коратон даъват накунед; Зеро ба касе ки ҷонам ба
дасти Ӯст савганд ҳамвора аз рӯзе ки Худованд Паёмбараш
саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва салламро ба назди худ бурдааст
то имрӯз, дар ҳоли гумроҳӣ ва ихтилофе дар дин ва дигаргун
кардани чизе ки Худованд дар китобаш низил кардааст ва
ошкор кардани бидъатҳо ва таътил кардани суннатҳо ва
пайравӣ кардан аз ҷабборон будаанд! Пас ононро во гузоред ки
фуру раванд ва бозӣ кунанд то рӯзе ки ваъда дода мешавандро
!бубинанд
� . 5أخْ َب َرنــا ذا ِكـ ُـر ْبـ ُن َم ْعـ ُـر ٍ
ـاس َی ْسـ�ألُونَ ُه َعـ ْـن كُ ِّل شَ ـ ْـي ٍء
ـت َمـ َع الْ َم ْن ُصــو ِر ِفــي َم ْج ِلـ ٍ
وف ،قــا َل :كُ ْنـ ُ
س َو كا َن ال َّنـ ُ
َف ُی ِج ُیب ُهـ ْمَ ،ف َل َّمــا َف ِر ُغــوا ِمـ ْـن �أ ْسـ ِئ َل ِت ِه ْم قــا َل لَـ ُه َر ُجـ ٌل� :إِ َّن اللّـ َه َقـ ْد �آتــا َك ِع ْلمـاً لَـ ْم ُیـؤ ِ
ْت �أ َحــداً ِمـ َـن الْعالَ ِمیـ َـن َو
َقـ ْد َو َعدَنــا َعلـیٰ لِسـ ِ
ـان َر ُســولِ ِه َر ُجــلا ً َیخْ ـ ُـر ُج ِمـ ْـن ٰهـ ِذ ِه الْ َب ْلـ َد ِة ُیقــا ُل لَـ ُه الْ َم ْن ُصــو ُر ُی َو ِّطـ ُـئ لِ ْل َم ْهـ ِد ِّي ُسـ ْلطانَ ُه َو
ـت ُهــو؟ قــا َل :مــا �أنــا �إِلّا َر ُجـ ٌل
ـت َمـ َع ِع ْل ِمــكَ ٰهــذا َو َد ْع َوتِــكَ �إِلَــی الْ َم ْهـ ِد ِّي ُیقــا ُل لَــكَ الْ َم ْن ُصــو ُرَ ،ف َهـ ْل �أنْـ َ
�أنْـ َ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ِمـ َـن ال َّنــاسِ! َف َل َّمــا �ألـ َّـح َع َل ْی ـه ال َّر ُج ـ ُل قــا َل :ل ـ ْو �أنَّ ُك ـ ْم قُل ُت ـ ْم مــا قُلنــا َو َس ـ َك ُّت ْم َع َّمــا َس ـ َك ْتنا لــكا َن خَ ْیــراً ل ُك ـ ْم!
س َو لَـ ْم َی ْسـ َت ِت ْر َع ْن ُهـ ْم! قــا َل:
ـاء ٰذلــكَ الَّـ ِذي ُو ِعدْنــا لَ َتظا َهـ َـر لِل َّنــا ِ
َفقــا َل ال َّر ُجـ ُل� :إِنَّ ُهـ ْم ُی َع ِّی ُرونَــكَ َو َیقُولُــو َن لَـ ْو جـ َ
اج ُم ِنيـ ٍر َو َي ْحـ ُذو ِف َيهــا َع َلــى
َك َذ ُبــوا! �أمــا َب َل َغ ُهـ ْم َقـ ْو ُل َع ِلـ ٍّـي ِفیـ ِه�« :أ َلا َو �إِ َّن َمـ ْـن �أ ْد َرك ََهــا ِم َّنــا َي ْسـرِي ِف َيهــا بِ ِسـ َـر ٍ
ِم َثـ ِ
س
الصالِ ِحيـ َـن لِ َي ُحـ َّل ِف َيهــا ِر ْبقـاً َو ُي ْع ِتـ َق ِف َيهــا ِرقّـاً َو َي ْصـ َد َع شَ ـ ْعباً َو َيشْ ـ َع َب َصدْعـاً ِفــي ُسـ ْت َر ٍة َعــنِ ال َّنــا ِ
ـال َّ
ـاس �إِلـیٰ ٰهـ َذا ا ْل� أ ْمـ ِر َو ُر َّبمــا ن ِ
ُخاص ُم ُهـ ْم!
َلا ُي ْب ِصـ ُـر الْقَائِـ ُ
ـف �أ َثـ َـر ُه َو لَـ ْو تَا َبـ َع نَ َظـ َـر ُه»؟! قــا َل ال َّر ُجـ ُل� :إِنَّــا نَ ْد ُعــو ال َّنـ َ
الضغائِـ َـن! �إِنَّمــا َع َل ْی ُكـ ُم ال َّد ْعـ َو ُة َو
ـب َّ
ـب َو تُــور ُِث ال ِّنفــاقَ َو َت ْك ِسـ ُ
قــا َل� :إِ َّياكُـ ْم َو الْخُ ُصو َمـ َة َف إِ�نَّهــا َتشْ ـ َغ ُل الْ َق ْلـ َ
ُخاص ُم ُهـ ْم َو ُهـ ْم َی ْسـ�ألُونَنا؟! قــا َل� :إِذا َسـ�ألُوكُ ْم لِ ُی ِ
ـف لا ن ِ
خاص ُموكُـ ْم
ـس َع َل ْی ُكـ ُم الْخُ ُصو َمـ ُة! قــا َل ال َّر ُجـ ُلَ :ك ْیـ َ
لَ ْیـ َ
َفــلا ت ُِج ُیبو ُه ـ ْم َو قُولُــوا لَ ُه ْم :اللَّـ ُه َر ُّب َنــا َو َر ُّب ُك ـ ْم ۖ لَ َنــا �أ ْع َمالُ َنــا َولَ ُك ـ ْم �أ ْع َمالُ ُك ـ ْم ۖ َلا ُح َّج ـ َة َب ْي َن َنــا َو َب ْي َن ُك ـ ُم ۖ اللَّـ ُه
َي ْج َمـ ُع َب ْي َن َنــا ۖ َو�إِلَ ْيـ ِه الْ َم ِصيـ ُـر!
Тарҷумаи гуфтор:
Зокир ибни Маъруф моро хабар дод, гуфт: Ба ҳамроҳи
ҳазрати Мансур дар маҷлисе будам ва мардум дар бораи ҳар
чизе аз он ҳазрат мепурсиданд ва он ҳазрат посух медод, пас
чун аз пурсишҳои худ фориғ шуданд, марде ба он ҳазрат гуфт:
Худованд ба ту илме дода ки ба аҳаде аз ҷаҳониён надода, дар
ҳоле ки ба мо бо забони Паёмбараш мардеро ваъда додааст ки
аз ин сарзамин берун меояд ва ба ӯ Мансур гуфта мешавад ва
барои ҳукумати Маҳдӣ заминасозӣ мекунад ва ба ту низ бо
вуҷуди ин илмат ва даъвате ки ба сӯӣ Маҳдӣ мекунӣ Мансур
гуфта мешавад, пас оё ту ҳаму ҳасти? Фармуд: Ман ҷуз яке
аз мардум нестам! Пас чун он мард бисёр пофишорӣ кард,
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он ҳазрат фармуд: Агар шумо чизе ки мо мегӯйемро бигӯйед
ва чизе ки мо маскут мегузоремро маскут бигзоред бароятон
беҳтар аст! Пас он мард гуфт: Онҳо туро сарзаниш мекунанд
ва мегӯянд агар он касе ки ба мо ваъда дода шуда аст омада
буд худро ба мардум нишон медод ва аз онон пинҳон намешуд!
Фармуд: Дурӯғ мегӯянд! Оё сухани Алӣ дар бораи ӯ ба онон
нарасидааст ки фармуд: <<Огоҳ бошед! Касе аз мо ки он
давронро дарк мекунад бо чироғӣ фурузон дар он гом бар
медорад ва по бар ҷойи пои солеҳон мегузорад, то бандеро
дар он бигушояд ва асиреро дар он бираҳонад ва ҷамъеро дар
он пароканда созад ва парокандагонеро дар он гирд оварад,
дар ҳоле ки аз мардум пинҳон аст, то ҳадде ки ҷустуҷӯгарон
аз ӯ асаре намебинанд агарчи пай дар пай назар мекунанд>>!
Он мард гуфт: Мо мардеро ба сӯӣ ин амр даъват мекунем
ва чи басо бо онон ба мухосима (яъне муҷодилаи хасмона)
мепардозем! Фармуд: Аз хусумат бипарҳезед; Чароки он
зеҳнро даргир мекунад ва нифоқро пади меоварад ва кинаро
касб менамояд! Вазифаи шумо танҳо даъват аст ва хусумат
вазифаи шумо нест! Он мард гуфт: Чигуна бо онон мухосима
накунем дар ҳоле ки аз мо мепурсанд?! Фармуд: Ҳаргоҳ
барои ин манзур аз шумо пурсиданд ки бо шумо мухосима
(яъне муҷодилаи хасмона) кунанд, ба онон посух надиҳед ва
бигӯйед: <<Худованд Парвардигори мо ва шумост, корҳои
мо барои худамон ва корҳои шумо барои худатон аст, миёни
мо ва шумо баҳсе нест, Худованд миёнамон ҷамъ мекунад ва
бозгашти (ҳамаямон) ба сӯӣ Ӯст>> (Шӯро/ 15)!
ٰ ـاس �إِلـی
َّ  �أخْ َب َرنــا َولِیـ ُد ْبـ ُن َم ْح ُمــو ٍد. 6
َ  �إِنِّــي �أخْ ِبـ ْر ُت �أنَّــكَ َت ْد ُعــو ال َّنـ: قــا َل لِـ َـي الْ َم ْن ُصــو ُر: قــا َل،الس ِج ْســتانِ ُّي
ـب َعل ـیٰ َع ْب ـ ٍد �أ ْن َی ْدخُ ـ َل
ُ ٰه ـ َذا ا ْل� أ ْم ـ ِر َف ُت ْك ِثـ ُـر َع َل ْی ِه ـ ْم! قُ ْلـ
َ  َف ـ إِ� َّن اللّـ َه َتعٰال ـی ٰ �إِذا َك َتـ، َفــلا َت ْف َع ـ ْل: قــا َل، نَ َع ـ ْم:ـت
 َحــرا ٌم َعلـیٰ َع ْبـ ٍد َكـ َّذ َب الْ َحـ َّق �أ َّو َل َمـ َّر ٍة �أن:ِفــي ٰهـ َذا ا ْل� أ ْمـ ِر كا َن �أ ْسـ َـر َع �إِلَ ْیـ ِه ِمـ َـن ال َّط ْیـ ِر �إِلـی ٰ َو ْكـ ِر ِه! ثُـ َّم قــا َل
 الَّ ِذیـ َـن �أعا َر ُهـ ُم: َو َمــنِ الْ ُمعــا ُرونَ؟! قــا َل:ـت
ُ ُیؤ ِْمـ َـن بِـ ِه �أ َبــداً �إِلّا �أن َی ُكــو َن شــاكّاً �أ ْو َی ُكــو َن ِمـ َـن الْ ُمعارِیــن! قُ ْلـ
ـب �أ ْف ِئ َد َت ُهـ ْم َو�أ ْب َصا َر ُهـ ْم َك َمــا لَـ ْم ُي ْؤ ِم ُنــوا بِـ ِه �أ َّو َل َمـ َّر ٍة
َ ٰ اللّـ ُه ا ْل إِ�یمــا َن ثُـ َّم َسـ َل َب ُه ْم! �أمــا َسـ ِم ْع َت َق ْولَـ ُه َتعٰالـی
ُ ونُ َقلِّـ:
!؟ََونَ َذ ُر ُهـ ْم ِفــي ُطغ َْيانِ ِهـ ْم َي ْع َم ُهــون
Тарҷумаи гуфтор:
Валид ибни Маҳмуди Саҷистонӣ моро хабар дод, гуфт:
Ҳазарти Мансур ба ман фармуд: Ман огоҳӣ ёфтам ки ту
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мардеро ба ин кор фаро мехонӣ, пас бо онон зиёд баҳс мекунӣ!
Гуфтам: Бале, фармуд: Ин корро накун; Чароки ҳаргоҳ
Худованди балндмартаба бар бандае навишта бошад ки ба
ин кор дохил шавад, ба он сариътар аз паранда ба ошёнааш
дохил мешавад! Сипас фармуд: Бар бандае ки ҳақро дар бори
нахуст такзиб кард ҳаром (яъне муҳол) аст ки дигар ба он
имон оварад, магар инки шак кунанда ё аз ория гирандагон
бошад! Гуфтам: Ория гирандагон киёнанд?! Фармуд: Касоне
ки Худованд имонро ба онон ория медиҳад ва сипас аз онон
вопас мегирад! Оё сухани Ӯро нашунидаи ки мефармояд:
<<Ва дилҳо ва дидагонашонро бар мегардонем ҳамон тавр ки
нахустин бор ба он имон наёварданд ва ононро дар туғёнашон
во мегузорем то саргардон бошанд>> (Анъом/ 110)?!
ـاس بِمــا لا
َ  لا ت َُح ِّدثُــوا ال َّنـ: َس ـ ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصــو َر َی ُقــو ُل: قــا َل، �أخْ َب َرنــا َع ْب ـ ُد اللّ ـ ِه ْب ـ ُن ُم َح َّم ـ ٍد الْ َب ْل ِخـ ُّـي. 7
َي ْع ِرفُــو َن َف َي ْط ُغــوا و َي ْك ُفـ ُـروا! �إِ َّن ِمـ َـن الْ ِع ْلـ ِم لَ َص ْعبـاً َث ِقیــلا ً لَـ ْو َح َم َل ْتـ ُه الْ ِجبــا ُل َع َجـ َز ْت َعـ ْـن َح ْم ِلـ ِه! َفــلا ت َْح ِملُــو ُه
ِ ْالض ِعی َف ـ ِة ال
ِ َع َلــی ا ْل� أ ْعنـ
ـت ِفــي
َّ ـاق
ّ خاض َع ـ ِة لِ ْل َحیــا ِة ال ُّدنْیــا َف َت ْك ِسـ ُـرونَها كَمــا َی ْك ِسـ ُـر الْق
ُ ـاب ُع ُن ـ َق الْ َب ِعیــر! َف ُق ْلـ
ُ َصـ
 لا َواللّـ ِه! �إِنَّمــا َح َّد ْث ُت ُهـ ْم بِمــا َی ْع ِرفُونَـ ُه كَمــا َی ْع ِرفُــو َن:ـت �إِلَـ َّـي َو قــا َل
َ  �أ َفمــا َح َّد َث ُهـ ْم بِمــا لا َی ْع ِرفُــونَ؟! َفالْ َت َفـ:نَ ْف ِســي
ِ ناء ُهـ ْم! َح َّد ْث ُت ُهـ ْم بِ ِكتـ
!ـاب اللّــه
َ �أ ْب
Тарҷумаи гуфтор:
Абдуллоҳ ибни Муҳаммади Балхӣ моро хабар дод, гуфт:
Шунидам ҳазарти Мансури мефармояд: Ба мардум чизе
ки намешиносандро нагӯйед ки сар мекашанд ва мункир
мешаванд! Ҳароин бахше аз илм бисёр душвор ва сангин аст,
то ҳадде ки агар кӯҳҳо онро бардоранд аз ҳамли он нотавон
мешаванд! Пас онро бар гарданҳои заъиф ва хозеъ дар барбари
зиндагии дунё нагузоред ки онҳоро мешиканед, ҳамон тавр ки
қассоб гардани шутури (қурбони) ро мешиканад! (Абдуллоҳ
мегӯяд:) Дар ин ҳангом ман бо худам гуфтам: Оё ӯ худ ба онон
чизеро нагуфт ки намешиносанд?! Пас он ҳазарт ба ман рӯй
намуд ва фармуд: На ба Худо савганд! Ман танҳо чизеро ба
онон гуфтам ки мешиносанд ҳамон тавр ки писаронашонро
мешиносанд! Ман китоби Худовандро ба онон гуфтам!
ِ  لا ت: قــا َل لِـ َـي الْ َم ْن ُصــو ُر: قــا َل،ـس ْبـ ُن َع ْبـ ِد اللّـ ِه الْخَ ْتلانِـ ُّـي
ـاس
َ  َفـ إِ� َّن ال َّنـ،ـاس ِفینــا
َ ُخاص ُمــوا ال َّنـ
ُ  �أخْ َب َرنــا ُیونُـ. 8
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ْ
أ
! مــا فــي ُبطون ِهـ ْم: َو مــا َی ْم َن ُع ُهـ ْم مـ ْـن �أن ُیح ُّبوكُـ ْم؟! قــا َل:ـت
ُ لَـ ِو ْاسـ َتطا ُعوا �أن ُی ِح ُّبونــا ل� َح ُّبونــا! قُلـ
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Ахлоқ/ Аҳком; Амри ба маъруф ва наҳй аз мункар

Тарҷумаи гуфтор:
Юнус ибни Абдуллоҳи Хатлонӣ моро хабар дод, гуфт:
Ҳазрати Мансур ба ман фармуд: Бо мардум дар бораи мо бигӯ
магӯ накунед: Чароки мардум агар метавонистанд моро дӯст
дошта бошанд, ҳатман дӯст медоштанд! Гуфтам: Чи чизе
ононро боз медорад аз инки шуморо дӯст дошта бошанд?!
Фармуд: Чизе ки дар шикамҳошон аст!
ِ ْ �أخْ َب َرنــا الْ َح َس ـ ُن ْب ـ ُن ال. 9
:ـاس �إِل ـیٰ ٰه ـ َذا ا ْل� أ ْم ـرِ؟ قــا َل
ُ  قُ ْلـ: قــا َل،قاس ـ ِم ال ِّط ْهرانِـ ُّـي
َ  �أ ْد ُعــو ال َّنـ:ِـت لِ ْل َم ْن ُصــور
ِ ا ْعرِضْ ـ ُه َع َل ْی ِه ـ ْم َو لا ت
!ُخاص ْم ُه ـ ْم
Тарҷумаи гуфтор:
Ҳасан ибни Қосими Теҳронӣ моро хабар дод, гуфт: Ба Мансур
гуфтам: Оё мардумро ба ин кор даъват кунам? Фармуд: Онро
бар онон арза кун, вале бо онон бигӯ магӯ накун!
 قــا َل َر ُســو ُل اللّـ ِه َصلَّــى اللّـ ُه َع َل ْيـ ِه َو �آلِـ ِه: قــا َل الْ َم ْن ُصــو ُر: قــا َل،الســلا ِم ْبـ ُن َع ْبـ ِد الْ َق ُّیــو ِم
َّ  �أخْ َب َرنــا َع ْبـ ُد. 10
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ِ ـب َع َلــى الذنْـ
ـب َو َك ْثـ َـر ُة ُمنا َقشَ ـة ال ِّنســاء َو ُممــارا ُة ال� ْح َمــقِ َت ُقــو ُل َو َي ُقــو ُل
ُ  الذنْـ:ـب
َ  �أ ْر َبـ ٌع ُي ِم ْتـ َـن الْ َقلـ:َو َسـلَّ َم
! كُ ُّل َغ ِنـ ٍّـي ُم ْتـ َـرف: يــا َر ُســو َل اللّـ ِه! َو َمــا الْ َم ْوتـىٰ؟ قــا َل:َو لا َي ْر ِجـ ُع �إِلـى ٰ خَ ْيـ ٍر �أ َبــداً َو ُمجالَ َسـ ُة الْ َم ْوتـىٰ! ِقيـ َل
Тарҷумаи гуфтор:

Абдссалом ибни Абдулқаюм моро хабар дод, гуфт: Мансур
фармуд: Расули Худо саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам
фармуд: Чаҳор чиз дилро мемиронанд: Гуноҳ бар рӯйи гуноҳ
ва ҷарру баҳси бисёр бо занон ва ҷидол кардан бо аҳмақ ки
ту бигӯйи ва ӯ бигӯяд, дар ҳоле ки ӯ ҳаргиз ба сӯӣ хайр боз
намегардад ва ҳамнишинӣ бо мурдагон! Гуфта шуд: Эй Расули
Худо! Мурдагон киёнанд? Фармуд: Ҳар сарватманди бедор!
ـراء َو �إِ ْن
َ  ُطوبـی ٰ لِ َمـ ْـن َتـ َـر َك الْ ِمـ: َسـ ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصــو َر َی ُقــو ُل: قــا َل، �أخْ َب َرنــا هاشـ ُم ْبـ ُن ُع َب ْیـ ٍد الخُ َج ْنـ ِد ُّي. 11
!ًـاص َو �إِ ْن كا َن َم ْن ُصــورا
َ كا َن ُم ِح ّقـاً َو َتـ َـر َك الْ ِكـ ْذ َب َو �إِ ْن كا َن مازِحـاً َو َتـ َـر َك الْ ِقصـ
Тарҷумаи гуфтор:

Ҳошим ибни Убайди Хуҷандӣ моро хабар дод, гуфт: Шунидам
Мансур мефармояд: Хушо ба ҳоли касе ки ҷидолро тарк кунад
агарчи бар ҳақ бошад ва дурӯғро тарк кунад агарчи ба мазоҳ
бошад ва қасосро тарк кунад агарчи мавриди ҳимояти (қонун)
бошад!
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Ахлоқ/ Аҳком; Амри ба маъруф ва наҳй аз мункар

ٍ  �أخْ َب َرنــا َع ْبـ ُد اللّـ ِه ْبـ ُن َح ِبیـ. 12
س َحظّـاً َمـ ْـن
ِ  ِمـ ْـن �أ ْع َظـ ِم ال َّنــا: َسـ ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصــو َر َی ُقــو ُل: قــا َل،ـب ال َّط َبـ ِر ُّي
!ٌـراء َو ُهـ َو صــا ِدق
َ َتـ َـر َك الْ ِمـ
Тарҷумаи гуфтор:
Абдуллоҳ ибни Ҳабиби Табарӣ моро хабар дод, гуфт:
Шунидам Мансур мефармояд: Аз бархурдортарин мардум
касе аст ки ҷидолро во мениҳад дар ҳоле ки рост мегӯяд!
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* Лутфан бар рӯӣ линки мавриди назари худ клик кунед.

Линки матлаби
боло
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