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بسم اهلل الرمحن الرحمی
Нӯҳ гуфтор аз он ҳазрат дар бораи чизе ки муддаъиёни
дурӯғин бо он шинохта мешаванд.
ِ ْ َسـ ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصــو َر ال: قــا َل، �أخْ َب َرنــا ُم َح َّمـ ُد ْبـ ُن َع ْبـ ِد ال َّر ْح ٰمــنِ الْ ِهـ َـر ِو ُّي. 1
ف
ُ  ُی ْع َر:ـمي الْخُ راســانِ َّي َی ُقــو ُل
َّ هاشـ
ٍ ـت ِخصـ
الســما ِء َو ُهـ َو لا َی ْع َلـ ُم
ِّ اب بِ ِسـ
َّ  َی َّد ِعــي مــا لا َی ْقـ ِد ُر َعلـی ٰ �إِ ْثباتِـ ِه َو ُی َغ ِّیـ ُـر َد ْعــوا ُه َو ُیخْ ِبـ ُـر َع ّمــا ِفــي:ـال
ُ الْ َکـ ّذ
ِ ْباط ُنـ ُه َو َی ْح َتـ ُّـج بِخَ َبـ ِر ال
ِ ـاس بِمــا لا َی ْع ِرفُــو َن َو ُیف َِّسـ ُـر الْ ُقـ ْر�آ َن بِ َر�أیِـ ِه َی ْز ُعـ ُم �أنَّـ ُه
.واحـ ِد
ِ مــا ِفــي ا ْل� أ ْر
َ ض َو ُی َحـد ُِّث النّـ
Тарҷумаи гуфтор:

Муҳаммад ибни Абдурраҳмони Ҳиравӣ моро хабар дод, гуфт:
Шунидам Мансури Ҳошимии Хуросонӣ мефармояд: Каззоб
бо шиш вежагӣ шинохта мешавад: [1] Чизеро иддаъо мекунад
ки наметавонад онро исбот кунад [2] Ва иддаъои худро тағйир
медиҳад [3] Ва аз осмон хабар медиҳад дар ҳоле ки аз ончи
дар замин аст хабар надорад [4] Ва ба мардум чизҳойи (аҷиб
ва ғариб) мегӯяд ки барояшон шинохта нест [5] Ва Қуръонро
ба раъйи худ тафсир мекунанд, бо ин иддаъо ки ботини он аст
[6] Ва ба хабари воҳид истинод мекунад.
ـاس
َ  �أخْ َب َرنــا ِع. 2
ُ  مــا َك ـ َذ َب النّـ: َس ـ ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصــو َر َی ُقــو ُل: قــا َل،یســی ْب ـ ُن َع ْب ـ ِد الْ َح ِمی ـ ِد الْ ُجو َزجانِـ ُّـي
ِ َعلـیٰ َر ُجــلٍ كَمــا َك َذ ُبــوا َع َلــی الْ َم ْهـ ِد ِّي! َف َمـ ْـن �أتاكُـ ْم َی ْد ُعوكُـ ْم �إِلـیٰ نَ ْف ِسـ ِه ُم ْح َت ّجـاً َع َل ْی ُكـ ْم بِخَ َبـ ِر
واحـ ٍد َفــلا
 اللّـ ُه �أ ْك َبـ ُـر ِمـ ْـن �أن ُی ْع َبـ َد: َو �إِ ْن وا َف َقـ ُه ٰذلِــكَ الْخَ َبـ ُـر! ثُـ َّم قــا َل: َو �إِ ْن وا َف َقـ ُه ٰذلِــكَ الْخَ َبـ ُـر؟! قــا َل:ـت
ُ ت َُص ِّدقُــو ُه! قُ ْلـ
ِ بِخَ َبـ ِر
!واحـ ٍد
Тарҷумаи гуфтор:
Исо ибни Абдулҳамиди Ҷавузҷонӣ моро хабар дод, гуфт:
Шунидам Мансур мефармояд: Мардум чандон ки бар Маҳдӣ
дурӯғ бастаанд, бар касе дурӯғ набастаанд! Пас ҳар кас
ба назди шумо омад ва шуморо ба сӯӣ худ даъват кард дар
ҳоле ки бар шумо ба хабари воҳиде эҳтиҷоҷ менамуд, пас
ӯро тасдиқ накунед! Гуфтам: Агар чи он хабар бо ӯ мувофиқ
бошад? Фармуд: Агар чи он хабар бо ӯ мувофиқ бошад! Сипас
фармуд: Худованд бузургтар аз он аст ки бино бар хабари
воҳиде парастиш шавад!
Шарҳи гуфтор:
<<Эҳтиҷоҷ намудан>> ба маънои <<Ҳуҷҷат овардан>> ва
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<<Истидлол кардан>> аст ва <<Хабари воҳид>>, ривояте аст
ки ровиёни он дар ҳар табақа ба ҳадди тавотур намерасанд ва
масалан аз як ё ду ё се нафар таҷовуз намекунанд ва ба ҳамин
сабаб, муҷиби яқин намешавад ва табъан наметавонад мабнои
парастиши Худованд бошад.
- َی ْع ِنــي �أ ْح َمـ َد الْ َب ْصـ ِر َّي-  �إِ َّن ٰهـ َذا ال َّر ُجـ َل:ِـت لِ ْل َم ْن ُصــور
ُ  قُ ْلـ: قــا َل، �أخْ َب َرنــا َع ِلـ ُّـي ْبـ ُن �إ ِْســما ِعی َل الدّا ْمغانِـ ُّـي. 3
ِ ـاس �إِل ـی ٰ نَ ْف ِس ـ ِه ُم ْح َت ّج ـاً َع َل ْی ِه ـ ْم بِخَ َب ـ ِر ال ُّط
 لَ َق ـ ْد �أ ْك َث ْرتُ ـ ْم َع َلـ َّـي ِفــي ٰه ـ َذا:وسـ ِّـي ِفــي الْ َو ِص َّی ـ ِة! َفقــا َل
َ َی ْد ُعــو النّـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
 َمـ ْـن: مــا �أ ْح َو َجنــا �إِل ـیٰ ٰه ـذه القاع ـ َدة! قــا َل:ـت
ُ ال َّر ُجــلِ ! �ألا �أ ْعطی ُك ـ ْم قاع ـ َد ًة َت ْع ِرفُــوا بِهــا ٰهــذا َو �أ ْمثال ـ ُه؟ قُلـ
ِ
ِ
ِ
ِ َدعاكُ ـ ْم �إِل ـی ٰ نَ ْف ِس ـ ِه ُم ْح َت ّج ـاً َع َل ْی ُك ـ ْم بِخَ َب ـ ِر
ِ
واح ـ ٍد َف َك ِّذ ُبــو ُه َو مــا �أصا َب ُك ـ ْم م ْن ـ ُه مـ ْـن �إِ ْث ـ ٍم َف ُه ـ َو فــي ُع ُنقــي! ثُ ـ َّم
ِ  َی�أ َبــی اللّـ ُه �أن ُی ْع َب ـ َد بِخَ َب ـ ِر:قــا َل
.ف! الشَّ ــكُّ ِمـ ْـن َع ِلـ ِّـي ْبــنِ �إ ِْســما ِعی َل
َ  ُی ْعـ َـر:واح ـ ٍد! �أ ْو قــا َل
Тарҷумаи гуфтор:

Алӣ ибни Исмоъили Домғонӣ моро хабар дод, гуфт: Ба
ҳазрати Мансур гуфтам: Ҳароина ин мард –яъне Аҳмади
Басрӣ– мардумро ба сӯӣ худ даъват мекунад дар ҳоле ки ба
хабари (Муҳаммад ибни Ҳасани) Тувсӣ дар бораи васият
эҳтиҷоҷ менамояд! Пас фармуд: Ҳароина дар бораи ин мард
бо ман бисёр сухан гуфтед! Пас оё ба шумо қоъидае надиҳам
ки бо он ӯ ва амсоли ӯро бишиносед? Гуфтам: Чи андоза ба ин
қоъида мӯҳтоҷем! Фармуд: Ҳар кас шуморо ба сӯӣ худ даъват
кард дар ҳоле ки бар шумо ба хабари воҳиде эҳтиҷоҷ менамуд
пас ӯро такзиб кунед ва ҳар гуноҳе ки аз ин бобат ба шумо
расид, он бар гардани ман бошад! Сипас фармуд: Худованд ибо
дорад аз инки бо хабари воҳиде парастиш шавад! Ё фармуд:
Шинохта шавад! Шак аз Алӣ ибни Исмоъил аст.
Шарҳи гуфтор:
<<Хабари Муҳаммад ибни Ҳасани Тувсӣ дар бораи васият>>
хабари воҳид ва заъифе аст ки ин олими шиъа дар яке аз китоби
худ ба номи <<Ал-Ғайба>> аз Расули Худо саллаллоҳу алайҳи
ва олиҳи ва саллам ривоят карда ва дар он номи дувоздаҳ
халифаи Расули Худо саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам
омада ва гуфта шудааст ки пас аз ин дувоздаҳ халифа, дувоздаҳ
Маҳдӣ хоҳанд буд ки номи нахустини онон Абдуллоҳ, Аҳмад
ва Маҳдӣ аст ва Аҳмадулҳасани Басрӣ иддаъо мекунад ки
ҳамуст; Бо ин истидлоли сахиф ва густохона ки номаш Аҳмад
аст ва иддаъои ӯ барои исботи иддаъояш кофӣ аст!!
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ـت �أنــا َو الْ َح َسـ ُن ْبـ ُن الْ ِ
� . 4أخْ َب َرنــا َع ْبـ ُد اللّـ ِه ْبـ ُن َح ِبیـ ٍ
قاسـ ِم ِع ْنـ َد الْ َم ْن ُصــو ِر َفقــا َل لَنــا:
ـب ال َّط َبـ ِر ُّي ،قــا َل :كُ ْنـ ُ
وج ِمـ َـن الْ َب ْصـ َـر ِة قــا َم َعلـىٰ �أ ْطرا ِفهــا َو قــا َل :لَ َع َنـ ِ
ض تُرابـاً َو �أ ْسـ َـر َعها
ـك اللّـ ُه يــا �أنْ َتـ َـن ا ْل� أ ْر ِ
�إِ َّن َع ِل ّيـاً لَ ّمــا �أرا َد الْخُ ـ ُـر َ
خَ راب ـاً َو �أشَ ـدَّها َعذاب ـاًِ ،فيـ ِ
ـك ال ـد ُّاء ال ـ َّد ِو ُّيِ ،قي ـ َلَ :و َمــا ال ـد ُّاء ال ـ َّد ِو ُّي يــا �أميـ َـر الْ ُم ْؤ ِمنيـ َـن؟! قــا َل :الْ ِك ـ ْذ ُب
َع َل ْينــا �أ ْهـ ِل الْ َب ْيـ ِ
ـف َی ْكـ ِذ ُب
ـت َو ْاسـ ِت ْحلا ُل الْ ِكـ ْذ ِب َع َل ْينــا! ثُـ َّم الْ َت َفـ َ
ـت �إِلَـ َّـي َو قــا َل� :ألا َتــری ٰ ٰهـ َذا الْ َب ْصـ ِر َّي َك ْیـ َ
س بِرِوا َی ـ ٍة َروا َهــا
اب َی ْح َتـ ُّـج َع َلــی النّــا ِ
ـتُ :ج ِع ْلـ ُ
َع َل ْی ِه ـ ْم؟! َ -ی ْع ِنــي �أ ْح َم ـ َد الْ َح َسـ َـن! قُ ْلـ ُ
ـت ِفــدا َك �إِ َّن ٰه ـ َذا الْ َك ـ ّذ َ
ال ُّط ِ
س َیـ ْو َم الْ ِقیا َمـ ِة
وسـ ُّـي ِفــي َغ ْی َب ِتـ ِه! قــا َل� :إِ َّن اللّـ َه �أ ْح َكـ ُم َو �أ ْعـ َد ُل و �أ ْكـ َـر ُم َو �أ َجـ ُّل ِمـ ْـن �أن َی ْح َتـ َّـج َع َلــی النّــا ِ
بِرِوا َیـ ٍة َروا َهــا ال ُّط ِ
وسـ ُّـي ِفــي َغ ْی َب ِتـ ِه!
Тарҷумаи гуфтор:
Абдуллоҳ ибни Ҳабиби Табарӣ моро хабар дод, гуфт: Ман ва
Ҳасан ибни Қосими (Теҳронӣ) назди ҳазрати Мансур будем,
)пас ба мо фармуд: Ҳароина Алӣ (ба дунболи ҷанги Ҷамал
ҳангоме ки хост аз шаҳри Басра хориҷ шавад бар пиромуни
он истод ва фармуд: Худованд туро лаънат кунад эй ки хокат
нопоктарин хок ва вайрониат зудтарин вайронӣ ва азобат
сахттарин азоб дар замин аст! Дарди ҷонкоҳ дар туст! Гуфта
шуд: Дарди ҷонкоҳ чист эй амири мӯъминон?! Фармуд: Дурӯғ
бастан бар мо аҳли байт ва ҳалол шумурдани дурӯғ бастан
бар мо! Сипас он ҳазрат ба ман таваҷҷуҳ кард ва фармуд:
Оё ин марди Басриро намебинӣ ки чигуна бар онон дурӯғ
мебандад? –Яъне Аҳмадулҳасан! Гуфтам: Фидоят шавам, ин
каззоб бар мардум ба ривояте эҳтиҷоҷ мекунад ки Тувсӣ дар
китоби Ғайбаташ нақл кардааст! Фармуд: Худованд Ҳакимтар
ва Одилтар ва Каримтар ва Бузаргтар аз он аст ки бар мардум
дар рӯзи қиёмат ба ривояте эҳтиҷоҷ кунад ки Тувсӣ дар китоби
!Ғайбаташ нақл кардааст
ـت:
ـاء؟ قُ ْلـ ُ
� . 5أخْ َب َرنــا صالِـ ُـح ْبـ ُن ُم َح َّمـ ٍد َّ
السـ ْب َزوا ِر ُّي ،قــا َل :قــا َل لِـ َـي الْ َم ْن ُصــو ُر :بِـ َم َی ْح َتـ ُّـج ٰهـ ُؤلا ِء الْ َح ْمقـ ُ
ـاء لَ َك ِثی ـ ٌر! قــا َل :شَ ـ ِ
ـتَ :ی ْز ُع ُمــو َن �أنَّ ُه ـ ْم َر�أ ْو ُه ِفــي
ـیاطی ُن ٰه ـ َذا الْ َب ْص ـ ِر ِّي! قُ ْلـ ُ
َمـ ْـن ُج ِع ْلـ ُ
ـت ِفــدا َك؟! َف ـ إِ� َّن الْ َح ْمقـ َ
ال َّن ـ ْو ِم! قــا َلَ :ك َذ ُبــوا َواللّـ ِهَ ،ف ـ إِ� َّن ِديـ َـن اللّـ ِه �أ َع ـ ُّز ِمـ ْـن �أن ُيــر ٰ
ـت
ـاح ِة َو خَ َر ْجـ ُ
السـ َ
ى ِفــي ال َّن ـ ْو ِم! ثُ ـ َّم خَ ـ َـر َج �إِلَــی َّ
ـاء َفقــا َل :لا �أ ْشـ ِر ُك بِ ِعبــا َد ِة َر ِّبــي �أ َحــداً! ثُـ َّم
َم َعـ ُه َف�أخَ ـ َذ بِ َیـ ِد ِه �إِ ْبرِیقـاً لِ َی َت َو َّضـ�أ لِ َّ
لصــلا ِة َف َذ َه ْبـ ُ
ـت لِ� أ ُصـ َّ
ـب َع َل ْیـ ِه الْمـ َ
ِي لَـ ُه َفــلا ُت ْع ُطــو ُه
�أشــا َر �إِلَــی ا ْل إِ� ْبرِیــقِ َو قــا َلَ :مــنِ ا َّدعـی ٰ َع َل ْی ُكـ ْم ٰهــذا ُم ْح َت ّجـاً َع َل ْی ُكـ ْم بِمــا َر�أی ٰ ِفــي ال َّنـ ْو ِم �أ ْو ُرؤ َ
ٰهــذا َو �إِ ْن ُجـ ِد َع �أنْ ُفـ ُه!
Тарҷумаи гуфтор:
Солеҳ ибни Муҳаммади Сабзаворӣ моро хабар дод, гуфт:
Ҳазрати Мансур ба ман фармуд: Ин аҳмақҳо ба чи чизе
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эҳтиҷоҷ мекунанд? Гуфтам: Чи касоне фидоят шавам?!
Аҳмақҳо бисёранд! Фармуд: Шаётини ин Басрӣ (яъне ёрони
ӯ)! Гуфтам: Мепиндоранд ки (ҳаққонияти) ӯро дар хоб
дидаанд! Фармуд: Дурӯғ мегӯянд ба Худо савганд, ҳароина
дини Худованд устувортар аз он аст ки дар хоб дида шавад!
Сипас ба сӯӣ ҳавли берун рафт ва ман низ бо ӯ берун рафтам,
пас бо дасти худ офтобаеро баргирифт то барои намоз вузу
бигирад, пас ман пеш рафтам то барои ӯ об бирезам, пас (иҷоза
надод ва) фармуд: Дар ибодоти Парвардигорам касеро шарик
намекунам! Сипас ба офтоба ишора кард ва фармуд: Ҳар кас
инро бар шумо муддаъӣ шуд дар ҳоле ки ба ончи худ ё касӣ
дигар барои ӯ дар хоб дидааст эҳтиҷоҷ мекард, пас инро ба ӯ
надиҳед, агарчи бинияш бурида шавад!
Шарҳи гуфтор:
<<Агарчи бинияш бурида шавад>>, таъбирӣ кинойи ва
фасиҳ ба маънои манкӯб шудан ва расидан ба ниҳояти хорӣ ва
машаққат аст ва мурод аз он ин аст ки ҳаргоҳ касе бо истинод
ба хоби худ ё дигарон муддаъии моликияти як офтоба шуд,
мутлақан онро ба ӯ надиҳед, то чи расад ба инки муддаъии
мақомоти хоссе дар дин шавад!
ٍ  مــا َب ِقـ َـي ِمـ ْـن َك ْلـ:ِـت لِ ْل َم ْن ُصــور
ـب َو لا ِسـ َّن ْو ٍر �إِلّا
ُ  قُ ْلـ: قــا َل، �أخْ َب َرنــا �أ ْح َمـ ُد ْبـ ُن َع ْبـ ِد ال َّر ْح ٰمــنِ الطّالِقانِـ ُّـي. 6
 �إِذا �أتاكُـ ْم َمـ ْـن: َی�أخُ ـ ُذو َن رِوا َیـ ًة َف ُی�أ ِّولُونَهــا! قــا َل:ـت
ُ  َو ْی َحــكَ ! بِـ َم َی ْح َت ُّجــونَ؟ قُ ْلـ:َو َقـ ِد ا َّدعـیٰ ٰهـ َذا ا ْل� أ ْمـ َـر! قــا َل
!ٌ �آ َیـ ٌة با ِهـ َـرة: َو مــا ُهـ َو؟ قــا َل:ـت
ُ تُو َعـدُو َن َی ْح َتـ ُّـج َع َل ْی ُكـ ْم بِ�أ ْب َیـ َـن ِمـ ْـن ٰهــذا! قُ ْلـ
Тарҷумаи гуфтор:
Аҳмад ибни Абдурраҳмони Толиқонӣ моро хабар дод, гуфт:
Ба ҳазрати Мансур гуфтам: Ҳеҷ саг ва гурбае боқӣ намонда
магар онки ин амрро иддаъо кардааст! Фармуд: Вой бар ту!
Ба чи чизе эҳтиҷоҷ мекунанд? Гуфтам: Ривоётеро мегӯянд ва
онро таъвил мекунанд! Фармуд: Ҳаргоҳ касе ки ваъда дода
мешавед биёйед бар шумо ба чизе рӯшантар аз ин эҳтиҷоҷ
мекунад! Гуфтам: Он чист? Фармуд: Оятӣ ошкор!
 ُک ُّل َمـ ْـن ت ََس ـلَّ َط َع َلــی: َس ـ ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصــو َر َی ُقــو ُل: قــا َل، �أخْ َب َرنــا أ� ْح َم ـ ُد ْب ـ ُن َع ْب ـ ِد ال َّر ْح ٰمــنِ الطّالِقانِـ ُّـي. 7
س بِ َغ ْیـ ِر �إِ ْذ ِن اللّـ ِه ثُـ َّم قــا َل لَ ُهـ ْم َمـ ْـن �أطا َع ِنــي َف َقـ ْد �أطــا َع اللّـ َه َو َمـ ْـن َعصانِــي َف َقـ ْد َع َصــی اللّـ َه َف ُهـ َو َد ّجــا ٌل
ِ النّــا
ِ
ٍف �إِ ْذ ُن اللّـ ِه بِ�آ َیـ ٍة َب ِّی َنـ ٍة �أ ْو َو ِص َّیـة
ِ
ْ
ْ
ُ  �إِنَّمــا ُی ْعـ َـر:ف �إِ ْذ ُن اللّـه؟ قــا َل
ُ  بِمــاذا ُی ْعـ َـر:ـت
ُ ـلاح! قُلـ
ٍ َو �إِ ْن کا َن ذا علـ ٍم َو َصـ
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�إِ َّن �آ َيـ َة :ـوت
َ  �آ َیـ ٌة َو َعدَهــا نَ ِبـ ٌّـي �أ ْو َو ِصـ ُّـي نَ ِبـ ٍّـي کَمــا قــا َل نَ ِبـ ٌّـي ِفــي طالُـ: َو مــا �آ َیـ ٌة َب ِّی َنـ ٌة؟ قــا َل:ـت
ُ ظا ِهـ َـر ٍة! قُ ْلـ
ۚ وسـىٰ َو�آ ُل َهــا ُرو َن ت َْح ِملُـ ُه الْ َملَائِ َكـ ُة
ُ ُم ْل ِكـ ِه �أ ْن َي�أْتِ َي ُكـ ُم ال َّتا ُبـ
َ ـوت ِفيـ ِه َسـ ِكي َن ٌة ِمـ ْـن َر ِّب ُكـ ْم َو َب ِق َّيـ ٌة ِم َّمــا َتـ َـر َك �آ ُل ُم
 ِهـ َـي �أ ْن َت ْقـ ِد َم َم ِدی َنـ َة نَ ِبـ ٍّـي �أ ْو: َو مــا َو ِص َّیـ ٌة ظا ِهـ َـرةٌ؟ قــا َل:ـت
ُ ! قُ ْلـ�إِ َّن ِفــي َ ٰذلِــكَ َل� آ َيـ ًة لَ ُكـ ْم �إِ ْن كُ ْن ُتـ ْم ُم ْؤ ِم ِنيـ َـن
ٍ ـلان ْبــنِ فُـ
ِ  �إِلـی ٰ فُـ:الص ْبیــا َن َو الْ َعجائِـ َز �إِلـی ٰ َمـ ْـن �أ ْوصـیٰ فُــلانٌ؟ َف َیقُولُــوا
!ـلان
ِّ َو ِصـ ِّـي نَ ِبـ ٍّـي َف َت ْسـ�أ َل َع ْن َهــا الْعا َّمـ َة َو
ِ ـت لِلد
!ـت لَ ُه ـ ْم؟! َب ـ ِل اللّـ ُه مــا �أ ْبق ـی ٰ لَ ُه ـ ْم
ُ  �أنــا مــا �أ ْب َق ْیـ:َّجاج َل ـ ِة َم ْس ـ َلکاً َی ْس ـلُ ُکو ُه! قــا َل
َ  َواللّـ ِه مــا �أ ْب َق ْیـ:ـت
ُ قُ ْلـ
ِ س
ِ داخ َلـ ٍة ِفــي الْ َب ْیـ
س َب ِّی َنـ ًة؟
ٍ �أرا َد �أن َی ُسـ َّد خَ لَّـ ًة َف َف َعـ َل! ثُـ َّم �أشــا َر بِ َیـ ِد ِه �إِلـیٰ شَ ـ ْم
ْ  �ألَ ْی َسـ:ـت َفقــا َل
ُ ـت ٰهـ ِذ ِه الشَّ ـ ْم
لِ َي ْه ِلــكَ َمـ ْـن َه َلــكَ َعـ ْـن َب ِّي َن ـ ٍة َو َي ْح َي ـى ٰ َمـ ْـن  َف ـ إِ� َّن ِدیـ َـن اللّـ ِه �أ ْب َی ـ ُن ِمـ ْـن ٰه ِذ ِه: قــا َل،ـت ِفــدا َك
ُ  َبل ـیٰ ُج ِع ْلـ:ـت
ُ قُ ْلـ
!َحـ َّـي َعـ ْـن َب ِّي َنـ ٍة ۗ َو�إِ َّن اللَّـ َه لَ َسـ ِمي ٌع َع ِليـ ٌم
Тарҷумаи гуфтор:
Аҳмад ибни Абдурраҳмони Толиқонӣ моро хабар дод, гуфт:
Шунидам Мансур мефармояд: Ҳар кас бидуни изни Худованд
бар мардум султа ёбад, сипас бигӯяд ҳар кас аз ман итоъат
кунад аз Худованд итоъат карда ва ҳар кас аз ман нофармонӣ
кунад аз Худованд нофармонӣ карда, ӯ даҷҷол аст агарчи
дорои илм ва силоҳ бошад! Гуфтам: Изни Худованд бо чи
чизе шинохта мешавад? Фармуд: Изни Худованд танҳо бо
оятӣ баййина ё васиятӣ зоҳира шинохта мешавад! Гуфтам:
Оятӣ баййина чист? Фармуд: Ояте ки Паёмбар ё васиййи
Паёмбаре онро ваъда додааст, Чунонки Паёмбаре дар бораи
Толут фармуд: <<Ҳароина ояти ҳукумати ӯ ин аст ки тобутро
барои шумо меоварад ки дар он оромише аз Парвардигоратон
ва бозмондае аз чизе аст ки Оли Мӯсо ва Оли Ҳорун барҷой
ниҳодаанд ва фариштагон онро ҳамл мекунанд, ҳароина дар
он барои шумо ояте аст агар мӯъмин бошед>> (Бақара/ 248)!
Гуфтам: Васиятӣ зоҳира чист? Фармуд: Он ин аст ки ба шаҳри
Паёмбар ё васиййи Паёмбаре дохил шавӣ пас дар он аз омма
ва кӯдакон ва пиразанон бипурсӣ ки фалонӣ ба чи касе васият
кард? Пас бигӯянд: Ба фалонӣ писари фалонӣ! Гуфтам: Ба
Худо савганд барои даҷҷолон ҳеҷ роҳе боқӣ нагузоштӣ ки аз
он ворид шаванд! Фармуд: Ман барояшон боқӣ нагузоштам?!
Балки Худованд барояшон боқӣ нагузошт! Хост ки рихнаеро
бибандад пас баст! Сипас бо дасти худ ба офтобе дар хона
ишора кард ва фармуд: Оё ин офтоб рӯшан нест? Гуфтам:
Бале, фидоят шавам! Фармуд: Ҳароина дини Худованд аз ин
рӯшантар аст <<То ҳар кас ки ҳалок мешавад дар рӯшанӣ
ҳалок шавад ва ҳар кас ки зинда мемонад дар рӯшанӣ зинда
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бимонад ва ҳароина Худованд шунавойи доност>> (Анфол/
42)!
ـیح
ِ  َت َعـ َّو ُذوا بِاللّـ ِه ِمـ ْـن ِف ْت َنـ ِة الْ َم ِسـ: َسـ ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصــو َر َی ُقــو ُل: قــا َل،السـ ْب َزوا ِر ُّي
َّ  �أخْ َب َرنــا صالِـ ُـح ْبـ ُن ُم َح َّمـ ٍد. 8
ِ الد َّّجـ
ـاب اللّـ ِه ثُـ َّم ُی ِقیـ ُم َع َل ْیـ ِه ُم ْع ِجـ َز ًة َف ُهـ َو
ُ ـال! قُ ْلـ
ُ  َو َمــا الْ َم ِسـ:ـت
ُ  َمــن َی َّد ِعــي مــا ُیخالِـ:ـیح الد َّّجــا ُل؟ قــا َل
َ ـف ِکتـ
ِ  لِمــاذا ُی َسـلِّ ُط ُه اللّـ ُه َعلـیٰ �إِقا َمـ ِة الْ ُم ْع ِجـ:ـت
 لِ َی ْع َلـ َم َمـ ْـن ي َّت ِبـ ُع ال َّر ُســو َل ِم َّمـ ْـن:ـزات؟! قــا َل
ُ ـیح ال َّد ّجــا ُل! قُ ْلـ
ُ الْ َم ِسـ
!ً لا �إِل ٰـ َه �إِ َّلا اللّـ ُه َو قــا َل لا نَ ِبـ َّـي َب ْعـ ِدي َو قــا َل ا ْل�أئِ َّمـ ُة َب ْعـ ِدي ا ْثنــا َعشَ ـ َـر �إِمامـا:ـب َع َلــى َع ِق َبيـ ِه َو قــا َل ال َّر ُســو ُل
ُ ي ْن َق ِلـ
Тарҷумаи гуфтор:
Солеҳ ибни Муҳаммади Сабзаворӣ моро хабар дод, гуфт:
Шунидам Мансур мефармояд: Аз фитнаи масеҳи даҷҷол
ба Худованд паноҳ бибаред! Гуфтам: Масеҳи даҷҷол кист?
Фармуд: Касе ки чизе мухолиф бо китоби Худовандро иддаъо
мекунад ва сипас барои он мӯъҷизае иқома медорад ӯ масеҳи
даҷҷол аст! Гуфтам: Барои чи Худован ӯро бар иқомаи
мӯъҷизот тавоно месозад?! Фармуд: Барои инки бидонад чи
касе аз Паёмбар пайравӣ мекунад ва чи касе ба пушти сараш
бар мегардад ва Паёмбар фармуд: Худйе ҷуз Аллоҳ вуҷуд
надорад ва фармуд: Паёмбаре пас аз ман нест ва фармуд:
Имомон пас аз ман дувоздаҳ нафаранд!
الصالِـ ِـح َو ُهـ َو ِفــي َم ْسـ ِـج ٍد
ّ ـت َع َلــی الْ َع ْبـ ِد
ُ  َدخَ ْلـ: قــا َل،الســلا ِم ْبـ ُن َع ْبـ ِد الْ َق ُّیــو ِم الْ َب ْل ِخـ ُّـي
َّ  �أخْ َب َرنــا َع ْبـ ُد. 9
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ٍ
الســلا ُم ثُـ َّم قــا َل �إِنِّــي �إِل ٰـ ٌه مـ ْـن
ُ ـاس! �إِذا �أتاكُـ ْم �آت بِمــا �أتـیٰ بِـه ال َمسـ
َّ ـیح َع َل ْیـه
ُ  �أ ُّی َهــا ال َّنـ:َِف َسـ ِم ْع ُت ُه َی ُقــو ُل لِلنّــاس
ِ ُد
الســلا ُم
َّ ون اللّـ ِه �أ ْو نَ ِبـ ٌّـي ِمـ ْـن َب ْع ـ ِد ُم َح َّم ـ ٍد َصلَّــی اللّـ ُه َع َل ْی ـ ِه َو �آلِـ ِه َو َس ـلَّ َم �أ ْو �إِمــا ٌم ِمـ ْـن َب ْع ـ ِد الْ َم ْه ـ ِد ِّي َع َل ْی ـ ِه
�أ ْن َتقُولُــوا َي ـ ْو َم الْ ِق َيا َم ـ ِة �إِنَّــا كُ َّنــا !ـت؟
ُ ـت؟! �ألا َه ـ ْل َعلَّ ْمـ
ُ ـیح ال َّد ّجــا ُل! �ألا َه ـ ْل َب َّی ْنـ
ُ َفــلا ت َُص ِّدقُــو ُه َف إِ�نَّ ـ ُه الْ َم ِسـ
!َعـ ْـن َ ٰهـ َذا غَا ِف ِليـ َـن
Тарҷумаи гуфтор:
Абдуссалом ибни Абдулқаюми Балхӣ моро хабар дод, гуфт:
Бар бандаи солеҳ (яъне Мансур) ворид шудам дар ҳоле ки
дар масҷиде буд, пас шунидам ки ба мардум мефармояд: Эй
мардум! Ҳаргоҳ касе бо мӯъҷизоти Масеҳ алайҳи салом ба
назди шумо омад, сипас гуфт ман худойе ҷуз Аллоҳ ҳастам
ё паёмбаре пас аз Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва
саллам ҳастам ё имоме пас аз Маҳдӣ алайҳи салом ҳастам, ӯро
тасдиқ накунед; Чароки ӯ масеҳи даҷҷол аст! Ҳало оё табйин
кардам?! Ҳало оё таълим додам?! <<Мабодо дар рӯзи қиёмат
бигӯйед ки мо аз ин бехабар будем>> (Аъроф/ 172)!
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Нишонаҳои зуҳури Маҳдӣ ва фитнаҳои охируззамон

Шарҳи гуфтор:
Акнун агар оқил ҳастӣ ва ҳанӯз дар тақлид ва таъассуб ва
такаббур ғарқ нашудаи, ин ҳикматҳои ноб ва гавҳарҳои ноёбро
қадр бидон ва овезаи гӯши худ бикун то дар ин ҳангомаи
пурфитна ва рӯзгори пуршубҳа, ҳар дурӯғгӯйи шайёде туро
нафиребад ва ба сӯӣ залолат ва шақоват накашонад ва аз
роҳи ҳақ боз надорад ва бидон ки соҳиби ин ҳикматҳои ноб
ва маъдани ин гавҳарҳои ноёб, дӯсте аз дӯстони Худованд ва
роҳнамойи бузург аз сиддиқон аст ки бо инкор ва эърози ту
кӯчак намешавад, ҳар чанд дар ин ду кӯшо бошӣ; Чароки ҳаргиз
офтоб бо дастони ту пӯшонида намешавад ва дарё дар зери
поҳоят пинҳон намегардад ва агар ту забон ба бузургдошти
ӯ нагушойи ва ба фазилати ӯ иқрор накунӣ, зуд бошад ки
суханшиносони нуктасанҷ ва борикбинони озода аз ҳар гӯшаи
ҷаҳон сар бароваранд ва чизе ки ту қадр намедониро қадр
бидонанд ва чизе ки ту кетмон мекуниро ошкор намоянд ва
агар онон низ сукут кунанд, замин ва осмон ба фарёд оянд ва
ба фазилат ва садоқати ӯ шаҳодат диҳанд ва он гоҳ барои ту ва
сойири мункирон ва сукут кунандагон, баҳрае ҷуз шармсорӣ
нест.
Барои хондани ҳикматҳои дигар аз он ҳазрат дар бораи
даҷҷолон, ба гуфтори 117 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

