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بسم اهلل الرمحن الرحمی
Шиш гуфтор аз он ҳазрат дар бораи фазилати
гузоштани риш ва аҳкоми он
� . 1أخْ َب َرنــا َع ْب ـ ُد اللّـ ِه ْب ـ ُن َح ِبیـ ٍ
ـب ال َّط َب ـ ِر ُّي ،قــا َلَ :س ـ�ألْ ُت الْ َم ْن ُصــو َر َعــنِ اللِّ ْح َی ـ ِةَ ،فقــا َلِ :هـ َـي ِمـ ْـن ُس ـ َننِ
الســلا ُم لِ� أ ِخی ـ ِهَ  :يــا ا ْبـ َـن �أ َّم َلا َت�أْخُ ـ ْذ بِ ِل ْح َي ِتــي َو َلا بِ َر�أْ ِســي ۖ؟!
الْ ُم ْر َس ـ ِل َ
ین� ،أمــا َس ـ ِم ْع َت َق ـ ْو َل هــا ُرو َن َع َل ْی ـ ِه َّ
َفــکا َن لَـ ُه لِ ْح َیـ ٌة َو َقـ ْد قــا َل اللـ ُه� :أولَ ٰ ِئــكَ الَّ ِذيـ َـن َهـدَى اللَّـ ُه ۖ َف ِب ُهدَا ُهـ ُم ا ْق َتـ ِد ْه ۗ َ و قــا َل :لَ َقـ ْد كَا َن لَ ُكـ ْم
ـب لِل َّر ُجــلِ الْ ُم ْس ـ ِل ِم �أ ْن َی ُکــو َن لَ ـ ُه لِ ْح َی ـ ٌة.
ِفي ِه ـ ْم �أ ْس ـ َو ٌة َح َس ـ َن ٌة لِ َمـ ْـن كَا َن َي ْر ُجــو اللَّـ َه َوالْ َي ـ ْو َم ا ْل� آ ِخـ َـر َۚ ،ف�أ ِحـ ُّ
Тарҷумаи гуфтор:
Абдуллоҳ ибни Ҳабиби Табарӣ моро хабар дод, гуфт: Аз
Мансур дар бораи гузоштани риш пурсидам, пас фармуд: Он
аз суннатҳои Паёмбарон аст, оё сухани Ҳорун алайҳи салом ба
!бародарашро нашунидаи ки фармуд: <<Эй писари модарам
Риши ман ва сари манро нагир>> (Тоҳа/ 94)?! Пас барои ӯ
рише буд ва Худованд фармудааст: <<Онон касоне буднад ки
Худованд ҳидояташон карда буд, пас ба ҳидояти онон иқтидо
кун>> (Анъом/ 90) Ва фармудааст: <<Ҳароина барои шумо
дар онон улгуйи некуйе барои ҳар касе аст ки ба Худованд ва
рӯзи вопасин умед дорад>> (Мумтаҳина/ 6), пас барои марди
мусалмон дӯст медорам ки рише дошта бошад.
� . 2أخْ َب َرنــا ذا ِکـ ُـر ْب ـ ُن َم ْعـ ُـر ٍ
وف الْخُ راســانِ ُّي ،قــا َلَ :ر�أی الْ َم ْن ُصــو ُر َر ُجــلا ً ِفــي الْ َم ْسـ ِـج ِد َق ـ ْد َح َل ـ َق لِ ْح َی َت ـ ُه،
ـب:
َفقــا َل لَـ ُه :مــا َم َن َعــكَ �أ ْن َت ْتـ ُـر َك ِمـ ْـن لِ ْح َی ِتــكَ شَ ـ ْیئاً َت َت َز َّیـ َـن بِـ ِه َو َت َتشَ ـ َّب َه بِ ّ
الصالِ ِحیـ َـن؟ قــا َل ال َّر ُجـ ُل َو ُهـ َو ُمغ َْضـ ٌ
ـاب اللّـ ِه َت�أْ ُمـ ُـر بِ ٰذلِــكَ َو لا �أتَّ ِب ـ ُع �إِلّا مــا �أ ِمـ َـر بِ ـ ِه ِفــي ِکتـ ِ
لا �أ ِج ـ ُد �آ َی ـ ًة ِفــي ِکتـ ِ
ـت
ـاب اللّـ ِه! َفقــا َل الْ َم ْن ُصــو ُر� :أنْـ َ
ـت� ،أمــا قــا َل
ِمـ ْـن ٰهـ ُؤلا ِء الَّ ِذیـ َـن َی ْز ُع ُمــو َن �أنَّ ُهـ ْم قُر�آنِ ُّیــونَ؟ قــا َل ال َّر ُجـ ُل :نَ َعـ ْمَ ،فقــا َل الْ َم ْن ُصــو ُرَ :ک َذ ُبــوا َو َک َذ ْبـ َ
ـاء بِال َّذوائِـ ِ
ـب،
اللـ ُهَ  :يــا َب ِنــي �آ َد َم خُ ـ ُذوا زِي َن َت ُكـ ْم ِع ْنـ َد كُ ِّل َم ْسـ ِـج ٍد؟! �إِنَّـ ُه َقـ ْد َز َّیـ َـن ال ِّرجــا َل بِاللِّحـی ٰ َو ال ِّنسـ َ
َفــلا َی ْن َب ِغــي لِل ِّرجـ ِ
ُوسـ ُه َّن! ثُـ َّم قــا َلَ :کـ ْم ِمـ ْـن جا ِهــلٍ
ـال �أ ْن َی ْح ِل ُقــوا ُو ُجو َه ُهـ ْم َو لا َی ْن َب ِغــي لِل ِّنســا ِء �أ ْن َی ْح ِل ْقـ َـن ُرؤ َ
س ِمـ َـن الْ ُقــر� ِآن!
ُم َت َک ِّبـ ٍر َی ْز ُعـ ُم �أنَّـ ُه قُر�آنِـ ٌّـي َو ُهـ َو �أ ْب َعـ ُد النّــا ِ
Тарҷумаи гуфтор:

Зокир ибни Маъруфи Хуросонӣ моро хабар дод, гуфт: Мансур
мардеро дар масҷид дид ки риши худро тарошида аст, пас ба
ӯ фармуд: Чи чизе туро боздошт ки чизе аз риши худро бар ҷо
гузорӣ то бо он зинат ёбӣ ва ба солеҳон монанд шавӣ? Мард
дар ҳоле ки ба хашм омада буд гуфт: Дар китоби Худованд
ояте намеёбам ки ба ин кор амр карда бошад ва ман ҷуз аз
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чизе ки дар китоби Худованд ба он амр шуда бошад, пайравӣ
намекунам! Пас Мансур фармуд: Оё ту аз ононе ҳастӣ ки
мепиндоранд Қуръонӣ ҳастанд? Мард гуфт: Оре, пас Мансур
фармуд: Ҳам онон дурӯғ гуфтанд ва ҳам ту дурӯғ гуфтӣ, оё
Худованд нафармудааст: <<Эй фарзандони Одам! Зинати
худро назди ҳар масҷиде бибаред>> (Аъроф/ 31)?! Ҳароина
ӯ мардонро бо ришҳо ва занонро бо гисуҳо зинат додааст,
пас барои мардон шойиста нест ки рӯйҳои худро битарошанд
ва барои занон шойиста нест ки сарҳои худро битарошанд!
Сипас фармуд: Чи бисёр нодони худписанде ки мепиндорад
Қуръонӣ аст, дар ҳоле ки дуртарини мардум аз Қуръон аст!
Шарҳи гуфтор:
Гуфтори он ҳазрат, истифодаи баъид аз сухани Худованд
барои иршоди касе аст ки ба суннати Паёмбар ва сираи
солеҳон эътинойе надорад ва –ба пиндори худ– танҳо аз сухани
Худованд пайравӣ мекунад; Бо ин тақрир ки муҳимтарин
зинати ҷисмонӣ барои мардон, риши онон ва муҳимтарин
зинати ҷисмонӣ барои занон, гисуӣ онон аст ки хасисаи
табиъии онон маҳсуб мешавад ва аз ин рӯ, амри Худованд
ба доштани зинат –бо итлоқи худ– доштани риш ва гисуро
дар бар мегирад ва бар ношойиста будани тарошидани он ду
тавассути мардон ва занони мусалмон далолат мекунад; Зеро
тарошидани он ду тавассути онон, зудудани зинати мардона
ва занона тавассути намозгузорон аст ки бар хилофи амри
Худованд аст.
 لا َت ْک َر ُهــوا خَ ْل ـ َق اللّـ ِه َو لا: َس ـ ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصــو َر َی ُقــو ُل: قــا َل،الس ِج ْســتانِ ُّي
َّ  �أخْ َب َرنــا َولِی ـ ُد ْب ـ ُن َم ْح ُمــو ٍد. 3
ـت الَّـ ِذي َی ْح ِلـ ُق لِ ْح َی َتـ ُه �أ ُهـ َو ِم َّمـ ْـن ُی َغ ِّیـ ُـر
َ  �أ َر�أ ْیـ:ـت
ُ تُ َغ ِّیـ ُـرو ُه َف إِ�نَّ ُکـ ْم لا َتخْ لُ ُقــو َن شَ ـ ْیئاً �أ ْح َسـ َـن ِم ّمــا خَ َلـ َق اللّـ ُه! قُ ْلـ
!ٌـت َک�أنَّـ ُه ا ْمـ َـر�أة
ُ داو َم َعل ـی ٰ ٰذلِــكَ َف َل ـ ْم َی ْت ُر ْکهــا َت ْن ُبـ
َ  نَ َع ـ ْم �إِذا:خَ ْل ـ َق اللّـ ِه؟ قــا َل
Тарҷумаи гуфтор:
Валид ибни Маҳмуди Саҷистонӣ моро хабар дод, гуфт:
Шунидам Мансур мефармояд: Аз хилқати Худованд бадатон
наёяд ва онро тағйир надиҳед; Зеро шумо чизе халқ намекунед
ки аз хилқати Худованд беҳтар бошад! Гуфтам: Ба назаратон
оё марде ки риши худро метарошад, аз касоне аст ки хилқати
Худовандро тағйир медиҳанд? Фармуд: Оре ҳаргоҳ бар ин
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кор мудовимат дошта бошад, пас онро нагузорад ки бирӯяд,
чунонки гӯйи зане аст!
 لا َو: َسـ�ألْ ُت الْ َم ْن ُصــو َر َعـ ْـن َح ْلــقِ اللِّ ْح َیـ ِة �أ ُهـ َو ِف ْسـ ٌق؟ قــا َل: قــا َل، �أخْ َب َرنــا ُج َب ْیـ ُـر ْبـ ُن َعطــا ٍء الْخُ َج ْنـ ِد ُّي. 4
ِ  لا ت َِجـ ُد حالِـ َق اللِّ ْح َیـ ِة �إِلّا کا ِفــراً �أ ْو: ثُـ َّم قــا َل،ین
ِ ْل ٰ ِک َّنـ ُه ُسـ َّن ُة ال
ًفاســقاً �أ ْو َسـ ِفیهاً َر ِقیـ َق الدِّیــنِ �أ ْو خائِفـا
َ فاسـ ِق
.َعلـیٰ نَ ْف ِسـ ِه
Тарҷумаи гуфтор:
Ҷубайр ибни Атоъи Хуҷандӣ моро хабар дод, гуфт: Аз
Мансур дар бораи тарошидани риш пурсидам ки оё фисқ
аст? Фармуд: На, вале суннати фосиқон аст, сипас фармуд:
Тарошандаи ришро намеёбӣ магар кофир ё фосиқ ё камақлӣ
нозук дин ё касе ки бар худ бимнок аст.
Шарҳи гуфтор:
Муроди он ҳазрат аз <<Касе ки бар худ бимнок аст>>, касе
аст ки ба кофирон ё фосиқон ё камақлони нозук дин ҳоҷате
дорад ва метарсад ки дар сурати гузоштани риш, ба ӯ бадгумон
шаванд ва осебе бирасонанд; Бо таваҷҷуҳ ба инки акнун
гузоштани риш тавассути як мусалмон, нишонае аз илтизоми
ӯ ба аҳкоми Исломӣ ингошта мешавад ва боъиси нигаронӣ
ва дурӣ кардани касоне мегардад ки илтизом ба аҳкоми
Исломиро намеписанданд ё ба касе ниёз доранд ки илтизоми
чандоне ба аҳкоми Исломӣ надошта бошад. Ба илова, <<Касе
ки бар худ бимонк аст>> дар гуфтори он ҳазрат метавонад
мусалмоне бошад ки кофир ё фосиқ ё камақлӣ нозук дин,
ӯро ба тарошидани риш икроҳ мекунад ва ин чизе аст ки дар
гуфторе аз он ҳазрат омадааст:
ِ  ِفــي َب َل ِدنــا ُسـ ْلطا ٌن َی ْح ِلـ ُق لِ ْح َیـ َة ال ِّرجـ:ِـت لِ ْل َم ْن ُصــور
ـال
ُ  قُ ْلـ: قــا َل،ـس ْبـ ُن َع ْبـ ِد اللّـ ِه الْخَ ْتلانِـ ُّـي
ُ  �أخْ َب َرنــا ُیونُـ. 5
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
َ
ٰ  ت َُسـلِّطو َن َج ّبــاراً َع َل ْی ُکـ ْم َحتّـی: لا َسـ ِبی َل لَنــا �إِلـی ٰ �إِقالتـه! َفقــا َل:ـت
ُ  �أقیلُــو ُه! قُلـ: قــا َل،ـف ِقنــا َع ال ِّنســاء
ُ َو َی ْک ِشـ
!ـف ِقنــا َع نِســائِ ُک ْم َت�أْتُونَ ِنــي َف َتقُولُــو َن لا َسـ ِبی َل لَنــا �إِلـیٰ �إِقالَ ِتـ ِه
َ �إِ َذا َطغـی ٰ و ْاس َت�أْ َسـ َد َف َح َلـ َق لِ ْح َیـ َة رِجالِ ُکـ ْم َو َکشَ ـ
!لا َواللّـ ِه لا َی ْن َب ِغــي لِ َب َل ِد ُکـ ْم �أن ُی ْسـ َک َن
Тарҷумаи гуфтор:
Юнус ибни Абдуллоҳи Хатлонӣ моро хабар дод, гуфт: Ба
Мансур гуфтам: Дар сарзамини мо (Тоҷикистон) ҳокиме аст
ки риши мардонро метарошад ва чодари занонро бар медорад,
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фармуд: Барканораш кунед! Гуфтам: Роҳе ба барканор
карданаш надорем! Пас фармуд: Ҷабборонро бар худ мусаллат
мекунед то он гоҳ ки саркаш шуд ва қулдурӣ кард, пас риши
мардонатонро тарошид ва чодари занонатонро бардошт, он гоҳ
ба назди ман меойед ва мегӯйед ки роҳе ба барканор карданаш
надорем! На ба Худо савганд, шойиста нест ки дар сарзамини
шумо сукунат шавад!
وء ِة
َ  ِمـ َـن الْ ُمـ ُـر: َر�أی الْ َم ْن ُصــو ُر ِفــي لِ ْح َی ِتــي شُ ـ ُعو َث ًة َفقــا َل: قــا َل، �أخْ َب َرنَــا َع ْب ـ ُد اللّـ ِه ْب ـ ُن ُم َح َّم ـ ٍد الْ َب ْل ِخـ ُّـي. 6
نــاح َع َل ْیــ ِه مــا لَــ ْم َی ْح ِلــ ْق َف َی َتشَ ــ َّب َه
ُ  قُ ْل،ا ْع ِتــدا ُل اللِّ ْح َیــ ِة
ْ  َهــ ْل لِل َّر ُجــلِ �أ ْن َی�أْخُ ــ َذ ِم:ــت
َ  لا ُج:ــن لِ ْح َی ِتــ ِه؟ قــا َل
ِ ِب
ِ  �إِنَّ ُه ـ ْم َیقُولُــو َن لا ُیؤْخَ ـ ُذ ِم ْنهــا شَ ـ ْـي ٌء َو �إِ ْن َب َل َغـ:ـت
 ُس ـ ْبحا َن اللّـ ِه! ٰهــذا َقــو ُل:ـت ال ُّر ْك َب ـ َة! قــا َل
ُ  قُ ْلـ،ـقین
َ الفاسـ
ِ الْ ُك ّهـ
. َب ـ ْل َی�أْخُ ـ ُذ ِم ْنهــا َو َی َت َج ّم ـ ُل،ـان َو الْ ُجو ِك َّی ـ ِة
Тарҷумаи гуфтор:
Абдуллоҳ ибни Муҳаммади Балхӣ моро хабар дод, гуфт:
Мансур дар риши ман жӯлидагӣ ёфт, пас фармуд: Аз мурувват,
эътидоли риш аст, гуфтам: Оё мард метавонад аз риши худ кам
кунад? Фармуд: Гуноҳе бар ӯ нест модоме ки натарошад пас
ба фосиқон шабеҳ шавад, гуфтам: Онҳо мегӯянд ки аз он чизе
кам намекунад агарчи ба зону бирасад! Фармуд: Субҳоналлоҳ!
Ин сухани коҳинон ва ҷӯкиён аст, балки аз он кам мекунад ва
оростагӣ меҷӯяд.
Шарҳи гуфтор:
Барои хонадани шарҳе бар ин гуфтоҳои нуронӣ, ба пурсиш
ва посухи 70 ва таълиқи он муроҷиъа кунед.

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

* Лутфан бар рӯӣ линки мавриди назари худ клик кунед.

Линки матлаби
боло

Саҳифаи фесбуки Саҳифаи канали
пойгоҳ
телегроми пойгоҳ

