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بسم اهلل الرمحن الرحمی
Се гуфтор аз он ҳазрат дар бораи кароҳати бӯсидани
дасти касе ҷуз падар ва модар ва имоми муфтаразуттоҳа
ва ҳурмати бӯсидани дасти золимон
ٍ الس ِج ْســتانِ ُّي َو َع ْب ـ ُد اللّـ ِه ْب ـ ُن َح ِبیـ
 �أرا َد َر ُج ـ ٌل �أن:ـب ال َّط َب ـ ِر ُّي َج ِمیع ـاً قــالا
َّ  �أخْ َب َرنــا َولِی ـ ُد ْب ـ ُن َم ْح ُمــو ٍد. 1
ِ  �أ تُریـ ُد �أ ْن تُ ِغ َّرنِــي كَمــا تُ ِغـ ُّر ٰهــؤلا ِء الد:ُی َق ِّبـ َل َیـ َد الْ َم ْن ُصــو ِر َف�أ ْب َعـ َد َیـ َد ُه َو قــا َل لَـ ُه
َّجاج َلـ َة؟! لا ُی َق ِّبـ ُل ال َّر ُجـ ُل َیـ َد
ِ ـت ٰذلِــكَ �إلّا لِ� أ ْع َلـ َم �أ ُهـ َو ِمـ َـن الد
َّجاج َلـ ِة
ُ  َواللّـ ِه مــا َف َع ْلـ:ض الطّا َعـ ِة! قــا َل ال َّر ُجـ ُل
َ ال َّر ُجـ ِل �إلّا �أن َی ُكــو َن �إِمامـاً ُم ْف َتـ َـر
!ـس ِم ْن ُهـ ْم
ُ  َف َع ِل ْمـ،�أ ْم لا
َ ـت �أنَّـ ُه لَ ْیـ
Тарҷумаи гуфтор:

Валид ибни Маҳмуди Саҷистонӣ ва Абдуллоҳ ибни Ҳабиби
Табарӣ ҳар ду моро хабар доданд, гуфтанд: Марде хост ки
дасти ҳазрати Мансурро бибӯсад, пас он ҳазрат дасти худро
дур кард ва ба ӯ фармуд: Оё мехоҳӣ манро фиреб диҳӣ ҳамон
гуна ки ин даҷҷолонро фиреб медиҳем?! Касе дасти касеро
набӯсид магар онки имомӣ муфтаразуттоҳа бошад! Мард
(пас аз он ба мо) гуфт: Ба Худо савганд ин корро накардам
магар барои инки бидонам оё ӯ ҳам аз даҷҷолон аст ё на, пас
донистам ки ӯ аз онон нест!
Шарҳи гуфтор:
Муроди ин инсони комил аз иборати <<Оё мехоҳӣ манро
фиреб диҳӣ ҳамон гуна ки ин даҷҷолонро фиреб медиҳӣ?!>>, он
аст ки ту бо бӯсидани дасти ин ҳокимон, олимон ва муддаъиёни
гумроҳ, дар воқеъ ононро мефиребӣ; Чароки монанди шайтон,
аз як сӯ ононро ба худбузургбинӣ ва истизъофи мардум сувқ
медиҳӣ ва аз сӯӣ дигар бо ин чоплусӣ, эътимоди козиби онон
ба худро ҷалб мекунӣ то бо эътимоди козиб ба дастбӯсоне
монанди ту, бар мардум ситам раво доранд, дар ҳоле ки ман аз
ин ҳокимон, олимон ва муддаъиёни гумроҳ нестам то хоми ту
шавам ва аз ин рӯ, ба ту иҷоза намедиҳам ки бо ман бозӣ кунӣ!
Ин аст тафовути авлиёъи Худо ва авлиёъи шайтон ки аз осмон
то замин аст ва бар соҳибони бинишҳо пӯшида намемонад;
ِ َفا ْع َت ِبـ ُـروا َيــا �أولِــي ا ْل� أ ْب َصــار (Ҳашр/ 2); <<Пас ибрат бигиред эй соҳибони
бинишҳо>>!
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 َمـ ْـن َق َّبـ َل َیـ َد ظالِـ ٍم ُی ْظ ِهـ ُـر: َسـ ِم ْع ُت َع ْبــداً صالِحـاً َی ُقــو ُل: قــا َل،وســی ْبـ ُن َف ْرهــا َد الْ َمهابــا ِد ُّي
َ  �أخْ َب َرنــا ُم. 2
!ٰات َو الْ ُعـ ّزی
َ بِ ٰذلِــكَ َولا َی َتـ ُه َف َك�أنَّمــا َق َّبـ َل الـ ّل
Тарҷумаи гуфтор:
Мӯсо ибни Фарҳоди Маҳободӣ моро хабар дод, гуфт:
Шунидам бандаи солеҳ (яъне ҳазрати Мансур) мефармояд:
Ҳар кас дасти золимеро бӯса занад то бо он таволлии ӯро изҳор
кунад, монанди ин аст ки бар лот ва уззо бӯса зада бошад!
Шарҳи гуфтор:
<<Лот>> ва <<Уззо>> номи ду бут аз бутҳои мушрикон
дар замини ҷоҳилият аст ва бӯса задан бар он ду киноя аз
парастиши он ду аст ки ширк шумурда мешавад ва бо ин васф,
касоне ки бар дасти ҳокими золим ва олими вобаста ба онон
бӯса мезананд то таволлии ононро изҳор кунанд, монанди
бутпарастон ҳастанд.
 لا: َفقــا َل، َسـ�أ ْل ُت ا ْلعالِـ َم َعــنِ ال َّر ُجــلِ ُی َق ِّبـ ُل َیـ َد والِ َد ْیـ ِه: قــا َل،ـس ْبـ ُن َع ْبـ ِد اللّـ ِه ا ْلخَ ْتلانِـ ُّـي
ُ  �أخْ َب َرنــا ُیونُـ. 3
!؟ـاح الـ ُّذ ِّل ِمـ َـن ال َّر ْح َمـ ِة
َ ـض لَ ُه َمــا َج َنـ
َ :ٰ �أمــا َسـ ِم ْع َت َقولَـ ُه تَعالی،س بِـ ِه
ْ واخْ ِفـ
َ َبـ�أ
Тарҷумаи гуфтор:

Юнус ибни Абдуллоҳи Хатлонӣ моро хабар дод, гуфт: Аз
олим дар бораи марде пурсидам ки дасти падар ва модарашро
мебӯсад, фармуд: Ишколе надорад, оё сухани Худованди
баландмартабаро нашунидаи ки мефармояд: <<Ва боли
фурутаниро аз меҳрубонӣ барои он ду фурд овар>> (Исроъ/
24)?!
Шарҳи гуфтор:
Барои хондани шарҳи дигаре барои ин ҳикматҳо, ба пурсиш
ва посухи 52 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

