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بسم اهلل الرمحن الرحمی
Ду гуфтор аз он ҳазрат дар бораи инки раҷм мувофиқ
бо китоби Худованд аст.
ِ ْ َسـ ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصــو َر ال: قــا َل، �أخْ َب َرنــا �أ ُبــو َز َك ِریّــا �أ ْح َمـ ُد ْبـ ُن َع ْبـ ِد ال َّر ْح ٰمــنِ الطّالِقانِـ ُّـي. 1
ـمي الْخُ راســانِ َّي
َّ هاشـ
!ـث الْ ُم ْح َص ـ ُن ُمحــار ٌِب لِلّـ ِه َو َر ُســولِ ِه َو لَ ـ ْو ُر ِف ـ َع �إِل ـیٰ �إِمــا ٍم عــا ِد ٍل َل�أقــا َم َع َل ْی ـ ِه الْ َح ـ َّد ثُ ـ َّم َق َت َل ـ ُه
ُ  الْخَ ِبیـ:َی ُقــو ُل
!ـاء ا ْل إِ�مــا ُم لَ َضـ َـر َب ُع ُن َقـ ُه
ُ قُ ْلـ
َ  َك ْیـ:ـت
َ  َجـ َـر ْت ُسـ َّن ُة ا ْل�أنْ ِبیــا ِء بِال َّر ْجـ ِم َو لَـ ْو شـ:ـف َی ْق ُتلُـ ُه؟ قــا َل
Тарҷумаи гуфтор:

Абу Закариё Аҳмад ибни Абдурраҳмони Толиқонӣ моро хабар
дод, гуфт: Шунидам ҳазрати Мансури Ҳошимии Хуросонӣ
мефармояд: Хабиси мӯҳсин (яъне зинокоре ки ҳамсаре барои
худ дастрасӣ дошта) муҳорибе бо Худованд ва Паёмбари Ӯст
ва агар ба имомӣ одил ирҷоъ шавад ҳадди (тозиёна) ро бар
ӯ ҷорӣ мекунад ва сипас ӯро мекушад! Гуфтам: Чигуна ӯро
мекушад? Фармуд: Суннати Паёмбарон ба раҷм ҷорӣ шудааст,
вале агар имом бихоҳад гардани ӯро мезанад!
Шарҳи гуфтор:
Итлоқи <<Хабис>> бар зинокор дар каломи ин бузургвор,
мубтанӣ бар китоби Худованд аст ки мардон ва занони зинокорро
<<Хабисун>> ва <<Хабисот>> номида ва фармудааст: َــات
ُ الْخَ ِبيث
ِ ( لِ ْلخَ ِبي ِثيـ َـن َوالْخَ ِبيثُــو َن لِ ْلخَ ِبي َثـНур/ 26); <<Занони хабис барои мардони
ۖ ـات
хабис ва мардони хабис барои занони хабис ҳастанд>> Ва
<<Муҳориб>> донистани зинокороне ки ба ҳамсаре барои
худ дастрасӣ доштааст ғариб нест; Чароки китоби Худованд,
ба унвони намуна рибохорро низ <<Муҳорибе бо Худованд
ва Паёмбар Ӯ>> дониста ва фармудааст:  َفــ إِ� ْن لَــ ْم َت ْف َعلُــوا َف�أْ َذنُــوا بِ َحــ ْر ٍب
ۖ ــن اللَّــ ِه َو َر ُســولِ ِه
َ ( ِمБақара/ 279); <<Пас агар даст бар намедоред бо
Худованд ва Паёмбараш эъломи ҷанг кунед>> Ва муроди он
ҳазрат аз <<Суннати Паёмбарон ба раҷм ҷорӣ шуда>> ин аст
ки муҷозоти сангсори дар шаройеъи Паёмбарони гузашта
монанди Мӯсо ва Исо алайҳи салом низ вуҷуд дошта, ҳар чанд
дар китоби Худованд ба сурати ҷузъӣ таъйин нашудааст ва аз
ин рӯ, иҷрои он барои халифаи Худованд дар замин илзомӣ
нест ва ӯ метавонад бино бар салоҳдиди худ, равиши дигареро
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барои эъдоми муҷрим ва иҷрои ҳукми куллии китоби Худованд
ихтиёр кунад.
ِ ـس ال َّر ْجـ ُم ِفــي ِكتـ
ـاب
ُ  قُ ْلـ: قــا َل، �أخْ َب َرنــا ُم َح َّمـ ُد ْبـ ُن �إِ ْبرا ِهیـ َم الشِّ ــیرا ِز ُّي. 2
َ  �إِنَّ ُهـ ْم َیقُولُــو َن لَ ْیـ:ِـت لِ ْل َم ْن ُصــور
ض
ِ �إِنَّ َمــا َجـ َز ُاء الَّ ِذيـ َـن ُي َحا ِر ُبــو َن اللَّـ َه َو َر ُســولَ ُه َو َي ْسـ َع ْو َن ِفــي ا ْل� أ ْر :ٰ َك َذ ُبــوا! �أمــا َی ْقـ َـر�أو َن َق ْولَـ ُه تَعالـی:اللّـ ِه! قــا َل
 �إِ َّن َر ْج َم ُهـ ْم ِمـ َـن ال َّت ْق ِتیــلِ َو ت َْحرِی َق ُهـ ْم بِال َّنــا ِر ِمـ َـن ال َّت ْق ِتیــلِ َو َهـ ْد َم الْ ِجــدا ِر: قــا َل،ٰ َبلـی:ـت
ُ ؟! قُ ْلـَف َســا ًدا �أ ْن ُي َق َّتلُــوا
ـث َر ُســو ُل اللّـ ِه َصلَّــی اللّـ ُه َع َل ْیـ ِه َو �آلِـ ِه َو َسـلَّ َم
َ َع َل ْی ِهـ ْم ِمـ َـن ال َّت ْق ِتیــلِ َو َق ْذ َف ُهـ ْم ِمـ َـن الْ َج َبـ ِل ِمـ َـن ال َّت ْق ِتیـ ِل َو َقـ ْد َب َعـ
ٍ ِفــي �آثا ِر ِهـ ْم َف�أخَ َذ ُهـ ْم َو َق َطـ َع �أ ْی ِد َی ُهـ ْم َو �أ ْر ُج َل ُهـ ْم ِمـ ْـن ِخـ
ـلاف َو َسـ َم َل �أ ْع ُی َن ُهـ ْم ثُـ َّم ت ََر َك ُهـ ْم ِفــي الْ َحـ َّر ِة َی ْق ِض ُمــو َن
!الْ َح َجـ َـر َحتّــی َی ْه ِل ُكــوا
Тарҷумаи гуфтор:
Муҳаммад ибни Иброҳими Шерозӣ моро хабар дод, гуфт:
Ба ҳазрати Мансур гуфтам: Онҳо мегӯянд ки раҷм дар китоби
Худованд нест! Фармуд: Дурӯғ мегӯянд! Оё сухани Худованди
баландмартабаро намехонанд ки фармудааст: <<Ҷазои касоне
ки бо Худованд ва Паёмбараш ситеза меҷӯянд ва дар замин
ба фасод мекӯшанд ҷуз ин нест ки ба сахтӣ кушта шаванд>>
(Моъида/ 33)?! Гуфтам: Оре, фармуд: Ҳароина раҷм кардани
онон, куштани (онон) ба сахтӣ аст ва сӯзондани онон бо оташ,
куштани (онон) ба сахтӣ аст ва вайрон кардани девор бар
рӯйи онон, куштани (онон) ба сахтӣ аст ва парт кардани онон
аз кӯҳ, куштани (онон) ба сахтӣ аст ва ҳароина Расули Худо
саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам дар пайи онон фиристод,
пас ононро гирифт ва дастҳо ва поҳошонро аз хилофи якдигар
бурид ва чашмҳошонро даровард, сипас ононро дар офтоб
раҳо кард ки сангҳоро биҷаванд то инки ҳалок шаванд!
Шарҳи гуфтор:
Барои мутолиъаи шарҳӣ дигар барои ин гуфтори шариф, ба
пурсиш ва посухи 106 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

