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بسم اهلل الرمحن الرحمی
Се гуфтор аз он ҳазрат дар бораи ҳурмати иҷора
додан ва иҷора гирифтани раҳим
ِ ْ َس ـ�ألْ ُت الْ َم ْن ُصــو َر ال: قــا َل، �أخْ َب َرنــا ُم َح َّم ـ ُد ْب ـ ُن َع ْب ـ ِد ال َّر ْح ٰمــنِ الْ ِهـ َـر ِو ُّي. 1
هاش ـ ِم َّي الْخُ راســانِ َّي �أ َّی ـ َد ُه اللّ ـ ُه
 لا َواللّـ ِه لا: َفقــا َل،ماء ُهمــا �أ ْو َج ِنی َن ُهمــا
ُ تَعالـی ٰ َعــنِ الْ َمـ ْر�أ ِة تُؤ ِْجـ ُـر َر ِح َمهــا ِمـ ْـن َز ْو َج ْیــنِ لا ُیولَـ ُد لَ ُهمــا َف ُت َن ِّبـ
َ ـت
!؟وشَ ــا ِر ْك ُه ْم ِفــي ا ْل� أ ْم ـ َو ِال َوا ْل� أ ْو َلا ِد
ِ ُیشــا ِر ُك ِفــي �أ ْولا ِد ال َّنــا
َ :ٰس �إِلّا شَ ـ ْیطانٌ! �أمــا َس ـ ِم ْع َت َق ْولَ ـ ُه تَعالی
Тарҷумаи гуфтор:

Муҳаммад ибни Абдурраҳмони Ҳиравӣ моро хабар дод,
гуфт: Аз ҳазрати Мансури Ҳошимии Хуросонӣ аядуллоҳ
таъоло дар бораи зане пурсидам ки раҳими худро ба зан ва
шавҳаре иҷора медиҳад ки соҳиби фарзанд намешаванд,
пас оби он ду ё ҷанини он дуро (дар раҳими худ) парвариш
медиҳад, фармуд: На ба Худо савганд, дар авлоди мардум
мушорикат намекунад магар шайтон! Оё сухани Худованди
баландмартабаро нашунидаи ки (ба ӯ) мефармояд: <<Бо онон
дар амвол ва авлод мушорикат кун>> (Исроъ/ 64)?!
 َمــنِ ْاس ـ َت�أْ َج َر ا ْمـ َـر�أ ًة لِ َر ِح ِمهــا َف إِ�نَّ َمــا: َس ـ ِم ْع ُت الْعالِـ َم َی ُقــو ُل: قــا َل، �أخْ َب َرنــا ُج َب ْیـ ُـر ْب ـ ُن َعطــا ٍء الْخُ َج ْن ـ ِد ُّي. 2
!ٌْاس ـ َت�أْ َج َر شَ ـ ْیطانَ ًة َو لا ُیولَ ـ ُد ِمـ َـن الشَّ ـ ْیطانَ ِة �إِلّا شَ ـ ْیطان
Тарҷумаи гуфтор:
Ҷубайр ибни Атоъи Хуҷандӣ моро хабар дод, гуфт: Шунидам
олим мефармояд: Ҳар кас занеро барои раҳимаш иҷора кунад,
ҷуз ин нест ки шайтони муъаннасеро иҷора кардааст ва аз
шайтони муъаннас ҷуз шайтон мутаваллид намешавад!
ِ ْ �أخْ َب َرنَــا الْ َح َســ ُن ْبــ ُن ال. 3
یســی ْبــ ُن َع ْبــ ِد
َ  َســ ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصــو َر َیقُــو ُل َو ِع ْنــ َد ُه ِع: قــا َل،ــي
ُّ ِقاســ ِم ال ِّط ْهران
ً لَ َعـ َـن اللّـ ُه ُمؤ ِْجـ َـر ا ْل� أ ْرحــا ِم َو ُم ْس ـ َت�أْ ِج َرها! �ألا َواللّـ ِه لَ ـ ْو كا َن لِــي �أ ْم ـ ٌر لَ َج َل ْدتُ ُهمــا �أ ْو َع َّذ ْب ُت ُهمــا َعذاب ـا:الْ َح ِمی ـ ِد
ِ  مــا �أرا َد ِمـ َـن الْ َعـ:ٰـت لِ ِعیسـی
 �أرا َد َحـ َّد الْ ُمحا َر َبـ ِة لِ�أنَّ ُهمــا �أ ْف َســدا:ـذاب الشَّ ـ ِدی ِد؟ قــا َل
ُ شَ ـ ِدیداً! َف َل َّمــا خَ ـ َـر َج قُ ْلـ
!ِِفــي ا ْل� أ ْرض
Тарҷумаи гуфтор:
Ҳасан ибни Қосими Теҳронӣ моро хабар дод, гуфт: Шунидам
ҳазрати Мансур дар ҳоле ки Исо ибни Абдулҳамид назди ӯ
буд мефармояд: Худованд иҷора диҳандаи раҳимҳо ва иҷора
гирандаи онҳоро лаънат кунад! Огоҳ бошед ки ба Худо савганд
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агар барои ман султае буд ҳароина он дуро тозиёна мезадам
ё азобӣ сахт мерасондам! Пас чун он ҳазрат берун рафт ба
Исо гуфтам: Муроди он ҳазрат аз азоби сахт чи буд? Гуфт:
Муродаш ҳадди муҳориба буд; Чароки он ду дар замин ифсод
кардаанд!
Шарҳи гуфтор:
Ҳар чанд олимони мусалмон дар бораи ҷавоз ё адами ҷавози
иҷораи раҳим, танҳо ба асли аввалӣ ва шуморе аз умумот ва
итлоқоти шаръӣ дар боби никоҳ ва зино нигаристаанд ва ба
нигоҳӣ бисёр сатҳӣ ва саҳландешона дар бораи он басанда
кардаанд, аммо нигариши аллома Мансури Ҳошимии Хуросонӣ
ҳафизаҳуллоҳ таъоло ба он нигариши хос ва амиқе аст ки аз
ошнойии фавқулодаи он ҳазрат бо руҳи Ислом ва мақосиди
шариъат ва масолеҳи олияи аҳком ва қарор доштани эшон дар
як уфуқи илмӣ ва маърифатӣ бартар бархостааст. Аз назари
ин олими роситин, фароянди табиъии таносул ва таволуд,
офариниши Худованди Ҳаким ва суннате аз суннатҳои Ӯст
ки бар бунёди ҳикмат ва раҳмати Ӯ устувор шуда ва таъмин
кунандаи маслиҳати ҳақиқии инсон ва ҷаҳон аст; Чунонки
фармудааст: ۚ ـث �أ َم َركُـ ُم اللَّـ ُه
ُ  َف�أْتُو ُهـ َّن ِمـ ْـن َح ْيـ (Бақара/ 222); <<Пас бар он
занон даройед ба он сурат ки Худованд шуморо амр кардааст>>
Ва фармудааст: ـاء ال ُّذكُــو َر  �أ ْو
ُ ـاء �إِنَا ًثــا َو َي َهـ
ُ ـاء ۚ َي َهـ
ُ ـب لِ َمـ ْـن َيشَ ـ
ُ ـب لِ َمـ ْـن َيشَ ـ
ُ  َيخْ لُ ـ ُق َمــا َيشَ ـ
ِ
ِ
ِ
ـاء َعقي ًمــا ۚ �إِنَّـ ُه َعلي ٌم َقديـ ٌر
ُ ( ُي َز ِّو ُج ُهـ ْم ُذ ْك َرانًــا َو�إِنَا ًثــا ۖ َو َي ْج َعـ ُل َمـ ْـن َيشَ ـШӯро/ 49 ва 50); <<Ҳар
чизе ки Мехоҳад Меофаринад, ҳар касро Мехоҳад духтар
Мебахшад ва ҳар касро Мехоҳад писар Мебахшад ё писр ва
духтарро барояшон ҷуфт Мекунад ва ҳар касро Мехоҳад нозо
Месозад, ҳароина Ӯ донойи қудратманд аст>>, агарчи гоҳе
ин фароянди табиъӣ, аз нигоҳи қосир ва муқассири бархӣ
бандагони кӯтаҳбин, таъмин кунандаи маслиҳат ва мувофиқ
бо аҳвоъашон набошад; Чунонки фармудааст: و َع َسـى ٰ �أ ْن َت ْك َر ُهــوا شَ ـ ْي ًئا
َ
ِ
َ
َ
َ
َ( َو ُهـ َو خَ ْيـ ٌر ل ُكـ ْم ۖ َو َع َسـى ٰ �أ ْن تُح ُّبــوا شَ ـ ْي ًئا َو ُهـ َو شَ ـ ٌّر ل ُكـ ْم ۗ َواللَّـ ُه َي ْع َل ُم َو�أنْ ُت ْم لا َت ْع َل ُمــونБақара/ 216);
<<Ва чи басо чизеро кароҳат доред дар ҳоле он хайре барои
шумост ва чи басо чизеро дӯст доред дар ҳоле ки он шарре
барои шумост ва Худованд медонад ва шумо намедонед>>.
Бо ин васф, бар бандагони Худованд воҷиб аст ки таслими
суннатҳои Ӯ ва розӣ ба қазои Ӯ бошанд ва аз муъориза бо
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Ӯ дар тадбираш ва ихлол дар назми табиъат ва дахолат дар
фароянди табиъии таносул ва таволуд бипарҳезанд; Чароки ҳар
гуна дахолати судҷӯёна ва зиёдахоҳона дар фароянди табиъии
таносул ва таволуд, тағйир диҳандаи офариниши Худованд ва
бар ҳам занандаи низом ва тавозуни табиъат аст ва дар ъайни
ҳол, боби мафосиди азимеро ба рӯйи ояндагон мегушояд ва
дар дарозмуддат табаъоти хатарнок ва зиёнборе барои фард ва
ҷомеъа хоҳад дошт. Аз ин рӯ, шайтон водоштани инсонҳо ба
чунин кореро яке аз аҳдофи худ зикр карда ва гуфтааст: و َل� آ ُم َرنَّ ُه ْم
َ
ِ
ْ
ۚ ( َف َل ُي َغ ِّيـ ُـر َّن خَ لـ َق اللَّـهНисоъ/ 119); <<Ва ҳароина ононро амр мекунам,
пас офариниши Худовандро тағйир медиҳанд>>; Ба ин маъно
ки ашколи фитрӣ ва табиъии хилқати Худованд ки бар бунёди
ҳикматӣ бисёр амиқ ва мутаносиб бо ҳамаи абъод ва ҷавониби
ҳастӣ астро ба тамаъи манофеъи шахсии кӯтоҳмуддат ва бо
сӯъи истифода аз дониш ва абзорҳое ки Худованд ба онон
бахшидааст, дигаргун месозанд.
Бар ин асос, ихлол дар низоми фитрии таносул ва таволуд ва
тағйири фароянди табиъии он бо иқдомотӣ монанди иҷораи
раҳими занон, шабиҳсозии инсон, харид ва фурӯши исперми
мардон ва лиқоҳи маснуъӣ, таҳаққуқи ваъдаи ۚ  َف َل ُي َغ ِّيـ ُـر َّن خَ ْلـ َق اللَّـ ِه ва
ِ аст ки тавассути  َعـ ُد ٌّو ُم ِبيـ ٌن зинат
мисдоқи боризи مـ ْـن َع َمــلِ الشَّ ـ ْي َط ِان
дода шуда ва тавассути фарзандонаш дар ғарб барои нобудии
насли инсонҳо ва мушорикат дар авлоди онон дар ҳоли тарвиҷ
ва ҷаҳонисозӣ аст. Аз ин рӯ, ҳазарти аллома Мансури Ҳошимии
Хуросонӣ ҳафизаҳуллоҳ таъоло зимни ифшои моҳияти хабис
ва аҳдофи зидди Худойии ин корҳои шайтонӣ, онҳоро ҳаром
мешуморад ва ба сахтӣ аз онҳо барҳазар медорад.
Барои огоҳии бештар дар ин бора, ба таълиқе бар пурсиш ва
посухи 128 муроҷиъа кунед.
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* Лутфан бар рӯӣ линки мавриди назари худ клик кунед.
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