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بسم اهلل الرمحن الرحمی
Ду гуфтор аз он ҳазрат дар бораи ҳаққи таксир
ِ ْ َسـ ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصــو َر ال: قــا َل، �أخْ َب َرنــا َع ِلـ ُّـي ْبـ ُن �إ ِْســماعی َل الدّا ْمغانِـ ُّـي. 1
 �إِ َّن ِمـ ْـن:ـاني َی ُقــو ُل
َّ هاشـ ِم َّي الْخُ راسـ
ض ِعبــا ِد اللّـ ِه �إِلَ ْیـ ِه َع ْبــداً �آتــا ُه اللّـ ُه ِع ْلمـاً َفـ�أرا َد بِـ ِه َم ْن َف َعـ َة ال ُّدنْیــا َف َم َن َعـ ُه ِمـ َـن الْ ُف َقــرا ِء َو َع َر َضـ ُه َع َلــی ا ْل� أ ْغ ِنیــا ِء
ِ �أ ْب َغـ
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ِ لِ َیشْ ـ َتر َِي بِ�آیـ
ـات اللّـه َث َمنـاً َقلیــلا ً َو َی ُصـ َّد َعـ ْـن َسـ ِبیله! �أولَئــكَ َمــا َي�أكُلُــو َن فــي ُب ُطون ِهـ ْم �إِلا ال َّنــا َر َو َلا ُي َكلِّ ُم ُهـ ُم
!اب �ألِيـ ٌم
ٌ اللَّـ ُه َيـ ْو َم الْ ِق َيا َمـ ِة َو َلا ُي َزكِّي ِهـ ْم َولَ ُهـ ْم َعـ َذ
Тарҷумаи гуфтор:
Алӣ ибни Исмоъили Домғонӣ моро хабар дод, гуфт:
Шунидам ҳазрати Мансури Ҳошимии Хуросонӣ мефармояд:
Ҳароина аз мабғузтарин бандагони Худованд назди Ӯ
бандае аст ки Худованд ба ӯ илме дода, пас ӯ ба василаи он
суди дунёро ҷуста, пас онро аз ниёзмандон боз дошта ва ба
сарватмандон арза доштааст то оёти Худовандро ба баҳойи
андак бифурӯшад ва аз роҳи Ӯ боз дорад! Онон дар шикамҳои
худ ҷуз оташ намезуранд ва Худованд дар рӯзи қиёмат бо онон
сухан намегӯяд ва ононро покиза намекунад ва барояшон
азобӣ дарднок аст!
ًـب ِكتابـا
ُ  َسـ�ألْ ُت ُه َعــنِ ال َّر ُجــلِ َی ُكــو ُن لَـ ُه ِع ْلـ ٌم َف َی ْك ُتـ: قــا َل، �أخْ َب َرنَــا الْ َح َسـ ُن ْبـ ُن ُم َح َّمدصــا ِد ٍق ا ْل إِ� ْصفَهانِـ ُّـي. 2
! لا َی ْن َب ِغــي لَـ ُه ٰذلِــكَ �إِلّا �أ ْن َی ُكــو َن ِكتابـاً َی ْن َف ُع ُهـ ْم ِفــي ُدنْیا ُهـ ْم:س َف َی ْربِـ َـح َع َل ْی ِهـ ْم؟ قــا َل
ِ �أ لَـ ُه �أ ْن َی ِبی َعـ ُه ِمـ َـن ال َّنــا
 �أ لَـ ُه �أ ْن َیشْ ـ َتر َِط َع َل ْی ِهـ ْم �أ ْن َی ْك ُت ُمــو ُه َفــلا َی ِبی ُعــو ُه َو لا َی َه ُبــو ُه لِ َیـ ْزدا َد بِ ٰذلِــكَ ِر ْبحـاً �إِ ْن كا َن ِكتابـاً َی ْن َف ُع ُهـ ْم:ـت
ُ قُ ْلـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـب َب ْعـ َد ٰهــذا فــي
ُ ـاب اللّـه َع َّز َو َجـ َّل! قُ ْلـ
ُ ـس لَـ ُه �أ ْن َیشْ ـ َتر َِط مــا ُیخالـ
ُ  َف َمـ ْـن َی ْر َغـ:ـت
َ ـف كتـ
َ  لَ ْیـ:ِفــي ُدنْیا ُهـ ْم؟ قــا َل
ـب ِفیهــا َمـ ْـن َی ْب َت ِغــي َفضْ ــلا ً ِمـ َـن اللّـ ِه َو رِضْ وانـاً َو ُهـ َو �أ َحـ ُّق بِهــا َو �أ ْهلُهــا َو مــا ِع ْنـ َد
ُ  �إِنَّمــا َی ْر َغـ:الْ ِكتا َبـ ِة؟! قــا َل
ِ  َع َلــی ا ْل إِ�مــا ِم �أ ْن ُی ْن ِفـ َق َع َل ْیـ ِه ِمـ ْـن َب ْیـ:ـث ُه َن ْی َئـ ًة ثُـ َّم قــا َل
ِ ـت الْمـ
ـال �أ ْو َی ْج َعـ َل لَـ ُه جائِـ َز ًة
َ اللّـ ِه خَ ْیـ ٌر َو �أ ْبقـیٰ! َف َم َكـ
!ين
َ ـاس �إِ َّن اللَّـ َه َلا ُي ِضيـ ُع �أ ْجـ َـر الْ ُم ْح ِسـ ِن
َ �إِ ْن كا َن ِكتا ُبـ ُه ِم َّمــا َی ْن َفـ ُع ال َّنـ
Тарҷумаи гуфтор:

Ҳасан ибни Муҳаммадсодиқи Исфаҳонӣ моро хабар дод,
гуфт: Аз он ҳазрат дар бораи марде пурсидам ки барои ӯ илме
ҳаст, пас китобе менависад, оё барои ӯ ҷойиз аст ки онро ба
мардум бифурӯшад, пас аз онон суд бигирад? Фармуд: Ин
барои ӯ шойиста нест магар онки китобе бошад ки ба онон
дар дунёшон суд мерасонад! Фармуд: Барои ӯ ҷойиз нест ки
чизеро шарт кунад ки онро кетмон кунанд, пас нафурушанд ва
ҳиба накунанд, то ин гуна бар суди худ бияфзояд, агар китобе
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бошад ки ба онон дар дунёшон суд мерасонад? Фармуд: Барои
ӯ ҷойиз нест ки чизеро шарт кунад ки бо китоби Худованд
аззаваҷал мухолифат дорад! Гуфтам: Пас баъди ин чи касе дар
навиштан рағбат мекунад?! Фармуд: Танҳо касе дар он рағбат
мекунад ки фазлу ризвоне аз ҷониби Худовандро меҷӯяд ва ӯ
сазовортар ба он аст ва аҳли он аст ва чизе ки назди Худованд
аст беҳтар ва мондагортар аст! Он гоҳ каме даранг кард ва
сипас фармуд: Бар имом аст ки аз байтулмол ба ӯ бипардозад ё
барои ӯ ҷойизае қарор диҳад агар китоби ӯ аз чизҳойе аст ки ба
мардум суд мерасонад; Чароки Худованд музди некукоронро
зойеъ намекунад.
Шарҳи гуфтор:
Барои хондани шарҳе бар ин ду гуфтори бисёр муҳим ва
огоҳии бештар дар бораи ҳаққи таксир, ба пурсиш ва посухи
104 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

