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بسم اهلل الرمحن الرحمی
Шаш гуфтор аз он ҳазрат дар бораи наҷосот
ِ ْ َسـ�ألْ ُت الْ َم ْن ُصو َر ال: قــا َل، �أخْ َب َرنــا ُم َح َّمـ ُد ْبـ ُن َع ْبـ ِد ال َّر ْح ٰمــنِ الْ ِهـ َـر ِو ُّي. 1
ِ ـمي الْخُ راســانِ َّي َعنِ ال َّنجاسـ
،ـات
َّ هاشـ
ِ و ُي ِحـ ُّل لَ ُهـ ُم ال َّط ِّي َبـ
ـات
ُ  قُ ْلـ،ـس
َ :ٰ لِ َق ْولِـ ِه تَعالـی: لِمــاذا؟! قــا َل:ـت
ٌ  ُک ُّل مــا َحـ َّر َم اللّـ ُه �أ ْک َلـ ُه �أ ْو شُ ـ ْر َب ُه َف ُهـ َو ن ََجـ:َفقــا َل
.َو ُي َحـ ِّر ُم َع َل ْي ِهـ ُم الْخَ َبائِ َث
Тарҷумаи гуфтор:
Муҳаммад ибни Абдурраҳмони Ҳиравӣ моро хабар дод, гуфт:
Аз Мансури Ҳошимии Хуросонӣ дар бораи наҷосот пурсидам,
пас фармуд: Ҳар чизе ки Худованд хӯрдан ё ошомиданашро
ҳаром карда, наҷас аст, гуфтам: Ба чи далил?! Фармуд: Ба
далили сухани Ӯ ки фармудааст: <<Ва чизҳои покро барояшон
ҳалол ва чизҳои нопокро барои онон ҳаром мекунад>> (Аъроф/
157).
:ـث ســا َع ًة لا ُی ِج ُیب ِنــي ثُـ َّم قــا َل
َ  َسـ�ألْ ُت الْ َم ْن ُصــو َر َعــنِ الْ ِخ ْنزِیـ ِر َف َم َکـ: قــا َل،السـ َم ْر َق ْن ِد ُّي
َّ  �أخْ َب َرنــا أ� ُبــو �إِ ْبرا ِهیـ َم. 2
 َبلـیٰ َو ل ٰ ِکـ ْـن ُی َط َّهـ ُـر:ـس ِج ْلـ ُد ُه ُم ْل َت ِصقـاً بِ َل ْح ِمـ ِه؟ قــا َل
ُ ـس لَ ْحـ ُم الْ ِخ ْنزِیـ ِر لا شَ ـ ْع ُر ُه َو لا ِج ْلـ ُد ُه! قُ ْلـ
َ  �ألَ ْیـ:ـت
ُ �إِنَّ َمــا ال ِّر ْجـ
ِ
ِ
ْ
ّ
! مــا َبقـ َـي مـ َـن ال إِ� ْســلا ِم شَ ـ ْـي ٌء �إِلا َو َقـ ْد َب َّدلُــو ُه: ثُـ َّم قــا َل،بِالدِّبــا ِغ
Тарҷумаи гуфтор:

Абу Иброҳими Самарқандӣ моро хабар дод, гуфт: Аз Мансур
дар бораи (наҷосати) хук пурмидам, пас соъате даранг кард
ва посухамро надод, сипас фармуд: Танҳо гӯшти хук наҷас
аст, на мӯйи он ва на пӯсташ! Гуфтам: Оё пӯсташ ба гӯшташ
часбида нест? Фармуд: Бале, вале бо даббоғае пок мешавад,
сипас фармуд: Чизе аз Ислом бар ҷой намондааст магар инки
тағйираш додаанд!
ٰ ـب الْ ُمخَ لّـی
َ  �أخْ َب َرنــا ِع. 3
ُ  �إِذا َولَـ َغ الْ َک ْلـ: َسـ ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصــو َر َی ُقــو ُل: قــا َل،یســی ْبـ ُن َع ْبـ ِد الْ َح ِمیـ ِد الْ ُجو َزجانِـ ُّـي
ٍ ِفــي �إِنائِــكَ َف�أ ْه ِر ْقـ ُه ثُـ َّم ا ْغ ِسـ ْل ُه َسـ ْب َع َمـ ّر
ِ ات �إ ِْحدا ُهـ َّن بِال ُّتـ
!س َول ٰ ِک َّنـ ُه ُم ِض ٌّر ُم ِض ٌّر
ٌ ـراب َو لا َت ْف َعـ ُل ٰذلِــكَ َت ُقــو ُل �إِنَّـ ُه ن ََج
Тарҷумаи гуфтор:
Исо ибни Абдулҳамиди Ҷавузҷонӣ моро хабар дод, гуфт:
Шунидам Мансур мефармояд: Ҳар гоҳ саги велгард дар косаат
забон зад, онро бирез ва сипас ҳафт бор бишӯй ки як бораш бо
хок бошад ва ин корро намекунӣ ки бигӯйи он наҷас аст, балки
он музир аст музир!
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� . 4أخْ َب َرنــا �أ ْح َمـ ُد ْبـ ُن َع ْبـ ِد ال َّر ْح ٰمــنِ الطّالِقانِـ ُّـي ،قــا َلَ :سـ ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصــو َر َی ُقــو ُلُ :ک ُّل َحـ ٍّـي طا ِهـ ٌر �إِ َّلا الْ ُمشْ ـ ِر َك
ـت ا ْل� أ ْحیــا ِء َو ٰذلِــكَ َقـ ْو ُل اللّـ ِه تَعالـیٰ� :أ َو َمـ ْـن كَا َن َم ْي ًتــا َف�أ ْح َي ْي َنا ُهَ ی ْعنــي َمـ ْـن کا َن ُمشْ ـرِکاً َف َه َد ْینــا ُه َو
َف إِ�نَّـ ُه َم ِّیـ ُ
ـب �أ ْط َهـ ُـر ِمـ َـن الْ ُمشْ ـر ِِك َو �أ ْکـ َـر ُم!
الْ َک ْلـ ُ
Тарҷумаи гуфтор:
Аҳмад ибни Абдурраҳмони Толиқонӣ моро хабар дод, гуфт:
Шунидам Мансур мефармояд: Ҳар зиндае пок аст магар
мушрик; Чароки ӯ мурдаи зиндагон аст ва ин сухани Худованд
аст ки мефармояд: <<Оё касе ки мурда буд, пас зиндааш
Кардем>> (Анъом/ 122), яъне мушрик буд пас ҳидояташ кардем
!ва саг поктар аз мушрик ва гиромитар аст
ِكینَ ،فقــا َلُ :ه ـ ْم
َجاس ـ ِة الْ ُمشْ ـر َ
� . 5أخْ َب َرنــا َولی ـ ُد ْب ـ ُن َم ْح ُمــو ٍد َّ
الس ِج ْســتانِ ُّي ،قــا َلَ :س ـ�ألْ ُت الْ َم ْن ُصــو َر َعـ ْـن ن َ
ـت� :أ مــا ٰهـ ُؤلا ِء ِمـ َـن الْ َبشَ ـرِ؟! قــا َلَ :بلـی ٰ َو ل ٰ ِك َّن ُهـ ْم �أ ْشـ َـركُوا بِاللَّـ ِه َمــا لَـ ْم ُي َنـ ِّز ْل
ـس! قُ ْلـ ُ
ـس! ُهـ ْم َواللّـ ِه ن ََجـ ٌ
َواللّـ ِه ن ََجـ ٌ
ٰ
ٰ
َّواب َو قــا َل� :أولَ ِئــكَ كَا ْل�أنْ َعــا ِم َب ـ ْل ُه ـ ْم �أ َض ـ ُّل ۚ َ و قــا َلَ  :ك َذلِــكَ
بِـ ِه ُس ـ ْل َطانًا َف�أهانَ ُه ـ ْم َو َج َع َل ُه ـ ْم شَ ـ َّر ال ـد ِّ
ـس َع َلــى الَّ ِذيـ َـن َلا ُيؤ ِْم ُنــونَ !قُ ْلــتَ :ف ـ إِ� ْن شَ ـر َِب ِمـ ْـن �إِنائِــي َی ُهــو ِد ٌّي �أ ْو ن َْصرانِـ ٌّـي َف َع َلـ َّـي �أ ْن
َي ْج َع ـ ُل اللَّ ـ ُه ال ِّر ْجـ َ
ـاء؟ قــا َل :لا!
�أ ْغ ِسـ َل ا ْل إِ�نـ َ
Тарҷумаи гуфтор:

Валид ибни Маҳмуди Саҷистонӣ моро хабар дод, гуфт: Аз
Мансур дар бораи наҷосати мушрикон пурсидам, пас фармуд:
Онон ба Худо савганд наҷас ҳастанд! Онон ба Худо савганд
!?наҷас ҳастанд! Гуфтам: Оё на ин аст ки онон аз башар ҳастанд
Фармуд: Оре, вале онон бо Худованд чизеро шарик сохтаанд ки
барои он ҳуҷҷате нозил накардааст, пас ононро таҳқир намуда
ва бадтарини ҷонварон қарор дода ва фармудааст: <<Онон
монанди чаҳорпоёнанд, балки онон гумроҳтаранд>> (Аъроф/
179) Ва фармудааст: <<Ин гуна Худованд палидиро бар касоне
қарор медиҳад ки имон намеоваранд>> (Анъом/ 125)! Гуфтам:
Пас агар як яҳудӣ ё насронӣ аз косаи ман ошомид, бар ӯҳдаи
!ман аст ки косаамро бишӯям? Фармуд: На
ـب ال َّط َبـ ِر ُّي ،قــا َلَ :مـ َّر الْ َم ْن ُصــو ُر َعلـیٰ تِ ْمثـ ٍ
� . 6أخْ َب َرنــا َع ْبـ ُد اللّـ ِه ْبـ ُن َح ِبیـ ٍ
ـب ِفي
ـال لِ َب ْعـ ِ
ض �أئِ َّمـ ِة الْ َجـ ْو ِر َقـ ْد ن ُِصـ َ
شــا ِر ٍع َف َم َّسـ ُه بِ َیـ ِد ِه لِ َی ُدلَّنــا َع َل ْیـ ِه َو قــا َلَ :مـ ْـن َمثَّـ َل تِ ْمثــالا ً ِم ْثـ َل ٰهــذا َف َقـ ْد �أ ْشـ َـر َك ،ثُـ َّم َدخَ ـ َل َم ْسـ ِـجداً لِ ُی َصلِّـ َـي َف َل ّمــا
ـت
الصــلا ِة َذ َکـ َـر شَ ـ ْیئاً َفان َْصـ َـر َ
�أرا َد �أ ْن َی ْدخُ ـ َل ِفــي َّ
ـاء َفقــا َل� :إِنِّــي َذ َکـ ْر ُت �أنِّــي َم َس ْسـ ُ
ف َحتّـیٰ غ ََسـ َل َیـ َد ُه ثُـ َّم جـ َ
ر ِْجسـاً ِمـ َـن ا ْل� أ ْوثـ ِ
الصــلا ِةَ ،ف َل ّمــا َفـ ِر َغ ِم ْنهــا �أ ْق َبـ َل َع َل ْینــا َو قــا َل� :إِ َّن
ـان َفـ�أ َرد ُ
ْت �أ ْن �أ ْغ ِسـ َل َیـ ِدي ،ثُـ َّم َدخَ ـ َل ِفــي َّ
الصــلا َة َف�أبـیٰ َع َل ْیـ ِهَ ،فقــا َل
الْ ُم ْسـ َت ْو ِر َد الْ ِع ْج ِلـ َّـي َت َن َّصـ َـر َب ْعـ َد �إ ِْســلا ِم ِهَ ،ف َب َع ُثــوا بِـ ِه �إِلـىٰ َع ِلـ ٍّـيَ ،ف ْاسـ َتتا َب ُه َو ُهـ َو ُيرِيـ ُد َّ
ـيح َع َل ْيــكَ َ ،ف�أ ْهــو ٰ
ى َع ِلـ ٌّـي بِ َيـ ِد ِه �إِلـى ٰ ُع ُن ِقـ ِه
َع ِلـ ٌّـي� :إِنِّــي �أ ْسـ َت ِعي ُن بِاللّـ ِه َع َل ْيــكَ َفقــا َل الْ ُم ْسـ َت ْو ِر ُدَ :و �أنــا �أ ْسـ َت ِعي ُن الْ َم ِسـ َ
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ٍ َفـ إ�ِذا ُهـ َو بِ َص ِليـ
َـاس �أنَّـ ُه لَـ ْم َي ْف َعـ ْل ٰذلِــك
َّ  َف َل ّمــا َدخَ ـ َل ِفــي،ـب َف َق َط َعهــا
َ الصــلا ِة َقـ َّد َم َر ُجــلا ً َو َذ َهـ
َ  ثُـ َّم �أخْ َبـ َـر النّـ،ـب
 َو مــا َف َع ـ َل بِالْ ُم ْسـ َت ْو ِر ِد؟: قُ ْلنــا،ًـب �أ ْن ُي ْحـ ِد َث ِم ْنهــا ُو ُضــوءا
َّ ـاس َف�أ َحـ
َّ  ل ٰ ِك َّن ـ ُه َمـ،لِ َحـد ٍَث �أ ْح َد َث ـ ُه
َ ـس ٰهـ ِذ ِه ا ْل�أنْجـ
ِ  َق َت َلـ ُه َف َط َل َبـ:قــا َل
ٰ ـت ال َّنصــار
.ى ِجي َف َتـ ُه بِثَلاثِيـ َـن �ألْفـاً َف�أبـىٰ َع ِلـ ٌّـي َو �أ ْح َر َقـ ُه
Тарҷумаи гуфтор:
Абдуллоҳ ибни Ҳабиби Табарӣ моро хабар дод, гуфт: Мансур
бар муҷассамаи яке аз имомони ҷавр ки дар хиёбоне насб шуда
буд гузашт, пас онро бо дастонаш ламс кард то ба мо нишонаш
диҳад ва фармуд: Ҳар кас муҷассамае монанди ин бисозад
мушрик шудааст, сипас ба масҷиде даромад то намоз гузорад,
пас чун хост вориди намоз шавад чизеро ба ёд овард, пас баргашт
то инки дасташро шуст, сипас боз омад пас фармуд: Ман ба ёд
овардам ки наҷосате аз бутҳоро ламс кардам, пас хостам ки
дастамро бишӯям, сипас ба намоз ворид шуд, пас чун аз он
фароғат ёфт ба мо рӯй кард ва фармуд: Муставриди Иҷлӣ пас
аз Исломаш масеҳӣ шуд, пас ӯро ба назди Алӣ фиристоданд,
пас дар ҳоле ки роҳии намоз буд аз ӯ хост ки тавба кунад, вале
сар боз зад, пас Алӣ фармуд: Ман аз Худованд бар зидди ту
ёрӣ мехоҳам, пас Муставрид гуфт: Ман аз Масеҳ бар зидди ту
ёрӣ мехоҳам, пас Алӣ дасташро ба гардаи ӯ бурд, пас салиберо
ёфт, пас онро пора кард, пас чун ба намоз даромад мардеро
пеш кард ва худ рафт, сипас мардумро хабар дод ки ин корро
ба хотири ҳадасе аз ӯ сар зада бошад анҷом надод, балки ин
наҷосатҳоро ламс кард, пас хост ки вузуи худро аз онҳо тоза
кунад, гуфтем: Бо Муставрид чи кард? Фармуд: Ӯро кушт, пас
масеҳиён ҷасади ӯро ба си ҳазор (сикка) мутолиба карданд,
вале Алӣ сар боз зад ва онро сӯзонд.
Шарҳи гуфтор:
Барои хондани шарҳҳойе бар ин гуфторҳои нуронӣ, ба
пурсиш ва посухҳои 211, 277 ва 316 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

