
Сайф Зафари Бухороӣ

ДУРР-УЛ-МАҶОЛИС



Таҳияи Р. Қурбониён

Муҳаррир:



Пешгуфтор

Хонандаи арҷманд!
Китоби “Дурр-ул-маҷолис” таснифи як тан аз шайхони суфия

Сайф Зафари Бухороӣ (Навбаҳорӣ) мебошад, ки дар қатори осори
торихӣ ва панду андарзии асрҳои миёнаи форс-тоҷик мардумро ба
роҳу сало баҳри сидқу сафо, аҳду вафо, хайру сахо, адлу раҷо
раҳнамун намуда, дар он беҳтарин лаҳазоти маҷолиси анбиёву
авлиё ва дигар бузургони ниёи мардумони арабу аҷамро оварда,
тамоми ононеро, ки аъмолу афъол ва рафти зиндагии эшонро дар
ин саро намунаи ибрат дар кору ҳаёт мекунад, ваъдаи ҳарду саро
медиҳад.
   Хоса, дар замони мо, ки сар то сари ҷомиъаро бӯҳрони
маънавиву сиёсиву иқтисодӣ фаро гирифта, мардуми тамоми
табақоти иҷтимоӣ бештар ба фисқу риё,  қуштору зино ва дигар
аъмоли зишту пасти инсонӣ даст мезананд, ин китоб метавонад
ҳамчун дастури панду андарз ва тарбият хидмат кунад.
   “Дурр-ул-маҷолис” муштамал аст бар 33 боб ва хотима. Аз
мутолиаи бобҳои он мо метавонем ба лаҳазоти ҳаёти анбиё чун
Одам, Иброҳим, Шуъайб, Мусо, Сулаймон, Исо, Муҳаммад
(с.ъ.в.с.), чаҳор ёри босафо, саҳобаҳо чун Холид бинни Валид,
Салмони Форс, Морияи Қибтӣ, Ҳилол, Билол (с.ъ.), Хоҷа Луқмони
Ҳаким, аҳли суфия чун Иброҳими Адҳам, Хоҷа Ҳасани Басрӣ, Хоҷа
Рабеъи Ҳисомиддин, Ҳоҷа Суфёни Сурӣ, Хоҷа Ҳасани Нурӣ,
Абусаиди Абулхайр раҳимаҳумаллоҳ ва дигарон ошно шуда,
таҷрибаи рӯзгор андӯзем.
  Дар баробари ин оқибати кори хунрезону ҷофиён,
фитнаангезону золимон, каззобону зониён чун Шайтону Фиъавн,
Абуҷаҳлу Шайхи Барсисо тавре ба қалам дода шудааст, ки хоҳ
нохоҳ хонандаро меларзонад, яъне ӯро ваҳми ниҳоӣ – оташи дӯзах
фаро мегирад.

Аз тарафи дигар мутолиаи ин китоб барои дӯстдорони адабу
фарҳанги форсӣ ҳадяи нотакрор буда ба бисёр паҳлуҳои ториху
оини ислом равшанӣ меандозад.

“Дурр-ул-маҷолис” дастнависҳои зиёде дошта, ду бор (соли
1898 ва соли 1909) дар Қазон ба дасти чоп расидааст. Ҳангоми
таҳия намудани матни китоб кӯшиш намудем, ки дар он ягон
тағироти имловиву мантиқӣ рух надиҳад. Чаро ки дар матни китоб
лаҳҷаи асримиёнагии Бухоро ва атрофи он бараъло ҳис мешавад ва



барои забоншиносон низ метавонад ба сифати маводи хаттӣ
хидматгузор бошад. Баъзан ба қоидаи имлои забони тоҷикӣ риоят
нанамудем, то ба андозае сабку лаззати нигориши муаллиф нигоҳ
дошта шавад.

Умед дорем, ин гавҳари дилписанд ва дурдонаҳои он
раҳнамои ҳаёти ҳар як фарди ҷомиъаи мо мешавад.

Р.Қурбониён, 1992



БИСМИЛЛОҲИР-РАҲМОНИР-РАҲИМ.

Ҳамди беҳад ва санои беадад мар моликеро, ки забони
орифонро ба санои лоаҳсо, саноун ъалайк биёрост ва синаи
муҳаққиқонро ба нури илҳомот мунаввар сохт ва аз собиқаи азал
вуҷуди инсонро ба тоҷи хилофат ва кисвати ҳимоят биёрост ва
некбахтонро аз дарёи ас-саъиду ман саъд фӣ батна уммуҳу сероб
гардонид ва мақбулони абадро аз моъи ҳайвон ҷомҳои моломол
нӯшонид ва маншури саодатро ба воситаи хидмати анбиё ва тоҷи
маърифатро ба воситаи эшон бар сари муқаррабон ниҳод ва
нубуввату вилоят дар саҳифаи инналлазина субиқат лаҳум минно
ал-ҳусно сабт гардонид ва имону исломро дар лавҳ ва катаба фӣ
қулубиҳимул имона нақш баст ва синаи махзани асрори
муқаррабонро ба илм, ки сармояи ҳидоят аст, мушарраф гардонид
ва ҷони восилонро ба шарафи нури пок мунаввару музайян сохт ва
синаи анбиёро дар лавҳи осмонӣ дода ва батни авлиёро ба илҳомот
мулҳам гардонида ва кӯси давлати муҳиббонро дар ъайни ъуюни
Арш ва Фалак чунон кӯфтанд, ки аз азал то абад ба гӯши фалак ва
малак расида. Байт:

Онро, ки хонд, восита дар миён набуд
В-онро, ки ронд, ҳеҷ гуноҳе накарда буд.

Инналлоҳа ва малоикатиҳи юсаллуна ъаланнабӣ, ё
айюҳаллазина оману саллу ъалайҳи ва саллиму таслиман,
пайғамбаре, ки хилъати хилқат дар олами улвӣ ва сифлӣ ба туфайли
азамати вуҷуди ӯст, ки лавлока ламмо халақтул афлок ва расуле,
ки муқарраби авлиё ба ҳидояти ӯ фаттобаъуна
биҳаббабакумуллоҳ,  зиҳӣ,  маҳбубе,  ки амони нома ба вуҷуд
мехонад, ӯст, дар Қур’он ва мактуби зулҷалол аст, ки ӯ бар ин
замон башорат дод ва мо арсалнока илло раҳматан лил оламина
бар саҳобаи киром ва хулафои изом (бузург), хусусан, бар он
чаҳоргона, ки чаҳор рукни каъбаи дин ва қасри яқинанд, ки
амиралмӯъминин Абубакри Сиддиқ ва амиралмӯъминини Умари
Форуқ ва амиралмӯъминин Усмони Зиннурайн ва амиралмӯъминин
Алӣ Муртазо ва саййиди ашбоби (ҷавонон) аҳли ҷаннат Ҳасан ва
Ҳусайн ризвонуллоҳи таъоло ъалайҳим аҷмаъин.
 Ва баъд аз ҳамди Худованд ва дуруди расул ва санои ёрону нуни
дидагони Муртазо, бандаи умедвор аз раҳмати парвардигор ал-



мустағфиру миналлоҳ, Сайф Зафари Бухороӣ, ки умре банда дар
маҷолиси соликони (пайравон) дини Худованди таъоло аз Қур’он
маъонӣ бисёр иқтибос намуда ва ба тавфиқи Оллоҳ таъоло ҷамъ
оварда ва ин китобро “Дурр-ул-маҷолис” ном карда шуд,  ки
толибу дардманде, ки мутолиаи ӯ дил бикшояд ва дар шунидани
авсофи покашон ҷони ӯ биёсояд ва дар он ҳол ин мискинро ба
фотиҳа ëд намояд, то авфи гуноҳон гардад ва ин китоб муштамал
аст бар сию се боб ва хотима.

БОБИ АВВАЛ ДАР ОФАРИНИШИ ОДАМ
ЪАЛАЙҲИССАЛОМ

Хақ субҳонаҳу ва таъоло хост, ки Одам ъалайҳиссаломро
офарад. Нидо дар ҳафт осмон ва замин даррасонд, ки мехоҳам
бандае пайдо гардонам, ки ӯ халифаи ҳазрати ман бошад ва аз ӯ
бандазодагон пайдо кунам, ки эшон дӯстони ман бошанд ва низ ба
карам эшонро дӯст дорам ва эшон маро дӯст доранд ва нидои
юҳиббуҳум ва юҳиббунаҳу даровард.
   Дарҳол Арш сар баровард ва гуфт.. Бор Худоë, чун мехоҳӣ, ки
бандаи некбахтро пайдо гардонӣ, мехоҳам, ки аз ман пайдо
гардонӣ,  ки дар каломи худ маро азим хондаӣ ва гуфтаӣ: ъалал
ъаршил ъазим. Ҳар чизе ҳаст, назди ман офарида шудааст ва орзуи
ман он аст, ки халифаи ҳазрати хешро аз ман пайдо гардонӣ.
   Курсӣ сар баровард ва гуфт: Бор Худоë, маро васеъ хондаӣ ва
дар каломи худ фармудаӣ: васиъа курсийюҳус-самовоти вал арз.
Маро чун бо Лавҳ мусобақат пайдо гардонидаӣ, ин бандаи
некбахтро аз ман пайдо гардон.
   Осмон сар баровард ва гуфт: Илоҳо, ту маро бо моҳу офтоб ва
ситораву кавокиб оростаӣ ва дар каломи худ фармудаӣ: ва лақад
зайяннас-само аддунё бимасобиҳа... Чун ин бандаро дар
муҳаббати худ гузидаӣ, аз ман пайдо гардонӣ.

Алғараз, дар дар офариниши ҳазрати Одам ъалайҳиссалом
ҳар кас ба худ гумон мебурданд,  аммо Замин ҳеҷ нагуфт ва сар ба
шикастагӣ фурӯ афканда буд. Фармон омад, ки эй Замин, ҳар кас
дар офариниши Замин гумон бурданд, ту чаро хомӯш шудаӣ?
Замин гуфт: Илоҳо, ту донои ҳама розҳоӣ, Арш дар азаммати худ
менозад ва Осмон ба рафъати (баландӣ) худ менозад, ман кӣ
бошам? – Лагадкӯби чаҳорпоёни дунёям, ки аз офариниши дӯст ба
худ чӣ гумон барам?!



  Фармон шуд,  ки чун ту худро аз пастӣ ва шикастагӣ овардӣ,
ҳамаи оғози кори ту ба шикастагӣ баромадааст.

Назири дигар: Чун ангуштарӣ ба дасти Сулаймон
ъалайҳиссалом расид, ҳар панҷ ангушти Сулаймон бо якдигар ба
сухан омаданд. Ангушти ибҳом(сарангушт) гуфт, ки ман аз ҳама
бузургтарам, ин ангуштариро дар ман хоҳад пӯшонид. Ва ангушти
шаҳодат гуфт, ки ин ангуштариро дар ман хоҳад пӯшонид, зеро ки
ман бар шумо шараф дорам.  Ангушти миён гуфт:  Ман дар миёни
шумо бузургтарам, дар ман хоҳад пӯшонид. Ангушти хурди мискин
ҳеҷ нагуфт.
  Фармон шуд, ки эй Сулаймон, (бояд дар) ангушти хурд
пӯшонид, ки худро заифтар донист. Баъд аз он Сулаймон
ъалайҳиссалом ба ангушти хурд бигуфт: Эй ангушт, дигарон ба
пӯшидани ангуштарин орзу карданд карданд, ту чаро хомӯш
шудаӣ? Гуфт: Эй пайғамбари Худо, эшон дар бузургии худ
менозанд, ман дар миёни эшон хурду заиф ҳастам, бас маро чаро
пушонид, беқувват ва бечора бошам?
   Фармон шуд, ки эй Сулаймон, хотамро ба ангушти хурд
пӯшонед, ки худро заиф пиндошт.

Назири дигар: Шабе аз шабҳо Боязид,  қуддусуллоҳ сирруҳу,
дар ҳазрати зулҷалоли хеш буд ва гуфт: Лоиқи ту ба чӣ чиз аст, ки
Боязид хидмат кунад?  Фармон шуд,  ки се чиз аст,  ки дар хизонаи
мо нест, агар дорӣ, биёр, то харидорӣ кунам. Гуфт: Илоҳо он се чӣ
чиз аст, ки дар хизонаи ту нест?.. Нидо шунавониданд, ки яке
шикастагии дил, дуввум узри тақсири забон, саввум бечорагӣ ба
тан.

Дигар: Оллоҳ таъоло хост, ки Одам ъалайҳиссаломро дар
вуҷуд дароварад. Фариштагон гуфтанд, ки эй парвардигори олам,
дар лавҳул маҳфуз навишта дидем, ки Одам пайғамбар бефармонӣ
хоҳад кард ва фарзандони ӯ гунаҳкор ва зонӣ (зинокор) ва хунрез
хоҳанд буд.  Бас,  мо туро ба покӣ сано мехонем ва бандагии ту
мекунем, чаро бошад, ки бо вуҷуди мо инчунин касон биёфарӣ?
  Фармон шуд, ки эй фариштагон, дам даркашед, ки ончи ман
донам, шумо намедонед. – Қавлуҳу таъоло: Иннӣ аълам мо ло
таъламуна.

Алғараз,  он гоҳ фармон шуд, ки эй Ҷабраил, наздики замин
биравед ва як мушт хок биёваред! Ҷабраил ъалайҳиссалом наздики
Замин шуд ва хост, то як мушт хок бардорад. Замин ба забони ҳол
оғоз кард, ки эй малаки баиззати он Худое, ки туро офаридааст, аз



ман чизе бармагир! Ҷабраил ъалайҳиссалом бозгашт ва гуфт:
Илоҳо, ту донотарӣ, ки Замин ба ту савганд медиҳад, ки аз ман чизе
бармагир...
   Микоил ва Исрофилро низ фармон шуд, ки биравед, аз Замин
як мушт хок баргиред!  Боз Замин ба савганд даромад ва гуфт:  Эй
фариштагон, шуморо савганд ба Парвардигор аст, ки ӯ қудрат бар
ҳама чиз дорад, шумо аз ман чизе бармагиред. Эшон низ
баргаштанд ва гуфтанд, ки ё Парвардигор, Замин ба ту савганд
медиҳад.
  Фармон шуд,  ки эй Азроил,  бирав ва як мушт аз Замин хок
биёвар! Азроил ъалайҳиссалом ба наздики Замин рафт ва хост,
панҷа ба хок дароз кунад. Замин ба савганд даромад. Азроил
ъалайҳиссалом гуфт:  Эй Замин,  хомӯш бош,  ки аз ту як мушт хок
мегирам боз ба ту хоҳам дод. Бас Азроил ъалайҳиссалом як мушт
хок баргирифт ва ба ҳазрати иззат рафт.

Фармон шуд, ки эй Азроил, (Замин ) туро савганд ба ман дод,
чаро аз вай хок баргирифтӣ? Азроил ъалайҳиссалом гуфт: Агарчи
маро ба ту савганд дод, аммо фармони ту аз савганд бузургтар аст.
Фармон шуд, ки эй Арзоил, агарчи фармонбардории мо кардӣ, чун
аз ин хок одамӣ пайдо кунам, қобизи (гирандаи) рӯҳи ӯ ҳам ту
бошӣ!  Ва дар ин чӣ ҳикмат бувад,  ки Замин аз худ хок намедод?
Ҳикмат он бувад, ки чун фармон шуд, ки Одамро аз ту хоҳам пайдо
кард, Замин бар худ биларзид, яъне бинолид, ки аз ман касе
офарида шавад, ки бефармонӣ кунад.

Алғараз,  чун Азроил ъалайҳиссалом хок аз Замин овард,
ҳафтод ҳазор сол, ки хоки Одам ъалайҳиссаломро ба қудрати
ҳазрати офаридгор мавҷуд гардонид. Баъд аз он ҷон дар қолиби
Одам даровард. Ва Одам бархосту биншасту атса дод ва гуфт:
Алҳамду лиллоҳи раббил ъоламин. Аз ҳазрати иззат ҷавоб омад,
ки ярҳамакаллоҳ. Фариштагон гуфтанд: Илоҳо, Одам ҳанӯз туро
нашнохт ва лаззати бандагии ту нагирифт, чун аст, ки иҷобати
ярҳамакаллоҳ дар кори ӯ шуд? Мо чандин ҳазор сол шуд, ки дар
бандагии туем ва тасбеҳи ту мегӯем, ин карам дар ҳаққи мо нашуд,
Одам як санои ту гуфт, филҳол иҷобат намудӣ. Фармон расид, ки
он сирре, ки маро бо хокиён аст, бо дигарон нест. Эй Фариштагон,
шумо мегӯед, ки Одам ҳанӯз туро нашнохта ва лаззати бандагии ту
дарнаёфта. Касе, ки дар аввал мартаба бархост, ва парвардигор
бишносад ва “алҳамду лиллоҳ ” бар забон ронад, ман чӣ гуна
офаридгор бошам, ки хилъати иҷобат дарнапӯшонам?



   Агарчи фариштагон дар ҳаққи Одам ва фарзандони ӯ суханон,
ки гуфтанд: бефармонӣ ва зонӣ (зинокор) ва хунрез хоҳанд будан,
аммо назар кун, ки Ҳақ субҳонаҳу ва таъоло баргузидагони худро
ҳам ба фариштагон ҷилва медиҳад. Чун аз вуҷуди бандагон нек
зоҳир мешавад, ки Ҳақ субонаҳу ва таъоло бо фариштагон итоб
мекунад,  ки дар гуфтор шумо дар ҳаққи бандагони мо чизи дигар
мегуфтед, акнун бубинед, ки чи гуна фармонбардорӣ мекунад. Чун
бандагон гуноҳ кунанд, Ҳақ субҳонаҳу ва таъоло мефармояд, ки эй
фариштагон, назар бар бадии бандагон мекунед, ки чандин чиз дар
одамӣ пайдо кардам, ки дар шумо нест, мисли хӯрдан ва ошомидан
ва шаҳвати нафсонӣ ва ҳавову ҳирс ва васвоси шайтон ва дигар
дунёи маккора додам.  Эй фариштагон,  шумо низ Арш ва Қурсии
моро дида будед ва биҳиштро муояна мебинед ва аз дӯзах ибрат
мегиред ва бандагони мо ҳеч як инҳоро надиданд ва дар ғайб имон
оварданд.

Назири дигар бишнав: Чун Иброҳим ъалайҳиссаломро дар
хоб намуданд, ки фарзандро дар роҳи ризои мо қурбон кун, филҳол
корд баргирифт ва Исмоъил ъалайҳиссаломро ба мақоми қурбонӣ
бурд ва гуфт:  Эй фарзанд,  дар хоб дидам,  ки туро дар роҳи Худои
таъоло қурбонӣ кунам. Ҳазрати Исмоил ъалайҳиссалом гуфт: Эй
падар, таъҷил кун бар коре, ки туро ҳазрати иззат фармудааст, ки
маро яке аз собирон ёбӣ.  Он гоҳ гуфт: Эй падар,  як ҷон чӣ бошад,
агар ҳафтод ҳазор ҷон бошад, ҳамаро дар роҳи Худои таъоло нисор
кунам.
  ... Чун корд бар гулуи мубораки Исмоил биронд Ҳақ
субҳонаҳу ва таъоло фариштагонро итоб кард, ки шумо гуфта
будед, ки фарзандони Одам хунрез бошанд, як назар кунед, ки агар
хун резанд, дар роҳи ризои мо резанд, чунончи Иброҳим
ъалайҳиссалом фарзандро дар роҳи ризои мо овард.

Назири дигар: Дар он вақт Зулайхо ҳазрати Юсуф
ъалайҳиссаломро дар қаср даровард ва ҳафт дари қасрро бубаст. Он
гоҳ гуфт: Эй Юсуф, агар хилват бояд, ҳаст ва агар хона бояд, ҳаст
ва агар ҷамол бояд, ҳаст, акнун ман ҳаргиз туро гузоштанӣ нестам,
то муроди ман ҳосил нашавад. Юсуф гуфт: Эй Зулайхо, ин сухан
магӯ, ки Худои ман бинад ва ман бо ту зино карданӣ нестам.
Зулайхо гуфт: Лашкари ишқи ту маро гирифт. Юсуф гуфт: чӣ чиз
дар ман дидӣ, ки дили ту волаи он шуд? Зулайхо гуфт: Сари зулфи
ту маро гирифт.  Юсуф гуфт:  Эй Зулайхо,  аввал чизе,  ки дар гӯр
биравад, мӯй бошад. Зулайхо гуфт: Чун назар дар наргиси чашми



ту мекунам, чашми ман намехоҳад, ки ба сӯи ғайр бубинад. Юсуф
гуфт:  Эй Зулайхо,  дар гӯр чашмро аз ҷисм ҷудо хоҳанд кард.
Зулайхо гуфт:  Ман гуфтори туро дӯст медорам.  Юсуф гуфт:  Эй
Зулайхо, хабар надорӣ, ки мардум чун бимирад, мӯҳри хомӯшӣ бар
даҳони ӯ ниҳанд ва аз гуфтор бозмонад. Зулайхо гуфт: Эй Юсуф, аз
сар то қадам тамоми аъзои туро дӯст медорам. Юсуф гуфт: Эй
Зулайхо, дар гӯр банд аз банд ҷудо хоҳад кард...
  Ҳарчанд Юсуф ъалайҳиссалом насиҳат мекард, Зулайхо
заррае ба хотир намегирифт. Он гоҳ ба ҷониби Юсуф
ъалайҳиссалом даст дароз кард. Юсуф ъалайҳиссалом аз ҳазрати
иззат битарсид ва аз хавфи зино аз пеши Зулайхо бигрехт. Зулайхо
аз ақиб пироҳани Юсуфро бигрифт, чунон ки пора шуд...
  Худои таъоло фариштагонро гуфт: Шумо гуфта будед, ки
фарзандони Одам зино кунанд, акнун бингаред, ки бандаи ман аз
хавфи зино чӣ гуна гурехт.

Дигар бишнавӣ: Чун Юнусро луқмаи моҳӣ гардонид, бар ӯ се
торикӣ ва се тангӣ пеш омадӣ, ки аввал торикии шиками моҳӣ,
дуввум торикии дарё, саввум торикии шаб. Ба муҷарради он ки дар
шиками моҳӣ даромад, филҳол таҳрими намоз барбаст ва забонро
ба санои Ҳақ таъоло бикшод ва гуфт: Оллоҳу акбар!
  Худои таъоло фармон дод, ки эй фариштагон, шумо гуфта
будед, ки мо туро сано гӯем, ки ин хокиёнро барои чӣ пайдо
мекунӣ? Акнун як назар ба Юнуси хокӣ кунед, ки дар се торикӣ
мубтало гашта, дар зикру санои мо машғул аст! Ва эй фариштагон,
рӯҳу роҳат ва Аршу Курсӣ муяссар аст ва дар мақоме сокинед, ки
ғаму мушаққати бешумор роҳ надорад ва агар инчунин сахтӣ, ки
бад-эшон расид, ба шумо расонам, аз ҷумла фаромӯшкорон шавед!

Алғараз, фармон шуд, ки эй фариштагон, тахти Одамро
биёред ва ба он тахт ба иззаташ биншонед, бо он ки роҳи тақво пеш
гиред, ӯро саҷда кунед. Ба ҳукми фармони Худои таъоло малоик
одамро саҷда карданд ва он ки Шайтон саҷда накард, ба қаҳри
ҳазрати иззат гирифтор шуд.

Алғараз, Шайтон истода монд ва саҷда накард. Диданд, ки
тавқи лаънат дар гардани ӯ афтод.  Дуввум бор саҷда карданд,
саҷдаи шукрона, ки он тавқ дар эшон наафтод ва он суннати эшон
дар миёни фарзандони Одам монд, фармон даррасид, ки эй
фарзандони Одам, фариштагон ду карат дар пеши Одам саҷда
карданд, шумо низ ду карт саҷда оред!



Алғараз, Чун Шайтон саҷда наёвард,  фармон шуд,  ки эй
малъун, чаро бефармонӣ кардӣ ва дар пеши даргузидаи мо саҷда
набурдӣ ва худбинӣ кардӣ? Ва худбинонро дӯст надорам ва туро аз
ҷиҳати саҷдаи Одам, ки инкори фармон кардӣ, аз даргоҳи худ
рондам ва доғи лаънат бар ҷабини нопоки ту ниҳодам. Он гоҳ
Шайтон гуфт: Илоҳо, чандин ҳазор сол туро бандагӣ кардам, аз
ҷиҳати Одами хокӣ маро аз даргоҳи худ рондӣ,  акнун музди
ибодати чандинсолаи маро бидеҳ! Ҳақ таъоло гуфт: Чӣ мехоҳӣ?
Гуфт: Чун маро имрӯз мардудӣ (ронда шудан аз даргоҳи илоҳӣ) аз
ҷиҳати хокиён омад, акнун маро мусаллат (таъйин) бар эшон кун,
интиқоми худ аз эшон бикашам. Ҳақ таъоло фармуд, ки хости ту бо
ту додам, аммо бигӯ, ки бад-эшон чӣ кунӣ? Гуфт: Ҳар рӯз бар дили
ҳар мӯъмин сесаду шаст бор ҳамла кунам. Ҳақ таъоло гуфт: Эй
малъун, ба карами худ ҳар рӯз бар дили ҳар мӯъмин ба назари
раҳмат сесаду шаст бор бингарам. Боз Шайтон гуфт: Илоҳо, аз
эшон чандин бадиҳо дарвуҷудоваранда мебошам ва баъдуҳу дар
вақти мурдан гӯям:  Аз Худо навмед бош,  ки ҳамеша бефармонӣ
кардаӣ!
   Ҳақ таъоло гуфт: Эй мардуд, чун бандаро атои имон муяссар
бошад, мо ба карами худ фармоем, ки эй банда, матарс аз душман
ва андеша макун,  мо ба лутфи худ ба шумо ваъда карда будем,  ки
инналлоҳа яғфируззунуба ҷамиъан –  ба дурустӣ,  ки Худои
таъоло омурзидаи ҳамаи гуноҳон аст. Дигар, эй мардуд, дар ҳазрати
мо магӯй,  ки ҳар узве гуноҳе кардааст:  Чун бандаи маро дар гӯр
дафн кунанд, чашми ӯ бирезад.– Гӯям, ки эй банда, кафорати
гуноҳони чашми ту ин аст, ки дар хок рехта шуд, акнун ҳар гуноҳе,
ки аз роҳи чашм карда будӣ, биёмурзидам. Ва дигар, забон чун аз
коми даҳон бирезад,  –  гӯям,  ки эй банда,  ҳар гуноҳе,  ки ба дасту
пой карда будӣ ва ҳар гуноҳе, ки ба аъзои дигар карда бошӣ, мо ба
карами амими(фаровон) худ ҳамаро омурзидам.
   Ва дигар, чун банда бимирад ва дар хок дафн кунанд,
фариштагон бар эшон фиристам ва бигӯям, ки бандаи маро аз намоз
ва рӯза ва чизи дигар бипурсед, ки нуқсон дорад ва аз ваҳдонияти
мо пурсед, ки нуқсондор нест.
   Шукр мар Худоро, азза ва ҷалла, ки ҳанӯз фарзандони Одамро
ба вуҷуд наёварда буд, ки муддаиии Шайтонро навмед гардонид.

Алғараз, фармон расид Одамро, ъалайҳиссалом, ки бо завҷаи
худ дар биҳишт сокин шавед ва аз неъматҳои биҳишт бихӯред ва
биёшомед, аммо гирди шаҷараи гандум нагардед. Бас, эй Одам,



агар ту меваи ин дарахт бихӯрӣ, фатакунно миназзолимин, бас
шумо аз золимон бошед.  Субҳоналлоҳ ҳукм бар ин рафта буд,  ки
Одам гандум бихӯрд, ки то бад-он сабаб ба дунё фиристонанд ва аз
фарзандони ӯ дӯстонро ҷудо гардонанд; аз душманон гурӯҳе шоёни
ҳазрати ӯ бошанд ва гурӯҳе лоиқи азоб гарданд.

Дигар, хабар аз гандум гирифтанд ва дар назари ӯ ҷилва
доданд,ки ҳеҷ дарахте бар камоли гандум нарасид. Ҳавво далолат
кард, Шайтон низ васваса кард. Одами оҷиз чӣ кунад, ки нахӯрд, то
рӯзе Ҳавво наздики Одам ъалайҳиссалом омад ва гуфт: Ман
наздики ҳамчунин дарахти гандум рафта будам, дар ҳаққи ман
фармон содир нашуд ва туро, ки манъ кардаанд, аз ин дарахти
гандум махӯр, ки муқобили тахти туст, аммо аз ҷинси дигарҳо чаро
нахӯрӣ? Аз гуфтори Ҳавво Одамро саҳв афтод ва донаи гандум дар
даҳон кард.  Ҳанӯз дар ҳалқаш нагун рафта буд,  ки аз сараш тоҷи
иззат парид ва ҳулла (либос)  аз танаш дур шуд,  муфлису бараҳна
бимонд, ба ҳар сӯй медавид ва ба ҳар хонаву дарахт, ки расидӣ,
эшон гуфтандӣ, бигзар, ки ту бефармонии Ҳақ субҳонаҳу ва таъоло
кардаӣ ва мо фармонбардорем, – бефармон дар миёни мо чӣ кунад?
Одам ҳар ҷониб,  ки рӯй овард,  ҳеҷ кадом наздики худ ҷой
надоданд. Байт:

 Ҳусни рухи ту мулки ду ҷаҳон фурӯ гирифт,
 Бечора, ки аз ту гурезад, куҷо равад?

   Ва ҳеҷ дарахте барг намедод, то сатри аврати худ созад, то
гузори Одам бар дарахти Анҷир афтод ва Одам гуфт:  Барги худро
ба ман деҳ,  то сатри аврати худ созам.  Анҷир гуфт:  Як барг бигир
ва худро бипӯш. Дар он замон фармон расид бар дарахти анҷир, ки
ҳеҷ дарахт одамро барг надод,  ту чаро чаро беадабӣ кардӣ ва барг
додӣ? Анҷир гуфт, ки Илоҳо, ман дар аввал назар кардам, ки он рӯз,
ки хостӣ Одамро пайдо кунӣ, фармудӣ, ки мехоҳам, ки бандае
пайдо кунам, ки ӯ халифаи ман бошад ва аз ӯ фарзандон пайдо
кунам ,  ки эшон дӯстони ман бошанд.  Илоҳо,  касеро,  ки ту дӯст
гирифта бошӣ, чӣ гуна онро зоеъ гардонӣ?

Фармон шуд, ки эй Анҷир, ту азизкардаи моро азиз доштӣ, ҳар
мевае, ки дар дунё пайдо кардам, дар миёни ӯ хаста(донак) бошад,
аммо дар ту хаста набошад. Ҳар ки аз меваи ту бихӯрад, ӯро нафъу
савоб бошад.

Алғараз,  фармон расид, ки эй Одам, биҳишт ҷои пайғамбарон
бувад, ин замон туро ин ҷо ҷой нест, берун шав ва дар дунё бош! Ба



ҳукми фармони Худованд Одамро ба дунё оварданд. Муддати
понсад сол дар дунё буд. Дар ин муддат аз шарми зиллат (беиззатӣ,
хорӣ) сари худ боло накард ва ба ҷониби осмон надид, рӯзу шаб аз
гиря наёсуд.  То рӯзе чандон бигрист,  ки аз ду чашми ӯ чашмаи об
равон шуд ва бар замин ҷорӣ гашт; паррандагони ҳаво об бар замин
диданд, аз ҳаво фуруд омаданд ва об хӯрданд; ба якдигар
мегуфтанд, ки мо ҳаргиз чунин оби хушбӯй ва ширин нахӯрда
будем. Ин сухани парандагон ба самъи мубораки Одам
ъалайҳиссалом расид; бар хотир гузаронид, ки магар парандагон
бар оби дидаи ман биханданд?... Назар ба боло кард ва гуфт: Илоҳо,
кори банда ба ҷой расид, ки парандагон бар оби чашми ман
механданд.

Фармон омад, ки паррандагон рост мегӯянд; оби чашму
шикастагӣ ва надомат дар ҳазрати мо хушбӯйтар аз мушк аст ва
ширинтар аз ангубин аст. Чун фармон расид, Одам сокин шуд (дар
Замин) ва баъд аз понсад сол назари муборак ба сӯи осмон кард, то
Арши азим дар назари мубораки ӯ ҳиҷоб намонд ва дид дар Арши
азим навишта, ки ло илоҳа иллАллоҳу Муҳаммадун расулуллоҳ.
Одам ъалайҳиссалом дар ҳайрони он ном афтод, ки ин кадом
некбахт банда аст, ки номи ӯ бо номи Худои таъоло мушарраф
шудааст?
  Фармон омад, ки эй Одам, чаро дар ҳайрат мондаӣ, ки ин
фарзанд аз фарзандони туст, ки агар ин фарзанди ту дар миён
набудӣ, ту офарида нашудӣ ва ҳаждаҳ ҳазор олам офарида нашудӣ
ва Худоии хешро ошкоро намегардонидам.

Чун Одам ъалайҳиссалом азамати фарзанди худ бишнид, дар
хотир гузаронид,  ки бар дари зулҷалол беҳтар аз ин калима чизи
дигар нест, гуфт: Илоҳо, ба ҳурмати ин калима, ки номи фарзанди
ман бо номи поки ту қарин мушарраф гаштааст, зиллати ман
даргузар.

Фармон расид, ки неку шафеъ дар ҳазрати мо овардӣ, зиллати
туро омурзидам ва гуноҳони фарзандони туро низ ба баракати ин
калима хоҳам даргузаронид. Бас мӯъмин муваҳҳид бояд, ки ҳар
лаҳза ин калимаро вирд созад ва фаромӯш накунад ва ин атои
парвардигор аст, ки дар ӯ арзонӣ фармудааст.

Ҳикояти дигар бишнав: Оварданд, ки рӯзе амми (амак)
пайғамбар Абутолиб нақл кард, ки Шайтон дар саҳро шуд ва нолаи
бодард баровард, чунонки овози ӯро аз Машриқ то Мағриб
бишниданд. Чумла шаётин, ки фарзандони Шайтон буданд, ҳама



дар пеши ӯ ҷамъ шуданд ва гуфтанд, ки эй бузургвор, туро чӣ шуд,
ки чунин нолаи сард баровардӣ? Шайтон гуфт: Абутолиб аз ҷаҳон
бирафт. Шаётин пурсиданд, ки ӯ бо имон рафт? Гуфт: На, чунончи,
бо куфр зист, бо куфр рафт. Шаётин гуфтанд: Бас туро аз ин воқеа
шодӣ бояд кард на нола. Шайтон гуфт: рост бигӯед, ки Муҳаммад
кист? Ҷумла гуфтанд: Беҳтарин мавҷудот аст. Шайтон гуфт: То
модоме, ки Абутолиб дар ҳаёт буд, ҳамаи ҳазрати рисолат,
саллаллоҳу ъалайҳи васаллам, бар ин буд, ки ӯ имон орад, аммо чун
хости Ҳақ таъоло набуд, ки ӯ имон оварад, бас кӯшиши Муҳаммад
суд надошт. Ман, ки рондаи даргоҳам, тамоми ҳиммати ман бар ин
аст, ки аз ҳар мӯъмин имон ситонам; ба кӯшиши ман имоне, ки
Худои таъоло дар ҳаққи мӯъминон арзонӣ доштааст, чӣ гуна
бистонам?

Алғараз,  бар пайғамбар саллаллоҳу ъалайҳи васаллам
фармон шуд, ки эй Муҳаммад, на хости ту хости мост, ҳарчи хоҳам,
он кунам:  якеро аз харобот берун барам ва номи дӯстӣ бар вай
ниҳам ва якеро аз савмааи (ибодатгоҳ) муноҷот берун кунам ва
исми бегонагӣ бар вай ниҳам; муноҷотиро хароботӣ гардонам ва
хароботиро муноҷотӣ кунам; якеро гӯям: ту мақбули ҳазрати моӣ,
дигариро гӯям: ту маро намешоӣ. Байт:

Басо марди хароботӣ, ки зин бар шер барбандад,
Басо марди муноҷотӣ, ки аз маркаб фурӯ афтад.

Шайтони мардудро биронам ва аз кас натарсам, Одами хокиро
бихонам ва аз кас бок надорам.

Илоҳо, ба ҳурмати хеш, ки маро дар он ҷаҳон ва дар ин ҷаҳон
боиззат дорӣ.  Чун вақти он расад,  ки аз дори фано ба дори бақо
бихиромам ва Шайтони раҷим, ки бандаи туро аз ҳазрати ту навмед
гардонад, васвоси онро наст гардонӣ, биминҳу ва камола
карамуҳу. Ва саллаллоҳу ъало Муҳаммадин ва ъало олиҳи
аҷмаъин, бираҳматика ё арҳамар-роҳимин.


