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بسم اهلل الرمحن الرحمی
Гуфторе аз он ҳазрат ҳокӣ аз инки дин, занҷирае ба ҳам
пайваста аст ки кулли он бо ҳам суд мерасонад ва бидуни
ҳокимияти валии Худованд судманд нест.
ـاني َف�أشــا َر �إلـ َّـي و قــا َل:
ـس ْبـ ُن عبـ ِد اللّـ ِه الخَ ْتلانـ ُّـي ،قــا َل :كنـ ُ
�أخْ َب َرنــا یونُـ ُ
ـمي الخراسـ ِّ
ـت عنـ َد المنصــو ِر الهاشـ ِّ
ِ
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ِ
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ـت فــي َج ْن ِبـه َف�أخَ ـذ بِ َیـدي كَوالـد َرحیـ ٍم ثُـ َّم
ـت �إلیـه حتّـیٰ َج َل ْسـ ُ
ـس حتّـیٰ �أ َعلِّ َمــكَ دی َنــك! َفاق َت َر ْبـ ُ
تَعــا َل یــا یونُـ ُ
قــال� :إِ ْع َلـ ْم یــا ُب َنـ َّـي �أ َّن ٰهــذا الدِّیـ َـن نِظــا ٌم َك ِنظــا ِم الخَ ـ َـر ِز َی ْت َبـ ُع َب ْع ُضـ ُه َب ْعضـاً و لا َی ْك ُمـ ُل َب ْع ُضـ ُه �إلّا بِ َب ْعـضٍ! �ألـ ْمَ
ـت لَ ُكـ ُم
ـت َع َل ْي ُكـ ْم نِ ْع َم ِتــي َو َر ِضيـ ُ
ـت لَ ُكـ ْم ِدي َن ُكـ ْم َو�أ ْت َم ْمـ ُ
َتـ َـر �أ َّن اللّـ َه تَعالـی ٰ لَ ّمــا �أقــا َم َول َّیـ ُه قــال :الْ َيـ ْو َم �أ ْك َم ْلـ ُ
ا ْل إِ� ْسـلَا َم ِدي ًنــا ۚ؟! َف َواللّـ ِه مــا كا َن الدِّیـ ُن كا ِمــلا ً و َلا ال�إ ْســلا ُم َم ِ
ـاس
رض ّیـاً حتّـیٰ �أقــا َم اللّـ ُه َول َّیـ ُه! َف َل ّمــا خَ َر َج النّـ ُ
ـص دی ُن ُهـ ْم و عــا َد ال�إ ْســلا ُم كَمــا كا َن َغ ْیـ َـر َم ْر ِضـ ٍّـي و ُهـ َو َالیــو َم ك َٰذلِــكَ ! �ألا َوالَّـ ِذي نَ ْف ِســي بِ َیـ ِد ِه
ِمــن وِلا َی ِتـ ِه انْ َت َقـ َ
لَــن َیك ُمـ َل الدِّیـ ُن �أ َبــداً و لَــن ُیغ ِنـ َـي ال�إ ْســلا ُم شَ ـ ْیئاً �إلّا بِوِلا َیـ ِة َولـ ٍّـي �أقا َمـ ُه اللّـ ُه َع َّز َو َجـ َّل! َف َمـ ْـن َز َعـ َم �أ َّن اللّـ َه ُیــدا ُن
بِ ـد ِ
ُون وِلا َی ـ ِة َول ِّی ـ ِه َف َق ـ ْد َض ـ َّل َضــلالا ً َب ِعیــداً! ثُ ـ َّم قــا َل� :إِ ْع َل ـ ْم یــا ُب َنـ َّـي �أ َّن ٰهــذا الدِّیـ َـن ِس ْل ِس ـ َل ٌة َی َتعلَّ ـ ُق َب ْع ُضهــا
ـص ِم ْنهــا ُجـ ْز ٌء ِ
ـت
ـتُ :ج ِع ْلـ ُ
ـص ســائِ ُر ا ْل� أ ْجــزا ِء و لا َتزِیـ ُد َك حی َن ِئـ ٍذ �إلّا خَ ســاراً! قلـ ُ
واحد ٌِن انْ َت َقـ َ
بِ َب ْعـضٍَ ،فـ إِ� َذا انْ َت َقـ َ
ِ
ْ
َ
الح ْمقـی ٰ َك�أ ْشــباه ال ُح ُمـرِ! مــا
الج ّهــا ُل َ
ِفــدا َك� ،إنَّ ُهــم َیقُولــونَ :مــا لا ُیـ ْد َر ُك كُلُّـ ُه لا ُی ْتـ َـر ُك كُلُّـ ُه! قــا َلَ :كذ ُبــوا ُ
َج َعـ َل اللّـ ُه ِدینـاً �إلّا َو َج َعـ َل لَـ ُه َمـ ْـن �أ ْد َر َك كُلَّـ ُه! َفـ إِ� ْن َع َجـ ُزوا َعـ ْـن �إد ِ
ْراك كُلِّـ ِه َف ْل َیذ َه ُبــوا َولْیـ�أ ِت َمــن َی ْقـ ِد ُر علـی ٰ
ـس ٰذلــكَ َت ْعلیـ ُق ُحــدو ِد اللّــه؟ قــا َل:
ٰذلــكَ  ،لِ�أنَّـ ُه لا ُیغ ِنــي �إلّا كُلُّـ ُه و لا َیزِی ُد ُهـ ْم ُج ْزئُـ ُه َغ ْیـ َـر َتخْ ِســیرٍ! قلـ ُ
ـت� :ألیـ َ
ـب یــا ُب َنـ َّـي! �إ َّن ُحــدو َد اللّـ ِه لا ُی ْجرِیهــا َغ ْیـ ُـر َول ِّي ـ ِهَ ،فــلا ُب ـ َّد ِمـ ْـن �أن ُی َح ِّكمــو ُه و ٰذلِــكَ
لا َی ْذ َه َب ـ َّن بِــكَ ال َمذا ِهـ ُ
ـس لَهــا �أ ْن ت ُْجـر َِي َحـ ّداً َبــل لِلّـ ِه َع َل ْیهــا
بِـ�أ َّن اللّـ َه مــا َج َعـ َل َحـ ّداً �إلّا بِا ْع ِتبــا ِر ِه َدولَـ َة ال َعـد ِْل و �أ ّمــا َدولـ ُة َ
الجــو ِر َف َل ْیـ َ
ـوف ت ُْجــری ٰ َع َل ْیهــا!
ُحــدو ٌد َسـ َ
Тарҷумаи гуфтор:
Юнус ибни Абдуллоҳи Хатлонӣ моро хабар дод, гуфт:
Назди Мансури Ҳошимии Хуросонӣ будам, пас ба ман ишора
!кард ва фармуд: Биё эй Юнус то динатро ба ту биёмӯзам
Пас ба ӯ наздик шудам то инки дар канораш нишастам, пас
дасти манро монанди падарӣ меҳрубон гирифт ва фармуд:
Бидон эй фарзандам ки ин дин низоме монанди низоми
мӯҳраҳост ки бархӣ аз он тобеъи бархӣ дигар аст ва бархӣ
аз он ҷуз бо бархӣ дигар комил намешавад! Оё надидӣ ки
Худованди баландмартаба ҳангоме ки валии худро гумошт
фармуд: <<Имрӯз динатонро бароятон комил ва неъматамро
бар шумо тамом кардам ва Исломро бароятон ба унвони дин
писандидам>> (Моъида/ 3)?! Пас ба Худо савганд дин комил
ва Ислом писандида набуд то он гоҳ ки Худованд валии худро
гумошт! Пас ҳангоме ки мардум аз вилояти ӯ хориҷ шуданд,
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динашон нуқсон пазируфт ва Ислом ба ҳамон ҳолате бозгашт ки
ҳанӯз писандида набуд ва имрӯз низ бар ҳамон ҳолат аст! Огоҳ
бош ба Худойе ки ҷонам ба дасти Ӯст савганд ки дин ҳаргиз
комил намешавад ва Ислом аз чизе кифоят намекунад магар
бо вилояти валийе ки Худованди аззаваҷал ӯро гумоштааст!
Пас ҳар кас гумон кунад ки Худованд бидуни вилояти валияш
диндорӣ мешавад, ба гумроҳии бисёр дуре дучор шудааст!
Сипас фармуд: Бидон эй фарзандам ки ин дин занҷирае аст
ки бархӣ аз он ба бархӣ дигар вобаста аст, пас чун ҷузъӣ аз он
коста шавад аҷзоъи дигараш низ костӣ мепазирад ва он гоҳ ҷуз
бар зиёни ту намеафзояд! Арз кардам: Фидоят шавам, онҳо
мегӯянд чизе ки ҳамааш ба даст намеояд ҳамааш вогузошта
намешавад! Фармуд: Дурӯғ мегӯянд ҷоҳилҳои аҳмақ ки
монанди харҳоянд! Худованд динеро қарор надода магар инки
барои он касеро қарор додааст ки ҳамаи онро ба даст оварад!
Пас агар онҳо аз ба даст овардани ҳамаи он нотавонанд бояд
бираванд ва касе биёяд ки тавонойии ин корро дорад; Чароки
он ҷуз ҳамааш кифоят намекунад ва як ҷузъаш ба танҳоӣ
танҳо бар зиёни онҳо меафзояд! Арз кардам: Оё ин ҳудуди
Худовандро ба таълиқ намекашонад?! Фармуд: Мазоҳиби
гуногун туро ба сӯӣ худ набаранд фарзандам! Ҳароина ҳудуди
Худовандро ҷуз валии Ӯ ҷорӣ намекунад, пас чорае нест ҷуз
онки ӯро ҳоким созанд ва ин аз он ҷиҳат аст ки Худованд
ҳаддеро қарор надодааст магар бо лиҳози давлати адл ва аммо
давлати золимро намерасад ки ҳаддеро ҷорӣ кунад, бал барои
Худованд бар он ҳудуде аст ки ба зуддӣ бар он ҷорӣ хоҳад шуд!
Шарҳи гуфтор:
Барои дарки бештари ин ҳикмат ва мавъизаи ҳасана, ба
китоби шарифи <<Бозгашт ба Ислом>>, мабҳаси <<Машрут
будани иқомаи бархӣ аҷзоъи Ислом ба иқомаи кулли он>>
(с125) муроҷиъа кунед.
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* Лутфан бар рӯӣ линки мавриди назари худ клик кунед.
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