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بسم اهلل الرمحن الرحمی
Се гуфтор аз он ҳазрат ҳокӣ аз инки вилоят танҳо барои
Худованд аст ва наздик шудан ба он ҷуз барои касе ки
Худованд ба ӯ изн додааст ҷойиз нест.
ِ  َسـ�ألْ ُت الْ َم ْن ُصو َر الْه: �أخْ َب َرنــا �أحمـ ُد ْبـ ُن َع ْبـ ِد ال َّر ْح ٰمــنِ الطّالِقانـ ُّـي قا َل. 1
 ِه َي:ـاني َعنِ الْوِلا َیـ ِة َفقا َل
ٰ ُـمي الْخ
َّ راسـ
َّ ٰاشـ
ِ ا ْل� أ ْمـ ُـر َو ال َّن ْهــي لا َی ُكونـ
َـوت �أول ٰ ِئك
َ ـس لَـ ُه طا َعـ ٌة َو َمــن ُی ِط ْعـ ُه َف إِ�نَّمــا َع َبـ َد الطّا ُغـ
َ ـان �إلّا لِلّـ ِه َف َمــن َی�أ ُمـ ْر ِمـ ْـن ُدونِـ ِه َو َی ْنـ َه َف َل ْیـ
ُ
ِ اللَّـ ُه َولِـ ُّـي الَّ ِذيـ َـن �آ َم ُنــوا ُيخْ ر ُِج ُهـ ْم ِمـ َـن ال ُّظلُ َم :ُهـ ُم الْكا ِفـ ُـرونَ! ثُـ َّم َقــر�أ
ُوت
ُ ات �إِلَى ال ُّنــو ِر ۖ َوالَّ ِذيـ َـن َك َفـ ُـروا �أ ْولِ َيا ُؤ ُه ُم ال َّطاغ
ٰ ِ يخْ رِجونَهـم ِمــن ال ُّنــو ِر �إِلَــى ال ُّظلُمـ
ِ  َمــن َی َّت ِخـ ْذ ِمـ ْـن ُد: !ثُـ َّم قــا َلَـاب ال َّنــا ِر ۖ ُهـ ْم ِف َيهــا خَ الِـدُون
ون اللّ ِه
َ
َ ْ ُ ُ ُ
ُ ـات ۗ �أولَ ِئــكَ �أ ْص َحـ
!َولِ ّیـاً َف ُهــو كا ِفـ ٌر َو �إِ ْن َز َعـ َم �أنَّ ُه ُم ْسـ ِل ٌم
Тарҷумаи гуфтор:
Аҳмад ибни Абдурраҳими Толиқонӣ моро дод, гуфт: Аз
Мансури Ҳошимии Хуросонӣ дар бораи вилоят пурсидам, пас
фармуд: Он амр ва наҳйе аст ки ҷуз барои Худованд нест, пас ҳар
кас ҷуз Ӯ ки амр ва наҳй кунад барои ӯ итоъате нест ва ҳар кас ки
ӯро итоъат кунад ҳароина тоғутро парастидааст ва онон ҳамоно
кофиронанд! Сипас ин ояро хонд: <<Худованд валии касоне аст
ки имон оварданд, ононро аз торикиҳо ба нур берун меоварад ва
касоне ки кофир шуданд авлиёъашон тоғутонанд, ононро аз нур
ба торикиҳо берун меоваранд, онон ёрони оташанд ва онон дар
он ҷовидон хоҳанд буд>> (Бақара/ 257)! Сипас фармуд: Ҳар кас
ҷуз Худованд валийе бигирад ӯ кофир аст агарчи худро мусалмон
бипиндорад!
ِ  َسـ�ألْ ُت الْعالِـ َم َعـ ْـن َقـ:ـب ال َّط َبــر ُّي قــا َل
ٍ  �أخْ َب َرنــا َعبـ ُد اللّـ ِه ْبـ ُن َحبیـ. 2
ـت
َ وقُ ْل َنــا َيــا �آ َد ُم ْاسـ ُك ْن �أنْـ:
َ ٰـول اللّـ ِه تَعالـی
ِ  مــا كانَـين
ـت الشَّ ـ َـج َرةُ؟
ُ َو َز ْو ُجــكَ الْ َج َّنـ َة َوكُلَا ِم ْن َهــا َر َغـدًا َح ْيـ
َ ـث ِشـ ْئ ُت َما َو َلا َت ْق َر َبــا َ ٰهـ ِذ ِه الشَّ ـ َـج َر َة َف َت ُكونَــا ِمـ َـن ال َّظالِ ِم
ِ السـ َم َاو
ِ  كانَـ:قــا َل
ض
ِ ات َوا ْل� أ ْر
َّ �إِنَّا َع َرضْ َنــا ا ْل� أ َمانَ َة َع َلى: ٰ  �أمــا َسـ ِم ْع َت َقولَ ُه تَعالـی:ـت ا ْل�أمانَـ َة! َف َرء�آنِــي �أنْ ُظـ ُـر �إِلَ ْیـ ِه َفقــا َل
ِ
ِ
ْ
ِ َوالْ ِج َبـ
 �إِنَّ ُهـ ْم َیقُولُــو َن �إِنَّهــا:ـت
ُ ؟! قُ ْلــال َف�أ َب ْيـ َـن �أ ْن َي ْحم ْل َن َهــا َو�أ ْشـ َف ْق َن م ْن َهــا َو َح َم َل َهــا ال إِ�ن َْســا ُن ۖ �إِنَّـ ُه كَا َن َظلُو ًمــا َج ُهــو ًلا
ِ
ِ
ِ
ِ  �إِنَّهــا الْع ْلـ ُم َو �إِ ْن كانَـ،ـت َك ِثمــا ِر ال ُّدنْیــا
ِ كانَـ
 َو َما:ـت
ْ  یــا َع ْبـ َد اللّـه! �إِ َّن ثِمــا َر الْ َج َّنـة لَ ْی َسـ:ـاح! قــا َل
ُ اح! قُ ْلـ
َ ـت ال ُّت ّف
َ ـت ال ُّت ّفـ
ِ
ِ
! الوِلا َیـ ُة! َفــلا َت ْق َر ُبــوا الْوِلا َیـ َة َف َت ُكونُــوا م َن الظّالمین:ا ْل�أمانَـ ُة؟! قــا َل
Тарҷумаи гуфтор:
Абдуллоҳ ибни Ҳабиби Табарӣ моро хабар дод, гуфт: Аз олим дар
бораи сухани Худованди баландмартаба пурсидам ки мефармояд:
<<Ва гуфтем эй одам! Ту ба ҳамроҳи ҳамсарат дар биҳишт сокин
шавед ва аз ҳар ҷои он ки мехоҳед озодона бихуред ва ба ин дарахт
наздик нашавед ки дар он сурат аз золимон хоҳед буд>> (Бақара/
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35)! Он дарахт чи буд? Фармуд: Амонат буд: Пас манро дид ки
(бо таъаҷҷуб) ва ӯ менигарам, пас фармуд: Оё сухани Худованди
баландмартабаро нашунидаи ки мефармояд: <<Мо амонатро ба
осмонҳо ва замин ва кӯҳҳо арза кардем, пас сар боз заданд аз
инки онро бардоранд ва аз он тарсиданд ва инсон онро бардошт!
Ҳароина ӯ бисёр золим ва ҷоҳил аст>> (Аҳзоб/ 77)! Гуфтам: Онҳо
мегӯянд ки он дарахти себ буд! Фармуд: Эй Абдуллоҳ! Меваҳои
Биҳишт монанди меваҳои дунё нест, он илм аст агарчи себ бошад!
Гуфтам: Бо ин васф, амонат чист? Фармуд: Вилоят! Пас ба вилоят
наздик нашавед ки дар он сурат аз золимон хоҳед буд!
Шарҳи гуфтор:
Муроди он ҳазрат аз инки <<Вилоят танҳо барои Худованд
аст>>, чунонки дар китоби шарифи <<Бозгашт ба Ислом>>
мабҳаси <<Ҳокимияти ғайри Худованд>> табйин фармуда, он
аст ки ҳаққи амр ва наҳй танҳо барои Худованд аст ва касе ҳаққи
амр ва наҳй надорад магар инки Худованд онро барои ӯ қарор
дода бошад ва бо ин васф, амр ва наҳйи касе ки Худованд барои ӯ
ҳаққи амр ва наҳйе қарор дода, вилояти Худованд аст ва қабули он
имон шумурда мешавад ва амр ва наҳйи касе ки Худованд барои
ӯ ҳаққи амр ва наҳйе қарор надода, вилояти ғайри Худованд аст
ва қабули он шарик шумурда мешавад ва мисдоқи бандагии тоғут
аст ва ҳар фасоде ҳаст аз он бар мехезад; То ҷойе ки дар гуфтори
дигарӣ аз он ҳозрат омадааст:
ٍ  �أخْ َب َرنــا ذا ِكـ ُـر ْبـ ُن َم ْعـ ُـر. 3
ض خَ ْی ٌر ِم ْن
ِ ـماء َع َلــی ا ْل� أ ْر
َّ  لَــو خَ ـ َّر ِت: َسـ ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصــو َر َی ُقــو ُل:ـاني قــا َل
ُ السـ
ُّ وف الْخُ راسـ
!ـاس َمــن لَـ ْم ُی َولِّـ ِه اللّ ُه
َ �أن َی ِلـ َـي النّـ
Тарҷумаи гуфтор:
Зокир ибни Маъруфи Хуросонӣ моро хабар дод, гуфт: Шунидам
Мансур мефармояд: Агар осмон бар замин бияфтад беҳтар аз ин
аст ки марде бар мардум вилоят ёбад ки Худованд ӯро вилоят
надодааст!
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* Лутфан бар рӯӣ линки мавриди назари худ клик кунед.
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