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بسم اهلل الرمحن الرحمی
Гуфторе аз он ҳазрат дар бораи таърифи илм ва хостгоҳи он
ِ ْ َسـ ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصــو َر ال:ـب ال َّط َبــر ُّي قــا َل
ٍ �أخْ َب َرنــا َع ْبـ ُد اللّـ ِه ْبـ ُن َحبیـ
 الْ ِع ْلـ ُم نُــو ٌر َی ْق ِذفُـ ُه:ـاني َی ُقــو ُل
َّ ـمي الْخُ راسـ
َّ هاشـ
ِ اللّـ ُه فــي َق ْلـ
ٰ ـب َب ْع ُض ُهـ ْم َب ْعضـاً َعلـی
َ ـاس �أ ْج َهـدُوا �أنْف َُسـ ُه ْم َو َر ِكـ
ُ ـب َمــن َیشـ
َ ـاء لِ ُی ِر َیـ ُه ِفیـ ِه مــا َی ُكــو ُن َو لَــو �أ َّن النّـ
سـ ْب َحانَكَ َلا ِع ْلـ َم لَ َنــا �إِ َّلا َمــا َعلَّ ْم َت َنــا
ُ :�أن َی ْع َل ُمــوا ِم ّمــا َی ُكــو ُن شَ ـ ْیئاً لا َی ْع َل ُمونَـ ُه َحتّـی ٰ ُی َعلِّ َم ُهـ ُم اللّـ ُه! ثُـ َّم َقـ َـر�أ
ٍ  مــا َثـ َّم ُعلُــو ٌم َیا ْبـ َـن َح ِبیـ:ـت ِفــدا َك َو مــا خَ ْیـ ُـر الْ ُعلُــو ِم؟! قــا َل
ـب َو
ُ  ُج ِع ْلـ:ـت
ُ ! قُ ْلــت الْ َع ِليـ ُم الْ َح ِكيـ ُم
َ ۖ �إِنَّــكَ �أنْـ
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 تلــكَ الظ ُنــو ُن: َفمــا هـذه ال ّلاتــي َتكــو ُن فــي �أ ْیـدي النّــاسِ؟! قــا َل:ـت
ُ ل ٰ ِك َّنـ ُه ِع ْلـ ٌم واحـ ٌد َو العلـ ُم لا َی َتفـ َـاو ُت! قُلـ
ِ ـارات َو ِهـ َـي شَ ـ ِب َیه ٌة بِالْ ِع ْلـ ِم َو لَ ْی َسـ
!ـت الْ ِع ْلـ َم
ُ تِ ْلــكَ الْ ِعبـ
Тарҷумаи гуфтор:
Абдуллоҳ ибни Ҳабиби Табарӣ моро хабар дод, гуфт:
Шунидам Мансури Ҳошимии Хуросонӣ мефармояд: Илм нуре
аст ки Худованд дар дили ҳар касе ки мехоҳад меандозадаш
то дар он чизе ки ҳастро нишонаш диҳад ва агар мардум
худашонро ба сахтӣ бияндозанд ва бархишон аз бархӣ дигар
боло раванд то ба чизе аз ончи ҳаст илм пайдо кунанд, ба
он илм пайдо намекунанд то онки Худованд ба онон таълим
диҳад! Сипас (ин оятро) қироъат фармуд: <<(Худовандо!) Ту
мунназаҳӣ! Моро ҳеҷ илме нест магар чизе ки Ту таълимамон
фармудӣ, ҳароина Ту бисёр олим ва ҳаким ҳастӣ>> (Бақара/
32)! Арз карам: Фидоят шавад, беҳтарини илмҳо кадом аст?
Фармуд: Илмҳойе вуҷуд надорад эй писари Ҳабиб, балки он
илмӣ воҳид аст ва илм тафовут пайдо намекунад! Арз кардам:
Пас инҳо чистанд ки дар дастҳои мардуманд?! Фармуд: Инҳо
зунунанд, инҳо иборотанд ва онҳо шабеҳи илманд ва илм
нестанд!
Шарҳи гуфтор:
Аз ин ҳикмати гаронбаҳо дониста мешавад ки илм нурӣ
малакутӣ аст ки аз холиқи ҳастӣ содир мешавад ва ба ақлҳои
солим мерасад то дар рӯшаноии он, чизҳое ки дар ҷаҳон вуҷуд
дорандро ҳамон гуна ки ҳастанд бубинанд ва бо ин васф, илм
ба манзалаи нур ва ақли салим ба манзалаи чашми биност
ки метавонад дар нур мушоҳида кунад ва бидуни он қодир
ба мушоҳидаи чизе нест агар чи бисёр кӯшиш варзад. Бо ин
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васф, илм монанди нур, вуҷудӣ воҳид аст, агар чи сабаби
мушоҳидаи чизҳойи мутафовит мешавад; Чароки тафовути
маълумот мусталзими тафовути илми нест; Ҳамчунонки
тафовути маръиёт нурро мутафовит намекунад; Бал бар ин
мабно рӯшан мешавад ки илм мунҳасиран барои Худованд
аст ва барои ғайри Ӯ нест ва ин муроди аз сухани Худованд
аст ки фармудааст: َ�إِ َّن اللَّـ َه َي ْع َلـ ُم َو�أنْ ُتـ ْم َلا َت ْع َل ُمــون (Наҳл/ 74); <<Ҳароина
Худованд илм дорад ва шумо илм надоред>>; Чароки дигарон
бо илми Ӯ олим мешавад; Чунонки бо нур бино. Аммо чизҳойе
ки бо унвони <<Улум>> дар ихтиёри мардуманд ва бо якдигар
тафовут ва таъоруз доранд, дар воқеъ илм нестанд, бал
маҷмӯъае аз гумонҳо ва эътибороти ононанд ки танҳо шабеҳи
илманд ва муҷиби фиреби ҷоҳилон мешаванд; Монанди сароб
ки танҳо шабеҳи об аст ва муҷиби фиреби ташнагон мешавад;
Чароки илм нури Худованд дар осмонҳо ва замин аст ки дар он
ихтилофе нест ва соҳати он аз гумонҳо ва эътибороти мардум
муназзаҳ аст.
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* Лутфан бар рӯӣ линки мавриди назари худ клик кунед.

Линки матлаби
боло

Саҳифаи фесбуки Саҳифаи гугелплюси Саҳифаи канали
пойгоҳ
пойгоҳ
телегроми пойгоҳ

