
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  ّعبدالحی حبيبی: به اھتمام
  گدرويش ورد: فرستنده

  ٢٠١٧  دسمبر١۴

 ۀترجم
ُالسواد االعظم َّ- ٢۴  

  حکيم سمرقندی - ھيم بن زيدّابوالقاسم اسحاق بن محمد بن اسماعيل بن ابرا: تأليف

  ھجری به فرمان اميرنوح سامانی) ٣٧٠( ترجمه به فارسی درحدود

  پنجاه ويکممسألۀ

را مرجيئی  ويد برخيزد، آن ھوادارباشد، وآنگوھرکه . جھت محبت برنخيزده که امر ازمحبان، ب: آنست که بدانی

  .خوانند

وآن چندان طاعت کرد، که ھردو پشت پای . يه السالم نبودکه ھيچ کس برخدای تعالی دوست تر از رسول عل پس بدان

  . مبارکش ورم کرده بود

َليغفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأ خر: فته استگوحق تعالی ! برخود چندين رنج می نھی! يارسول هللا: فتندگ َ َ َ ََ َ ََ َ َ ََ ِ َ َِ ِ َِّ َ ناه اول گ. ْ

َافال : فتگرسول عليه السالم . وآخر بيامرزيده است َ َاکون عبدا شکوراَ َُ َُ ُ َ ّطه، : فتگر گ؟ حق را بنده شاکرنباشم؟ وجای دي.ُ

َماانزلنا عليک القرآن  َُ ْ َ َ ََ َ ْ ! نيمی ازشب بخسپ ونيمی نمازکن! فرستاديم، تاتوبرخود رنج نھیيعنی قرآن را بتوبدان ن. ِلتشقیَ

  .ونيمی برحمت من دربھشت شوند.  امت بشفاعت تودربھشت شوندۀتانيم

ّی دوستی خدای کند عزوجل ، بايد که چھارچيز دروی مرکب باشداھرکه دعو: که  پس بدان ّ :  

ّکه درفرمانھای خدای عزوجل تقصير نکند آن: اول ّ.  

  .ازنھيايش دورباشد: دوم

  .ه به ھمه حکمھايش راضی باشد کآن: موس

  .که برخلق خدای تعالی مھربان باشد آن: چھارم

. يرد، آن زنديق باشدگناه برمن نگبناکردن نماز وروزه من وکردن . ّوجلّمن دوست خدايم عز: ويدگ پس ھرکه 

وچون رسول عليه السالم . را ازيک ميل شنيدی پيدن دل آنتکه ابراھيم صلوة هللا عليه چون درنمازشدی، : ودرخبراست

  . جوش آمدیه  بگدرنماز درآمدی، دلش چون دي

ه سبب خلت وانبياء به ابراھيم ب از سبب محبت ، ونيزه  برنخاست بپس امرخدای تعالی ازمصطفی صلی هللا عليه وسلم

  ؟.ر چون برخيزدگسبب شوق برنخاست ازدي
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ومتابع سنت مصطفی صلی ! را بيش روی وازنھی ھاش دورباشی که فرمانھای آن: که دوستی خدای تعالی آنست وبدان

ّهللا عليه وسلم باش وھرکه فرمانھای خدای عزوجل را مطيع نباشد ، وسنت رسول را متابع نبود، آن فاسق است وفاسق ّ

ِقوله تعالی ان کنتم تحبون فاتبعونی. سزاوار دوستی نباشد ُِ ِ َّ َُ َ ُّ ُ پس اين مقدار . که امر ازمحبان برنخيزد: واين آيت دليل است. ُ

  .بس بود خردمندرا

  

   پنجاه ودوممسألۀ

ُاال تخافوا: فتگه حق تعالی زيرانک. حق است که ترسيدن ازخوف خاتمت،: آنست که بدانی َ َ ّ  ومترس آن! مترسيد: فت گ. َ

  .وازخوف خاتمت بترسد. که ميان خوف ورجاء باشد: من آنستؤ مۀپس بند! ويند که بترسگرا 

ھرکه درين جھان ايمن . که حق تعالی دوترس ودو ايمنی دريکجای جمع نکند: فتگزيرانکه رسول صلی هللا عليه وسلم 

ُاآل تخافوا وال تحزنوآ: فتگوحق تعالی . وھرکه درين جھان بترسد، ازخوف خاتمت ايمن باشد. بترسدن جھان آباشد، ډر ََ َ َ َْ ّ َ ُ ّ .

 ر کسی نترسيده باشد، اين معنی آنگوا! واندوه مدار! مترس: ويندگوش بنده گان درگ باشد که فرسشتگواين دروقت مر

ِواتقوا يوما ترجعون فيه الی : فتگزيرانکه حق تعالی . وترسيدن برھمه خلق واجبست! مخوررا نباشد که مترس واندوه  ِ ِ َ ُ َ َُ ً ُ َّ َ
ُفاتقوا النآر التی  وقودھاالناس والحجارة: فت گر گوجای دي. هللا َ َ َِ ِْ َ َُ ّ َ ُ ُ َُّ َّ َّ َيا ايھا الذين آمنوا تقو هللا ولتنظرنفس : فتگر گوجای دي. َ َ ََ َُ َّْ ْ َْ َ ُ َّ ُ ََ َ ِ ُّ

َمآ قدمت لغد ِ ََّ َّ َ .  

ّوھرکه  ازرحمت خدای عزوجل نااميد بود . پس ھرکسی که ازخوف خاتمت ايمن باشد، آن ھوادار باشدومرجئی  ّ

  .کافرباشد

  .پس اين مقدار بس بود خردمندرا

  

  مو پنجاه وسمسألۀ

. شود، حروری باشدوھرکه از رحمت حق تعالی نااميد . رحمت خدای تعالی اميد داشتن فريضه استه که ب: آنست

: قوله تعالی. را ازرحمت حق تعالی نوميد نباشد  ناھان تنھا بکند آنگ ۀريک بنده ھمگکه ا: ومذھب سنت وجماعت آنست

ِال تيأ سوا من روح هللا ْ َّ ِ ُ ً ْ َ منی صدھزار مرد را بکشد، ياصد ھزار زنا کند، يا صدھزار لواطی کند، ياصد ھزار ؤر مگوا. َ

ناه گنماز نکند، يا مال مسلمان ببرد، يا ازجنابت غسل نکند، يا زکوة ندھد، يا حج نکند، واينھارا خمر بخورد، يا ھيچ 

ر بی توبه رود، آن درمشيت حق تعالی باشد، خواھد بيامرزد گر توبه کند حق تعالی بيامرزد واگا. من حقای بودؤم. داند

کردن اينھا کافر شود، آن ه که ب: ويدگ هوھرک. بھشت برده عدل خويش، باز به فضل خويش وخواھد عذاب کند به ب

وھرکه اين افعال  رده باشدو ازرحمت حق . را اين افعال ھيچ زيان ندارد، اومرجئی باشد آن: ويدگحروری باشد وھرکه 

  .تعالی  نوميد باشد، آن ملعون باشد

ِان هللا اليغفر ان يشرک به : تعالیر مشرک را قوله گناھان را بيامرزد، چون توبه کند مگ ۀوبدانکه خدای تعالی ھم ِِ َ َِ ُّ َ َُ ْ ْ َ َ َّ

ُويغفر مادون ذالک لمن يشاء َّ َ ِ ِ َِ ََ َ ُ ُ ْ ِالتقنطو من رحمم هللا: فتگير گوجای د. َ َ ّ ِ ُ َ َْ َومن يعمل سوء اويظلم نفسه : فتگر گوجای دي. َ َ ِ َ ُ ُ َ ََّ َ
ِواستغفروا هللا ان هللا غفور رحيم: فتگر گوجای دي ِ َِّ ٌ ُ َ ََ َ ََّ ُ   .ن مقدار بس بود خردمندرااي. ْ

  

   پنجاه وچھارممسألۀ
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ر ھفت آسمان گا: فتگزيرانکه رسول عليه السالم . رانتريا سبکترگفت که ايمان کمترباشد يا بيشتر، يا گکه نشايد : آنست

 محمد رسول هللا فتار الاله اال هللاگ. ر نھندگفتار الاله االهللا محمد رسول هللا را درپله ديگوزمين دريک پله ترازو نھند و

  .رانترآيدگ

ُاليوم اکملت لکم دينکم نعنی به الفرايض: فتگر پرسد خصمی، که حق تعالی گپس ا َُ ِ َ ُ َ َْ َْ َْ َشرع لکم من : فتگر گوجای دي.  َ َِ ُ َ َ َ

ِليأ خذ اخاه فی دين الملک: فت گر گوجای دي. ُای بين لکم. ِّالدين ِ َِ ْ ِ ُ َ َ َ ُ ِمالک يوم ال: فتگر گوجای دي. َ َ ِ يعنی قاضی . ِّدينِ

ُلکم دينکم : فتگر گوجای دي. روزشمار ُُ ِولی دين االسالم- ُالکفر–َِ َِ   .کفرشمارا ومسلمانی مرا. َ

ُلکل جعلنا منکم شرعة و منھاجا: فتگونه بينی که حق تعالی . که نه ھردينی ايمان است :پس درست شد َ َ َِ ِ َِّ ً َ ْ ُ َُ ْ ھرپيغمبريرا . ِّ

ر ايمان  به گا. که ايمان تمامست نکاھد ونيفزايد: پس دانستيم . کن ايمان شان يکی بود، وليفر بود مختلگشريعتی دي

  .ايمان آدم بکاست کافرشود: ويدگر کسی گوا. معصيت نقصان شدی، چون آدم وحوا عصيان آوردند ايمان بکاستی

  . پنج آورد وايمان نکاستبينی که شب معراج رسول عليه السالم، ازبھر امت چندان سعی کرد، تاپنجاه نماز رابهن

  اين مقدار بس بود خردمندرا

 

  


