
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 اکتوبر ٢٣

 ۀترجم
ُالسواد االعظم َّ- ١  

  

  حکيم سمرقندی - اھيم بن زيدّابوالقاسم اسحاق بن محمد بن اسماعيل بن ابر: تأليف

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

  

  مقدمه

ِبسم هللا الرحمن الرحيم ِْ ِْ ِّ ّ ِّ ِ 

ٌرب يسروالتعسروتمم باالځيرتوکلت علی هللا الحی الذی اليموت ابدا ََّ َ َ َ َ ََ ُ َ ُ ُُ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ َْ َ َ َ ََ َ َِ ْ ِ ْ ِّ!  

 بسيار سمرقند وبخارا وماوراء النھره که بی راھان ومبتدعان وھواداران ب:  آن بودکه سبب تصنيف اين کتاب امابدان

  .شدند

جماعت  ما تابودند، برطريق سنت و  واجدادءآبا: فتندگردآمدند وگ سمرقند وبخارا وماوراءالنھر ی وعلماءپس ائمه وفقھا

  . رابه امير خراسان رسانيدندرا جای ترس است، اين سخن وما. اکنون ھواھای مختلف پيداشد. بوده اند

 را که بيان کنيد مذھب راست وطريق سنت وجماعت، ءمرعبدهللا بن ابی جعفر راوباقی فقھا: اميرعادل اسماعيل بفرمود

  .که پدران ما بران بوده اند آن

که  ماعت آنپيداکن مارا راه راست سنت وج: فتندگرا  به خواجه ابوالقاسم سمرقندی و آن پس ائمه واو اشارت کردند

نزديک امير خراسان آورد وعرضه ه و ب. تازیه تاتصنيف کرد اين کتاب را ب: وبفرمود. پيغمبرعليه السالم بران بود

  .راه راست سنت وجماعت اينست: فتندگھمه پسنديدند و کرد

 ومنفعت کند ومذھب که خاص رابود عام رانيز بود ردانيده تاچنانگپارسی ه را ب که اين کتاب: پس امير خراسان بفرمود

  .رانيکو بدانند وازھوا وبدعت دورباشند

فت مارا حديث کرد ابومحمد ابن عبدهللا ابن العباس المروزی مشتعل خواجه گ، )رح(ُّوحديث کردمارا علی ابن السغدی

  :فتگکه ) رح(امام زاھد ابوالقاسم حکيم سمرقندی

َوالحمد  رب العالمين العظيم، والح َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِِ ِّ ُ ْ ِمد  الملک القويم الرحيم، االول القديم، خالق االرض والسموات وھو السميع العليمْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ ُْ ّ َّ َ َُ ُِ َ َْ ِْ َِ َ ََّ َ .

ِوالحمد  الواحد القھار العزيز الجبار الحکيم الغفار الکبيرالمتعال ذی العزة والجالل ِ َِ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ُ.  
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َلحمد  الذی ھدانا لالسالم وعلمنا القرآن والبيان ومن علينا بنبينآ محمد صلی هللا عليه وسلمَا ََّ َّ َّ ََّ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ َ َ َُ ٍ ُ َ َ َ ََّ ِ ِ َّ ْ ْ ُْ ِْ ْ ُ.  

َّترسيدن ازخدای عزوجل وجھد کردن به وصيت کنم شمارا وتن خودرا ب: فتگپس  ذاريدن امرھا وپرھيزکردن ازنھی گّ

ّصبرکردن برحکم خدای عز وجل ورضا دادن بھا و  گقضاھای وی وشکرکردن برنعمت ھای وی ورواداشتن مرمره ّ

  .را

 دو ی راگ وفقھاست که بندءزيرانکه باجماع علما! وبرخلق آن کبر نکنی! رانی نکنیگتابرحکم خدای تعالی ! رگون

که  يکی آن: واين نيز چھارخصلت است. ری آن پسندی که آن کندگو دي يکی آن کنی که وی پسندد: خصلت است

 که عالنيت خويش را چنان داری که بر رآنگدو دي! ردد رواداریگربرخلق آشکارگسرخويش راچنان که داری که ا

ْ مومنان ومسلمانان، ۀوسيم آنکه باھم. رھمه امت محمد صلی هللا عليه وسلم بتواقتداءکنند رواداریگ سنت باشد که السبي

  .رايشان باتوھمان کنند رواداریگصحبت چنان داری ومعامله چنان کنی که ا

  .ردر حال، ملک الموت جان ازتوجداکند رواداریگحال خويش راچنان داری که ا: چھارم

برخاسته  تھاوامان. درميان خلق بسيارشده است ازآن جھت که ھوا! اه دارگودين خودرا ن! ازخدای بترس! ْپس ای مومن

  .شتهگو ھرکس برھواھای خويش مشغول 

وطريق اھل سنت وجماعت ! وخود راازاھل بدعت دورداری! ھل حق داری ا پس بايدکه نشست وخاست خويش رابا

  .!ر خوای که برھیگاه داری، اگن

  !اه داریگوبرتوباد که اين چھارخصلت ن

وکردارھا که کنی ازنمازوروزه وحج .  ازحرام وشبه ناکاه داریگوحلق ران. اه داری ازدروغ وغيبتگزبان ران: يکی

وباھواداران . اه داری ازھواداران وبدعتگومذھب خود ران. اه داری ازريا وسمعتگوصدقه وعرفه وآنچه بدين مانند ن

 فت ايشانگو ب. تابتوانی ازپس ايشان نمازنکنی، زيرانکه جای ھواداران دوزخ است! وباايشان صحبت نداری! ننشينی

  .ه اعمال وکردارگ اول دين خواھد، آنیزيرانکه حق تعال. فريفته نشويد

؟ ورسول صلی هللا عليه وسلم چه فرموده .اه کنی که خدای تعالی چه فرموده استگکه ن: دين پاک آن باشد: وبدانکه

 وتبع تابعين بچه ؟ وخلفای راشدين، چون ابوبکروعمروعثمان وعلی رضی هللا عنھم بچه سيرت بوده اند؟ وتابعين.است

  سيرت بوده اند؟ وخلق رابچه فرمودند؟

  !واھل خود راازاھل بدعت بازشناسی! وازھواھا وبداعتھا دورباشی! ذریگوازاندن! اه داریگ توھمان طريق ايشان ن

که علمای  ازپس آن) رح(زيراکه آن خواست امير خراسان نوح ابن منصور .  پس من اين کتاب را بپارسی جمع کردم

 ماوراء النھر را جمع کرد، تاپيدا کرده آيد ايشان را راه راست وسير  رسول صلی هللا عليه وسلم وياران خلفای کل

  .راشدين رضوان هللا عليھم اجمعين

 وکدخدای ءوآن مذھب امام امامان وسيد فقھا. ی که اھل سنت وجماعت اندئوآن مذھب سنت وجماعت است ومذھب علما

بن کسری ملک بغداد که اين برين مذھب بود وھمه ابوحنيفه نعمان بن ثابت بن طاوس بن ھرمز  دين وعلم وشاھنشاه فقه

  .وھمه اھل سنت وجماعت برين مذھب اند. اصحاب آن ، برين مذھب بودند

َان ھذ: فتگزيراکه حق تعالی  َ َّ ُآ صراطی مستقيما فاتبعوه والتتبعوا لسبل ِ ُ ُ ِ َِّ ََّ ََ َ ُ ُُ َ ُ ِ ِ ستقيم اينست متابع اين باشيد راه راست وم: فتگ. ِ

  .!رنباشيدگتاشما متابع طريقتھای دي: ريدگوبن

ِعليکم باالسواد االعظم: فتگورسول هللا صلی هللا عليه وسلم  َ ُْ َ ْ ِ ّ ِ َ ُقيل يا رسول هللا. َ َ َ ِماالسواد االعظم؟ قال الذی انا عليه ! َ َِ ََ َ ّ َ َ َ ْ ّ َ
ِواصحابی َ َ َ.  
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که امروز من برانم : سواد اعظم آنست: فتگ سواد اعظم چيست؟! يارسول هللا : ندفتگ. فرمود که برشما باد سواد اعظم

  .وياران من برانند

  .رددگکه دانست که ازپس آن، ھواداران وبدعتھا آشکار: فتگورسول صلی هللا عليه وسلم ازبھرآن 

  . بدعت استردانيدن ازين کتاب وخالف کردن مراين کتاب راگ پس آموختن اين کتاب فريضه است وروی 

اری گزيرا که رست! ومرفرزندان واھل را بياموزی! ردن خود بندیگمثل تعويذسازی، وبره  پس بايد که اين کتاب راب

  .تو واھل وفرزندان تو، به آموختن اين کتاب بود

  ادامه دارد

  

 

 


