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  ّعبدالحی حبيبی: به اھتمام
  گدرويش ورد: فرستنده

  ٢٠١٧ اکتوبر ٢۴

 ۀترجم
ُالسواد االعظم َّ- ٢  

  

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

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

  

! ذاريد تاھالک نشويدگر دروغ آيد بگر راست آيد بپذيريد واگا! ويد درمذھب، برين کتاب عرض کنيدگر کسی سخن گوا

رخالف آيد گو! يريدگر راست آيد بگا. موبرملة رسول هللا صلی هللا عليه وسل! وھرچه بشنويد برکتاب خدای بربرکنيد

 . فضل ورحمت خويشه ب. وبردين خويش لرزان باشيد، تاحق تعالی شمارا برراه راست دارد! ذاريدگب

  .ی دانستن است مرخدای راگانگوتوحيد به يگرکسی پرسد که توحيد چيست؟ بگ ا

  .و شناختن خدايست عزوجلگرپرسند که معرفت چيست؟ بگوا

ان گفرشته وب. واقرار کردن است بخدای عزوجل وبرپيغمبران صلوات هللا عليھمگيمان چيست؟ برپرسند که اگا

  . زبان اقرارکند وبدل اخالص ندارد آن منافق باشده وھرکه ب. روزقيامت باخالص دله وبرکتابھای وی وب

  .من استؤممن مسلمان است ومسلمان ؤم. وی ايمان واسالم ھردويکی استگب رپرسند که اسالم چيست؟گا

وخدای من آن گرپرسند که خدای توکيست؟  بگا. یگی ومردگ خدايتعالی درزندۀبند وگر پرسند که توکيستی؟ بگ وا

ھمچنين تواناست . که توانا بود به آفريدن خلق چنان.  ھمه جانواران استۀخدايست که ھمه خلق رابيافريده وروزی دھند

زی ضعيف ازقبل وور. رود آيد ی که ھرکجاايد وآفريند وھرچند بنده ھمه خلق که آفره وداناست ب. روزی ايشانه ب

ِوقدر فيھا اقواتھا فی اربعة آيام سواء للسائلين: قوله تعالی: وروزی قوی ازقبل وقوتش نيفزايد. ضعفش نقصان نکند ِ ِ ِ ِ َِّ ً َ ََ َ َ َ ٍَ َ ََ ْ َ .

  .وقسمت کرديم روزی خلق، پيش ازآفرينش جانھای ايشان به چھارھزارسال

ّوی که خدای عزوجل يکی است، بيچون وبيچگکه خدای تعالی راشناسی؟ ب: رپرسندگا . وآنراشريک نيست. ونه شناسمگّ

َلم يلدولم يولد. ن نزادآآن نماند، وآن ازکسی نزاده وکسی ازه خلق نماند، وخلق به وآن ب َ َُ ْ َْ ْ ِ َ.  

نجا تا بتری مرحق را مکان آزعرش برترمکان نيست وازمکان حاجت نيست، اه را ب ارکون ومکانست وآنگوآن آفريد

  .کسی نشناسنده ب را ن شناسند وآنه آب  آن، ھمه راۀنه ھيچ يکی مانند. يکی است نه چون يکی، نه ماننده يکی. نيست
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وياست، وآن بی آلت شنواست گوھريکی به آالت شنوا وبيناست و. وآن بی شماريکی است. شماريکی استه ھريکی ب

  .وياستگست ووبينا

ِليس کمثله شئ وھو السميع البصير. ی داناست، ھميشه باشدگ آن دانايند، آن خود به ھميشۀعلم داده  دانايان ، بۀوھم ِ ِ َِ َْ ُْ َّ َ ُ ً َ َ ْ َ .

وھرچه جبرئيل صلواة هللا عليه . وازفرزندان آدم است عليه السالم. ومحمد عليه الصلواة ولسالم بنده ورسول اوست

  .ھمه راست آورد، حق است پذيرفتم وفرمان برداريم  آورده،ازخدای به محمد

وھرکه . پس علی رضی هللا عنھم اما ازپس پيغمبر عليه الصلواة و السالم ابوبکر فاضلتر بود، پس عمر، پس عثمان،

ّياران پيغمبر راصلی هللا عليه وسلم دشمن دارد ودشنام دھد، درلعنت خدای عزوجل باشد ّ.  

قوم موسی صلی : فتگزيراکه رسول صلی هللا عليه وسلم . ودانستن مذھب ايشان اھا وبدعت ھا،پس واجب دانستن ھو

  .ھفتاد فرقه به دوزخ روند ويک به بھشت. هللا عليه وسلم پس موسی ھفتادويک فرقه شدند

ت من ھفتادوسه وام. (وقوم عيسی صلواة هللا عليه ھفتاد ودو فرقه شدند، ھفتاد ويک فرقه به دوزخ روند ويکی به بھشت

  .).دوزخ شوند ويکی به بھشته فرقه شوند،ھفتادو دو فرقه ب

که رسول صلی هللا  چنان. سواد اعظم است) جماعت، جماعت(جماعت: فتگاين يک فرقه کدامست؟ ! فتند يارسول هللاگ

َّال تجتمع امتی علی الضالله : فتگعليه وسلم  َ ِ َِ ُ ُ َ َْ : وعالمت سواد اعظم آنست که . زگرد نيايد ھرگضاللت ه امت من ب: فتگَ

  .تابه طريق سنت وجماعت باشد وازھوا وبدعت دورباشد .ُمساله که ياد کردم) ۶٢(ُمقرباشد بدين شصت ودو

  : درين خصلت استأله واين شصت ودو مس

  .شک نباشده ْکه مومن درايمان خود ب آن: اول

  .را مخالف نباشد که جماعت مسلمانان اين: دويم

  . ازپس ھرنيک وبد نمازکندکه اين: سيم

  :اکنون آمديم ازاجمال به تفصيل. باقی رابرطريق تفصيل شرح کرده خواھد شد

  ادامه دارد

  

  

 


