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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  ّعبدالحی حبيبی: به اھتمام
  گدرويش ورد: فرستنده

  ٢٠١٧ اکتوبر ٢٩

 ۀترجم
ُالسواد االعظم َّ- ۴  

  

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

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

 :مسألۀ دوم

َالتجتمع امتی علی الضالله: زيرا که رسول صلی هللا عليه وسلم گفت. را آنست که خالف نکند جماعت مسلمانان َّ َ ِ َّ ُِ ُ َ َْ گفت . َ

جماعت را،  را خالف کند وازجماعت جدا شود وحق نبيند مر مانانپس ھرکه جماعت مسل. ضاللة گرد نيايده امت من ب

که : وازسنتھای موکده يکی آنست.  جماعت رسول عليه السالم نگاه داشتن واجب است که سنت و زيرا. اوھواداربود

ُياايھاالذين آمنوا اطيعو هللا واطيعو: قوله تعالی. جماعت نگاه دارد ُِ ِ َِ َ ُ ََ َ َ َّ َ َلرسولا اََّ ُ ّعنی خدای راعزوجل طاعت داريد ي. َّ ّ

  .درفريضھا ومررسول را درسنتھا

ُوما آتکم الرسول فخذه وما نھکم عنه فانتھوا: وجای ديگرگفت ُ َُ َ ََ َُ َُ ََ َُ ُُ َ  شما آورد دره يعنی آنچه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ب. َّ

  .وازآنچه بازداشت بازايستيد. ن چنگ زنيدآ

ِوما ينط:  وجای ديگر گفت َ َ ُّق عن الھوا، ان ھو االوحی يوحیَ ْ َ َّ ِ ُِ ُْ َ ْ ِ ّيعنی که محمد عليه الصالة والسالم ھرچه شماراگويد . ّ
  .وحی ما گويده وفرمايد، نه ازھوای خود گويد بل که ھرچه گويد ب

د ھرکه کارکند درجماعت اگرصواب کن: که رسول عليه الصالة والسالم گفت: عبدهللا بن عباس گويد رضی هللا عنھما

  .حق تعالی ازوی بپذيرد واگر خطا کند ازوی درگذرد چون نيت وی صواب باشد يعنی توبه کند

 ورسول صلی هللا عليه وسلم نماز به جماعت نگاه داشت وواجب ديد بفرمود مرخلق رابنگاه داشتن آن وھرکه نگاه 

  .داشتن جماعت حق  نبيند مبتدع باشد

 وآن. بگذاريدن نمازجماعت راثواب وعده کرد را بفرمود ومر امتان و. خود کرد زيراکه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 

  .که دست ازجماعت بازدارد وعيد فرمود

ھرکه نمازبه جماعت نگاه دارد، : که رسول عليه الصالة والسالم گفت: وعبدهللا بن عباس رضی هللا عنھما روايت کند

  .حق تعالی ثواب ھزارشھيد بدھد
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و ھرکه تکبيراول ازپس امام گذارد ودريابد، حق تعالی فرمان دھد، تاصد وبيست : ورسول صلی هللا عليه وسلم گفت

وصدوبيست وچھارھزار درجه . وصدوبيست وچھار بدی ازديوان اوپاک کند. چھارھزار نيکی درديوان اوبنويسد

  .نام آن برارنده دربھشت ب

  .که تکبير اول رادريابد آن بھتر ازدنيا وھرچه دردنياستکه ھر: ورسول گفت صلی هللا عليه وسلم

 مرا: روايت کند ابوسعيد خدری رضی هللا تعالی عنه که رسول صلی هللا عليه وسلم گفت: اما وعيد تارک نمازجماعت

 دست ھرکه ازنمازجماعت: ن فرشته ھايکی جبرئيل بود، ويکی ميکائيل واسرافيل ھمه گفتندآاز. خبرکردند ھفتاد فرشته

 اھل زمين کنند وھرکه ازجماعت دست بردارد، آن ۀبازدارد، وی بھشت نيابد، اگرچه چندان طاعت کند که ھم

  .زبان فرشتگان وپيغمبرانه عونست وبلودرتورية وانجيل وفرقان م وحق تعالی وی را نپذيرد. ملعونست

ّوبامداد وشبانگاه درخشم خدای عزوجل باشد ّوحق عزوجل آن. ّ  دارد، وفرشتگان وھرچيز که خدای تعالی آنرا دشمن  ّ

را لعنت کند، تاماھيان  که ميان آسمان وزمين است آنای وھرفرشته . دشمن دارد را  نفس است آنۀرا جان داده ودارند

  .وآن دشمن اھل سنت وجماعت باشد وايشان بدترين امت باشند. ن لعنت کند آدريا بر

  ! ايشان حاضرمشويدۀجنازه واگربميرند ب! درا مپرسي اگربيمارشوند ايشان! ّيامحمد

 نماز ن کسانی که ازآپرسيدم جبرئيل راکه ندانم که برپشت زمين، قومی بدتراز: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم گفت

 از ايشان بدترازخمرخواران وبدترازمردم کشان وبدترازرباخواران وبدتر: جماعت دست بازدارد کيانند؟ جبرئيل گفت

را ازبھشت نصيب  وايشان. دروغ دھندگاننده بدترازمادروپدر آزاران وبدترازگواھی ب ازسخن چينان و بدتر زانيان و

  .نيست

اين . ن حال بميرند، دردوزخ شوند بامنافقان، پس ھرکه جماعت حق نداند مبتدع وھوادارباشد وازخوارج بود آاگرھم بر

  مقداربس بود خردمندرا

  ادامه دارد

 

 


