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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 ٣٠

 ۀترجم
ُالسواد االعظم َّ- ۵  

  

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

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

  

 مو سألۀمس

ٍصلوا خلف کل بر وفاجر: فت صلی هللا عليه وسلمگکه رسول  زيرا. آنست که نمازازپس ھرنيک وبد حق بيند ٍِ َ َ ِ ُ َ ْ َ ُّ نمازکنيد . َ

خاصه که سنی وجماعتی باشد ومبتدع . وآنچه بدين ماند. يا ميخوارهرچه آنکس زانی باشد يا لوطی گا. ازپس ھرنيک وبد

  .نباشدازپس آن نمازروابود

وروايت است از مکحول . بيندوروافض ازپس ھيچ کس نمازرواننباشد  رازپس کافر ومبتدع وزن وکودک نمازرواگم

  :فتگشامی که مرياران خودرا دربيماری آخرين 

که کافرمخوانيد کسی راکه ازملت  آن :اول: ويمگفته ام، امروزبگ والسالم وباشما نچھارچيزشنيدم ازرسول عليه الصالة

ونمازبرھرمرده که ازملت بود وازپس ھرامامی نمازکنيد وبا ھراميری که باشد به . ناه کبيره داردگرچه گبود وا شما

  .اين مقداربس بود خردمندرا. دجھاد رويد باکافران وھرکه ازپس نيک وبد نمازحق نبيند آن مبتدع باشد وھوادارباش

  

   چھارمألۀمس

منی صدھزار ؤرمگکه ا: زيراکه مذھب سنت وجماعت آنست. ناهگه که ھيچ کس را ازاھل قبله کافرمخوانيد ب: آنست

ر ھمه گومسلمان نيزا. من رابکشد، ياصدھزار بارزناکند، ياسالھا خمرخورد ازمسلمانی بيرون نرود تاکافرنشودؤم

  .زمسلمانی بيرون نرود تاکافرنشود، واين دليل عقلی نظريستکرداربد بکند ا

َياايھاالذين آمنوا توبوا الی : فتگمن خواند وؤتوبه خواند وھمه رامه وحق تعالی زانی وميخواره وکشنده را توبه فرمود وب ُ ُ َِ ُِ َ َ َّ َ َُّ

ًهللا توبة نصوحا ُ َّ ً َ َ ِ.  

ِکه ياايھاالکافرون توبوا الی هللا وجای دي: فتگناه کافرشدندی بايستی که چنين گه ربگواين کسان ا ِ َِ ُ َُ َُ َ ْ َ ِوتوبوا الی هللا : فتگر گَُّ َِ ُُ َ
َجميعا ايھآالمئومنون ِ ِْ ُ ْ َ َُّ َ َايھاالکافرون: فتگون. ً َ ِ َ ْ َ ُّ َ.  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

َوعصی آدم ربه فغوی: فتگلت آدم واقع شد زوچون  َ ُ َّ َ ََ َ َ چون موسی عليه السالم . فت کافرشدگن. عاصی شد آدم: فت گای . َ

َفت وکفر وگمرقبطی رابکشت ن َ َ َفت فغویگَ زيدند برعذاب گوھاروت وماروت که آن زلت بکردند وعذاب اين جھان بر. َ

  .آن جھان، ھيچ رقم کفربرايشان نکشيدند

ن  آصلی هللا عليه وسلم ازکه چھل تن ازياران رسول هللا : واندرخبراست. ناه کافرنشودگه که ھيچ کس ب: پس بايد دانست

ھفت چيز ازمسلمانی است، ھرکه : فتگواھی دھيم که رسول صلی هللا عليه وسلم گما: فتندگکسان که پيدا وحاضر بودند 

  .ن ھفت چيز سربتابد ازراه سنت وجماعت بتافته باشد آاز

  .ذاريدگخدای تعالی به ی ايشان بشرک ونه به نفاق وسرھاه کافری ونه به واھی ندھيد براھل قبله بگآنست که : اول 

  .که ھرکه ازاھل قبله بميرد بروی نمازکنيد آن: دوم

  .ذاريدگازپس ھرنيک وبد نمازکنيد ونماز عييدين ونمازآدينه ب: موس

  .جھاد بکنيد بادشمنان وياری کنيد اميرانرا ھرکه عادل باشد ويا جابر: چھارم

رچندی گيد ائشمشيربيرون ميآه وبرامام خود ب. رچه ظالم باشدگد، اودعای بد مکني. ومراميران خودرا دعای خيرکنيد

  .جورکند

  . رازھمه ھواداران ومبتدعان دورباشيد که ايشان برباطلندگودي

 رتوبه کند خدای تعالی آنگوا. من بود حقا بيشکؤناه داند اومگناه راگناه بسياردارد، وآن گرکسی گا:  پس بحقيقت بدانکه

فضل خويش وخواھد ه ب خواھد بيامرزد. ی توبه ازين جھان بيرون برود، آن درمشيت حق باشدر بگوا. را بيامرزد

  .رحمت خويشه با ر ناه، وباربه بھشت فرستد ویگ ۀاندازه عدل خويش به عذاب کند ب

  .ناه کافرشود، آن حروری باشدوخوارجگه من بؤ مۀبند: ويدگھرکه 

ناه کند پس توبه گمن ؤچون م: ويدگوھرکه . ان نکند، آنکس مرجئی باشدزي را ناه کند، آنگمن ؤھرچند م: ويدگوھرکه 

  .را بيامرزد کند، حق تعالی آن

اين مقداربس . ناھش عقوبت کند وبازبه بھشت فرستد، آنکس سنتی وجماعتی باشدگقدره ربی توبه ازدنيا بيرون رود بگوا

  بود خردمندرا

 

 


