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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  ّعبدالحی حبيبی: به اھتمام
  گدرويش ورد: فرستنده

  ٢٠١٧  نومبر٠١

 ۀترجم
ُالسواد االعظم َّ- ۶  

  

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

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

  

  پنجممسألۀ

زيراکه رسول عليه السالم . ھرچند آنکس بد بوده باشد، چون اھل قبله باشد.  نمازکندگرد وبزرکه برجنازه ھرخ: آنست

  !ی نمازکنيدگ خردی وبزرۀبرھرجناز: فتگ

ھيچ اختالفی . ورسول عليه السالم برايشان نمازکرد. را چھار پسربود، ھرچھار نارسيده فوت شدند ورسول عليه السالم 

  .ردان نمازنکند، آن مبتدع وھوادارواحمق بود کودکان خۀوھرکه برجناز. ردان نمازکردندوتابعين برخنيست وصحابه 

  .اين مقداربس بود خردمندرا

  

   ششممسألۀ

ّه ازخدای عزوجل بينيدکه تقدير نيکی وبدی ھم: آنست  که روزی جبرئيل عليه السالم پرسيد : زيرا که اندرخبراست. ّ

ورسول عليه . مررسول را عليه الصالة والسالم که ما االيمان؟ ايمان چيست؟ تاآنجاکه القدر خيره وشره من هللا تعالی

ّتقدير نيکی وبدی ازخدايست عزوجل: فتگالصالة والسالم  ّدای عزوجل نيستوھيچ چيزبی تقديرخ. ّ وبنده را ازقضاء . ّ

آلت کشتن ا ربعمد بگوا. منی رابخطا بکشد ديت بروی واجب شود وکفارتؤوھرکه م. چاره نيست وازقضاء جدانيست

را حالل دارد کافرشود ودر  منی که کشتن آن واجب نشده باشد، ھرکه کشتن آنؤوم. بکشد، بروی قصاص واجب شود

 حالل نداند وتوبه کند وآمرزش خواھد ، اميد بود که خدای تعالی توبه او بپذيرد وبيامرزد رگاماا. دوزخ جاويدان بماند

ّوآن درمشيت خدايست عزوجل وآخردربھشت . عدل خويشه وخواھد عذاب کندش ب. فضل خويشه خواھد بيامرزدش ب. ّ

ه دردوزخ بماند، آن مبتدع باشد منی رابکشد کافرشود وجاودانؤکه ھرکه م: ويدگوھرکه . شود ودردوزخ جاويدانه نماند

  .اين مقدارکفايت بود خردمندرا. وھوادارباشد
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   ھفتممسألۀ

زيراکه طاعت داشتن سلطان فريضه است وترک وی، . که ازپس ھراميری جابرباشد يا عادل نمازروابود: آنست 

  .عاصی شدن ومعصيت است وبدعت

َياايھاالذين آمنوا اطيعو هللا : حق تعالی فرموده درکتاب خود که زيراکه  .  وھرکه سلطان را طاعت ندارد آن ھوادارباشد ُ ِ َِ ُ ََ َ َّ َ َُّ

ُواطيعوا الرسول واولی االمر منکم ْ ِ ِ ِِ َ ْ ُ َ ََ ُ َُّ ّخدای عزوجل را طاعت داريد ورسول راطاعت داريد! منانؤای م. َ اميران ! ّ

 .راطاعت داريد

اميران رانيک  مر! يارب: فت گرا بدعت است و اميران مرکه دعای بدکردن : فت عليه الصلواة والسالمگرسول هللا 

  !ردانگوجاھالن رابر ايشان مسلط م! ردانگ

ّرنه اميران ونه فقيھان بودی نتوانستندی که خدای را عزوجل بگا! فت عليه السالمگورسول    .اخالص پرستنده ّ

مستجاب خواھد شد، من آن دعا سلطان که يکی دعای تو: ويدگرمرا کسی گا: فتگوخواجه حسن بصری رحمة هللا عليه 

 رمادروپدررا دعاکنم، دوتن را خواسته باشم گوا. زيرانکه چون آن دعا خود راکنم، يک تن رادعا کرده باشم. راکنم

منان است ودرفساد آن فساد ؤچون درصالح سلطان ، صالح م.  خلق راخواسته باشمۀوچون سلطان را دعاکنم جمل

  .منانستؤم

رعدل گا. وبه ھيچ وجه برسلطان عاصی نبايد شد. وبايد که چون رفضيان نباشی که برسلطان بيرون آيند وشمشيرکشند

  .را بکشد ر ظلم کند بزه وعذاب آنگکند مزد وثواب يابدوا

اين مقداربس بود . وھرکه سلطان را طاعت ندارد آن ازخوارج باشد. بھمه وجه ھا سلطان راطاعت بايد داشت

  .راخردمند

  

   ھشتممسألۀ

که . درحضريک شبانروز ودرسفر سه شبانروز. حدث روا دارده که مسح موزه درسفروحضر ازحدث تاب: آنست 

ِيمسح المقيم کمال يوم والمسافر ثلثة ايام ولياليھا: فتگرسول عليه الصالة والسالم  ٍ ٍَ ُ ُُ َ مقيم مسح کشدبرموزه، تمامی : فتگ. َ

ر کسی سفر معصيت کند، چون دزدی کردن وراه زدن وکاله مردم گه شبانروز وايک شبانروز، ومسافر مسح کشد س

  .ذارد وبرپای برھنه مسح نشايد کشيدگستدن ومردم کشتن اينھمه کيکسان باشد وبايد که نماز دو

ومرد وزن کدرکشيدن مسح . وھرکه برموزه مسح رواندارد، وبرپای برھنه روابيند، آن رافضی وھوادارشيعه باشد

  . رچه سخت بافته باشندگوبرجوراب ا. وبرکاله ومقنعه وعمامه روانبود. ن استيکسا

اين مقداربس باشد . رسخت بافته باشند چنانک بھرسفربافته باشد رواباشدگا: ويندگ هللا عليھما ةوابويوسف ومحمد رحم

  .مرخردمندرا

  

   نھممسألۀ

ّکه ايمان عطای خداست عزوجل وعطای خدای تعالی بيند: آنست که  چنان. که فعل ازبنده است وتوفيق از خداوند زيرا. ّ

ّردانيدن صنع خدای عزوجل واقرار کردن فعل بنده است وتوفيق دادن اقرار صنع خدای گشناختن فعل بنده است وشناسا  ّ

ّعزوجل ّ. 

  .ھرچه ھست فعل ازخدای است جبری باشد. ازمن ھيچ فعل نيست: ويدگرکسی گوا
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عدل ه فضل خويش وازيکی بازداشت به يکی را ب. رادھد که خواھد آن  عطای خدايست،ايمان: که پس حقيقت بدان

ُوانيبو الی ربکم واسلموا له: قوله تعالی. که عدل کرد جھد واجب شود که فضل کرد شکرواجب شود وبدان بدان. خويش َ َ َُ ِ ِ ِْ َ َُ ِّ َ ُ .

رويدن ازمن است گنا: ويدگوروانباشد که . ريه باشدزيرانکه اين مذھب جب. رومگتا ھدی ندھد ن: ويدگروانباشد که چنين 

  .که اين مذھب قدريه باشد

ِقل بفضل هللا وبرحمته: که ھمه فضايل اوست پس بدان ِ َ ْ َ ِ َِ ِ َ َهللا يجتبی: فتگر گوجای دي. ُ َ ِذالک فضل هللا : فتگر گوجای دي. ُ ُِ َ َ

تيه من يشآء ُيو َ َ َ ِ ِ ٔ َولوشئنا التينا: فتگر گوجای دي. ُ َ ََ َ ْ ِ َ َ کل نفس ھدآھاَ ُ ٍ َ ُيضل هللا من يشآء وجای دي: فتگر گوجای دي. ُ َُ َ ُّ ِ : فتگر گُ

ٍمن يضلل هللا فمآ له من ھاد َ ِ ُِ َُ َ ََ ُ ِ ِومن يضلل هللا فماله من ولی من بعده: فتگر گوجای دي. ْ ِ ِ ُّ ِ ِ َِ َ َُ َُ َ ََ ُ ِ .  

  .رددگرھمه آيات ياد کرده شود درازگوا

ذات ه که قرآن ب چنان. وايمان آوردن فعل بنده است.  ايمان بنفسه عطای خدايستايمان نامخلوقست، زيرا که: که بدان

  .وخواندن بنده مخلوق است. خويش نامخلوقست

  .اين مقداربس بود خردمندرا. ويد، آنکس مبتدع وھوادارباشدگوھرکه جزاين 

  

   دھممسألۀ

  . خويش خالق استوخدای تعالی با ھمه صفات. که بنده باھمه افعال خويش مخلوقست: آنست 

زيرانکه . ويد ازنماز وروزه وحج، وآنچه بدين ماند مخلوق باشدگپس ھرچه بنده کند و. زيرانکه فعل بنده ھميشه نبود

َهللا خالق کل شئی: فتگحق تعالی  ِّ ُ ُ ِ َ ّآفريننده ھمه چيزھا ست خدای عزوجل. ُ ُوهللا خلقکم وماتعملون: فتگر گوجای دي. ّ َ َْ َ َ ُ َ َ ُ ُ .

  اين مقدار بس باشد خردمندرا. ان نامخلوق بيند او معتزلی باشدگعمال بندپس ھرکه ا

 

 


