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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  ّعبدالحی حبيبی: به اھتمام
  گدرويش ورد: فرستنده

  ٢٠١٧  نومبر٠٣

 ۀترجم
ُالسواد االعظم َّ- ٧  

  

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

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

  

  يازدھممسألۀ

ّزيرانکه قرآن سخن خدايست عزوجل به حقيقت نه به مجاز. که قرآن کالم خدايست نامخلوق: آنست وکالم خدای صفات . ّ

ّخدايست عزوجل ّويد کافرشود بخدای عزوجلگپس ھرکه قرآن را آفريده . ھرکه راصفت آفريده بود، آن نيز آفريده بود. ّ ّ .

که عبدهللا بن عمررضی هللا عنھما روايت کند که رسول عليه الصالة . بيندانکه قرآن، سخن خدايست ومخلوق نزير

ِالقرآن کالم هللا غيرمخلوق ومن قال مخلوق فھو کافربا: فتگوالسالم  َ َُ َ َ ُ َ ُ ُ ّوجل نامخلوق، ّفت قرآن کالم خدايست عزگ. َ

  .ويد اوکافراستگکه ھرکه قرآن را مخلوق : فتندگوسيصد تن ازتابعين ومقدمان دين . ويد مخلوقست کافرشودگوھرکه 

ّخدای عزوجله ويد آن کافراست بگکه ھرکه قرآن رامخلوق : فتگازابوحنيفه رحمة هللا عليه که :  روايت کنند ّ. 

ن  آاز تردويم ونه نامخلوق، بگنه مخلوق : ويدگوھرکه . ويندگاشد، وآنراوقفی ھرکه وقف کند اندرين، آن نيز ازايشان ب

  . ويدگباشد که مخلوق 

که : فتندگروه گيک : روه شدندگمثل وقفيان چون مثل ترسايانست که ايشان سه : فتگوسفيان ثوری رحمة هللا عليه 

  .ويمگ را خدا می ّل آنّازعيسی مرده زنده کردن ديديم،  ومرده زنده کردن کارخدايست عزوج

  .ويمگی کردن ھم ديديم ، بنده گبند: فتندگر گروه ديگ و

ل مرغ ساختن گ چون مرده زنده کردن، ونابينا بيناکردن، وپيس را نيکوکردن، واز: ن ديديمآی ازئخدا: فتندگم وروه سگو

يم ونه بنده، ئوگغيرآن، نه خدای چون نمازکردن وطاعت و خيرات و: ی کردن ھم ديديمگوبند. رگوچيزھای دي. وپرانيدن

  .ويدگ واقفی نيزھمين می

ّی که خدای عزوجل به پيغمبران فرستاد صلوات هللا عليھم اجمعينئ کتابھاۀھم: وبدانکه پنجاه : صدوچھارده کتاب بود: ّ

فه ابراھيم وسی صحيفه ادريس رابودعليه الصالة والسالم، وبيست صحي. صحيفه شيث ابن آدم رابود صلواة هللا عليھما

موسی کليم هللا ه خليل رابود صلواة هللا عليه، ده صحيفه موسی رابود عليه الصالة والسالم، پيش ازتورية، وتورية نيز ب
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د فرستاد وفرقان به محمد رسول هللا فرستاد صلواة هللا ه  وزبور ب٢٩عيسی روح هللا فرستاد ه وانجيل راب. فرستاد ّداو ٔ
  .والسالم عليھم اجمعين

خدای تعالی، ه ويد آن کافراست بگاين ھمه کا ياد کرديم، کالم وصفت ويست نامخلوق وناآفريده وھرکه مخلوق  و

ّودرلعنت خدای عزوجل باشد ّ.  

که قرآن کالم خدايست ووحی وتنزيل : فتگکه رسول عليه الصالة والسالم : وانس بن مالک رضی هللا عنه روايت کند

  .ن کافربود وازمسلمانی بيزار استمخلوق است آ: ويدگوھرکه . اوست

من ؤکه قرآن مخلوقست آن م: ويدگھرکه ب: فتگکه رسول عليه الصالة والسالم :  وابوھريره رضی هللا عنه روايت کند

ّکه قرآن کالم خدايست عزوجل، : فتگکه رسول عليه الصالة والسالم : فتگوسلمان فارسی رضی هللا عنه . نيست ّ

  .ويد آن کافراستگن مخلوق نيست وھرکه جزاي

عيادت وی ه وب! ويد که قرآن مخلوقست ازپس وی نمازمکنيدگکه ھرکه : فتگابوسليمان روايت کند ازمحمد حسن که آن 

  ! وی مرويدۀوازپس جناز! مرويد

ّکه قرآن کالم خدايست عزوجل ، ھرکه : فتگکه رسول عليه الصالة والسالم : ابوذررضی هللا عنه روايت کند  ويد گّ

  .ردد وتوبه کندگر بازگلوقست، آن ازاھل دوزخ است، ممخ

ّکه قرآن کالم خدايست عزوجل: فت عليه الصالة والسالمگکه رسول : ويدگ رضی هللا عنهعبدهللا بن مسعود  ھرکه . ّ

  .رتوبه کندگويد، آن مغ است مگمخلوق 

  .ويد من ازوی بيزارمگق که ھرکه قرآن رامخلو: فت رضی هللا عنه ازرسول صلی هللا عليه وسلمگومعاذ 

که قرآن کالم عزيزغفاراست، ھرکه : فت عليه الصالة والسالمگويد رضی هللا عنه که رسول گوقاص ) ابی(وسعد ابن 

  .رددگويد که مخلوقست دست وپای وی وزبان آن خشک گ

ويد قرآن مخلوقست گکه ھرکه : فتگن بن عوف رضی هللا عنه روايت کند که رسول عليه الصالة والسالم اوعبدالرحم

  .آن دھری باشد

ويد گھرکه .که قرآن کالم حی قيوم است: فت صلی هللا عليه وسلمگفت رضی هللا عنه که رسول گ وابوعبيده بن جراح 

  .مخلوقست آن مسلمان نبود

  .استکه  خدای مخلوقست وآن کافروزنديق : ويدگويد که قرآن مخلوقست چناستی که گکه ھرکه : ويدگويحيی ابن اکثم 

ھرکه يک حرف . ، ازان کتابھايی که حق تعالی برچھل پيغمبر فرستاده بودممن چھل کتاب خواند: ويدگوھب ابن منبه 

فتند گرا مخلوق ن ڼآ ھيچ کس قرءوازخلفا. ويد مخلوقست، باهللا که آن ازکافرانستگازآن که به پيغمبران فرستاده 

  .ا منع کردند، فايده نکردر آن فت وعلماءگمون، که آن قرآن رامخلوق أرمگم

ی، ئوگقرآن رامخلوق ن رتوگا: فتگفت قبول نکرد وگاحمد بن حنبل رضی هللا عنه نزديک آن شد وحجتھا وداليل ب

بعد ازسه روزاحمد حنبل را مأمون طلب کرد . دادم: فتگسه روزمھلت ده، ! ای خليفه: فتگردنت بزنم، احمد حنبل گ

  اخالص سه روزبيماربود وۀسور: ویگرپرسند که بچه مشغولست؟ بگا.  که مشغلوميدئوگخليفه راب: فتگواحمد حنبل 

پس : فتگونه  بميرد؟ احمد حنبل گ اخالص چۀسور:  فتگقاصد. مادرتجھيز ودفن آن مشغوليم اين ساعت فرمان يافت و

  .ويد مخلوقست، پس ھرکه مخلوقست بميرد وھالک شودگ خليفه می

ران گاحمد حنبل نوحه ! احمد رابياوريد: فتگمأمون ساعتی تفکرکرد و: ويدگ  چنين میکه احمد: فتگقاصد مرخليفه را

 اخالص ۀفتند که احمد حنبل است که برسورگکه اين چه نوحه است؟  :مأمون پرسيد. تانوحه کنند: جمع کرد وبفرمود را

  .بنواخت شت وشيخ احمد راگن باز آچون مأمون اوبديد، توبه کرد واز. کند نوحه می
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ّرنه خدای عزوجل برگوا. قرآن مخلوقست: فتگ کرد، ومی که مقری بود دربغداد، درعلم قرآن مناظره می: وآورده اند ّ 

  .درحال کل قرآن بردل آن فراموش شد، وزبانش خشک شد وجان بداد. رداندگدل من فراموش 

  

   دوازدھممسألۀ

: فتگزيرانکه رسول عليه الصلواة والسالم . ھرکه منکرشود، معتزلی باشدوملعون. ورحق استگکه عذاب : آنست

ِالقبرروضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران َّ َِّ َِ َُ ُ ُِ ِ َِ َ َ َ َِ  باشد ازرياض  ایيا روضه: ورازدوحال بيرون نبودگ: فتگ. َ

  .بھشت ياکنده بود ازکندھای دوزخ

فشرد فشردنی که پھلوھاش سعد را ب مر ورگورنھادند، گکه چون سعد رادر: درخبراست ازرسول صلی هللا عليه وسلم

  .پليد کرده بود را  آنۀ عمرخود يکباربول جامۀازبھرآنکه درھم. درھم شد

ريان گياران ھمه . ن بود که ھفتاد باردردوزخ عذاب کنند آکه آن افشردن برتراز: فت عليه الصالة والسالمگ ورسول 

ّ ياسين بخواند خداوند عزوجل آنۀه ھرروز يکبارسورھرک: فتگحيلت چيست؟  ! يارسول هللا : فتندگشدند و عذاب  از را ّ

  .برھاند ورگ

. رنداند سوره الحمد بخواند ھرروزگوا. سوره اذاوقعت الواقعه بخواند: فت گ. رکسی ياسين نداندگا! يارسول هللا: فتندگ 

  .برھاند ورگعذاب  از را خداوند آن

  .ورنباشدگرا عذاب  َّ تبارک الذی برخواند ، آنۀ ھرشبی سورھرکه: فتگ ورسول عليه الصلواة والسالم 

  .ورازبول استگاه داريد که بيشترعذاب گکه خودرا ازبول ن: فتگورسول عليه الصلواة والسالم 

  : ورازسه چيزاستگکه عذاب : فتگورسول عليه السالم 

  .اه داشتنگم خودرا ازبول نويکی ازغيبت مسلمانان، دوم ازسخن چينی کردن س

ْمن اعرض عن ذکری فان له معيشة ضنکا: درمعنی قوله تعالی : ويدگوعبدهللا بن عباس رضی هللا عنھما  َ َ ٌَ َ ِ َِ َُ َ ََّ معنی : فتگ. َ

  .ورباشدگمعيشت ضنکاعذاب 

را شب بيرو آوردند تاچشم نامحرم بروی  ذشته شد جنازه آنگکه چون فاطمة الزھرا رضی هللا عنھما در: درخبراست

ور بنھادند، گچون برسر. وشه جنازه برداشتندگ شب درآمد، علی وحسين وابوذرغفاری رضی هللا عنھم چھارچون. نيفتد

دانی که درتوکی می سفارند؟ فاطمه زھرا است دخترمحمدرسول هللا  می! ورگکه ای : فتگابوذرغفاری رضی هللا عنه 

من جای ! که بوذر: ور آوازآمدگزپيغوله ا. مادرحسن وحسين است. خاتون علی مرتضی است. صلی هللا عليه وسلم

. مرغزار يابد ازمرغزارھای بھشت ھرکه درمن آيد وکردارنيک آرد، مرا. من جای کردارنيکم .حسب ونسب نيستم

  .  يابد ازکندھای دوزخٔه ایآرد مراکند وھرکه کردار بد

  بتدع وھوادارباشدھرکه منکرشود م. ور حق استگ بدين داليل که ياد کرديم ، دليل است که عذاب 

 

 


