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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  نومبر٠۵

 ۀترجم
ُالسواد االعظم َّ- ٨  

  

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

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

  سيزدھمألۀمس

: فتگزيرانکه رسول عليه السالم . وھرکه حق نبيند، آن قدری باشد وھواداربود. ال منکرونکير حق استؤکه س: آنست

وآتش ازدھان ايشان . ن سياه رويان سبزچشمانور نھند، دوفرشته نزديک آن آيند ازرقان واسوداگچون مرده رادر

ّخدای عزوجل آن . وربرسندگدرانند تابدان  وزمين رابه اشکھای خويش می. دود ازبينی ايشان بيرون می آيد. ميجھد ّ

َمن ربک؟ خدای توکيست؟ دو: ويندگکه .  آن باشدسؤاليک : ال کنندؤراسه س رداند، تاھردو فرشته آنگمرده را زنده  ُّ َّ  :مَ

َويند وما دينک، ډين توچيست؟ سگ ُ ِ َ َومن نبيک، پيغمبرتوکيست؟ : ويندگ: موَ ّ ِ َّ َ َ  

قاسم : ورسول عليه السالم راچھارپسربود. ويد بدبخت باشدگصواب نه واالکه ب. ويد، نيک بخت باشدگرجواب صواب گا

ِل ابی، قل ابیُق: فت صلی هللا عليه وسلمگرسول . چون ابراھيم فرمان يافت. وطاھروطيب وابراھيم  َِ َُ   .پدرمن: وگب. ْ

ورنھادند منکرونکير گچون ابراھيم را در: فت عليه الصلواة والسالمگرسول . ن حال خبرکنآکه مارا از:  پرسيدند ياران

َکه من ربک :  کردندسؤالرا  آمدند وآن ُّ َّ َومادينک؟ جواب داد: فتندگخدای توکيست؟ آن جواب داد . َ ُ ِ َ َومن ن: فتندگ. َ َ َبيک؟ َ ُّ ِ
  .پدرمن: وی گکه ب: پس من تلقين کردمش .اينجافروماند

 مرا چون بميرم و! يارسول هللا:  کردسؤالمنين عمرخطاب رضی هللا عنه، ازرسول صلی هللا عليه وسلم ؤروزی اميرالم

!  يارسول هللا :فتگ. باشد: فتگمن برين حال که ھستم باشم وعقل بامن باشد؟ .  کنندسؤالورنھند، منکرونکير مراگ در

يک دست ه ب.  کردندسؤالرا منکرونکير بيامدند، وآن. ورنھادندگدر آنرا. چون عمرفرمان يافت. رابسندام من ايشان

که خدای شماکيست؟ دريک : يدئوگذارم تانگرشمارا بگبخدای که ا: فتگو. يک دست نکيرراه رفت وبگمنکرراب

  .تندعمراست وبرف: فتندگريستند وتبسم کردند وگرنگدي

  .باشد را جان: فتند گتن راباشد، وبعض : فتندگباشد؟ بعض  را  تن راباشد يا جانسؤالکه : دن کردسؤال

  ونه باشد؟گرددلذت والم چگکه بعداززوال حيوة که بنده جماد : ماندانيم: ويندگور را منکرند گامامعتزله عذاب 
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ّيرانکه کتاب خدای تعالی عزوجل واخبار مصطفی  منکرونکير رامقراند زسؤالوروگبازاھل سنت وجماعت، مرعذاب  ّ

ًمما خطيئآتھم اغرقوا فادخلوا نارا: فتگکه خدای تعالی . عليه الصلواة والسالم بدين ناطق است ُ ِ ِ ِ َّ ِْ ُ َ ُ ِ َ ِ خبرداد که مرقوم نوح . َ

 قدرت خبرداد که مرم چون اغراق واز ايندهگماضی اف آن حال بر. آب غرق کرديم وبه آتش درآورديمه راعليه السالم ب

  .سوزد را درميان آب وآتش می ايشان

َالنآر يعرضون عليھا غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلو آل فرعون اشد العذاب پيش : ٔ ودرقصه آل فرعون ياد کردکه َ َ ُ َ ََ َ َ َْ َّ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ُِ ُ َُّ ُ َ َ َ ٌ ٌَّ ُ ُ ُ ُ َّ

  .اهگازقيام ساعت ايشان رابرآتشی عرض کردند بامداد وشبان

َاستنزھوا من البول فان عامة عذاب القبور من البول: ما دراخباررسول عليه الصلواة والسالم آنست که وا ََ َ َُ ُ َ ََ َّ ِ ِ ِِ ْ ُ ِ پاک : فتگ. َ

  .ورازبول باشدگبدرستی که عذاب . داريد خودرا ازبول

ُمنين علی کرم هللا وجھه نزديک رسول صلی هللا عليه وسلم آمد وؤاميرالم: درخبراست که َ ُ َ آن عم ! يارسول هللا : فتگَ

وی گوباکسی م! خاک دفن کنه را بشوی، وکفن سازوب برو وآن: فتگی؟ رسول صلی هللا عليه وسلم ئتوبمرد، چه فرما

  !  بينیمرا ن تا

رسول . نزديک رسول عليه الصلواة والسالم آمده فته بود کرد وبگمنين علی آنچه رسول عليه الصلواة والسالم ؤاميرالم

تومرده راسخن ! يا رسول هللا: فتگجبرئيل آمد و. سه بارآوازداد! يا عم: ورآن آمد وآوازدادگسره صلواة والسالم بعليه ال

  .نتوانی شنوانيدن

حال ! ياعم: فتگ. فت نعمگ. يافتی آنچه وعده کرده بود حق : فتگ. لبيک يافرزند: فتگ! ياعم: فتگ! ده اکنون آواز

اما نعلين ازآتش درپای من کرده اند، که ! ران بحرمت وشرف توگسانتر است ازديبرمن آ: فتگونه است درآتش؟ گتوچ

  .جوشد مغز سرمن می

ورنھند، گچون مرده رادر: فتگورسول عليه الصلواة والسالم . پس بدين داليل درست شد که عذاب قبر حق است

فرشته عمودی برسرمرده زند ! اميراهوا ! واشريفاء! واسيداه: ويندگچون . ريستن اھل آن بودگبيشترعذاب که کند ب

  !تواميربودی! توشريف بودی! توسيد بودی: ويد گازآتش و

  .دارندی ريستن وستودن دست بازگکاشکی ازين : ويدگ مرده 

. که عذاب حق است: يمئوگ که جماد رالذت والم نباشد ما می: ويندگاما معتزله . واخباربسيارآمده است اندرين باب

  .ونه خواھد تواند کردگآن قادراست ھرچه خواھد وھرچ. ذاريمگخدا وروسول آن بازه ب. ی الم ولذت ندانيمگونگاماچ

چون . ھستیه ايمان آريم ب. به حيوة دنيا نتواند يافت. ور ازحکم آخرتست نه ازحکم دنياگکه عذاب : ٔوجمله جواب آنست

  .مين استی ببينيم واعتقاد ما درھمه احوال آخرت ھگونگآنجا رسيم چ

ّباشد بران وجه، که خدای عزوجل خواھد: يمئوگما.  جماد رالذت والم نباشد: فتگاماآنچه  ّ.  

وعظ  برستون خانه نھادی وخطبه خواندی وخلق را درمدينه مصطفی صلی هللا عليه وسلم پشت مبارک را: که دليل آن

رسول . کرسی ساختند سه پايه. ه بران نشينمفت مراچيز بياريد، کگچون خلق بسيارشدند، ورسول بی طاقت شد . کردی

م کرده باشد، وصحابه گبچه  را اوگکه  چنان. ناله آمده آن ستون ب. ويدگعليه الصلواة والسالم بران کرسی شد تاخطبه 

  .ريان شدندگھمه 

اھی تا دعاکنم، کدام خواھی؟ آن خو: فتگرفت وگدرکنار  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ازمنبرفرود آمد، وآن ستون را

ّکه ازخدای عزوجل بخواھم تا دربھشت ترادرخت  خورند، ياآن مناازتومیؤبارآوری، تاقيامت م وخرما! ردیگکه سبز ّ

  . خورند رداند، تااولياء ازتو میگخرما
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 رسول . بقا باشم که اين سرای فنا است یاسرای بقا رادوست تردارم، که درسر! يارسول هللا: آن ستون جواب دادکه

ه ب سرای بقا را. بروی امرونھی) نه( اين چوبيست نه لحم ونه دم: فتگعليه الصلواة والسالم روی سوی صحابه کرد و

  .رابرسرای فنا اختيارکنيد که سرای بقا: شمارااولی تراست. سرای فنا اختيارکرد

خص نھد، که اول حيوة بوده ر اين ھمه درشگا. زدروی اثرحيوة نبود حق تعالی دروی حيوة نھادگ اينک جمادی که ھر

  روا نباشد؟ است، چرا

ن آرسول صلی هللا عليه وسلم دست در.  مسمومه، که آن جھود برده بود نزديک رسول هللا صلی هللا عليه وسلمۀ وبزغال

ُالتأکلنی فانی مسموم: يا رسول هللا: فتگسخن آمد وه آن بزغاله ب. ٔکرد که لقمه بخورد َ َّ ُِ َ ِ َ ْ َ خور، که مرا بزھر ازمن م: فتگ. َ

  .چند سبب ازاسباب مرده بوده وآن بزغاله ب. آلوده اند

  .سخن آرده وربگسخن درآورد، قادراست، که مرده رادره  بگ پس آن خداوندی که بزغاله راباچندين اسباب مر

ولذت والم که ھرذره که درھوا می جنبد، حق تعالی قادراست که دروی حيوة وقدرت نھد، وعلم :  امادليل عقلی است

  .وروآتشگانکار عذاب  اتفاق ھيچ بعيد نمانده ب. نھد، چون برين قادراست

عذاب : فتندگبعضی . ازپس اين، اصحاب مااندرين اختالف کرده اند. ورثابت شد بدين دالئل که ياد کرديمگ چون عذاب 

  .رددگباز مضطجع .  کنندسؤالورآن مقدار باشد، که دروی حيوة نھندوگ

  .چون متفرق شد عذاب برخيزد.  تاکالبد برجای باشد، مرده راعذاب باشد:فتندگبعضی 

  .کالبد بازبرند وعذاب می کنند واين تکلف باشده را ب جان: فتندگوبعضی 

. ی خبرنيامده استگونگچه ب. ھستی خبرآمده استه که ب.  بدانستيمألهزيرانکه مااين مس: که اول يادکرديم: جواب آنست

  .رويديمگھمه ه فت، بگوبدانچه رسول عليه الصلواة والسالم آورد و : فتگه حق تعالی خواست ورويديم بدانچگاما 

 را ومطيعان منانؤونعمت ولذت، م. را راست ومرکافران ورمرعاصيانگکه عذاب :  واندرين سريست واين آنست

ون بميرد سلطانی مخلوقات چ. زيرانکه واليت مخلوقات بربنده چندانی باشد که زنده است. واندرين سريست. راست

ّرخدای راعزوجل ازپس مرگوا. رددگازوی منقطع   بربنده قدرت عذاب کردن نبودی، ميان قدرت قديم وحادث، ھيچ گّ

  .فرقی نبودی

ِانی جاعل فی : فتگرا انگکه چون حق تعالی فرشت:  منکرونکير آنستسؤالکه حکمة در: فته اندگان چنين گوبزر ِ ُِ َ ِّ

ِاالرض خليفه َ ِ َ ِاتجعل فيھآ من يفسد فيھا: جواب دادندکه . ْ ُِ ُ ُْ َ َ َ َ َانی اعلم ماال تعلمون: فتگحق تعالی . َ ُ َُ َ ََ َ َ ِ کسی ندانست که آن علم . ِ

من را اجل فرارسد حق تعالی زن وفرزند ومال واھل ومادر وپدر وسرای و بوستان ونعمت ؤاه که مگ؟ تاآن.کدامست

که دوفرشته : انگفرشته پس فرمان آيد ب.  وتاريک درآورندگورتنگرا در مرآنوجان ازتن آن بردارد و. ازوی جدا کند

  .ور بنده درآريدگاختيارکنيد وب

َمن ربک؟ : ويندگآن ھمه محنت ھا که بدان رسيده است ه ب: ويندگرا  آن  ومر َُّ ْ َّربی هللا: ويدگَ به آسمان بازروند . َ

من وفای . ازنمايد، که دروی طعن ھميکرديد، شما جفای وی ميديديدرا ب اه حق تعال مرايشانگآن. ان راخبردھندگوفرشت

  .من زاری وتضرع بيشتر کرد وبرمن بدل نياورده ماشتم، بگھرچند بال بروی . وی ميديدم

  اين مقدار کفايت بود خردمندرا

 

 


