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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  نومبر١۵

 ۀترجم
ُالسواد االعظم َّ- ١٣  

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

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

  

 مو بيست وسمسألۀ

وھرکه يک تن . واھی دادند به بھشت که اھل بھشت اندگآنست که بدانی که آن ده تن راکه رسول صلی هللا عليه وسلم 

من دربھشت شوم : فتگرا نامزد کرد و وة والسالم مرايشانزيرانکه رسول عليه الصل. ازايشان را طعن کند ھوادارباشد

  .وابوبکروعمروعثمان وعلی وطلحه وزبيرو سعيد وعبدالرحمن ابن عوف، اوبوعبيده ابن جراح رضی هللا عنھم

کسی فاضلتر ازابوبکر صديق رضی هللا عنه نبود، وخليفتی آن حق  فامابدانکه بعدازرسول اکرم صلی هللا عليه وسلم،

  .خبره کتاب وھم به وفضل آن پيداست ھم ب.  ازپس رسول عليه الصلوة والسالمبينی،

َثانی اثنين اذھما فی الغار اذ يقول لصاحبه ال تحزن: قرآن قوله تعالیه اماب ْ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ِ َِ َُ ْ َْ َ َُ ْ َ .  

ُال يستوی منکم من انفق من الفتح وقاتل اولئک اعظم: فتگر گوجای دي َ َ َ ََ َِ ِ ُِ َ ََ ََ َ ِ َ ََ ٍ درجةُ َ َ ھشيارباشد تادرصديق اکبر چيزی . َ

وازپس ابوبکر، خليفتی آن . بازپس ازابوبکر صديق کسی نبود ازعمرفاضلتررضی هللا عنه. باد دھیه  که دين بئیوگن

مني: قوله تعالی: حق بينی وفضل عمر پيداست درقرآن ِيا ايھاالنبی حسبک هللا ومن اتبعک من المو ِ ِٔ َُ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََّ َ ُ ُ َّ ُّ   .َنَ

وآنچه . آنکه برآسمانند جبرئيل وميکائيل. مرا دووزيراست برزمين ودودرآسمانند: فتگورسول عليه الصلوة والسالم 

  .برزمين است ابوبکروعمررضی هللا عنھما

ِافضل ھذه : فتگزيرانکه رسوله عليه الصلوة والسالم . را حق بينی، ودروی طعن نکنی خليفتی عثمان وازپس عمر، ِ َ َ َ ْ َ

ُمة ابوبکرثم عمرثم عثمان ثم علی رضوان هللا عليھم اجمعينُاال ُ فاضلترين امت ازپس من ابوبکراست، پس عمر، : فتگ. َّ

  .پس عثمان پس علی رضی هللا عنھم

. ازدوزخ برھی وبه بھشت برسی وازپس عثمان خليفتی علی راحق بينی وھرچھاردوست داری تا بدوستاری ايشان

ُحمد رسول الل والذين معه ُم: زيرانکه حق تعالی فرمود َُ َ َ َّ َ ُ َّ ٌ ِاشداء علی الکفار-يعنی ابوبکر–َّ َ ُ َ ََ ُ َّ ُ رحمآء بينھم- يعنی عمر-ِ َُ َ يعنی -َُ

ً تريھم رکعا سجدا- عثمان ًَّ ُ ُ َُ َ َ   .يعنی علی ابن ابی طالب-َ
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  .که ھرکه درين چھارتن طعن کند اومنافق است: ورسول عليه الصلوة والسالم فرمود

ُاصحابی کاالنجوم اقتديتم اھتديتم: فتگصلوة والسالم ورسول عليه ال ُ ََ ََ َْ ِ ِْ ْ ِ ُ ُّ َ انند، بھرکدام اقتداکنيد راه گياران من چون ستار. ِ

  .راست يابيد

َآمنآ وصدقنا- روزقيامت: ودرخبراست َّ َ َ َّ ندا . مراحاجتی است: ويدگابوبکر صديق رضی هللا عنه ، درمشاھده عرش آيد و-َ

که چه حاجت داری؟ : ولکن برای اظھار کرامت، ابوبکررا بپرسند. خدايتعالی داناتر: ويدگ آيد که چه حاجت داری؟

  .وايشان را به بھشت فرست! ردن من بنهگناھان ايشان برگناھان بسيار دارند، ازگامت محمد ! يارب: ويدگ

ِثانی اثنين اذھما فی الغار ک: فته اند درمعنی اين آيت کهگ چنين ءوعلما َ َِ ِ َِ َُ ِ ْ . ه ابوبکر دوم رسول بود عليه الصلوة والسالمَ

  .را بود وخالفت ازپس رسول صلی هللا عليه وسلم آن

  .خالفت بنشست درخالفت آن سه تن بودند، چون عمروعثمان وعلیه که چون ابوبکر ب: فتندگوبعضی ازمشايخ 

خالفت نشست درخالفت آن ه  بوچون عثمان. خالفت نشست، درخالفت آن دوتن بودند، چون عثمان وعلیه وچون عمرب

  .چون علی يک تن بود ،

وتقدم . بود خالفت نشست، درخالفت آن چون ابوبکروعمروعثمان نبود، تابدانی که خالفت مرابوبکر راه وچون علی ب

  .وتفضل آن برھمه ياران رسول عليه الصلوة والسالم ظاھربود

دست خودبياورد ونھاد، ه ی بگند، رسول عليه السالم، سنچون رسول عليه الصلوة والسالم بنای مسجد مدينه می نھاد

 گی بياورد ودرپھلوی سنگپس بفرمود عمررا تاسن.  آن بنھادگی بياورد ودرپھلوی سنگتاسن: وابوبکر رابفرمود

ی بياورد، گپس علی رابفرمود تاسن.  عمرنھادگی بياورد ودر پھلوی سنگپس عثمان رابفرمود، تاسن. ابوبکر نھاد

  . عثمان نھاد رضی هللا عنھمگی سندورپھلو

  .تان منفھمچنين باشيد ازپس من خلي: فتگرسول عليه الصلوة والسالم روی بديشان کرد و

ِتا ميتنی بياوردند: ورسول عليه السالم، روزخندق بفرمود ِ چون فارغ شوی، کسرا مده : فتگنخست ابوبکر راداد و. ِ

چون عمرفارغ . کسی رامده بی دستورمن: فتگتاعمر دادو: الم بفرمودچون ابوبکر فارغ شد، رسول عليه الس. رمراگم

رسول عليه . وچون علی فارغ شد. وچون عثمان فارغ شد به علی داد. شد رسول عليه السالم بفرمود، تاعثمان راداد

  .يردگتاھرکه خواھد بر! برزمين زن! ياعلی: فتگالصلوة والسالم 

پس عمررابود، پس عثمان رابود، . که خالفت ازپس رسول عليه الصلوة والسالم ابوبکررابود:  اندرين خبردليل است

  .پس علی را رضی هللا عنھم

ابوبکر صديق : فتگ! بلی : فتند گشمارا خبرکنم به بھترين امت؟ : فتگوروزی علی ابن ابی طالب رضی هللا عنه 

: فتگ. فت عمرخطاب رضی هللا عنهگ. بلی : فتندگابوبکر؟ شماراخبرکنم به بھترين امت ازپس : فتگ. رضی هللا عنه

: فتگپس . فت عثمان رضی هللا عنهگ. بلی: فتندگخبرکنم شمارابه بھترين امت، ازپس ابوبکروعمررضی هللا عنھما؟ 

  .علی رضی هللا عنه: فتگ! بلی: فتندگخبرکنم شمارابه بھترين امت ازپس عثمان؟ 

: فتگ. بودی: فت گ. من دوش به بيت المقدس بودم: فتگشت، ابوبکرراگازمعراج بازچون رسول عليه الصلوة والسالم 

مرا ازسدرة : فت گ! ديدی: فتگ. دوزخ راديدم: فتگ! بودی: فتگ. بھشت بودمه ب: فتگ. بودی: فتگ.آسمان دنيابودمه ب

: فتگ!). ذشتیگ: فتگ. ذشتمگا ازحجابھ: فتگ!(ذشتیگ:فت گ. ذشتمگازکرسی : فتگ. ذرانيدندگ :فتگ .ذرانيدندگالمنتھی 

  ! رسيدی: فتگ. تاعرش رسيدم

 بدان خدای که جز! يارسول هللا : فتگوی که توبامن بودی؟ ابوبکر گ! يا ابابکر: فتگپس رسول عليه الصلوة والسالم 

  .ی نيست، که ھرکجا ترامی بردند، مرامی نمودندئوی خدا
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  .دليل اين اخبار که يادکرده شد حق دانیه ل عليه السالم بپس فضل ابوبکر، برھمه ياران وخالفت آن پس ازرسو

که ازپس ابوبکر، ھيچ کس فاضلتر ازعمرنبود، واندرقرآن چند آيتست که درشأن عمر آمده است ورسول : بدان حقيقت

ُسراج اھل الجنة عمر: فتگعليه الصلوة والسالم  ِ َّ َ ُ   .يعنی چراغ اھل بھشت عمراست دربھشت.َُ

ذرد، چھل گردد، ودرھرکوی که عمر آنجا بگريزان گٔکه ديو ازسايه عمر بترسد و: فتگلوة والسالم ورسول عليه الص

  .ذشتگن کوی نيارد آروز ديواز

) درخبراست(زيرانکه ! ودروی طعن نکنی! خالفت حق بينیه را ب خالفت عثمان رابود، وآن ازپس عمر،: وبدانکه

که يا عثمان : وحق تعالی فرمان دھد. ر باعثمان رضی هللا عنهگ مچون قيامت باشد حق تعالی باھمه خلق عتاب کند

  ! خواھی به بھشت رو، وخواھی درعرصات خلق را نظاره کن

را دوست داری، دوروی  را خليفتی حق بينی، وآن ازپس عثمان خالفت مرعلی رابود رضی هللا عنه، وآن: وامابدانکه

  .تدع وھوادرنباشیتامب ،ئیوگ سخن نئیطعن نکنی، ودروی جزبه نيکو

  نقل است

منين علی  تا: منين علی بفرمودؤاميرالم. فتندیگرا اسود  ، آن)کرم هللا وجھه(ٔکه مردی بود دروقت خالفت اميرالمو

يا : فتگرا پيش آمد  آن) رضی هللا تعالی عنه(سلمان فارسی. سوی خانه روان شده چون ب. سبب جنايت ببريدنده دستش ب

منين، داماد سيد المرسلين، رسول رب العلمين علی ابن ابی طالب : فتگدستت که بريد؟ ! اسود ٔيعسوب دين اميرالمو
  .رضی هللا عنه

ويم مرديرا، که دست من بريد، ومرا گچرا ثنا ن! يا سلمان: فتگ! ئیوگ ٔدست برنده خودرا ثنا می! يا اسود: فتگسلمان 

علی . فتار اسودگرا خبر کرد از  آمد رضی هللا عنھما وآنپس سلمان نزديک اميرالمومنين علی. ازآتش دوزخ برھانيد

ٔدست بريده آنرا بربند دست اونھاد ودستاری بپوشيد وچيزی بخواند . را بياوردند رضی هللا عنه کسی فرستاد، تاآن
ّقدرت خدای عزوجله دست بيرون کرد، دستش درست شده بود ب! بيرون کن: فتگوبردست آن دميد پس  ويا گچنانکه (ّ

  .واين کرامات علی است رضی هللا عنه). زاثر زخم وجراحت بوی نرسيده استگھر

آن مرتبه شما چنين ! ای پسر خطاب: فتگ. رفتهگدست ه وسه کله ب واندروقت خالفت عمررضی هللا عنه مردی بيامد

. اهگن بامداد وشبانوآتش عرضه کنند بر ايشا.  آنگرا عذاب کنند، ازپس مر کافری بميرد، آنه که ھرکه ب: فتيدگ می

ودست . کافری  بمردنده وھرسه تن ب. دوم سر برادر منست، وسم سر پسر منست. وازين سرھا يکی سر پدرمنست

حديث : فتگعمر. عمررضی هللا عنه، مر علی را رضی هللا عنه  بخواند.  ايشان می نھم ، وھيچ اثر آتش  نمی بينمربرس

  ايشان راگرفت ترا دليل نمايم، اگعلی : فتگفته بود، پيش علی بگرپيش عمر که د کافر ھمچنان! اين کافربيراه بشنو

 برھم زد، آتش گآھن وسن.  وآھن وآتش زنه بياريد بياوردندگسن: فتگ. ازدرونست، ازظاھر پديد نيست) عذاب(

تابينی   نه، وآھنگاکنون دست برسن :فتگ. گازميان آھن وسن: فتگاين آتش ازکجا پديد آمد؟ : فتگپس علی . بجست

ّخدای عزوجل قادر است که ازميان سن: فتگعلی ! نی: فتگرمی ھست؟ کافرگکه ھيچ اثری   وآھن آتش پديد می آرد، گّ

  .قادراست اين ھرسه را عذاب کند درباطن، ودرظاھر نشان عذاب نبود. شود رم نمیگ گکه آھن وسن

 .پس اين مقدار بس بود عاقل را) ايشانوثبات خالفت ( رگپس اين اخبار دليل است برفضل ايشان بريکدي


