
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  ّعبدالحی حبيبی: به اھتمام
  گدرويش ورد: فرستنده

  ٢٠١٧  نومبر١٩

 ۀترجم
ُالسواد االعظم َّ- ١۵  

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

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

  

 مسألۀ بيست وششم

.  باشدء کمترازمرتبت انبياءومرتبت اوليا. که مرتبت انبياء صلوات هللا عليھم اجمعين برتر ازمرتبت اولياست: آنست

کرامات آن   راءواوليا.  راستءوکرامات اوليا.  راستءانبياومعجزات . وھرکه ھردويکسان نھد آن مبتدع وھوادارباشد

َمن يطع الرسول فقد : قوله تعالی. وقت باشد که خدای عزوجل را مطيع باشد، ومررسول عليه السالم را اطاعت دارند َ َ َُ َُّ ِ ْ َ
َاطاع هللا َ َومن يطع هللا ورسوله فقد فاز فوزآ عظيم: فتگر گوجای دي. َ َِ َِ ً ْ َ َ َ ََ ُ َُ ُ َ َ َ َِ پس ھرکه خدای عزوجل ورسول را عليه السالم . اْ

  .ويد کفرباشدگوھرکه جز اين . را کرامت باشد طاعت دارد، آن

روزقيامت آدم ودون آن، . که من سيد ولد آدمم ومرا فخرنيست: فتگ واندرخبراست که رسول صلی هللا عليه وسلم 

  .درزير علم من روند، مرا بدين فخرنيست

چون چنين باشد، . کردار قدم پيغمبر نرسده را جمع کنند، ب  اوليای حق را وکردار ايشانۀرھمگکه ا: ودرخبراست

  .پس اين مقدارکفاية بود خردمندرا.  را حق بينیء را وکرامات مراولياءمعجزات مرانبيا

  

  مسألۀ بيست وھفتم

ّکرامات اوليا را حق بينی، وکتاب خدای عزوجل واخبار رسول عليه الصلوة وا: آنست   .لسالم ناطق ومتوالی استّ

ْقال الذی : فت که وزير حضرت سليمان بود صلوات هللا عليه قوله تعالیگبن برخيا ٔرقصه آصف که د: اما کتاب آنست ِ َّ َ َ

َعنده علم من الکتاب انا آتيک به قبل ان يرتد اليک طرفک َ َ َ َُ ْ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ََ ِ ْ َْ َُ ُ بايد : فتگ) يه السالمسليمان را عل.  اولياستۀوآصف ازجمل. (ْ

. يا حی ياقيوم: فتگو سجده نھاده آصف سرب.  که تو چشم بازکنی وفرازکنی، من تخت حاضر کرده باشم نآکه پيش از

َبحق آيات منزل برامت احمد، که تخت حاضرکنی: فتگفتند که گبعضی . فتگاھيا شراھيا : ويندگوبعضی  ُ ِ ِ ِ !

  . تخت حاضرشدگازھزارودويست فرسن
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  باشد وءنبود که درامت احمد اوليا چرا روا را کرامت باشد، آن  باشد، ومرءن روابود، که درقوم سليمان اوليا پس چو

آن کرامت ازجھت سليمان بود : ويدگرطاعنی گوا. زيرا که امت احمد ازامت سليمان فاضلترند. را کرامات باشد آن

  .صلی هللا عليه وسلماين کرامت ازجھت مصطفی باشد : يمئوگما. صلواة هللا عليه

ِوھزی اليک بجذع النخلة : فتگٔدرقصه مريم  َِ َّ ِ ْ ُ ِ َ ْ ِ ُ اين کرامت مريم را . درخت خشک را سبز کرد دروقت خرما بارآورد. ُ

ْکلما دخل عليھا زکريا المحراب وجد عند ھا رزقا. بود رضی هللا عنھا ِْ َ َ َ َ َِ َِ َ َ َ ََ ْ ْ َ َ ََ َ َّ نزديک ه م باه که زکريا عليه الصلوة والسالگھر. ُ

دست ه  تابستان ديدی نھاده، ودرخانه بسته بودی، وکليد بۀزمستان ميوه  زمستان ، وبۀتابستان ميوه مدی، بآمريم در

 تابستان ۀزمستان ميوه  زمستان وبۀتابستان ميوه ب! يا مريم: فتیگچون زکريا آن عجائب ديدی . زکريا بودی صلواة عليه

ّ خدای عزوجلۀدرخان: فت گمن کجايم؟ ! يازکريا: فتگرتوکه می آرايد؟ مريم نزد توکه آورد؟ واين مجلس به ب : فتگ. ّ

ّ خدای عزوجل باشد؟ آرايندۀکسی که درخان ُقالت ھو من عندهللا، ان هللا يرزق من يشاء .  مجلس آن جز خداوند که باشدۀّ َ َ ََ ُ ُُ َْ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ْ َ

َبغير حساب ِ ِِ ِ .  

ْولبثوا فی کھفھم ثلث مائة سنين وازدادوا تسعا: الیخوانی؟ قوله تع  اصحاب کھف نمیۀوقص ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ََ َ ََ َ َِ َ ُ وايشان ازپس عيسی بودند . ِ

سيصد سال شان درغار بخوابانيد وايشان ھفت تن . مدهآريخته بودند ودرغاری درگوازملک دقيانوس . صلواة عليه

  . بودگبودند، وھشتم ايشان س

ششم لسادلوس . پنجم دادنوس بود. سيم ملکوس بود چھارم يوانوس بود. کسليما بوددويم م. ن ھفت تن اول يمليخا بودآ از

  . ايشان قطمير بودگونام س. ونام شبان ساريش بود.ھفتم کسنا طوس بود. بود

ّفرمان خدای عزوجل درسالی دوبار ازين ه وجبرئيل عليه الصلواة والسالم ب. ندگ حق تعالی خواب سکينه برايشان اف ّ

  .ردانيدی ھرشش ماه، تا زمين پھلوی ايشان رانخوردیگ پھلوشن پھلو بدان

ار دقيانوس بودند، گوراست بودند، ودرروز. زيرانکه بردين عيسی بودند صلواة هللا عليه وسلم. را کرامت بود  مرايشان

رمی وھريک د. نجيدیگندم بگ چشم ھريک ايشان سيصد کيل شش سينی ۀچنانکه درپيغول: وشخص ھای عظيم داشتند

  .ردی چند کف پای شتر بودگکه دروقت ايشان بود، بوزن شش من بود وب

ًکنتم خيرا : قوله تعالی. زيرانکه اين امت مھترين امتان اند. را اين کرامت بود، آن اوليتر که اين امت راباشد  چون ايشان َ ُ ُ

ُامة َّ   . را حق نبيند، آن ھوادار وملعون ومعتزلی باشدءرکسی کرامت اولياگا. ُ

ازمکه  ھجرت . ته شدن محال باشد، که رسول عليه الصلواة والسالمگفخانه ه يک شب، به ب: ويدگر طاعنی گ پس ا

که آن : يمئوگجواب . مکه رود محال باشده يک شب به ويد، بگرا  بس فالن. مدينه، دوشبانه روز بايست تارسيده کردن ب

  .رگت کردن واحکام ديعاز دورکبرای سبب بود، تاحکم سفر پديد آيد ، ومسح موزه ونم

ذشت چون گيک شب ازھفت طبق آسمان وعرش به  وآن کرامت ومرتبت که مصطفی رابود عليه الصلواة والسالم که ب

ّ خدا عزوجل دريک شب بیر يکی ازاولياگرم بود امااگبازآمد بستر  من ؤھمه حال مه زيرانکه ب) رواباشد(مکه ردوده ّ

من که خدای ؤپس م. ن ابليس است واتباع آن ازديوانآمغرب رود، ،ه  ساعت ازمشرق بکافری دريک. بھترازکافر است

  .را کرامت بود، عجب نبود تعالی ورسول رامطيع باشد وآن

 کوه فرود وپيش غار یی ازباالگسن. اف کوھی شدندگرفت درشگباران . سفر شدنده  واندربنی اسرائيل سه مرد بودند ب

ّيد تاکردارھای نيک، که ازبھر خداعزوجل خالص کرده ايم، ياد ئبيا: فتندگيچ حيله نداشتند وھ. رفت، درآنجا بماندندگب ّ

 ازجای بجنبيد گسن. برخاست يکی ازايشان وکردارخالص ياد کرد آورد وشفيع آورد ودعا کرد. ربرھيمگکنيم م

  . ی درافتادئوروشنا
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. ی بيشترشدئر بجنبيد وروشناگ ديۀ پارگکرد، سنذاريد، وکردارخالص شفيع آورد ودعاگم برخاست دورکعت نمازبدو

  .ھرسه تن بيرون آمدند. تمام ازدرغاربيفتاده  بگم برخاست ويک کردار خالص شفيع آورد ودعاکرد، آن سنووس

  .ر اين امت رابود اوليترگّ پس امت موسی عليه السالم را اين کرامت بود، ا

 بود نيک جمال، درسرمسلمان شده بود، یرا دختر بود کافر وآنار ماضی اميری گکه اندر روز: درحکايت آورده اند

ان  گيکی ازبزر. ھرچند اطباء عالج کردند سود نداشت. رفتگرد دشت وبيابان گشت وديوانه، گ حال مند نچندی برا

ّدين برخاست ودربيابان  نزديک آن رفت و خدای را عزوجل ياد کرد وقرآن خواند توچه : فتگنزديک آن آمد وه دختر ب. ّ

زيرانکه . فت مرا حسرت نباشدگدختر . که چون توکسی در بيابان تنھا مانده!  دريغا:فتگپس . مردمسلمانم: فتگکسی ؟ 

ّنام و کالم خداست عزوجل وطاعت آنه انس من ب ! اين عجب: فتگ. ان بودمگانگاه بود، که درميان بيگوحسرت من آن. ّ

خداوند را ! آری: فتگخداوند مرا خانه است که من نديده ام؟ : فتگ! ی بردی خداۀخانه تاترا ب ر کسی ترامحرم بودی،گا

ترا ! بارخدايا: فتگدختر سربرآورد وروی به سوی آسمان کرد و. سال زيارت کنند وحج کننده خانه ايست که سال ب

روی سوی آن چون باز . ردانيدگآن مرد روی ب! ردانگروی ب: فتگرا  پس آن. حرميست که اين ضعيفه نديده است

  .کرد رد کعبه طواف میگوآن . کرد، خانه کعبه  راديد نزدآن حاضر شده

وھرکرا حق . مکه بايد شد تاطواف کنده را ب دوست دارد، آن ھرکه حق را! ای جوانمرد: فتگپس روی آنطرف کرد و

  .پس کعبه وآن دختر ھردوغايب شدند. دوست دارد مکه رانزد آن فرستد تاطواف کند

  حکايت

فت گاوی داشتم، روزی بروی نشستم بامن سخن گمن ! يارسول هللا: فتگنزديک رسول صلی هللا عليه وسلم آمد وه د بمر

. رويدم بدينگ: فت عليه الصلواة والسالمگرسول . مارابرای کشت کردن آفريدند. مارا برای اين نيافريدند: فتگو

  ).رويديمگفت گوابابکروعمرنيز(

  حکايت

اه جوانمردی پديد گنا. م کردمگی برمن غالب شد وراه گرسنگکه درباديه می شدم : ويدگُ هللا روحه َابراھيم خواص قدس

چشم فرازکردم ! چشم فرازکن: فتگ. خواھم می: فتمگخواھی تابراه آورم ترا؟ ! يا ابراھيم: فتگآمد وبامن ھمراه شد و

اين صحبت من باتو : فتمگ. خضرم صلوة هللا عليهمن : فتگکه توکيستی؟ : را پرسيدم آن. شادم، خودرا درراه ديدمگو

  .به نيکوی که کردی بامادرخويش: فتگازچه يافتم؟ 

  حکايت

آن . کند مارا انجير آرزو می! ياشيخ: فتندگمدند، درويشان آباديه دره  هللا بة رحمءحسين منصور حالج با جماعتی ازفقرا

فت دنيا وعقبی اوراست ، گبچه يافتی؟ : فتندگرا  آن. ب داشتندبخوردند عج. دست درازکرد وطبق انجير پيش ايشان نھاد

ّتوکل من برخدای عزوجل چنانست. خواھی درباديه دھد وخواھی درغيرباديه. ھرچه خواھد تواند کرد که باديه و : ّ

  .غيرباديه يکسانست

  حکايت

شب تاريک .  ھردو بيرون آمدندذشتگبعضی ازشب ب. نزديک آن بودنده شبی دويار رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ب

  .داد، چنانکه چراغ تابد ی میئھردوعصا داشتند عصاھای ھردو روشنا بود،

 ی میئانه روشناگچون جدا شدند عصاء ھريک جدا.  خودروندۀخانه سر دوراه رسيدند، خواستند که ھريک به چون ب

ّقدرت خدای عزوجله خانه رسيدند، به داد، تاب ّ  

 


