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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  نومبر٢١

 ۀترجم
ُالسواد االعظم َّ- ١۶  

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

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

  

  بيست وھشتمألۀمس

منان برترازعقل کافران باشد وھرکه عقل ايشان رايکسان نھد ؤمنان باشد وعقل مؤکه عقل انبياء برترازعقل م: آنست

 :وبدانکه عقل برپنج روی است. درعقل آن نقصان باشد

  . عقل غريزيست:اول

  .عقل تکليفيست: دوم 

  . استئیعقل عطا: سيم

  .عقل نبوتيست: چھارم

  .عقل شريعتيست: پنجم

بدان عقل صانع رابدانند که . بود منان وھواداران و مبتدعان وکافران راؤکه ھمه خلق را ازم:  اما عقل غريزی آنست

  .اين عالم را صانع است

  .رددگاقالن مجالست دارد ومخالطت کند عاقلتراماعقل دوم تکليفی است، که ھرکه باع

  .راست منانؤ مئین کافران راھيچ نصيب نيست، اين عقل عطاآ است ودرئیم عطاواماعقل س

  . راست، وآن عقل نبوتيست واين خاصه مرانبيا راست صلوة هللا عليھمءچھارم درجه انبيا

راست که عليم  منانؤوازدون وی  م.  عليه وسلموآن خاصه مرمصطفی راست صلی هللا: واما پنجم عقل شريعتی است

  .شريعت آرند ودين خود برپای دارند

وحق . انگامارسول را عليه الصلوة والسالم عقلی وخردی وخلقی بود، که ھيچ کسی رانبود، نه ازآدميان ونه ازفرشت

ٍوانک لعلی خلق : فت قوله تعالیگتعالی بدان خلق کريم وعظيم بران ثناء  ُ ُ َ ََ َ َّ ِ ِعظيمَ َ.  
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را ازآدم  ر ھمه عقول آدميانگکه ا: نودويک کتاب بخواندم وکتاب اوائل بخواندم، درھمه چنين يافتم: ويدگوھب ابن منبه 

انکه خدای رزي.  دربيابانیگکه يک دانه ري: تا قيامت جمع کنند، درجنب عقل مصطفی عليه الصلوة والسالم چنان نمايد

  .را که خودخواست نود ونه مرمصطفی راداد، ويک جزوآنتعالی عقل راھزارجزو آفريد، نھصدو

  . را باعقل کافران بربر نتواند کرد منانؤن عقل مآچون چنين باشد عقل محمد وانبيا صلوة هللا عليھم اجمعين واز

  .اين حجت کفايت بود خردمندرا

  

   بيست ونھمألۀمس

ز گز نبود که او نبود، وھرگھر. ی سزدگرا ھميش آنو. که ببايد دانست که حق تعالی ھميشه بوده وھميشه باشد: آنست

ِھو االول واآلخر والظاھر والباطن وھو بکل شيئ عليم: فتگچنانچه . نباشد که اونباشد ِ ِ َِ ٍ ْ َ ِ ُ ِ َ َ َ َ َُ ُ َُ ْ َُّ ُ ُْ َّْ حق تعالی اولی است بی بدايت، . َ

. یگونگاطن است پنھان ازچھستی، به ھراست پيداباظ. اوليست ازکی نه آخريست تاکی نه. وآخريست بی نھايت

  .رددگاراست که حال بروی نگوآفريد

: فتگچون خلق بيافريد خالق شد، آن کافراست که حق تعالی . ويد که خدای خالق نبود پيش ازآفرينش خلقگوھرکه چنين 

َهللا خالق کل شيئ وھوالواحد القھار َ ْ ُْ ُ ُِ َِ َ َ ٍ َ َّ ُ َ و آن  گمره را ب انگيکی است قھر کننده مربندار ھمه چيزھاست، وآن گآن آفريد. ُ

وآفريننده است . وھست کننده مرنيست را، وآلت درميان نه. وآن خداونديست نيست کننده مرھست را. حی است اليموت

عرش . دله وبداند نه ب. چشمه وبيننده است نه ب. زبانه وياست نه بگوش، وگه وشنونده است نه ب. ومشورت درميان نی

  .بھر قرار، وکرسی بيافريد نه ازبھر جلوس از  نهبيافريد

. ھيچ کس مانند نيسته ھيچ کس بوی مانند نيست ، ووی ب. ان آفريد نه ازبھر حاجتگخانه آفريد، نه ازبھردخول، بند

ِليس کمثله شيئ وھو السميع البصير: فت قوله تعالیگکه  چنان ِ ِ ِ َِ َْ ُْ َّ َ َُ ً َ َ َال تأ خذه سنة وال :  تعالیھمه را بخسپاند وآن نخسپيد قوله. َ ََ ً َّ ِ ُ ُ ُ َ ْ

ْنوم َوھو يطعم واليطعم. طعام حاجت نيسته ب را ھمه راطعام دھد، وآن. َ َ َْ ُْ َ َ َ َُ ُ.  

ُوھوالخالق : فتگزيرانکه حق تعالی . که آن خالق نبود، تاخلق رانيافريد، آن ھوادار وضال باشد: ويدگوھرکه چنين  َُ ْ َ َ
ِالعليم َ َھو: فتگر گوجای دي. ْ ِّهللا الخالق الباری المصورُ َ َُ ْ ْ ًْ ُ ِ َ   .پس اين مقداربس بود خردمندرا. ُ

  

   سی امألۀمس

َواليحيطون بشيئ من علمه اال بمأء: قوله تعالی. قدرته حقيقت، وتواناست به که بداند حق تعالی داناست ب: آنست  ََ َِ َِّ ِ ِ َِ َ ٍَ َ ُ ُ ْ َ .

َانزله بعلمه: فتگرگواندرآيت دي ِ ِ ِ ُ َ ِعالم الغيب والشھادة: فتگ رگوجای دي. ََ ِ َِ ََ َّ َ َ ْ  ئیرا دانا آن حقيقت آن بود، که مره پس دانا ب. ُ

  .دروغه ب لقب ياه خوانند، يا ب را دانای به مجازمی  قديم نبود آنئیقديم بود، وھرکرا دانا

ٍمالست وھو بکل شيئ پس حق تعالی دانای برک.  بود برھمه چيزھائیرا توانا آن حقيقت است ومره پس حق تعالی دانای ب َ ِّ ُ ِ َ َُ

ِعليم  وھفت آسمان وھفت زمين را وآنچه  در. راست حقيقت آنه  بئی ودانائیتوانا.  وعالم است ودانای آشکار ونھانست. َ

ده حفظھما وھو العلی العظيم: قوله تعالی. ن رنج نرسد آکه بر اه داراوست، چنانگينھاست نا ِوال يو ِ َِ َ َِّ ْ َ َ َُ َُ ُ ُ ْ ُ ُٔ َ .  

فت، يکی گتراخواب ھست؟ فرمان داد تا دوقرابه دردست ! الھی: فتگکه موسی عليه السالم درمناجات : است درخبر

. ند، ھردو قرابه ازدست موسی بيفتاد وبشکستگبس حق تعالی خواب برموسی  اف. يکی در دست چپ دردست راست و

 که اثري ين ميانست ازعرش تا اوآنچه درھفت آسمان وھفت زمين  ر مراخواب بودی،گا! ياموسی: فتگپس حق تعالی  

  اه دارد؟گن
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ّحقيقت خداست عزوجله  دانای ب وھرچه انديشد بداند، وھرچه خواھد بداند، . ويد بشنود وھرچه کند بيندگھرچه بنده . ّ

ّوھرکه حق را عزوجل بدين صفت نداند کافرشود ّ.  

  اين مقدار بس بود خردمندرا

 

 


