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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  

  ّعبدالحی حبيبی: به اھتمام
  گدرويش ورد: فرستنده

  ٢٠١٧  نومبر٢۶

 ۀترجم
ُالسواد االعظم َّ- ١٧  

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

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

 مسألۀ سی ويکم

  :که بدانی خلق ازدنيا برپنج فرقه بيرون شوند: آنست

  .ناھکاربی  توبهگمن ؤپنجم م. ناھکاربا توبهگمن ؤم: چھارم. منافق: موکافر، س: رگدي. منؤم: يکی

َا باکافری ومنافقی بيرون رود، دردوزخ جاويدانه ابدآ االباد بماندھرکه ازدني: پس بدانکه ً َ َ.  

وھرکه بی توبه ازدنيا بيرون رود، آن درمشيت . من باتوبه ازدنيا بيرون رود، آن دربھشت جاويدانه باشدؤ وھرکه م

  .ناه عقوبت کند، وآخرش به بھشت فرستدگقدر ه خواھد بيامرزدش بی عذاب، وخواھد ب. خدای باشد

اھل شرک رانيامرزم، وھرچه ازدون شرک باشد بيامرزم : فتگزيراکه حق تعالی .  اين قدرکفايت بود، ھرکه بپذيرد

َان هللا ال يغفر ان يشرک به ويغفر مادون ذلک لمن يشاء: قوله تعالی. رخواھمگا َّ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ََ ُ ُ ُْ َْ ِ ِ َ يرد گيعنی که خدای نه آمرزد که انباز (َّ

َفيغفر لمن يشاء ويعذ ب لمن : فتگر گوجای دي). ١١۶ ت النساء آيۀسور.  آنچه بيرون او، آن راکه خواھدبدو، و بيامرزد َِ ِ ُِ ُِّ َ َ ََ ُ َ َّ ْ َ

ُيشاء َ   ).٢٨۴ ت بقره آيۀسور. را که خواھد راکه خواھد وعذاب کند آن بيامرزد آن( .َّ

ٍلھا سبعة ابواب : که چون اين آيت بيامد که : واما خبر آنست َ َُ َ َ ُلکل باب منھم جز مقسومَْ ُ َُّ ِ ٌِ ٍُ : فت صلواة هللا عليه وسلمگرسول . ِّ

  .اران امت تراستگناه گ: فت گاين يک درک کراست؟ 

. فتگوباکسی سخن ن. نمازه ر بگريان شد، ودرخانه درآمد، ومدت ھفت روز ازخانه بيرون نيامد مگرسول عليه السالم 

َولسوف يعطيک فترضی: لی شفاعت کرد قوله تعاۀرا وعد تاحق تعالی آن َ ََ َ ِ ْ ُ َ َ وزود بود که بدھد ترا خدای تو، تاخشنود .(َ

ناه شان عقوبت گقدر ه ناھکاران امت تراست، تابگدوزخ را ھفت دراست، يک درازان مر: فتگپس ). ۵. الضحی. شوی

  .دمندراپس اين مقدار بس بود خر. تو بخشده شفاعت پس به جھت ايمان بيرون آرند، بعضی رابه کند، وب

  

  مسألۀ سی ودوم
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 کنند وبعضی بدی ئیھرچند خلق بعضی نيکو. که بدانی که حق تعالی ھرچه خواست کرد، وھرچه خواھد کند: آنست

ّوآن ازخدای عزوجل حکم است. حق تعالی بربعضی فضل کند وبربعضی عدل. کنند ان ظلم گز ازحق تعالی بربندگوھر. ّ

  .وآن برھمه چيزھا تواناست، وبرھمه خلق داناست. کافر باشدوھرکه خداوند راصفت ظلم کند، . نباشد

ّقوله تعالی عزوجل ِالم تعلم ان هللا علی کل شيئ قدير: ّ َِ ٍ ْ َْ ِّ ُ َ َّ َ َ ََ َوهللا يعلم وانتم ال تعلمون: فتگر گوجای دي.  ْ ُ َُ ُ َ ََ ُ ْ َ َْ َ : فتگر گوجای دي. ُ

ُاذا قضی امرا فاڼما يقول له کن فيکون َُ ََ َ َْ ُ َُ َ َُ َ َ ِ  اوست قادربرکمال، وبسيارچيزی که مابھتر می.  پس ما ھمه نادانيم وضعيفانيم.ُِ

ْوعسی ان : قوله تعالی. وبسيارچيز است که ما کراھت داريم، ومارا بھتری اندرآنست. دانيم، وبدتری ما اندرون باشد َ َ َ
َتکرھواشيئا وھو خير لکم وعسی ان تحبوا شيئ و ھوش َ ََ َ َ َُ ُ َُّ ً ْ ُّْ ِ ُ َْ َ ُ َّ ُ َ ًَ َ َر لکم وهللا يعلم وانتم التعلمونْ ُ ُُ ْ َْ َ ُ َ َْ َ َُ َ ُ َّ ُ.  

انند که صالح ايشان گان من بندگازبند: فتگکه حق تعالی : فتگکه رسول عليه الصلوة والسالم : واما خبر آنست

ردرويش گريست، اگان که صالح کارايشان درتوانگوبند. ر بيمارشان دارم، درمن عاصی شوندگدرتندرستی است، ا

  .درمن عاصی شونددارم 

فالن ه که ب: حق تعالی فرمود! من بنمایه دوستی ازدوستان خود ب! يارب: فتگروزی عيسی عليه الصلوة والسالم 

عيسی عليه السالم آنجا رفت ، مردی ديد، درويرانی، آفتاب . را ببينی آن موضع شو، که دوستی ازدوستان منست تا

حق تعالی (اين دوست تست؟ ! يارب: فت گ. يچ چيز باوی صحبت ناکرده دنيا ھۀبروی عمل کرده وسياه شده، وازھم

. ر استگفالن موضع ديه فرمان آمد که ب! من نماه ر بگدوست دي: فتگعيسی عليه السالم ) فرمود که اين دوست منست

چون عيسی . وکاه ايستاده برسم ملگخادمان وحاجبان بردر. اھی عظيمگديد کوشک بلند ودر. عيسی عليه السالم آنجا شد

عيسی عليه . وخوانی برسم ملوک بنھادند، ازھرنو طعام. را درکوشک بردند باعزاز واکرام تمام عليه السالم راديد، آن

. که اين دوست من است! که بخور: ويدگ بس جبرئيل عليه السالم بيامد که حق تعالی می. السالم دست بازکشيد ونخورد

  .ری ويک دوست بدان درويشی استگدوست بدين توانيک ! يارب: فتگعيسی عليه السالم 

ردرويش گری است، اگردرويش دارمش، درمن عاصی شود، وصالح اين دوست بدين توانگرتوانگا: فتگ

ان ظلم گوازمن بربند ان خود داناترم، دانايم، که صالح ھربنده چيست؟گردارمش، درمن عاصی شود، ومن بربندگتوان

َومآر: قوله تعالی. نباشد َ ِبک بظآلم للعبيدَ َِ َْ ِ ٍ َّ َ َوما هللا يريد ظلما للعباد: فتگر گوجای دي. ُّ ِ ِْ ًْ ُ ُ ْ ُ ُ َ   .اين قدربس بود خردمندرا. َ

  

  مسألۀ سی وسيم

 را بر وکودکان. رفته استگکه بدانی که قرآن درمصحف ھا نوشته است وبرزبانھا خوانده است، ودردلھا ياد : آنست

  .که دردينا باماست قرآنست واين. وامامھا که درمحرابھا ميخوانند قرآنست. نويسند قرآنستس ومی لوحھا که نوشته ا

ّاست عزوجل نا مخلوقدکه قرآن کالم خ: وببايد دانست ّوجبرائيل عليه السالم قرآن ازخودآورد يا ازخدای عزوجل؟ . ّ ّ

به مجازآورد، پس ) صلی هللا عليه وسلم(ّمدر به حقيقت شنيد، به محگحقيقت شنيد يا به مجاز؟ بس اه وقرآن که شنيد ب

  .ريکی به حقيقت است ويکی به مجاز، پس قرآن دوآمدگا

درمصحفھا قرآنست، آن تنزيل قرآن رامنکر است، وآوردن جبرئيل رامنکراست، آن کافر : ويدگپس ھرکس که چنين 

  .است

ِالم، ذالک الکتاب الريب فيه:  قوله تعالیخوانيم که درمصحفھا قرآنست، وما قرآن می:  پس ببايد دانست به حقيقت ِ ِ َِ َ ََ ُ َ ْ َ ّ .

َوما کان ھذالقرآن ان يفتری: فتگر گوجای دي ُ ْ َ ََ َ َُ ْ َ َ ِولقد يسرنا القرآن للذکر: فتگر گوجای دي. َ ْ ِّ ِ َ ُ ْ َ َّ َ َ َ ُوانه : فتگر گوجای دي. َ َّ ِ َ
َلتنزيل من رب العلمين ِ َِ ََ َِّ ُ ْ ِ ْ : قوله تعالی! که قرآن خوان: ق تعالی فرمان استواندرين باب آيات بسياراست، وازح. َ
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اماتيسر من القرآن ُفاقرو ْ َ ِ َ َ ََّ َ َ ًٔ ْ ُواذا قرء القرآن فاستمعواله :  فتگر گخوانی؟ وجای دي ر اين قرآن نيست، توچه میگبس ا. َ َُ ِ َِ ْ َ ُ ُ ُْ َ َ
ُوانصتوا ِ ْ   !چون قرآن خوانده شود، بشنويد وخاموش باشيد: فتگ.َ

ْيس: فتگر گوجای دي َمعون کالم َ هللاَ َ َ ًانا سمعنا قرآنا عجبا: فتگر گوجای دي. ُ ًَ ََ ُ َ ْ ِ َِّ.  

َولقد : که قرآن اين قرآنست نبينی که منت نھاد حق تعالی برمصطفی عليه الصلوة والسالم: شتگپس بدين آيات حقيقت  َ َ
ِآتيناک سبعا من المثانی والقرآن العظيم ِ َِ َ َْ ْ َْ ََ َ َ ً َ َاليم: فتگر گوجای دي. َْ َ َسه اال المطھرونَ ُ َ َ ُ ْ َّ ِ ُ َتنزيل من رب العالمين. ُّ ِ َِ َ َْ ِّ ُ ِ ْ مصحف : فتگ. َ

  .رباطھارت باشيدگم. دئيساپرام

من بھذالقرآن:فتگرگوجای دي. دئيويند مپساگ ن نبودی، چه چيز را میآردرمصحف قرگ ا َوقال الذين کفروا لن نو َ َُ ْ َ ُ ََ ِ ِ ِْٔ ْ ُ َ ََ َّ َ .

ّقرآنآ عربي: فتگرگوجای دي ِ َ َ ً ٍا ذی عوج ای غيرمخلوقُ َ ِ ِْ ً.  

فت؟ يا آنست که جبرئيل به محمدآورد، که درمصحفھا نوشته است؟ ياآنست گکه قرآن آنست که خدای : رپرسد ملحدیگا

فت وبی تعليم، وبی حرف وبی آواز وبی صوت گفت، اماکالم بی ھجا گکه حق تعالی قرآن : ویگخوانی؟ ب که تومی

وچون به مصطفی صلی هللا عليه وسلم  آورد قرآن آورد وچون محمد صلی . نيد قرآنوحق تعالی جبرئيل راشنوا. فتگ

عبدهللا . جمع کردن قرآنه وصحابه جمع شدند، ب. وياران رسول قرآن می شنودند.هللا عليه وسلم برخلق خواند قرآن خواند

که حق تعالی ) : ببايد دانست(بن مسعود وعلی بن ابی طالب وعثمان بن عفان رضی هللا عنھم مصحفھا نوشتند، ولکن

حروف قرآن خواند بررسول صلی هللا عليه وسلم، حروف ازپس ه فت، وجبرئيل شنيد بگکالم بی حروف وبی ھجا 

حروف ه حروف می شنيد وبه ورسول صلی هللا عليه وسلم قرآن ب. حروف وھجا ازپس ھجا وصوت ازپس صوت

که اين نوشته : ويندگ روانباشد که چنين نولک. خوانيم  میحروفه شنويم وھم ب حروف میه خواند، ومانيزھم ب

فت گراست، وآنچه جبرئيل گفت ديگکه آنچه خداين : ويندگدرمصحف، قرآن نيست که آن مذھب کراميانست وکراميان 

 که يکی آن: بس برمذھب کراميان قرآن بسيارباشد. واين چنان باشد، که جبرئيل ھمان نياورد که ازخدای شنيد. رگدي

  .وھرکه چنين اعتقاد کند کفر باشد. واينچنين روانباشد. خوانيم که مامی يکی آن. که جبرئيل آورد يکی آن. فتگخدای 

که کاغدومداد وقلم : ومذھب سنت وجماعت آنست. آنچه درمصحف نوشته است قرآنست کم بيش نيست: پس بدانکه

ّای است عزوجلحقيقت کالم خده که درمصحف نوشته است، ب مخلوقست، ولکن آن زيرانکه رسول عليه الصلوة . ّ

ٍالقرآن کالم ُ هللا غير مخلوق: فتگوالسالم  ُ ْ َ ِ ِ ِ ُ ُ ْ ِومن قال مخلوق فھو کافر باهللا تعالی ولعنة هللا والمالئکة والناس اجمعين. َ ِ َِ َ َ َْ َْ َُ ُّ ُ َُ ْ َ َ َ َُ َ ِ ٌ َ ٌَ ُ َ.  

نه : وگفت؟ بگويد کجاگرگا. فتگقرآن : ویگفت؟ بگه چ: ويدگرگا! بلی: ویگب: فتگکه خداوند کالم : رملحدی پرسيدگوا

  .فت ونه بلندگوی نه نرم گفت يابلند؟ بگويد نرم گرگا. فتگکجا

که اين نوشته : ويندگزيرانکه ھواداران چنين . صوت ونه بی صوته نه ب: ویگفت يا بی صوت؟ بگصوت ه ب: ويدگرگا

  . درازکنم، خواھم کوتاهحرفش خواھم: ويدگو. ھای قرآن وحروف آن ، ھمه مخلوقست

درنماز قرآن درازخواند ياکوتاه، بران ھيچ : ويندگبينی که ون. برخيزدالف يا باياتا، ازوی  ونه نوشتی،گرا ھر آن! ویگب

ِالم ذالک الکتاب الريب فيه: فتگکه حق تعالی : وی مران ملحدراگپس ب. الزم نيايد ِ ِ َِ َ َْ َ ُ َ ْ َ ّ ر گفت؟ اگتوآن نويسی که خدای . ّ

ويد قرآن نيست، آن گرگوا. فت، مقرآمد که آنچه درمصحفھا قرآنست بی شکگکه ھمان نويسم  که خدای : يدوگ

  .اه داريد تامسلمان باشيدگپس اين حجتھا که ياد کرديم، ن. ھوادارومبتدع باشد وضال باشد

 ، ئیوگسوخت، چه منی بؤرمگکه ا: ويشگ که قرآن سوخت يانی؟ بئیوگکه مصحفھا بسوخت، چه : ويدگرطاعنی گوا

ورسول عليه . وی آفتاب يکی است و روشنی بسيارگب. قرآن يکی وکراسه ھفت: ويدگرگکه ايمانش بسوخت يانی؟ ا

ُالصلوة اآل بالقرآن: فتگالصلوة والسالم  ْ ِ ّ ِ َالصلوة االبالقرآئت: فتگر گوجای دي. ربقرآنگفت نمازنيست مگ. ً َْ ِ ّ ِ نمازنيست . َ

  ار بس باشد خردمندراقرآئت بس اين مقده ر بگم


