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  ّعبدالحی حبيبی: به اھتمام
  گدرويش ورد: فرستنده

  ٢٠١٧  نومبر٢٨

 ۀترجم
ُالسواد االعظم َّ- ١٨  

  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 وچھارم

. من باشد، ياکافريا منافقؤکه بدانی که ايمان حقيقت است نه مجاز، زيرانکه مردم ازسه وجه بيرون نيست، يام: آنست 

را  آن. ا نمازنکند، ياروزه ندارد، يا دزدی کند ويا آنچه بدين ماندخون کند ياخمرخورد، يازنايالواط کند ي ويند ھرکهگرگا

  .آن ھوادارباشد. ايمان مجازی است نه حقيقی

 کافر رگپس ا. ويد آن ھوادارباشدگوھرکه چنين . يابدين کافرخواندش تاعمل ازايمان نھد:  واين ازدو وجه بيرون نيست

ه که ب ی؟ که اين کفرمجازی بود يا حقيقی؟ پس چنانئوگرکفرچه گمذارد، وروزه دارد، وازافعال بد پرھيزد، گنماز 

 ۀمن ازايمان بيرون نيايد، تاکلمؤکردن اين خيرات، کافر را ازکفر بيرون نيارد تا مسلمان نشود، ھمچنين به معصيت، م

َتوبوا الی هللا ج: قوله تعالی: فتگمن خوان وؤوحق تعالی اين عاصی را م. کفربرزبان نراند ِ َِ ُميعا ايھا المومنونُُ َِ ُِ ْ َ ُّ پس حق . ً

حق . زيرانکه مجازکسی رابود که نداند. ويد به مجاز، اين کفربودگرگفت يامجاز؟ اگحقيقت ه من خواند، بؤرا م تعالی آن

  .من خواندؤرا م من است، به حقيقت آنؤناھکار مگتعالی داناست که اين 

ُيا ايھا الذين آمن: فتگر گ وجای دي ََ َ ْ ِ َّ َ َُّ ًوا توبوآ الی هللا توبة نصوحاْ ُ َ ًَ َ َ ز گپس بدانکه ايمان ھر! ياکافر توبه کن: فتگونه . ُِ

من به حقيقت بود، ؤوچون نفاق آمد، منافق به حقيقت بود، وچون ايمان آمد، م. يا ايمان بود ياکفربود يا نفاق. مجازنبود

  .وچون کفرآمد کافربه حقيقت

ّکند، خدای عزوجل آنناھکار بود، چون توبه گمن ؤ ھرچند م ناه عقوبت گقدره رخواھد بگوا. فضل خويشه را بيامرزد ب ّ

 فتگحق تعالی . بينی که ازآدم عليه السالم زلت دروجود آمدن. رحمت خويشه باز به بھشت فرستد ب .عدل خويشه کند ب

َوعصی آدم ربه فغوی َ ُ َّ َ َُ َ َ عذاب اين جھان  ت زلت کردند،وھاروت ومارو. فت که کافرشدگکه آدم عاصی شد، ن: فتگ. َ

  .وکافرنشدند رااختيارکردند برعذاب آن جھان،

  .پس اين مقدار بس بود خردمندرا. ناھکار، جزاين اعتقاد کند، آن ھوادارباشدگمن ؤ پس ھرکه برم
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 رود، روزقيامت نيکیبود، آن خصمان خودرا خشنود ناکرده وتوبه ناکرده ازدنيا بيرون ) منؤم(که ھرکرا خصم: آنست

ّوآن ازخدای عزوجل عدل بود وحق بيند. ھايش بستانند وبه خصمان آن دھند بااندازه خصومت داند وھرکه جزاين . ّ

  .ردھند جوربود ازخدای، آن ھوادار واباحتی باشدگوا ويد که نيکی من بکس ندھندگبيند ووستدن ودادن ن

. خوريم روابود  يريم ومیگ ماھرچه می. والسالم، فرمان يافت ميراث بخش نکردکه آدم عليه صلوة : ويندگوآن ملعونان 

. منان برھيچ وجھی روانبودؤ میی ستدن کاالئواخبار رسول هللا عليه الصلوة والسالم درناروا.  اينچنين مذھب مغان بود

  .باشد ومغانشد، اوبرمذھب اباحتيان  را داند که آن دارد مرخودرا، ومی ر می ستاند وروا میگوا

ناھان گر نيکی ندارد، گوا. ھاش بستانند وبه خصمان اودھند ظلم بستاند ولکن حالل ندارد، روزقيامت نيکیه ربگ وا

واندرين معنی داليل . خدای تعالی مارا برمذھب سنة وجماعت دارد. دوزخ فرستنده ردن اونھند وبگخصمانش بر

  .اين مقدار بس بود خردمندرا. بسياراست

  

   سی وششممسألۀ

وھرکه پس . ھرکه پيش ازفعل نھد، مذھب جبريان دارد. که بدانی، توفيق بافعل برابراست ونه پيش ونه پس: آنست

وھرکه توفيق بافعل . روه مغان اين امتند به اخباررسول عليه الصلوة والسالمگازفعل نھد مذھب قدريان دارد، واين ھردو 

  .برابرنھد، آنه مذھب سنت وجماعت دارد

زانکه . بنده راقوت کارکردن داده اند، تاحجت بران الزم شود، وقوت کار آفريدن نداده اند: که پس به حقيقت بدان 

ّآفريدن صنعت خدايست عزوجل ھمه ازمن است وخدای را : ويدگوقدری . یئی داده اند نه قدرت خداگوبنده راقوت بند. ّ

ّعزوجل  دران ھيچ صنع نيست ی راکه برخود ئوقدری خدا. ن ھيچ فعل نيستآايست ومرا درھمه ازخد: ويدگوجبری . ّ

  .ردانيدگتامن نکردم، مراکسی نتواند : ويدگاما قدری . حق اضافت کنده ی بگوجبری بند. اضافت کند

ّچيزی بود، که رضای خدای عزوجل ه ی که عزم وقصد و مراد وی باکه ھرکننده :  پس مذھب سنت وجماعت آنست ّ

ّچيزی بود، که رضای خدای عزوجل ه وھرکرا عزم وقصد وجھد ومراد وی ب. رود  برابروی میاندران نبود، خذالن ّ

ّاندران بود، توفيق خدای عزوجل برابر اومی َوالذين جاھدوا فينا لنھدينھم سبلنا: قوله تعالی. رود ّ َ َ َُ ُ ُ َّ ِ ِ ِْ َْ ُ َ ََ َّ رچنان بودی، که گوا. َ

ويند، گ ر نيزچنان بودی، که قدريان میگوا. ن وعاصيان معذوربودندیويند ومذھب ايشان است ھمه کافراگ جبريان می

  .که بنده خودرا بی نياز بيند: ومعنی اين آن بود. حق تعالی راصفت عجز کرده شود واين کفراست

ل ُاالستطاعة مع الفعل عنداھل العد. که فعل ازبنده است وتوفيق ازخداوند، وھردو برابرند:  پس به حقيقت ببايد دانست

  .اليتقدم واليتاخر

ِيا ايھا الناس انتم الفقراء الی هللا، وهللا ھوالغنی الحميد:  قوله تعالی ُّ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْ َْ َ ُ ُ َُ ُ َ ََ َ ُ ْ ُ َّ ُّ .  

َوهللا الغنی وانتم الفقرآء: قوله تعالی ُ ْ ُْ َْ َ َُّ ِ َ َالاملک لنفسی ضرآ والنفعا اال ماشاء هللا: فتگرگوجای دي. ُ ََ َ َّ ِ ِ ِ ًِ َ ََ ََ ْ ُ ْ َ.  

  ين مقدار بس بود خردمندراپس ا

 

 


