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  ّعبدالحی حبيبی: به اھتمام
  گدرويش ورد: فرستنده

  ٢٠١٧  نومبر٣٠

 ۀترجم
ُالسواد االعظم َّ- ١٩  

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

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

  سی وھفتممسأله

 باشد گنگر گودل بی زبان ھيچ سود ندارد م. بردل وبرزبان: که ايمان يک چيزاست که بردوجوارح است: آنست

  .ھيچ عذریه وزبان بی دل ھيچ سود ندارد ب

ودانستن بدل که خدای تعالی يکی است توحيد است، واقرار زبان وتصديق .  آن معرفتستھستیه پس دانستن خدای راب

  ).من باشدؤزبان مقرآيد اومه دل شناسد وبه وھرکه ب.( دل مھر ايمان است

: ويدگوجھميان . وھرکه مقر آيد برزبان وبدل نشناسد آن منافق باشد. دل شناسد وبرزبان مقرنباشد اوکافرباشده وھرکه ب

  .ويند ومعرفت وعملگرا اقرار  شافعيان ايمان. ويند قول مجرد است به زبانگوکراميان . زبانه ان به دلست نه بايم

که ايمان اقراراست .: ويند ابوحنيفه واصحاب وی رضی هللا عنھمگکه فقھای ما :  اماطريق مذھب سنت وجماعت آنست

 ومعرفت بی اقرار، کافريست واقرار بی معرفت منافقی .دل وپذيرفتن اعمالست نه کردن اعماله برزبان وشناختن ب

را  اشھب خوانند وچون سياه وسفيد بود آن  راگکه اسپ خن: ومثل اين چنانست. منی استؤواقرار بامعرفت م. است

من ؤمقرار زبان، اوچون شناختن دل باشد با. شناختن تنھا جھمی خواننده فتار تنھا منافق خوانند، وبگه پس ب. ابلق خوانند

  .مخلص خوانند

چون آھک وزرنيخ، که آھک وزرنيخ ھردو ببايد، .  پس بدانکه اقراربی معرفت سود نکند، ومعرفت بی اقرار سود نکند

  .آھک تنھا وزرنيخ تنھا مونبرد. تاموی ببرد

انکه خدای زير. اماعمل نه ازايمان است وعمل برتن است. من مخلص باشدؤدل، تامه زبان بايد وتصديق به  پس اقرارب

ُان الذين آمنو، آن کسانی که ايمان آوردند پس: فتگتعالی  َ َ ِ َِّ ِوعملوا الصالحا: َّ َِّ ُ َ دانستيم که . عمل نيک کردند: فتگپس . َ

وشناختن دل بی اقرار . فتار زبان بی شناختن دل منافقی استگپس . ايمان بردلست وبرزبان است وکردار برتن باشد

  .منی ؤ باشناختن دل مفتار زبانگو. زبان کافری
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. دله که ايمان اقرار زبانست وتصديق ب: ویگکالبد بماند؟ جواب اکه ايمان بعدازموت باجان رود ياب:  کنندسؤالرگ ا

يمان اتاجان ھم باايمان رفته باشد، وھم کالبد با. ورباشد باکالبدگچون بميرد اقرار زبان آن باجان باشد، وتصديق دل در

  .خفته باشد

. که منزلت علم برتراست ازمنزلت ايمان! ویگکه منزلت ايمان برتراست يامنزلت علم؟ تونيز جواب :  کنندسؤالرگا

َّفاعلم انه الاله االهللا: فتگزيرانکه حق تعالی مرمصطفی راصلی هللا عليه وسلم  ِ َِ َ َ ََ ُْ َّ : فتگاول . فت بدانکه خداينست جزهللاگ. َ

ّخدای عزوجل ھمه رادرايمان برابرکرد، ودرعلم : ر دليل آنکه گودي. که علم برتر است ازايمان. پس دليل آمد. بدان  ّ

  .اما اينقدر بس بود خردمندرا. واندرين معنی داليل بسيار است. تفاوت نھاد

  

   سی وھشتممسأله

ُليس کمثله شيئ وھو السميع البصير:  بدان نماندھيچ چيز مانند نيست وھيچ چيزه که بدانی که خدای تعالی ب: آنست ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َْ ََ ٌ ْ َ َ پس . َ

ٔآفريننده آنست، بلکه آفريننده ھم) نه چنانست بلکه(ذرد، که خدای چنانستگبدانکه ھرچه برخاطرتو  چيزھاست، ۀٔ

ّوھرکه خدای را عزوجل ب. آفريده نمانداز آفريننده بگوھر پس ھرکه خدای . دچيزی مانند کند، کافر ومشبھی باشه ّ

ّراعزوجل چشم يادست يامانند اين داند، وآيت راب مراھی باشد، وازمسلمانی خبرندارد، وخدای گظاھر تفسيرکند، ه ّ

َعزوجل مصور است نه مصور ِ ّ ّ.  

ّکه خدای عزوجل خود صفت کرده : ویگرا جواب ب تومرآن! ویگکه صفت خدای تعالی پيش من ب: ويدگرکسی تراگ ا ّ

ُقل ھ: است َوهللا احدُ َ ُ ِھواالول واآلخروالظاھروالباطن: فتگرگوجای دي. َ ِ َِ ْ ََّ َ َ َُ ُ ُْ َّ َ ٌالاله اال هللا وحده آلشريک له الھا واحدآ صمدا .  ُ ٌَ َ َ ٌَ ِ ِ ِّ ُ َ َِ َ ُ َ ْ َ ُ ّ َ

ٌفردا َ،لم يتخذ صاحبة و ال ولدا ونحن له مسلمون. َ ِ ِ ُِ ُ َ َ َُ ْ َ َ ٌَ َ َّ ٌ َ َ َْ َّ.  

  

   سی ونھممسأله

ّدای راعزوجل مکان نيست وآمد وشدنهکه بدانی که خ: آنست . راصفت نکنی ھيچ چيز که مخلوقان راباشد، آنه وب. ّ

  .ونه استگونشناسی که چ. بشناسی که خدای تعالی ھست. شناختن وناشناختن: زيرانکه تمامی ايمان دوچيز است

وبدان . ونه امگ مدان که من چاما. بدانکه من خداوندم ويکی ام! ياموسی دوبدان ودومدان: فتگوحق تعالی مرموسی را

  .اما مدان که ازکجا دھم. ٔکه من روزی دھنده خاليقم

ِالتوحيد نفی التشبيه وترک التعليل: فته اندکهگ وبعضی ازعلماء ھمچنين  ِ ِْ َّ َّ َُّ َ ََ ُ ُ وی رپس بدانکه حق تعالی عرش رابيافريد، بر. َ

ْوکان عرشه علی الم: وقوله تعالی. رديدگ آب بود می َ َ َُ ُ َالرحمان علی : حق تعالی فرمان داد تابرعصابه عرش نوشتند. ِآءَ َ ُ ْ َّ

ْالعرش استوی  ِ ٍالحق فی کل مکان موج: فتگورسول عليه الصلوة والسالم . بياراميد. َ َ ِ ُ ِ ُّ َ ْ َود وَ ٍليس فيه بمحدودٌ ومعنی آن . َ

بلکه عرش جويان . رش مکان اونهوآن برمکان نی ، وع. علم وقدرته ھمه مکانھا موجد است به که حق تعالی ب: بود

  .قدرت آن قايم استه اوست وب

يا : سه وجه بيرون نيست ی رائوگ وی آن ملحدرا، که اين که میگجواب ب. ويدگر ملحدی خدای راصفت آمد وشد گوا

رنيست که ر باشد که آنجا ھست، می نه بيند، برتروفروترشود تابيند ياشنود، نزديکتر آيد تابشنود ياآنجا که ھست قادگا

  .فراترآيد تاقادرشود

ّ ھرکه خدای راعزوجل بدين چيزھا صفت کند کافرشود شت، وآن گدليل بايد بازه اماآنچه آيات واخبار متشابه است ب. ّ

  رود معطله باشدگوھرکه ن. ظاھر تفسيرنکنيمه رويم وبگبھترکه بدان ب

 


