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  ّعبدالحی حبيبی: به اھتمام
  گدرويش ورد: فرستنده

  ٢٠١٧  دسمبر٠۴

 ۀترجم
ُالسواد االعظم َّ- ٢٠  

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

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

  چھلممسألۀ

ّحال ضرورت فريضه بينی قوله تعالی عزوجله که کسب کردن ب: آنست ِوھزی اليک بجذع النخلة وجای دي: ّ َِ ِ ِ ِ َ َ ِّ ُ : فتگر گَ

ٌوجعلنا النھار معاشا وکسب کردن ب َ َ َ َ ََّ َ . وکسب ناکردن وناديدن، ھوا وبدعت است. فقھای ما سنت استقول بعضی ه َ

ُهللا الذی خلقکم ثم رزقکم: قوله تعالی. روزی ازخدای بايد ديدن .  وروزی ازکسب ديدن کفر است َُ ََ َّ ُِ َ َ َّ که روزی  بدان. ُ

جھت بدی ايشان  هرا ب وحق تعالی روزی دھد نيک وبدرا، بدان. کسب ناکردن روزی کم نشود ازکسب زياده نشود واز

قوله . زيرانکه روزی تقدير کرده است وقسم ياد کرده. جھت نيکی ايشان در روزی نيفزايده را ب روزی نکاھد ونيکان

ّتعالی عزوجل َفورب السمأء واالرض انه لحق مثل ما انکم تنطقون: ّ ُ ِْ ِ ِْ َ ُ َّ ََّ َ ََ ِ ْ ُّ َ َُ ِ َ َ ََّ ِّ َ .  

َوان من شيئ اال عن: فتگرگ وجای دي َّ ِ ِ ٍِ َ ُدنا خزآئنه وما ننزله اال بقدر معلومَ َُ ٍَ َ ِ َّ ِ ُ ُِّ َ َ َ َُ َُ ّفت قوله عزوجلگر گوجای دي. َ َوبارک فيھا : ّ َ َِ َ
َوقدر فيھا اقواتھا فی اربعة ايآم سواء للسائلين ِ ِ ِ ِ َِّ َّّ َ ََ َ َ َ ٍَ َ َ ََ َّ ِان هللا ھو الرزآق ذوالقوة المتين: فتگر گوجای دي. َ ِ َِ ْ َّْ ُ ُ ُ َّ َ ََ َّ.  

که نه کار . دشمن دارد وحق تعالی تندرست فارغ را. فساد مشغول نشوده حق تعالی کسب فرمود، تابنده ب: فتندگوبعضی 

  .پس اين مقدار بس بود خردمندرا.  اين جھان کند ونه کارآن جھان

  

   چھل ويکممسألۀ

عصيت است، ونه که کفرم چنان. که بدانی که عمل ازايمان نيست، وايمان طاعت است ونه ھرطاعت ايمان است: آنست 

  .وقرآن واخبار بدين ناطق است ومتواتر وھم متواھد احکام عقل. ھرمعصيت کفر است

ّقوله عزوجل: اماکتاب ِوالمومنون کل آمن با ومألئکته وکتبه ورسله: ّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َ َِ ُِ ُُ َُ َ ََ ٌَ ُ ر گوجای دي. رويد وعمل يادنکردگفت به من گ. ْ

َقولوا آمنآ : قوله تعالی: فتگ َ ُ َبا وما انزل الينا وماانزل الی ابراھيمُ َ َِ ِ ِ َِ َِ ْ ُْ َ ََ َْ َ َ َربنآ اننا سمعنآ : فتگر گوجای دي. وعمل ياد نکرد. ِ َ َِ َِ ََّ َّ

ُمناديا ينادی لاليمان، ان آمنوا بربکم ِّ َ ِ ُِ َِ ِ ِ َِ ْ ُ ً   .وعمل ياد نکرد. ُ
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ِمااال:  وجبرئيل عليه السالم پرسيد رسول را عليه الصلوة والسالم که  من با: فتگيمان؟ ايمان چيست؟ َ ِان تو ِ ْٔ که به  آن. َ

ّخدای عزوجل ب ِمااالسالم؟ اسالم چيست؟ : فتگو. روی وعمل ياد نکردگّ ردن نھادن مرنمازوروزه وزکوة وحج گ: فتگَ

  .نه بينی که ازايمان جدا پرسيد، وازشريعت جدا. را، وآنچه بدين ماند

ِال اله : ويد باخالصگ نمازکن مردم را تاھرکه بگبان! يا معاذ: ذ بن جبل را کهفت عليه الصلوة والسالم، معاگ ورسول 
ّاال هللا ّالاله اال هللا محمد رسول هللا: ويدگھرکه ب: فتگورسول عليه الصلوة والسالم درخطبه . را واجب شود بھشت آن. ِ ّ ِ .

  .را واجب شود بھشت آن

رمردی بميرد وبروی نماز يا روزه يا حج باشد، گکه ا: شريعت فرمودکه رسول عليه الصلوة والسالم، دراحکام : بينین

. جای آن بوده ندم بدھند بگوھر روزه ماه رمضان دومن . ندم دھندگوھرنمازرا دومن . ازپس وفات آن حج کن ازبھرآن

  .نشيندجای ھيچ چيز نه  اموال دنياازبھرآن دھند، بۀر کافربميرد وھمگاماا

ر ايمان طاعت بودی، بعضی درحيوة وبعضی گا. رگر است وطاعت ديگايمان دي. که عمل ازايمان نيست: پس دانستيم

پس . شريعت مختلف بودنده اما ب. ر وايمان يکیگرا شريعتی دي که ھرپيغمبری: بينی ن. حيوة کرده شودی از بعد

  .که عمل ازايمان نيست: دانستيم

بينی که ايمان بردوام است وعمل بردوام ون!  تر داری، ويکی را کمتردارین راايمان بيش اما روانباشد که يکی ازايشا

 در کافری ھمه طاعتھا کنگوا. ر مردی نماز پيش ازوقت کند روانباشد، وروزه پيش ازماه رمضان بدارد روا نبودگا. نی

ردد، وديوانه تاھشيار گسيده تارسيده ناما کودک نار. زيرانکه ايمان پيش ازشرايع بايد. رددگمن نؤرويدنش مگپيش از

  .من اندؤردد، برايشان نمازنيست ومگردد، وخفته تابيدارنگن

که جنب يا : بينین. رنمازکند روانباشدگر کافری درمزبله ايمان آرد رواباشد، واگکه عمل ازايمان نيست وا:  پس دانستيم

ر گوا. ر کافرجنب يا حايض ايمان آرند روا باشدگافر؟ وامن باشند ايشان ياکؤی مئوگچه . زن حايضه نمازکند روانباشد

ه من باشند ببعضی باشند يا بؤرمگمن باشند يا نی؟ اؤمنان دربھشت مؤم: ی ئوگونيز چه . درھمين حال نمازکند روانباشد

يض ونه نه نمازبود، نه روزه، نه فرا ان برخيزد،گ؟ زيرانکه بھشت نه جای عمل است، دربھشت ھمه اعمال ازبند.ھمه

  . ر عمل ازايمان بودی، بايستی که دربھشت ازاين اعمال خيرچيزبکردندیگپس ا. سنت

 نآن ايما. ٔکه سحره فرعون ايمان آوردند وھيچ نکردند، تاکشته شدند: بينین. که عمل ازايمان نيست: رست شدپس د

ِومن يکفر باااليمان فقد حب: فتگايشان ايمان بود، وحق تعالی  َِ ََ َ َ َِ ِْ ُ ْ ْ َط عملهَ َ   .رددگايمان کافرشود کردارش حبطه ه ھرکه ب. َ

  .اين مقدار کفايت بود خردمندرا

  

   چھل ودوممسألۀ

ايمان بدکردار، : ويدگوھرکه . منان وصالحان وعاميان ھمان باشد وازجبرئيل ھمان باشدؤکه ايمان انبياء وم: آنست

ُشھد هللا انه الاله االھو: تفگحق تعالی . کمترازايمان نيکوکاران باشد آن ھوادار باشد ّ ِ َِ َ ُ َّ َ ُ َ ِ   .اآليه. َ

پس حق تعالی .زيراکه ايمان ھمه يکی است. رفتنگرفتند برکردار گان افضل گان، وفرشتگمنان اند فرشتؤاندرين آيت م

 من :فتگرسول عليه الصلوة والسالم . زيرانکه ايمان آنست. خلق رابمان تمام خوان يا ناتمام: بفرمود مررسول را که

َقال الاله اال خالصا مخلصا بالقلب دخل الجنة َِ ِ ِ ًِ ًُ   .ويد دربھشت شودگّھرکه الاله االهللا خالصا مخلصا ب: فتگ. َّ

ی که باايمان ئوگچه . مکه خلق را دعوت کرد، پس کس بود که اازايشان بمرده ورسول عليه الصلوة والسالم ده سال ب

يمان ناتمام مردند، کسی که ايمان تمام ندارد، ار باگوا. يمان تمام رفتند، ھمه يکی استار باگيمان ناتمام؟ ااتمام مردند يابا
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جز ايمان ه يمان خويش خواند، يابابا. يمان خوانداپس رسول عليه الصلوة والسالم خلق را با. دوزخ شونده المحاله ب

  خويش خواند؟

ْفان : قوله تعالی. ان وپيغمبرانگ وميکائيل وباقی فرشترويده است وجبرئيلگرويدم بدانکه پيغمبر گ: ويدگھرکه چنين  ِ َ

َآمنو بمثأ ما آمنتم به فقداھتدوا َ ْ ِ ِ ِ َِ َ ِ ُِ ُْ َ َ رويده ام؟ گکه جبرئيل آورد ازخدای به محمد ، راستست ومن  آن: ويدگپس ھرکه چنين . َ

  .نھرچند آنکس زانی وميخواره باشد وخونی بود، ايمان وی ھمانست وايمان پيغمبران ھما

  پس اين مقداربس بود خردمندرا

  

  


