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 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  دسمبر١٢

 ۀترجم
ُالسواد االعظم َّ- ٢٣  

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

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

  چھل وششممسألۀ

زيرا رسول عليه الصلوة والسالم .  که حدث امام را حدث بينی، وھرکه جزاين داند ازپس وی نماز روا نباشد: آنست

تمن: فتگ ٔاالمام ضامن والمو ذن مو ُٔ ُِّ َ   .ست وموذن امينامام ضامن قوم ا. ِ

ر کسی نمازخود کردی، حدث امام حدث گپس چه چيز نماز قوم را ضامن باشد؟ پس ا. چون تونماز تنھا کنی وامام تنھا

  نبودی، نمازجماعت راچه فضل بودی؟

ز گھر: ی قوم را نماز روانباشد پس به حقيقت بدانکهئوگی بی مسح روانباشد؟ وچون امام جنب باشد ئوگپس چون اول 

  .اين مقدار بس باشد خردمندرا. ز جماعت نکرده وفضل نماز جماعت را درنيافتهنما

  

   چھل وھفتممسألۀ

زيرانکه رسول عليه السالم، ازيک من . که به آب اندک ايستاده طھارت روانباشد، وآب اندک کم ازيک من نباشد: آنست

وھرآبی . ترين آب غسل چھارمن استوکم. وکمترين آب آبدس يک من است. آب طھارت کرد وازچھار من غسل کرد

وھرحوض که ده در . ن آب طھارت کرد روا باشد آذرنباشد، ازگرا  ر جانب نجنبد ومرآنگکه بجنبانی ازيک جانب، دي

 به آب اندک طھارت روابيند، ازپس اونماز روا نباشد، وآنکس هوھرک. ن آب طھارت کرد روانباشدآده نباشد، از

  .ھوادارباشد

  .ان آنھايند، که به آب اندک آبدست کرد واسراف نکرد درآب ريختنگزيدگکه : ليه السالمفت رسول عگ و

  :ويد، حال آبدست سه استگوخواجه ابوحسن کرخی 

راستنجا نکند ومسح موزه بکند، نيم من آب بس گوا. اول کسی که استنجا کندوبرموزه مسح نکند، آب يک من نيم ببايد

  .باشد

اين . يا استنجا بايد کرد وبرموزه ببايد کرد يک من آب بس باشد. ر موزه مسح نه بايد کشيدراستنجا نبايد کرد، وبگا

  .مقداربس بود خردمندرا
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   چھل وھشتممسألۀ

ر گای بايد شست، واپوچون برموزه مسح کشد، چون موزه بيرون کند . که مسح برموزه حق است وحق بيند: آنست

بيند، وبرپای برھنه روا بيند، او ھوادار وشيعی ورافضی ن وزه مسح روانشويد ازپس آن نماز روانباشد، وھرکه برم

  .اين مقداربس باشد خردمندرا. باشد

  

   چھل نھممسألۀ

 يا وھرکه فصد و. ر کسی را ازاندام خون رود يا ريم، يا آنچه بدين ماند وروان باشد، طھارتش تباه شودگکه ا: آنست

  .اين مقدار بس باشد خردمندرا. وآن ھوادار باشد. ازپس آن نماز روا نبودو. حجامت کند ونماز کند، نمازش روانبود

  

   پنجاھممسألۀ

وابوھريره رضی هللا . زيرانکه ھواھای مختلف پيداشده است. اه دارندگکه برھمه مسلمانان واجبست که دين ران:آنست

  .ان وديو وپريان وآدميانگفرشت: ريدفت که حق تعالی خلق رابرچھار نوع آفگکه رسول عليه السالم : عنه روايت کند

روه را ده قسم گبازاين دو. ن ديواند ويک قسم پريانند وآدميان آنه قسم از: ردانيدگروه را ده قسم گ پس مراين چھار 

  . پس ازھزار جزو يک جزآدميان آمدند. نه قسم ازان پريانند ويک قسم آدميان آمدند: ردانيدگ

صدجزو ازايشان درزمين ھند اند، يأجوج ومأجوج . ردانيدگدوبيست وپنج جزو  پس اين يکی جزو را ازآدميان ص

وازجمله بيست . دوزخ استه شت ايشان بگومانوق وماسوق وماکوخ وساطوخ است وجزوايشان که ھمه کافرند وباز

واين دوازده جزو ھمه کافراند . نسطوريه وملکانيه واسرائيله: وپنج جزو باقی، دوازده جزو رادربالد روم ساکن ساخت

  : روه ايشان در زمين مشرق اندگن جمله سيزده جزو باقی، شش آواز. وناشناخت، ونامزد آتش دوزخ

: ر درمغرب اندگروه ديگوشش . دوزخ استه شت ايشان نيز بگترکست وخاقان وخلج وخزر وجزايشان نيزکافرند وباز

  .دوزخ استه شت ايشان بگواين ھمه کافرند وباز. يانست وحبش وغير اينھايانند ونبطاگزن

 تشگروه بيرون ازترسايان ومغان وجھودان اند وبازگاين صدوبيست وپنج : فتگ هللا ة وخواجه ابوالقاسم حکيم رحم

ھل بدعت وضاللت اند، ھفتاد ودو فرقه ا. واھل توحيد يک قسم ماندند وايشان ھفتادو سه فرقه شدند. دوزخ استه ايشان ب

ويک جزو که اھل سنت وجماعتند، . ايشان ازدوزخ بيرون ماند. رخدای تعالی خواھدگا.  دوزخ استه شت ايشان بگوباز

َناه کارانند وبدکردارانند، توقيع منشور يغفر لمن گآن که : فتگورسول عليه السالم . انی کنند ميان خوف ورجاءگزند ِ ُِ ْ َ
ُيشاء ويعذب  ُِّ َ َ ُ َ ّمن يشاء درشأن ايشان است وحساب ايشان برخدای است عزوجلَّ ّ ُ َّ ر خواھد گرا عذاب کند ا خواھد ايشان. َ

. رچه کبيره کندگواھی ندھند اگکفره من بؤعفو کند وھمه خلق که شدمن اھل سنت وجماعتند ايشان آن کسانند که برم

وازنماز آدينه دست بازندارند، . ھل قبله مرده باشدوازپس ھرنيک وبد نماز کنند، ونمازجنازه ايشان حق بيند، که ازا

  .ايشانند اھل سنت وجماعت تاروز قيامت. وازپس ھر امام عادل ياجابر نمازکنند

 انی من وبعد ازوفات من ،گفت خداوند من ، ومرا ھم بدين فرمود، وھرکه بدين حال نباشد، برحال زندگ وچنين 

  .ازمانيست نه دردنيا ونه درآخرت

سبب ه ابليس راب. دنيا فرستاده که چون حق تعالی آدم را عليه السالم بيافريد وباز به بھشت برد وباز ب: خبراست  واندر

دنيا فرستاد، وھرفرزندی ازفرزندان آدم عليه السالم که بيافريد، بدل آن ازديو ده ه آدم عليه السالم لعنت کرد وھردو را ب

وحق تعالی مرابليس را تمنی داده است . يرند وازفرزندان ابليس نيمرند تاقيامتفرزند آيد، ونيز فرزندان آدم ميزايد وم

کند، وھر  فرستد سوی فرزندان آدم، اندر ھر روزی ھفتاد بار ابليس را ازحال فرزندان آدم خبر می درھوا، ولشکر می
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س ھفتاد ھزارديو را نامزد کند، ابلي. من راکه اجل فرارسد ابليس عليه لعنت را خبر کنند، که فالن بنده برنزع استؤم

ر اين بنده برسنت وجماعت باشد ، حق تعالی بدل گا. ن بنده توانند ربودآر ايمان ازگکه تام رد آن بنده درايند، ازبھرآنگتا

َر آنکس نعوذ با  من ذلک مبتدع باشد، آنگوا. رضای حق تعالی برايده ھر ديو ده فرشته فرستد، تاجان وی ب َ ِ ِ ُ ُ پس را از َ

ُنعو. ذارند تاجان آن برايد برکافریگابليس ولشکرآن ب ِذ با من البدعة والضاللة ومن تلک الحالة َ ِ ِ ِ ُ.  

که چون روزقيامت باشد ھواداران راسوی دوزخ : فتگوعبدهللا بن عباس روايت کند که رسول عليه الصلوة والسالم 

فرستی؟ عبدهللا بن  دوزخ میه ماراب. ب ونه ماھتاب ونه ستارهنه بت پرستيديم ونه آفتا! بارخدايا: ويندگايشان . برند

فته باشند بھوای نفس گويند نه بت پرستيدند ونه آفتاب ونه ماه، وليکن چيزھای گ راست می: فتگريان شد وگعباس 

  .خود، که کفر وشرک ورامده باشد وايشان را خبرنی

اين مقدار بس بود . فته شده است، تاازھواھا وبدعتھا دورباشدگاه دارد که گمن اين طريق واين مذھب رانؤپس بايد که م

  خردمندرا

  

  


