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  ّعبدالحی حبيبی: به اھتمام
  گدرويش ورد: فرستنده

  ٢٠١٧  دسمبر١٧

 ۀترجم
ُالسواد االعظم َّ- ٢۵  

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

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

  

  پنجاه وپنجمألۀمس

وابوھريره رضی هللا . زيرانکه ھواھای مختلف پيدا شده است. اه دارندگ مسلمانان واجبست که دين رانۀکه برھم: آنست

  .ان وديوان وپريان وآدميانگفرشت: ی خلق را برچھار نوع آفريدفت که حق تعالگکه رسول عليه السالم : عنه روايت کند

  .انند، ويک قسم ديويان وپريان وآدميان آمدندگن فرشتآنه قسم از. ردانيدگروه را ده قسم گپس مراين چھار 

. ردانيدگ قس روه را دهگباز اين دو . نه قسم ازان ديوانند ويک قسم پريان وآدميان. ردانيدگروه را ده قسم گبازمراين سه 

  .پس ازھزار جزوآدميان آمدند. نه قسم ازان  پريانند ويک قسم آدميانند

يأجوج ومأجوج  صدجزو ازايشان درزمين ھند اند،. ردانيدگپس اين يک جزو را از آدميان صد وبيست وپنج جزو 

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

واين دوازده جزو ھمه کافرند . نسطوريه وملکانيه واسرائيليه: جزو باقی، دوازده جزو را دربالد روم ساکن ساخت

ترکست وخاقان : روه ايشان درزمين مشرق اندگن جمله سيزده جزوباقی، شش آواز. وناشناخت، ونامزد آتش دوزخ

يانند گزن: ر درمغرب اندگروه ديگوشش . دوزخ استه ت ايشان نيز بشگايشان نيز کافرند وباز وخلج وخزر وجز

  .دوزخ استه شت ايشان بگونبطيانست وحبش وغيراينھا، واين ھمه کافرند وباز

شت گروه بيرون ازترسايان ومغان وجھودان اند وبازگاين صد وبيست وپنج : فتگ هللا ة وخواجه ابوالقاسم حکيم رحم

ھفتاد ودو فرقه اھل بدعت وضاللت اند، . توحيد يک قسم ماندند وايشان ھفتادوسه فرقه شدندواھل . دوزخ استه ايشان ب

يک جزو که اھل سنت  و. را ازدوزخ بيرون ماند ر خدای تعالی خواھد، ايشانگا. دوزخ استه شت ايشان بگوباز

: انند وبدکردارانند، توقيع منشورناه کارگآن که : فتگورسول عليه السالم . ءانی کنند ميان خوف ورجاگوجماعتند، زند

ّيغفر لمن يشأء ويعذب من يشأء درشأان ايشان است وحساب ايشان برخدای است عزوجل ّ ُ َُّ َُّ ُ ُِّ َ ََ َ ِ ِ را عذاب کند  خواھد ايشان. ْ

رچه گواھی ندھند اگکفر ه من بؤرخواھد عفو کند وھمه خلق که دشمن اھل سنت وجماعتند ايشان آن کسانند، که برمگا
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ايشانند . وازپس ھرنيک وبد نمازکنند، وازنمازآدينه دست بازندارند، وازپس ھر امام عادل يا جابر نمازکنند. کبيره کند

  .اھل سنت وجماعت تاروز قيامت

 ما انی من وبعد ازوفات من ، ازگفت خداوند من، ومراھم بدين فرمود، وھرکه بدين حال نباشد، برحال زندگوچنين 

  .يا ونه درآخرتنيست نه دردن

سبب ه دنيا فرستاد، ابليس رابه که چون حق تعالی آدم را عليه السالم بيافريد و باز به بھشت برد وباز ب: واندر خبراست

نيا فرستاد، وھرفرزندی ازفرزندان آدم عليه السالم که بيافريد، بدل آن ازديو  به دآدم عليه السالم لعنت کرد وھردو درابد

وحق تعالی مرابليس راتمنی داده .  ميزايد وميرند وازفرزندان ابليس نميرند تاقيامتم، ونيز فرزندان آدده فرزند بيافريد

کند،  فرستد سوی فرزندان آدم، اندرھر روزی ھفتاد بار ابليس را ازحال فرزندان آدم خبر می است درھموا، ولشکر می

ابليس ھفتاد ھزار ديو رانامزد . ه فالن بنده برنزع استمن راکه  اجل فرارسد ابليس عليه لعنت را خبرکنند، کؤوھر م

ر اين بنده برسنت  وجماعت باشد، حق تعالی گا. ن بنده توانند ربودآر ايمان ازگرد آن بنده درايند، ازبھر آنکه تامگکند، تا

َر آنکس نعوذ با مان ذگو ا. رضای حق تعالی برايده بدل ھرديو ده فرشته فرستد، تاجان وی ب ُ ُ َلک مبتدع باشد، آنَ را  ِ

َنعوذ با من البدعة والضاللة ومن تلک الحالة. ذارند تاجان آن برايد برکافریگازپس ابليس ولشکر آن ب َِ ِ ُ ُ َ.  

. که چون روزقيامت باشد ھواداران را سوی دوزخ برند: فتگبن عباس روايت کند که رسول عليه السالم وعبدهللا  

فرستی؟ عبدهللا بن عباس  دوزخ میه ماراب.  بت پرستيديم ونه آفتاب ونه ماھتاب ونه ستارهنه! بارخدايا: ويند گايشان 

که  ھوای نفس خود،ه فته باشند بگی ئويند نه بت پرستيدند ونه آفتاب ونه ماه، وليکن چيزھاگ راست می: فتگريان شد وگ

  .مده باشدوايشان را خبرنیآکفر وشرک در

  .فته شده است ، تازاھواھا وبدعتھا دورباشدگاه دارد که گن مذھب را نمن اين طريق وايؤپس بايد که م

  اين مقدار بس باشدخردمندرا

 

  


