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  ّعبدالحی حبيبی: به اھتمام
  گدرويش ورد: فرستنده

  ٢٠١٧  دسمبر١٩

 ۀترجم
ُالسواد االعظم َّ- ٢۶  

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

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

  

  پنجاه وششمألۀمس

. بنی اسرائيل  ھفتاد ويک فرقه شدند، وامت عيسی عليه السالم ھفتادو دو فرقه شدند: فتگکه رسول عليه  السالم : آنست

روه به بھشت شوند وآن مذھب سنت وجماعت گر يک گند، مدوزخ روه وامت من نيز ھفتاد وسه فرقه شوند وھمه ب

  .باشد

را بيان کنم وافعال ايشان راجدا جدا شرح دھم،  خواھم تانامھای ايشان می: فتگ هللا ة خواجه ابوالقاسم حکيم رحم

  .را بدانند تاپرھيزکنند ازايشان تامردمان ايشان

  :ھمه نامھای ايشان به تفصيل اينست

: ھشتم. بيھسيانند: ھفتم. ششم ثعلبيانند. پنجم اخنسيانند. ازرقيانند: چھارم. ۴سيم شمراخيانند. وم قدريانندد. مرجيا نند: اول

چھاردھم . لم يزليانند: سيزدھم .باطنيانند: دوازدھم. جبريانند: يازدھم . معتزليانند: دھم . نھم جازميانند.ميمونيانند

: بيستم. جعديانند: نوزدھم. مشبھيانند: ھژدھم. صوريانند: ھفتدھم. فيانندکني: شانزدھم. حنفيانند: پانزدھم. جعفريانند

: بيست وپنجم. زيديانند: بيست وچھارم. سارقيانند: بيست وسيم. زياديانند: بيست ودوم. کوزيانند: بيست ويکم. حسبيانند

. شادکيانند: سی ام. رماديانند: ست ونھم بي. قوليانند: بيست وھشتم. ميليانند: بيست وھفتم. شاکيانند: بيست وششم. جھميانند

سی . حروريانند: سی وپنجم. سفيانيانند: سی وچھارم. ميانيانند: سی وسيم. بليتيانند: سی ودويم. الجوشيانند: سی ويکم

: چھل ويکم. چھلم مھاجريانند. مجھوليانند: سی ونھم. معروفيانند: سی وھشتم . حشويانند: سی وھفتم. عباسيانند: وششم

: چھل وششم. رقوقيانند: چھل وپنجم. ميريانند: چھل وچھارم. متوليانند: چھل وسيم. معذوريانند: چھل ودويم. خازميانند

پنجاه . وادريانند: پنجاه ويکم. فکريانند: پنجاھم. اقليانند: چھل نھم. چھل ھشتم مسلميانند. مغنيانند: چھل ھفتم. تايبانند

پنجاه . فدائيانند: پنجاه وششم . طفيليانند: پنجاه وپنجم. مستغنيانند: پنجاه وچھارم. فيانندشا: پنجاه وسيم. ساطيانند: ودويم

شصت . مقاماتيانند: شصت ويکم. ثانيتانند؟ شصتم غالبيانند: پنجاه ونھم. ملحونيانند: پنجاه وھشتم. مفروغيانند: وھفتم
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. امريانند: شصت وششم. قيفيانند: شصت وپنجم. شصت وچھارم سيانيانند. بھيميانند: شصت وسيم. شوقيانند: ودويم

. شيعيانند: ھفتاد ويکم. جبليانند: ھفتادم. کالميانند: شصت ونھم . مستويانند: شصت وھشتم. وھميانند:  شصت وھفتم

  .سنيانند وجماعتيان وناجيانند: ھفتادوسيم. کراميانند: ھفتادودويم

ر نکند گر طاعت کند نيکواست واگا. ايمان آورد، بروی امر ونھی نباشدبنده : فتندگروه اند، بعضی گچند :  اما مرجيان

  .بروی ھيچ چيز واجب نشود

ّال اله اال هللا محمد رسول هللا ھيچ : فتگچون بنده ب: ويندگوبعضی  وبعضی اندر دين مسلمانی . ناه ويرا زيان نداردگّ

  من ھستيم يانه؟ؤندانيم که م: ويندگخويش به شک اند 

ّمنانيم امروز نزد خدای عزوجل يا ازجملؤ مۀم که از جملنيندانيم که ايمان حق است ياباطل؟ وماندا: دوينگبعضی   ۀّ

  کافران؟

ّخدای عزوجل آفريننده خيرھاست وابليس عليه اللعنه آفريننده شرھا: ويندگ ّوخير ازخدای عزوجل وشر ازابليس بينند . ّ

ّوتقدير بد ازخدای عزوجل ن. يشوازتن خو   .مراه شدند وھالک شدندگ بدين سبب بينندّ

  :واما ازرقيان 

ھرکه به آن کسانکه نماز جماعت وجمعه کنند به شمشير بيرون نيايند، اززيانکاران باشد وکشتن آن : ويندگقوم اند که 

 .که نمازجماعت کنند روا باشد نزد ايشانی کسان

  : اما اخنسيان

رفريضه ھانکند ومنکرباشد وحرامھا حالل بدارد گفت، اگرسول هللا ّھرکه الاله االهللا محمد : ويندگقومی اندکه 

  .ويند باک نيستگيرند وببعضی دھند وگازبعضی زکوة . وايشان قومی اند ازخوارج. کافرنشود

مراه شدند وھالک گبدين سبب . من نباشدؤايمان علم است، ھرکه علم نياموزد اوم: ويندگقومی اند ازخوارج : اما بيھسيان

  .شدند

  .قومی اند ازخوارج، وقدر را منکر اند وکشتن اھل قبله را روا دارند: اما ميمونيان

ور وترازو وصراط وشفاعت وحوض کوثر گويند، وعذاب گايشان قرآن را مخلوق . نيزقومی اند ازخوارج: اماجازميان

  .ن شيعت ابليس لعين اندويند، ايشاگماشيعت علی ابن ابی طالب رضی هللا عنه ايم ودروغ مي: ويندگرامنکرند و

وما ھمچون چوب . خيروشر ھردو ازصنع خدايست، ومارا دران ھيچ فعلی نيست: ويندگقومی اند که : اما جبريان

  .مراه شدندگبدين سبب . نده، ومانتوانيم که ازخود طاعت کنيم ومعصيت کنيمگخشکيم اف

وامرمعروف ونھی . ويندگناه کافر گ وبنده را بناه شرکستگ: ويندگقومی اند ھم ازخوارج، وايشان : اما باطنيان

  .بيند...منکر

ّقومی اند که ازجھميان منکرتراند مرصفات خدای راعزوجل: اما ميليان وبدان صفتی که حق تعالی خودرا صفت کرده . ّ

  .رمقرنيايدگاست درقرآن ، ودرکتابھای دي

  .ويندگقومی اند که دعوی ملک مرفرزندان سفيان را : اماسفيانيان

ّوخدای عزوجل جبرئيل را بسوی علی فرستاده بود. پيغمبری مرعلی رابود: ويندگقومی اندکه : اما رافضيان جبرئيل . ّ

  .ويندگوکفرھای بسيار. سوی محمد آمد به غلط

  .ويندگقومی اند که دعوی ملک مرفرزندان فاطمه را: اما فاطميان

رچه ببعضی گا. ّوجل نشناسد ببعضی ازنامھای او ، مومن استّھرکه خدای را عز: ويندگقومی اند که : اما معروفيان

  .رودگبشناسد وب
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ّمرخدای راعزوجل نامھا بسيار است: ويندگقومی اند که : واما مجھوليان   .ھرکه ھمه نامھای وی نداند کافرباشد. ّ

  .رفتيم وھمه کس نزديک ايشان کافرانندگما ازمردمان عزلت : ويندگ: امامھاجريان

  .تفکر کردن عبادت است وجز تفکر ھيچ طاعت راعبادت نشمردند: ويندگ: اما فکريان

  .ذرندگھيچ مومن دردوزخ نشوند وبردوزخ ن: ويندگ: اماوارديان

  :اما طفيليان

  .که فرزندان خورد کافران با پدران دردوزخ شوند: ويندگ

ّخدای عزوجل فارغ شده است ازآفريدن چيزھ: ويندگ: اما مفروغيان   .ر نيافريندگچيزی دي. ھرچه خواست آفريد. اّ

  .ھرکه غلبه کرد مملکت آنرا باشد وايشان ھمه کافرانند. ممکلت وامارت مرغلبه راست: ويندگ: اما غالبيان

  .ران جاھلگويند ما عاصی نيستيم وديگآنانند که درکوزه بول کنند وبخورند و: اما کوزيان

ّخدای عزوجل بام: ويندگ: اما کالميان فت و تورية وانجيل وزبور وفرقان سخن خدای گوسی صلواة هللا عليه سخن نّ

  .نيست

ّمرخدای عزوجل را دست وپای وان:ويندگ: اما اعضايان   .شتان است ودرايمان خود بشک اندگّ

ّخدای عزوجل قرآن به محمد نفرستاد وقران نيست زيرعرش، وزير عرش مکه ھجای قرآن وبقرآن : ويندگ: اما لفظيان ّ

  .افرشدندک

ّقرآن صفت خدای عزوجل نيست ومنزل نيست: ويندگ: اما صفاتيان    .وبدين سبب کافرشدند. ّ

  :واما کراميان

واندامست چون . ويند حق تعالی شخصی است چون آدميانگو. ويندگويند بمعرفت دل نگکه ايمان بزبان : قومی اند

  .وايشان ازين ھفتاد ودو ملت بدتراند وجاھلتر. آدميان

که روزی رسول صلی هللا عليه وسلم روی به ابوبکر وعمر وعثمان : دهللا ابن عمر رضی هللا عنھما روايت کندوعب

ايشان روزروزه . درامت من قومی اند، که پديد آيند ازپس من به دويست وپنچاه سال: فتگوعلی رضی هللا عنھم کرد و

که زرد روی : وعالمت ايشان آنست. ومردم رابدان صدی کنندذارند بريا، وآنھا را دام سازند، گدارند بريا، وشب نماز 

ّويند ، وبکتاب خدای عزوجل منکر شوند، وعليم گودرذات خدای تعالی ، ودرکتاب وی بجھل سخن ) وسياه دل(باشند ّ

ايشان وھرکه ايشان رادريابد با. ايشان جھل بود، وعمل ايشان ريا بود،  وپند ايشان باطل بود، وحجت ايشان داوری بود

! ر بميرند بجنازه ايشان حاضر مشويدگوا. ر بيمار شوند مپرسيدگوا! ر ايشان سالم کنند، جواب سالم مدھيدگوا. ننشيند

شت ايشان وآنکس گوايشان کافران باشند وفتنه ايشان صعبتر ازفتنه دجال است، وباز! وبدانچه کنند متابع ايشان مشويد

  .که متابع ايشانست دردوزخ است

وايشان قومی اند ، . که چون ايشان پديد آيند، ازخراسان پديد آيند، وآنکه ايشان را ازراه ببرد، ازسيستان باشد: فتگپس 

وايشانرا موسوس ھم نام کنند، وآنرا محمد کرام نام کنند، آنکس که . روه مرجيانندگوايشان نيز از. ويندگايشانرا کرامی 

زيرانکه آن دين مرا بدل کند، وسنت مرا منکر شود، وايمان را . ان نيستمآنرا بنمام من خوانند، ازمن نيست، ومن از

  .ويد بی تصديق دلگاقرار

ّبران وبرانکه متابع اوباشد، لعنت خدای عزوجل ولعنت فرشت: فتگپس    !ان ولعنت ھمه آدميان بادگّ

  :تر ازسه کلمهگان ھيچه کلمه بآسمان نبرند بزرگکه فرشت: فتگوروايت کنند ازمحمد ابن اسلم، که آن 

ْاناربکم االعلی: فتگاول قول فرعون لعنة هللا که  َ ْ ُ ُّ َ َ َ.  

ّعبدلی کرام که : رگوسه دي. قرآن مخلوقست: فتگمرجی که : دويم َ َ   .فت که معرفت دردل منستگََ
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ِوييم عبدلی کراگاتفاق کردند اصحاب رأی وحديث که ما : فتگوروايت کنند ازاحمد بن محمد القاضی که آن  َ   .م کافر شودَْ

عالمان مدينه جمع شدند واتفاق کردند، که امتان بدوازده : فتگروايت کردند ازبوعلی محمد ابن موسی الفقيه، که آن 

  : مسئله کافرشدند

  .درمصحفھا قرآن نيست وبرروی زمين تنزيل قرآن نبينند: فتندگاول 

. ويند، وباقرار بسنده کنند، وتصديق دل نه بينندگن نزانکه ايشان معرفت را ايما. که ايمان منافق تمامست: فتندگدويم 

  .ويندگزيرانکه مرمنافقان رابايمان تمام . وکراميان ومنافقان ھردو درايمان برابرند ويکسانند

  .ويند بيشک کافر شودگکه ايمان در دل پيغمبران نبود، وھرکه چنين : ويندگوسيم 

  .وراست ، پيغمبر نيستگاکنون که در. م که زنده بود، پيغمبر بودکه رسول صلی هللا عليه وسلم مادا: ويندگچھارم 

  .وچون فرمان يافت حجتش نماند. که مادام که رسول صلی هللا عليه وسلم زنده بود، حجت بود: ويندگپنجم 

ّشناختن خدای عزوجل فريضه نيست: ويندگ ششم  ّ.  

  .ت يزيد بودحسين ابن علی رضی هللا عنھما باغی بود، وحق بدس: ويندگھفتم 

ّبنده را خدای عزوجل برشناخت خود ثواب ندھد ومر منکر معرفت راعذاب نکند: ويندگھشتم  ّ.  

  .علم خدای وقدرت وکالم نيست: برزمين سه چيز نيست: ويندگنھم 

  .ھرکه نماز وطھارت وزکوة وحج وغسل جنابت را منکرشود، آن کافر نشود: ويندگدھم 

ّخدای راعزوجل: ويندگيازدھم  ّرنيست، وخدای عزوجل گ جزنام هللا،نام ديّ ُقل ادعوا هللا اودعوا الرحمان اياما : فتگّ َّ ََّ ََ ُ ُْ ِْ َ ُ

َتدعوا فله اآلسمأء الحسنی َْ ُْ ُُ ْ َ َ ُ َو االسمأء الحسنی فادعوه بھا: فتگر گوجای دي. ْ ِ ُ ُ ْ ََ َ ُ ْ ُ ْ ْ ِ ِ َ.  

ّکه مرخدای را عزوجل نودونه نا: فتگورسول صلی هللا عليه وسلم  ودرخبراست . مست، ھرکه آنرا بخواند ببھشت شودّ

  .که خدای تعالی را ھزارويک نامست

. ھرپيغمبری را حرفه بود، مرا حرفه درويشی وجھاد کردن : فتگورسول عليه السالم . کسب راحق نبيند: دوازدھم

. ند، وبرھمسايه مھربانی نماندھرکه دنيا طلب کند ازحالل ، ازبھرآنکه ، تابرعيال خود نفقه ک: فتگورسول عليه السالم 

  .واز بھرآن تاازکسی سوال نبايد کردن، حق تعالی ازوی خشنود باشد

ّويند قول خدای عزوجل مخلوقست، ھرکه ازين دوازده چيزيک چيز بگ:  سيزدھم اينھا که . ويند واعتقاد کند کافر شودگّ

حق تعالی مارا برسنت . ی فراوانست که ياد نکرديموجزاينھا درايشان خصلتھا. فتم نامھای ايشان بود وفعلھای ايشانگ

  . وجماعت دارد، وازبدعت دور دارد، وزضاللت دوردارد وبرراه راست دارد آمين

  

 

  


