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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 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  دسمبر٢٠

 ۀترجم
ُالسواد االعظم َّ- ٢٧  

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

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

 

   پنجاه وھفتمألۀمس

  )قسمت اول(

ن باشد که ھزار  آکه ھرکه مبتدع را دوست دارد، وباوی ھمنشينی کند، بد از: که بامبتدع ننشينی، که درخبراست: آنست 

را سالم کند، چنانستی که ويران کردمسلمانی را، و ھرکه در روی مبتدع وھرک مبتدع . بار باکافرش ھمنشينی کند

وھرک مبتدع را دشنام دھد، يا دشمن دارد، آن . رفتار شدستیگرد، چنانستی که خودرا کشتستی، ودرخون خود گن

ّنزديک خدای عزوجل فاضلترين مجاھدان باشد  گه چنھرک: فتگفت، که رسول عليه السالم گوعبدهللا ابی جعفر . ّ

  .ثواب صد شھيد بدھند. درسنت من زند دروقت تباھی امت من

يعنی ھواھای مختلف . که ازپس وفات من شمارا ايام صبراست: فتگويد، که رسول عليه السالم گبن رويم وعروة 

ّرويده خدای عزو جل باشد بيابندگ درسنت من زند ، ثواب پنجاه ويکتن ، که گن وقت چنآ درهببينيد، وھرک : رسيدندپ. ّ

  .پنجاه تن ازشما: فت صلی هللا عليه وسلمگپنجاه تن ازايشان يا پنجاه تن ازما؟ رسول ! که يارسول هللا

ر از ده فرمان که شمار گی آيد، که ااشمارا زمانه ! ای ياران من: فتگوابوھريره روايت کند، که رسول عليه السالم 

ر ده فرمان که ايشان را فرموده اند، يکی گی آيد که ااردمان زمانه وبام. فرموده اند، يکی رادست بازداريد ھالک شويد

  .را بکنند، ازآتش برھند

ر ده بکند برموافقت بدعت کرده باشد ھالک گبازا. که ازين يک بکنند برموافقت سنت کرده باشد برھد: معنی آن باشد

  .شود

ريستنی که عايشه رضی هللا عنھا نيز گيست رگ که روزی رسول عليه السالم می:  هللا روايت کندةوحسن بصری رحم

  .ريان شدمگريستن شما گاز! يا رسول هللا: فتگريان کرد؟ گچه چيز ترا ! يا عايشه: فتگرسول . ريان شدگ
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که کسی ھالک خواھد شد،   دردين من زنند، چنانگدرآخرزمان قومی باشند، که چن:  فتگرسول عليه الصلوة والسالم 

 ازمسلمانی جزنام نصيب راوايشان درميان قومی مانده باشند، که آن قوم . ، تا ازھالک برھد در رسن استوارزندگچن

دازد گ دردين وسنت من زده باشند، درميان آن قومی مفسدان چنان باشند، که دلھايشان بگکه چنی وآن کسان. نيست

  .چنانک نمک درآب

که ايشان : فتگانی کنند؟ رسول عليه السالم گونه زندگانه چن زمآايشان در! يارسول هللا ):  رضی هللا عنھا(فتگ عايشه 

  .ن زمان چنان باشند، که کرم سرکه که درسرکهآدر

ايشان برادران وياران منند، يکمردرا ازايشان ھم چندان مزد باشد، که ھفتاد مرد بدری را، که ايشان درغزاة ! يا عايشه

  .بدر بامن بوده باشند

ّمن ازخدای عزوجل! ياعايشه من ولی : فتگحق تعالی  .  خواسته ام، تاآن دوست وکارسازايشان باشد ازپس وفات منّ

رنه من ازدنيا بيرون شدمی باسخت ترين گرنه آنستی، که خدای عزوجل ولی ايشان است، اگوا. ايشانم ازپس وفات تو

  .غمی

 درسنت من زده گبھشت درآرد، که چنکه حق تعالی بنده را در: فتگويد، که رسول عليه السالم گبن مسلم وعبدالملک  

 .باشد، وآن سنت مرا زنده کرده باشد

که ھيچ بنده نيست، که آن ! که برشماباد، که برراه سنت وجماعت باشيد: کند  وابی بن کعب رضی هللا عنه روايت می

ّبرسبيل سنت وجماعت باشد، وخدای عزوجل رايادکند، وآب ازچشمانش فرود آيد ازبيم خدای تعالی را  زآتش آنگ، ھرّ

ّبنسوزد، وھيچ بنده ای نيست که آن برراه سنت وجماعت باشد، وخدای عزوجل راياد کند، وازبيم خدای بلرزد، مثل آن  ّ

ناھان آن بنده گھای آن فرو ريزد، ھمچنين گھای آن خشک شده باشد، وباد بروی زند، برگچون درختی باشد که بر

  .طاعت اند که برسبيل سنت وجماعت باشد، فاضلتر ازطاعت بسيار، که نه برسنت وجماعت باشدفروريزد، و

رصواب گھرکه کارکند برموافقت سنت وجماعت ، ا: فتگکه رسول عليه السالم : فت رضی هللا عنهگبن عباس وعبدهللا 

ر گر صواب کند نپذيرد واگباشد، ار خطا کند بيامرزد، وھرکه کاری کند برخالف سنت وجماعت گکند ازوی بياموزد وا

  .خطا کند دردوزخ بود

ھرکه ازخانه بيرون آيد، تابابی ازعلم بياموزد، تابدان علم، : فتگوضحاک روايت کند، که رسول عليه الصلوة و السالم 

  .راه راست آرد، آن کردار چون عبادت چھل ساله باشده مراه را بگباطلی راسوی حق آرد، يا

: فتگوحق تعالی . ھرکه سنتی رازنده کند، چنانستی که ھمه مرمان رازنده کردستی: فتگهللا عليه وحسن بصری رحمة 

ًمن احيا ھا فکانما احياالناس جميعآ ْ َْ َ ََّ ََّ َ ََ ََ َ َ يرد گرا ازھالک برھاند، يا کودکی را ازراه بر يعنی کسی رابرشرف ھالک بيند، آن.ْ

  .سوی سنت وجماعت آرد، چنانستی که آنرا زنده کردستیه  شود، يامبتدعی را ازبدعت بگبزر بپرورد، تا

ر خدای گا! يا علی: فتگسوی يمن فرستاد وه بن ابی طالب را بالسالم مرعلی که رسول عليه : بن اسلم روايت کندوزيد 

ّعزوجل يک مردی   !را بردست توراه نمايد، بھترازان باشد، که ازمشرق تامغرب تراباشد وتعدق کنی ّ

را  ينه بھشت آنئھرکه بردست آن مردی مسلمان شود، ھرآ: فتگامر روايت کند که رسول عليه السالم بن عوعقبه 

  .روزی شود

که حق تعالی ، ازصاحب بدعت ھيچ کردار : فتگبن مسعود رضی هللا عنه روايت کند، رسول عليه السالم وعبدهللا 

  .ن بدعت دست باز نداردآنپذيرد، تااز

ُان الذين فر قوا دينھم وکانو : که جبرئيل عليه السالم اين آيت را قوله تعالی: عنه روايت کندبن مالک رضی هللا وانس  َُ َ ُ َ ِ ِ َِّ َ َ َّ َّ

ٍشيعا لست منھم فی شيئ َ ِ ِ ُِ َ ُ پس . مراھان ومبتدعان آمده است که ازدين وازراه سنت وجماعت جداشدندگاين آيت درشان . َ
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که صاحب ھوا وبدعت اند، که ايشان راتوبه ی کاری توبه باشد، جزآن کسانناه گبرھر! يا عايشه: فتگرسول عليه السالم 

  .نباشد، ومن ازايشان بيزارم

پس بدعت پيش . اما دردنيا بروی بسته بود. دربنی اسرائيل جوانی بود، علم آموخته بود بسيار: ويدگ وخالد بن بقی 

شبی باخود انديشه . يافت ر شد، وعمر درازگسبب توانرا اجابت کردند وبدان  بداعت ميخواند، آنه را ب رفت ومردمانگ

من توبه کردم و : فتگپس . بدعت بردمه چندين ھزار مسلمان را ازراه راست ب. که اين چه بود که من کردم: کرد

ردن خودرا سوراخ کرد گپس . ريستگ کرد وشب وروز می رفت وتضرع وزاری میگشت ودرعبادة جھد کردن گباز

 مرا ۀين جا نروم تاحق تعالی توب ااز: فتگند وخودرا برستون بست ازستونھای مسجد وگو افردن خگوزنجيری در

ر اين گان مرا، اگوی مر آن راه زننده بندگبه  پيغمبر آن زمان وحی آمد، که ب .رنه ھمچنين باشم تابميرمگاجابت نکند، وا

ندی، وايشان بمردند گبدعت وضاللت اندرافه  برا که ازراه بردی، و انگذشتمی، وليکن اين بندگناه من وتوبودی درگ

دوزخ فرستادم، ناچار ترا براثر ايشان بايد رفت به دوزخ وترا توبه نيست، وازرحمت نصيب ه را ب ومن مرايشان

  .نيست

ھرکه بدعتی دردين آشکار کند، غل وغش دردل آن پديد آيد برمسلمانان وامان وشفقت ازدل آن : فتگبن سعيد وعتبه  

  .  شودبيرون

  .  بزه نباشدءکه ھرکه اھل بدعت را غيبت کند، آن غيبت نباشد، يعنی آرا: ويدگوحسن بصری رحمة هللا عليه 

  

  

  


