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  ّعبدالحی حبيبی: به اھتمام
  گدرويش ورد: فرستنده

  ٢٠١٧  دسمبر٢١

 ۀترجم
ُالسواد االعظم َّ- ٢٨  

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

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

  

  قسمت دوم - پنجاه وھفتمألۀمس

ای ورسول آن داھل بدعت راازبھر آن، اھل ھوا خوانند که ايشان را دردوزخ درآرند، که ايشان برخ: ويدگوشعبی 

  .فته اندگوکتاب خدای دروغ 

ھرکه خالف کند سنت مرا وجماعت را، چنان باشد : فتگکه رسول عليه السالم :  کند ازپدرخويشواياس بن سلمه روايت

  .که ازھنر مسلمانی ومسلمانان جدا شود، وچنان باشد که ازمسلمانی جداشود، آن ھمچو جاھالن مرده باشد

د که آنکس بناء بدعت وضاللت ردانيده، بدانيگکه ھرکرا ديد که ازاھل سنت وجماعت ، روی : ويدگبن عبدالعزيز وعمر 

  .کارد، آن بنای ايشان ويران کنيد وتخم ايشان برکنيد می نھد و تخم ھوا وبدعت می

ھرکه صاحب بدعت را خوار دارد، حق : فتگبن عمر رضی هللا عنھما روايت کند، که رسول عليه السالم  وعبدهللا 

ھرکه صاحب بدعت را سالم کند، يا در روی آن بخندد، نام آن برارد، وه صد درجه دربھشت ب تعالی فرمان دھد، تا

ّنچه خدای عزوجل به محمد عليه الصلوة والسالم فرستاده استآينه استخفاف کرده باشد برئھرآ ّ.  

ھرکه نزديک صاحب بدعت رود، بدان آن خواھد : فتگ ومعاذبن جبل رضی هللا عنه روايت کند، که رسول عليه السالم 

  .د، وی ياری کرده باشد بويان کردن مسلمانیردانگ گرا بزر تا آن

ند، گبامبتدع منشينيد، که آن دردل شما ھمان اف: فتگ وحسن بصری رضی هللا عنه روايت کند، که رسول عليه السالم 

  .نده استگکه شيطان در دل آن اف

ی مبتدعی دارد، وسخن آن آن مرد برفت سو. را جواب نداد نزديک سعيد ابن جبير آمد وازوی آيت پرسيد، آنه ومردی ب

ّينه آن ازعصمت خدای عزوجل بيرون آمدئبطوع ورغبت بشنود، ھرآ ّ.  

ّکه ھرکه ازپس جنازه مبتدع برود، درخشم خدای عزوجل بود، تاباز: وروايت کند سفيان عيينه   .رددگّ

  . ويران کرده باشدينه مسلمانی مسلمانان رائ مبتدع حاضر شود، ھرآۀجنازه ھرکه ب: ويدگبن المبارک وعبدهللا 
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. که ھرساعت لعنت فرود آيد برايشان وبرھمنشينی ايشان. بپرھيزيد ازھمنشينی کردن اھل بدعت: ويدگفضيل بن عياض 

ُمن تشبه بقوم فھو منھم: فتگزانکه رسول  عليه السالم . زيرانکه خودرا  مانند کرده باشد باايشان ُْ ِ َ َ ٍَ ِ َ َّ َ َ َ.  

خيروشر من آفريدم، وخنک : فتگفت، حق تعالی گھما روايت کند، که رسول عليه السالم بن عباس رضی هللا عنوعبدهللا 

  .کس که بردست وی شر تقدری کردم ن آوويل بر. کس راکه بردست وی خير تقدير کردم آن مر

. تتقدير نيکی وبدی ازخدای نيس: ويندگھرامتی رامغان بود، ومغان امت من کسانی اند که : فتگرسول عليه اسالم 

  . ايشان حاضر مشويدۀجنازه ، وچون بميرند ب .را مپرسيد چون بيمارشوند، ايشان

که چون روزقيامت شود، حق تعالی فرمان دھد : فتگويد رضی هللا عنھما، که رسول عليه السالم گبن عباس  عبدهللا  

 ايشان زرد وسياه شده ، وچشمھای کجا اند آن خصمان من قدريان؟ پس برپای خيزند، رويھای:  ويدگفرشته را، تانداکند 

! وهللا : ويندگپس ايشان . را بدين صفت بيند کراھت آيدش وھرکه ايشان. شته، آب ازدھان ايشان روان شدهگايشان سبز 

بن عباس رضی هللا عنھما اين وبت را سجده نکرديم؟ پس عبدهللا  گکه مابدون تو، آفتاب وماه نپرستيديم وسن! ای خدای 

َيوم يبعثھم جميعا فيحلفون له ک: دآيت برخوان ُ َُ َ ُ ِ َِ َ َ ََ ً ُ ْ ُما يحلفون لکمَ َ َ ُ ِ ْ   .که ايشان قدريانند: فتگبن عباس رضی هللا عنھما وعبدهللا . َ

خدای ه که سرانجامست که درامت من قومی باشند که کافر شود ب: فتگويد، که رسول عليه السالم گيج ورافع بن خد

ّعزوجل وب ويند، خيرازخدای گايشان : فتگبه چه کافرشوند؟ ! يا رسول هللا : ال کردمؤس: فتگافع ور. قرآن ونداننده ّ

ّخدای عزوجل وبه خوانند، وب فتار  نيزقرآن میگپس بدين . است، وشر از ابليس شوند ازپس ايمان  قرآن کافر میه ّ

رداند، گرداند وکپی وخوک گرا مسخ  پس حق تعالی ايشان. زيرانکه امت من از ايشان بينند، آنچه ازدشمنان. ومعرفت

  .وکم کس ازايشان خالص يابد

ريان گ ياران ۀکه  ھم ريست، چنانگپس رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ب. منان را آن روز شادی کم بود وغم بسيارؤوم

 بنی اسرائيل زيرانکه . ازبھرامت خويش: فتگريستن ازجھت چيست؟ رسول هللا  گاين ! يارسول هللا : فتندگپس . شدند

ّکه ھالک شدند ، بدان سبب شدند، که تقدير نيکی وبدی از خدای عزوجل نديدند ايمان ! يارسول هللا : فتندگپس ياران . ّ

ّخدای عزوجل که آن يکی است، وبه روی بگايمان آنست که ب: فت گچيست؟  روی به بھشت ودوزخ وبدانی که خدای گّ

 آفريد، ودوزخ را آفريد، واز پس آفرينش بھشت ودوزخ، خلق آفريد ازبھر بھشت که خلق ن آتعالی بھشت بيافريد پيش از

  .واين ھردو ازفضل وعدل بود. ردانيدگرا که خواست اھل دوزخ  ردانيد، وآنگرا که خواست اھل بھشت  وآن. ودوزخ

ّويد درقول خدای عزوجلگوسعيد بن جبير  َوال تلقوا بايديکم الی التھلکه: ّ ُ َّ َُ َ ُِ ِ ْ ِ ُ ْ َ با اصحاب  بدعت وھوا منشينيد، که در : فتگ. َ

  ! معصيت افتيد وھالک شويد

ّرداند، خدای عزوجل آنگھرکه روی ازمبتدع ب: فتگويد، که رسول عليه السالم گبن عمر رضی هللا عنھما وعبدا هللا  را  ّ

  .درجه دھدرادر بھشت صد  برزند يا استخفاف کند، حق تعالی آنگوھرکه صاحب بدعت را بان. اه داردگفزع اکبر ن از

ھرکه نمازکند درپس مبتدع، آن نيز ھمچو او : فتگ.  هللا پرسيدند ازنماز کردن درپس مبتدعة وحسن بصری را رحم

  .باشد

که ازپس من مردمان بيرون آيند، که سنت مرا : فتگويد، که رسول عليه السالم گبن مسعود رضی هللا عنه  وعبدهللا 

  .ونمازھا ارا ازوقت تأخير کنند. بدعت هضايع کنند، وکارکنند ب

که مسلمانی در ابتداء غريب بود، وسرانجام ھم : فتگبن سعد الساعدين روايت کند، که رسول عليه السالم عيل اواسم

آنکسانی که : فتگ کيانند؟ بغري! يا رسول هللا : فتندگ. را خنک مرغريبان: فتگپس . که ابتداءبود غريب شود، چنان

  .ران تباه شوندگب خود ثبات کنند، چون ديبردين ومذھ
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. سنت بوده طاعت وکردار نيک آنست، که ب: فتگکند، که رسول عليه السالم  وحسن بصری رضی هللا عنه روايت می

وھرکه روی . سنت من کارکند، آن ازمنسته  بهوھرک. بدعت بوده سنت بود بھتر ازبسيار که به ک طاعت که بواند

  .ن ازمن نيسترداند، آگازسنت من ب

 خواند، وآن ھدی میه ی که خلق را باھرآن خواننده : فتگوابوھريره رضی هللا عنه روايت کند، که رسول عليه السالم 

سوی ه وھرآن  خواننده ای که خلق راب. که ازمزد ايشان کم شود را مزد باشد ھم چند ايشان، بی آن را اجابت کنند، آن

پس رسول اکرم عليه . بی آنکه ازبزه ايشان چيز کم شود. کنند، ويرا بزه ھم چن را  اجابت  خواند، وآن ضاللت می

َليحملوا اوزارھم کاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونھم بغير علم، االساء : الصلوة والسالم  اين آيت برخواند ََ َْ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َِ ُ ُُ َُ َّ ْ َْ َ َ ًَ ُ ْ

َمايزرون ِ َ َ.  

ھرکه سنت مرازنده دارد، بعده اوکند که من برانم، آن : فتگ، که رسول عليه الصلوة والسالم بن مالک روايت کندوانس 

  .شت منگيارمن باشد در بھشت چنين که اين دوان

ه فتند، ازما يک تن را بگرد آمدند وگکه جماعت : فتگبن حسان روايت کند، که حسن بصری رضی هللا عنه  وھشام 

يکتن آنجا شد وبپرسيد ازخوی . م بايد شد، تابرود وبپرسد ازخوی رسول  عليه السالمنزديک عياالن رسول عليه السال

اه خفتی وروزه داشتی، گکه رسول عليه السالم نمازکردی و: فتندگعياالن رسول عليه السالم . مھترعالم عليه السالم

  .افطار کردی وباعياالن مزاح کردی وبازی کردی ومعاشرت کردی

شايد وشب ھمه شب نمازکند، وروی گر روزه دارد کسی وھيچ نگکه ا:  عليه وسلم پرسيدمردی از رسول صلی هللا

 دارم ومی زارم ومی خسپم وروزه میگ پس من باری نماز می:  فټگرداند، چون باشد؟ رسول عليه السالم گازعياالن ب

که چرا : فتندگوياران  زمن نيستآن ا. رداند ازسنت منگھرکه روی . اينست سنت من. کنم شيايم وباعياالن صحبت میگ

زانکه ازاصحاب  بدعت بود، وسفيان ثوری رحمة هللا عليه : فتگجواب ندادی؟ وسربرنياوردی؟ ونظر نه کردی؟ سعيد 

  وشگھرکه : ويدگ

 

 

  


