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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

  ٢٠١٨ جنوری ٠١

 ۀترجم
ُالسواد االعظم َّ- ٣٢  

  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

حق تعالی ھزار حور  ھرکه موی لب پست دارد،: فتگوابوذرغفاری رضی هللا عنه روايت کند، که رسول عليه السالم 

را زيادت کند، ودر روزی آن  وحق تعالی عمرآن. که ازمادر زادستی ناھان بيرون آيد، چنانگواز . رداندگراجفت آن 

  .برکت کند

ّھرکه موی لب راپست کند، ازبھر خدای عزوجل: فتگورسول عليه السالم  حق تعالی فرمان دھد، تاچھار ھزارنيکی . ّ

فا رداند، وچھار ھزار شگنام آن بلند ه وچھارھزار درجه دربھشت ب. رداندگدر ديوانش بنويسند، وچھار ھزاربدی محو 

  .درتن آن درآورند، وچھار ھزار بيماری وعلت ازتن آن بيرون کنند

خنک مرآن کس را که موی لب پست دارد، بعدد ھرموی که ازوی بيفتد، : فتگکه رسول عليه السالم :  واندرخبراست

  .رداند، روز قيامتگحق تعالی نوری 

را ثواب  آن ھرموی مر عدده حق تعالی ب ند،رداگھرکه موی لب را پست : فتگواندرخبراست که رسول عليه السالم 

ير، گکارازسر! که ای بنده خدای: وفرشته ای منادی دھد. را شھرستانی بدھد دربھشت عدد ھرموی آنه ب شھيد دھد، و

  .ناھان تراآمرزيدگکه حق تعالی 

 وی لب را پست میازمھاجران که م را ديد یدذشت مرگانس بن مالک روايت کند، که رسول عليه السالم برجماعت ب

عدد ھرموی ه ھيچ مسلمانی نباشد، که موی لب پست کند، که حق تعالی فرمان دھد، تاب: فتگرسول عليه السالم . داشت

وحق . نامش برآرنده که ازوی بيفتد، ھزار نيکی درنامه اش بنويسند وھزار بدی پاک کنند، وھزار درجه دربھشت ب

  .ناھانش آمرزيده شودگنامش بنويسند، وھر سال ه جی وعمره ای بعدد ھرموی، حه ب تا: تعالی فرمان دھد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ھرکه موی لب را پست کند، ازاھل بھشت است، :  فتگ وابوھريره رضی هللا عنه روايت کند، که رسول عليه السالم 

قيامت را که موی لب پاکيزه دارند، که روز کسان آن پس خنک مر. زيرانکه موی لب پاکيزه داشتن اززينت مسلمانيست

  .ھر موی برصراط نورباشده ب

ھرکه موی لب پست دارد وبدان تواضع خواھد وتمامت : فتگ وابوموسی االشعری روايت کند که رسول عليه السالم 

. عدد ھرموی که درتن اوست،  ثواب پيغمبر نويسندشه وفرمان دھد، تاب. ناھانگرداند ازگرا پاک  سنت حق تعالی آن

دوم نورقيامت وبرصراط ھمچون . را دونورعطا کند يکی نور اسالم دردنيا رکت کند، وآنوحق تعالی درمعيشت آن ب

ورازوی بردارد، گيزاند، وعذاب گورسفيد برانگرا از وھرکه موی لب را پست دارد، حق تعالی روی آن. ذردگبرق ب

 لب ازبرای  خدای پست نکند وموی. رداندگرا روا  را مستجاب کند، وحاجت آن ودعای آن. اه داردگوازاھوال قيامت ن

  .ارگمن پرھيزؤر مگم

جای نيارد وموی لب ه ب ھرکه سنت مرا: فتگوعبدهللا بن عباس رضی هللا عنھما روايت کند، که رسول عليه السالم 

عوض ھرموی ه تابرتن آن ب ن حال بميرد، خدای بفرمايد، آر درگوا. رداندگ را دراز دراز دارد، حق تعالی پشيمانی آن

عدد ه کنند وبنويسند ب خورند، واستخوان اوميش را می وشت وپوست آنگو. زند تاقيامت را زخم می آن ماری مر

نظر ه وحق تعالی ب. ودعای آن مستجاب نشود، ورحمت بروی فرود نيايد. ناه کبيرهگی که برتن اوست، ھزار ئھرمو

ّنزديک خدای عزوجل به نند، وبرا پليد وملعون خوا ان آنگوفرشت رد،گرحمت به وی نن  جھودان وترسايان ۀمنزله ّ

ور برخيزد، درپيشانی آن نوشته باشد، که اين بنده نوميد است ازرحمت گوچون از. ربميرد، عاصی بميردگوا. باشد

ّخدای عزوجل وھرکه موی لب دراز . کنند وحرامست بروی شفاعت رسول عليه السالم ن لعنت می آان برگوفرشت. ّ

وجان کندن آن سخت باشد، ونيزاھوال قيامت  ومنکر ونکير بروی خشمناک شود،. ردد وتاريکگ گوربروی تنگ دارد،

  .ر توبه کندگرداند مگبروی دشوار 

را ھيچ  آن ھرکه موی لب دارز دارد، ازشفاعت من ھيچ اميد ندارد،  وازحوض کوثر مر: فتگورسول عليه السالم 

  .نصيب نيست

ھرک موی لب وپيشانی وقفا پست ندارد ازبھر : فتگ عنه روايت کند، که رسول عليه السالم وانس بن مالک رضی هللا

. کشند، وحشر آن با مخنثان بود سوی دوزخ میه را ب مارد، تاآنگزينت وآرايش، روزقيامت ھفتاد ھزار فرشته بروی 

  . اورا بپذيردۀوھرکه توبه کند، خدای تعالی توب

منی ؤويا مگھر موی که برتن وی باشد، ه ه موی لب دراز دارد، چندان بزه کار باشد که بھرک: فتگورسول عليه السالم 

 با مادر خود زناکند ، هعدد ھرموی درديوان اوھفتاد زنا نويسند، که بامادرخود کرده باشد، وھرکه ب کشته باشد، و را

  .ری کندگدي ن باشد، که ھفتاد بار باآصعبتر از

رکه موی لب دراز دارد، وبرھمان حال بميرد، در روز قيامت ببايد ھرموی آن چون نيزه ھ: فتگورسول عليه السالم 

ّشته باشد، نتواند که خدای عزوجل راسجده کندگ ّ.  

که موی لب وپيشانی و قفا فروھشتن ازبھر زينت، افعال لوط است، وھرکه : ويدگوعلی بن ابی طالب کرم هللا وجھه 

  .رددگر توبه کند وبازگوآخرت، مچنان کند، آن ملعون است دردنيا 

که چون ! موی لب راست کن! يا اباھريره: فتگکه رسول صلی هللا عليه وسلم  وابوھريره رضی هللا عنه روايت کند ،

. نزديک آن نرونده ر موی لب دزار دارد، بگنزديک آن روند، واه ان بگبنده موی لب راست کند چون قرآن خواند فرشت

  .که شيطان برناخن دراز نشيند! چيده دارناخن ! ويا اباھريره
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ونه وحی آيد گچ: فتگرسول . ومجاھد روايت کند، که چون چند روز وحی نيامد، رسول عليه السالم با ياران بناليد

چون طعام خوريد، دندان : فتگپس رسول عليه السالم ! يريدگ کنيد وناخن نمی سوی من؟ که شما موی لب راست نمی

  .من ، چيزی طعام باشدؤھيچ چيز فرشته رابدتر ازآن نباشد، که درميان دندان مراخالل کنيد، که 

يد ودندانھا ئنزديک من می آه چيست که شما ب: فتگوعبدهللا بن عباس رضی هللا عنه روايت کند، که رسول عليه السالم 

  ؟.زرد ومسواک ناکرده، وناخن ناچيده، وموی لب باز ناکرده

  

 

  


