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  ّعبدالحی حبيبی: به اھتمام
  گدرويش ورد: فرستنده

  ٢٠١٨ جنوری ٠۴

 ۀترجم
ُالسواد االعظم َّ- ٣٣  

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

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

 

  پنجاه ونھمألۀمس

اما بايد . ويد ، نمازش روا نباشدگوھرکه چنين . که ھرکه حجامت کند، طھارتش تباه نشود ونمازش روا بود: آنست 

بپرھيز، ازاول ماه ! که ياعلی: فتگلی مرتضی را دانست، که حجامت چه وقت بايد کردن؟ ورسول عليه السالم ع

ورسول عليه . رددگاما از شانزدھم ماه، تاآخرماه، ھرروز بيماری وعلت کم . رافزايدگتاپانزدھم، که ھرروز علت دي

 حجامت سود ندارد، مکر درھفدھم ماه، يا نوزدھم ماه، يا: فتگاين وصيت جبرئيل است عليه السالم، که آن : فتگالسالم 

واندرين سه روزعلت بيرون آيد وشفا وبرکت درتن . شود ر خون فاسد ازتن بيرون میگکه در روزھای  دي. بيست ويکم

  .بھترين داروھای شما حجامت است: فتگورسول عليه السالم . درآيد

  

   شصتمألۀمس

. که برامت من رنج رسدر مالزمت کنم، باشد گا: فتگزيرانکه رسول عليه السالم . که نماز تراويح سنت است: آنست

قنديلھا آراست ونماز تراويح ه آن مسجد ھا را ب. چون خالفت به عمر رضی هللا عنه رسيد. يکشب يا دوشب بيرون آمد

ر کسی  ھمه شب قرآن  خواند فاضلتر يانماز تراويح گکه ا: پرسيدند. اين کار عمر است: ويندگورافضيان . برپای کرد

ر کسی ھمه شب علم فقه وتفسير وحديث درس کند فاضلتر، گوپرسيدند که ا. يح بايد کردنفتند نماز تراوگبايد کردن؟ 

  .پس چون چنين باشد، ھرکه طعن کند، آن ھوادار وملعون باشد. نماز : فتندگيانماز تراويح؟ 

 شصت ھرکه شب اول ماه رمضان تراويح کند، چنانستی که: فتگ عباس رضی هللا عنه بنوازين جابود، که عبدهللا 

 .قيام بوده باشده ھزار سال مرخدای را عبادت کرده است، که روزھا بروزه وشب ب

کوشکی بناکنند، وآن کوشک را چھاردرباشد،  را که ھرکه تراويح کند، حق تعالی فرمان دھد که آن:  واندرخبراست

  .را باشد ھرکه يکشب تراويح کند، اين جمله آن. ر باشدگبرھردری ھزار کوشک دي
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ھر رکعتی ھزار نيکی درنامه اش بنويسد، وھزار بدی پاک کنند، ه که ھرکه نماز تروايح کند، ب: ر استگخبر ديواندر

  .نام اوبرآرنده وھزار درجه ب

حق تعالی فرمان دھد، تاھفتاد ھزار . که ھرکه مسجدی بنا کند: فتگ وابی بن کعب روايت کند، که رسول عليه السالم 

وھرک قنديل  درمسجد بياويزد، حق تعالی فرمان دھد ، . نام آن بناء کننده ھند، يا کوشک بفرشته ازبھر آن آمرزش خوا

 اعمال ۀھر قطره روغن ده نيکی  درنامه تاھفتاد ھزار فرشته ازبھر آن آمرزش خواھند، تاآڼ قنديل درآن مسجد باشد وب

نام آن کنند ه را بدھند وچھار ھزار حورب برآرند، ده بشارت مر آننام آن ه آن نويسند، وده بدی پاک کنند، وده درجه ب

  .ن پوشاندآوچھار ھزار حله در

وھرکه شب دوم . آن بوريا برجای باشد را آمرزش خواھند تا ند، ھفتاد ھزار فرشته مرآنگی افئوھرکه درمسجد بوريا

ه يسند، ودو ھزار بدی محو کنند ، دوھزار درجه بھر رکعتی دوھزار نيکی درديوان آن بنوه تراويح کند، فرمان آيد ، تاب

  .ر تاچه مايه باشدگم تروايح کند، ھم برين قياس، تاآخر ماه بنووھرکه شب س. نام آن برارند

  

   شصت ويکمألۀمس

را دعا منفعت نکند، آن معتزلی  انگويد مردگھرکه . را راحت انگانرا منفعت است وھم مردگدعا کردن ھم زند: آنست

ِالدعاء ھو العبادة: فتگکه رسول عليه السالم . باشدوملعون  َِ ََ َ ُ ُ ُالدعاء : ر است که گواندر خبردي. دعا کردن عبادست: فتگ. ُّ َ ُّ

ِمخ العبادة َِ َ ِّ ی ئدعا سود دارد بالئی راکه فرود آمده باشد ، وبال: فتگورسول عليه السالم . دعاکردن مغزعبادتست: فتگ. ُ

ّان خدای عزوجل به پيوسته دعاکردنگاين بند! رشما بادوب. راکه فرود نيامده باشد ّ.  

ّکه ھيچ مسلمانی نيست که دعاکند، وخدای عز وجل : فتگ وابوھريره رضی هللا عنه روايت کند، که رسول عليه السالم  ّ

 خواھد، يا دعا بزهه ر بگناه وی بدان کفارت کند،  مگيادرآخرت  را دردينا رساند، رداند، تا آنگرا اجابت ن دعای آن

  .رحم بريدن

نچه شما رابرھاند ازآتش  آرا راھنمونی کنم، بر شما: فتگوجابر رضی هللا عنه روايت کند، که رسول عليه السالم 

  .من استؤکه شب وروز دعا کنيد که دعا سالح م: فت گ! وی يا رسول هللا گفتند بگ. وفراخ کند روزی برشما

که حق تعالی  ازبرای بنده چيز بسيار آفريده : فتگه رسول عليه السالم وحسن بصری رضی هللا عنه روايت کند، ک

  .چون حق تعالی بدھد، آنچه خواھد. دارد، تابنده بخواھد است، اما بازمی

 شرم آيد ، که بنده دست بردارد ار خداوند شما کريم است وآن: فتگ وانس بن مالک روايت کند، که رسول عليه السالم 

  .رداندگرا تھی دست ونوميد   آنن چيز بخواھد، آاز

حاجت خواھند، حق تعالی ھر  و دعا بردارنده ر سی تن ازمسلمانان جمع آيند، ودست بگکه ا: وکعب  االحبار روايت کند

  .ر وبال  وبزه خواھند، وقطع رحمگرا اجابت کند م ينه حاجت ايشان را بردارد، ودعای ايشانئآ

اما بايد که دعا ازروی نياز واخالص باشد . آن دراجابت تقصير ندارد اری، تادعا کردن تقصير رواند پس بايد که در

ر دعا دراوقات معينه که محل اجابت دعاست کرده آيد بھتر وفاضلتر گوا. وازعجز تقصيرنکند، تا تير دعا برھدف آيد

  .اين مقدار بس بود خردمندرا . خواھد بود

  وهللا اعلم

  ظمتمت الرسالة الموسومة بالسواد اع

  بعون هللا العلی االکرم

 


