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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  نومبر٠۶

 ۀترجم
ُالسواد االعظم َّ- ٩  

  

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

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

  

  چھاردھمألۀمس

که رسول صلی هللا : زيرانکه درخبراست. را منفعت است انگ ايشان، مردۀصدقه ان وبگکه بدانی که دعای زند: آنست

. ريان شدندگريان شد، ياران نيزگستاد ويوری باگسرورستان مکه بيرون آمدند، وبرگه عليه وسلم با جمعی ازصحابه ب

ِوال تسئل عن اصحاب الجحيم: فتگای کاشکی که بدانمی که حالت چيست؟ جبرئيل آمد و! فتگپس  َِ ْ َ َُ ْ َْ َ رسول عليله . َ

وشمابرای مسلمانان . مادروپدررا دعامکن ومخواه: فتندگمرانھی کردند و: فتگالصلواة والسالم روی بازپس کرد و

ّوازخدای عزول بخواھيد. عاکنيدد ّ.  

عجب داشت . چون بازآمد اثررحمت ديد . ٔورناله عذاب می آمدگاز. ذشتگورستان بگه روزی عيسی عليه السالم ب

  .سخن آورده تاآن مرده را باوی ب: ازحق تعالی درخواست

  .رحمت بدل شده اب بحال عذ .مراانبازيست که به دعا وصدقه مراياد کرد: فتگ. پرسيد ازحال عذاب ورحمت

ن تکبير نصيب من  آاز: فتگفالن رباط رسيد و ازبھردوستان خودتکبيری ه مرادوستی است ب: رآنستگواندرروايت دي

  .چندان رسيد که عذاب برداشتند، ورحمت فرستادند

يارسول : فتندگ! را ھديه فرستيد انگکه مرد: فتگکه رسول عليه الصلواة والسالم : ابوھريره رضی هللا عنه روايت کند

  .انگفت دعاوصدقه برای مردگونه فرستيم؟ گچ! هللا 

يرند در روزی ايشان نقص گکه چون فرزند آدم دعاوصدقه ازمادران وپدران باز: ويدگشيخ حسن بصری رضی هللا عنه 

  .وبرکت برخيزد ازايشان. پديدآيد

و صدقه ! ازپس وفات ايشان ازبھرايشان دعاکنيدبامادران وپدران نيکو کارباشيد و: فتگ رسول صلی هللا عليه وسلم 

وام باشد، باوی حج يا نمازيا روزه  ر مرده راگکه ا( نه بينی که اندرشريعت روا باشد! وبرده آزاد کنيد! وحج کنيد! دھيد

 .يا آنچه بدين ماند، که ازپس وفات آن بدھند روا باشد ومرده را منفعت کند)  باشد
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چون کسی به نيت مرده صدقه دھد، : فتگنه روايت کند ازرسول صلی هللا عليه وسلم که  وانس بن مالک رضی هللا ع

  .دست ھرفرشته نوریه ورآن مرده برد، باھفتاد ھزارفرشته، بگسره جبرئيل را ازحق تعالی فرمان رسد، تاآن صدقه ب

وحق تعالی . ورآن بنده روشن شودگو. يا دوست خدای اين ھديه فالن بن فالن است! السالم عليکم: ويندگ وسالم کنند و

  .رداندگرا روا  ن پوشاند، وھزار حاجت آنآرداند وھزار حله درگوھزار حورجفت آن . آن بنده را ھزار شھرستان دھد

دعای ه ب را ر ازپشت آن فرزندی آيد، که آنگحق تعالی اين بنده را عذاب نکند، تام ناه کند،گکه چون بنده : درخبراست

ذرد وبروی گور آن بگرا دعا کند، مسلمانی بر رفرزندش نماند که آنگا. ناه ويرا بيامرزدگ تعالی آن حق. خيرياد کند

نشان : ويدگان گوری ويران شود وبرزمين پست شود، حقت تعالی با فرشتگوچون . را بيامرزد حق تعالی آن. دعاکند

  .بيامرزيدم را بنده من ازدنيا بيرون شد اکنون من بروی رحمت کردم ، آن

اين مرد که : ويندگر گان بايک ديگان را دعا نکند، مردگذرد، وآن مردگورستان بگکه ھرکه بر:  ودرخبراست

  .دعای ايشان ھستيمه چرابرما دعانکرد؟ که محتاج ب: ويندگذشت مسلمان بود؟ بعضی گبرما

 بصره بماند و در ان يافت ومادر اوبصره رسيدند پسرفرمه رفت، چون ب مرداھل سنت بامادرخود به حج می: ويندگ و

اينجا : فتگورستان رسيد گه چون ب. شھرآمده کرد صالح مردی شبی ازروستا به نيت نمازآدينه برخاست وب شوھر

  . کنم تاسپيده بدمدگساعتی درن

تندی مدندی وحلقه حلقه نشسآورھا برگورستان ازگديد که اھل . اريد ودرخواب شدزگت نمازعستاد ودورکيوشه باگبر

ی ديد که می آوردند ئھا وشه نشسته ساعتی بود طبقگجوانی ديد با جامه ھای خلقان غمناک بر. کنندی وحديث می

! ينیگاندوه ! يابرنا: فتمگمن . ور خود فرو رفتند، وبدان برنا ھيچ نرسيدگه رفتند وبگن طبقھا برآسرپوشيده، وھريکی از

شبھای آدينه برطبقھا نھند  را آن. ان ودای ايشانگبقھا صدقه ھا بود اززندآن ط: فتگبرنا . ن طبقھا نصيب توندادندآواز

 ممن اينجا فرمان يافت. رفتم يرند وشاد شوند ومن غريبم وبامادر به حج میگايشان آن ھديه ھا راب. وبرايشان آرند

  .ين نباشمگومادرمن شوھرکرد ومرافراموش کرد، من چرا اندوھ

ن حال خبرداد آرا از  آن آمد ومادرآنۀدرخانه ر صالح بگروزدي. کجاست؟ نشان داد مادرت ۀکه خان:  صالح پرسيد

ر ھمانجا گشب آدينه دي. صالح چنان کرد! ريست وھزاردرم به صالح داد، که ازبھرفرزندم صدقه کنگومادرش بسيارب

جزاک هللا ! ياصالح: ويدگ خواب بخفت ھمان حال بازديد، وآن جوان راديد باجامه ھای نيکو وشادمان بيامدی ومیه ب

ر گدي روزآدينه را دانند، يک مرغان ھوا: فتگکه شما آدينه رادانيد؟ جوان . ن پرسيدمآاز. من رسيده که آن ھديه ب. ٌخيرا

  ! سالم، سالم: ويندگرا

ور گ ۀنوری راديد که ھم: ذشتگوری بگکه عيسی عليه الصلواة والسالم بر:  ابن عباس رضی هللا عنه روايت کند

فرمان خدای ه وی بگسخن ! ورگياصاحب : فتگعيسی عليه الصلواة والسالم . رفته بود، وبوی خوش ھمی آمدگرا

ّعزوجل اين ازرحمت خداست : فتگاين نورتو ازکجاست؟ : فتگعيسی ! ویگسخن ! که يا پيغمبرخدای: ازباال نداآمد. ّ

ّعزوجل وازدعا وصدق که ازفرزندان شما : فت صلواة عليهگعيسی . دکنن  فرزندان نيک من است که ازبھر من میۀّ

  .کنيم که شما به نبوت ما به فرزندان نيک چنان فخرمی! يا روح هللا: فتگ؟ .رامنفعت رسد درخاک

بدان خوان نورصدقات وثواب : ان آسمان بفرستډگدست فرشته چون شب آدينه شود، حق تعالی خوانی ازنورب: فتگپس 

  .ورمن رسيد، اين رحمت ونورازآنستگه ن ب آبعضی از. انگمرده وخيرات وااعمال ايشان باشد ب

فرزند نيک ازپس وفات مادوست ! يا روح هللا: فتگان خويش؟ پس آن مرده گچون رحيم است خداوند بربند: فتگعيسی 

  .ن کردار، که ما پيش فرستاديمآتراز
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ان گزنده را ب انگاوند که خشنود کند مردچون کريم ورحيم است خد. ِّتبارک ربی: فتگعيسی عليه الصلوة والسالم 

  .تا ھمه راجمع کند در دارالسالم. انگمرده ان را بگوزند

اين مقداربس باشد . را نفع نکند آن ھوادار ومبتدع ومعتزلی وملعون باشد انگمنان، مردؤ مۀدعا وصدق: ويدگپس ھرکه 

  خردمندار

 

 


