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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  ّعبدالحی حبيبی: به اھتمام
  گدرويش ورد: فرستنده

  ٢٠١٧  نومبر٠٨

 ۀترجم
ُالسواد االعظم َّ- ١٠  

  

  حکيم سمرقندی - اھيم بن زيدّابوالقاسم اسحاق بن محمد بن اسماعيل بن ابر: تأليف

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

  پانزدھمألۀمس

وھرکه شفاعت رسول رامنکرشود . که شفاعت رسول عليه الصلواة والسالم، مراھل کبائر راحق بيند ازامت: آنست

ّت عزوجل وھم درخبروشفاعت رسول عليه الصلواة والسالم درنص کتاب خدايس. معتزلی باشد ّ.  

َولسوف يعطيک ربک فترضی: اما کتاب َ َ َ َ َُّ ِ ُ َ َ کند رضی هللا  که ابوطلحه روايت می: وامادرخبراست. اين عطا شفاعتست. َ

را  برمن عرضه کنند روزقيامت اول آن را که ھرکه برمن صلوة فرستاد آن: فتگکه رسول عليه الصلوة والسالم : عنه

  .شفاعت کنم

 من بود، بيدارشدم، رسول عليه ۀکه شبی رسول عليه الصلوة والسالم به حجر: هللا عنھا روايت کندوعايشه رضی 

! امت من! امت من: فتگ سجده نھاد ومیه سرب. شد چون ازنمازفارغ. چون طلبيدم درنمازيافتم. نديدم الصلوة والسالم را

  .ريه آوردگريست که من را نيزبه گوچندانی ب

را ازخدای  اين امت کيانند؟ که بدين حال وبدين زاری، ايشان! يارسول هللا: فتمگيش را بکشيدم  دست درازکردم وردا

ّعزوجل می . امتی: ويمگ امتانی که ازپس چھارصد سال بيرون آيند، تادردنيا باشم می! يا عايشه: فتگخواھی؟  ّ

  !امتی! امتی: ويمگوروزقيامت نيز

ه ب اقرار کرده اند، ھمه را واھی داده اند وبه رسالت توگی گانگمرا به ي ن توھرکه ازامتا! يا حبيب من: پس فرمان آمد

  .شفاعت توبخشيدم وآمرزيدم

وقت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم مسلمان ه ب که چرا: کعب االحبار راپرسيدم: فت رضی هللا عنهگ وعبدهللا بن عباس 

امت : که را پدران ما پنھان کرده بودند وآن ية يافتم وآننکه درتورارزي: فتگوقت عمر مسلمان شدی؟ ه نشدی؟ که ب

ر راحساب باشد سب گروه ديگويک . روه بی حساب دربھشت شوندگيک . روھند که دربھشت شوندگمحمد سه 

  .را به بھشت فرستد شفاعت محمد عليه الصلوة والسالم ايشانه م صاحب کبيره باشند بوروه سگو. ودربھشت شوند

  .چنين يافتم ودرقرآن نيزچنين يافتم مسلمان شدم چون درتورية  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ِقوله تعالی فمنھم ظالم لنفسه ومنھم مقتصد ومنھم سابق بالخيرات ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ِ ِْ َْ ُ ُ َُ َْ ُ ْ َ باشم ) ھرکدام( روهگپس باک ندارم، ازين سه . َ

  .آخردربھشت شوم

ی ئھرپيغمبری رايک دعا: فتگ. نشفاعت من، مراھل کبائرراباشد ازامت م: فتگ ورسول صلی هللا عليه وسلم 

  .را عفو امت خواستم مستجاب بود، ومن آن دعای مستجاب خود

را درمردمان شفاعت  شفاعت من حاجت نيست، وايشانه اھل صالح وعافيت راب: فتگ ورسول عليه الصلوة والسالم 

  .باشد

  .وشفاعت من مراھل کبيره راست ازامت من

  .اين مقداربس بود خردمندرا. فاعت رسول عليه الصلوة والسالم نصيب نيسترا ش پس ھرکه منکرشود ازشفاعت، آن

  

   شانزدھمألۀمس

زيرانکه معراج رسول صلی هللا عليه وسلم . آنست که شب معراج، رسول عليه الصلوة والسالم به آسمان بردن حق بينی

َسبحان الذی اسری بعبده ليآل من المسجد الحرام الی ال مسجد االقصی الذی بارکنا : ُقوله تعالی. نص کتاب حق استه ب ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّْ َ ْ ِ ِ َِ َْ َْ َ َْ ْ َ ٌَ ِ ُ

ُحوله َ َ.  

َوالنجم اذا ھوی: فتگر گوجای دي ِ ِ َّ َثم دنا فتدلی فکان قاب قوسين اوادنی: فتگر گوجای دي. َ َ ِ َ ََ َ َ ََ ََ ّ َ َ َّ َ، فاوحی الی عبده ما اوحیُ ََ ِ ِ َِ َ .

ُمن آيات ربه الکبری: تآانجا که ْ ِ ِ ِِّ َ َ.  

وھرکه تا . را، تا بيت المقدس مقراند تھاکنند آي ھرچند بعضی تأويل می. را به آسمان بردند که آن:  واين ھمه آيات آنست

ويد من ندانم به آسمان گخواب ديد، يا ه ويد بگر گر تابيبت المقدس رامقرآيد واگوا. بيت المقدس را منکرشود کافرشود

  .شدن، آنکس مبتدع وھوادارباشد

که شب معراج که مرا به آسمان بردند، جبرئيل عليه : فتگوانس بن مالک روايت کند که رسول عليه الصلوة والسالم 

جبرئيل تازيانه . براق تندی کرد. خواستم که برنشينم! بنشين: فتگام نھاده، وگالسالم براق آورد، زين کرده، ول

که  ن مرغزار آاز: فتگ. دانم محمد مصطفی صلی هللا عليه وسلم می: فتگکه اين کيست؟ ! دانی نمی: فتگذاشت گفرو

ر من امشب بمانم، که برمن نشيند، من باوصال آن خو گا. ھمه باداغ مصطفی ر است،گمرا آوردی ششصد ھزاربراق دي

. تافردا فراق نبايد کشيد.  ذارم که برمن نشيندگمن خود ن. را ندارم اقت فراق آنر نشيند، من طگفردا که بربراق دي .کنم

رسول : فتگويد؟ جبرئيل آن حال با رسول عليه الصلوة والسالم گ براق چه می: رسول  عليه الصلوة والسالم پرسيد که 

  .که روز قيامت برتونشينم: کنم اتوعھد میبومربراق را، که گب: فتگ

وازآسمان دنيا تا آسمان . ست، تابيت المقدس مرکبش براق بود وازبيت المقدس تاآسمان دنيا معراج بودپس بربراق نش

وازآسمان دوم تاسدرة المنتھی مرکبش جبرئيل بود، واز سدرة المنتھی تان منظر اعلی مرکبش . دوم مرکبش جزوم بود

قاب ه ب وازعرش تا. عرش مرکبش عزت بود هکرسی مرکبش تاييد بود وازکرسی تابه وازمنظراعلی تاب. رفرف بود

رفرق گرسول راصلی هللا عليه وسلم بررسوالن دي. وھم چندان که ازمرکب تامرکب فرق بود. قوسين مرکبش قدرت بود

ردن چھل گمعراج آدم عليه الصلوة آن بود که تختی زرين بر. وھر پيغمبر رامعراج بود وھريکی رامرکبی بود. بود

ن فرشته کرديم، که ھم برآفتاب آومرکب ادريس بر. تاد، تاآدم رابران تخت نھادند، وبه بھشت بردنددنيا فرسه فرشته ب

ومرکب سليمان باد . مرکب ابراھيم منجنيق کرديم. ومرکب صالح ناقه کرديم. فينه کرديمسموکلست وھم مرکب نوح 

. ان کرديمگ الصلوة والسالم پرفرشتومرکب موسی عصا کرديم ومرکب عيسی عليه. ومرکب يونس ماھی کرديم. کرديم
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ومرکب مصطفی صلی هللا عليه وسلم براق کرديم، ومعراج کرديم، جزوم کرديم، رفرف کرديم ، جبرائيل کرديم، عزت 

  .کرديم، قدرت کرديم

يد، اول کسی که معراج رسول هللا صلی هللا عليه وسلم را مقرآمد ابوبکر صديق رضی هللا عنه بود وھرکه معراج رامقرآ

  .وھرکه معراج رامنکرآيد امامش ابوجھل بود. امامش ابوبکر صديق بود

  .امااين مقدار بس بود عاقل را. واندرمعراج آيات واخبار بسيارآمده است

  ادامه دارد

 

 


