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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  ّعبدالحی حبيبی: به اھتمام
  گدرويش ورد: فرستنده

  ٢٠١٧  نومبر٠٩

 ۀترجم
ُالسواد االعظم َّ- ١١  

  

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

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

  ھفدھممسألۀ

ّزيرانکه کتاب خدای عزوجل بدان ناطق . که ھرکه منکرشود، ھوادارومعتزلی باشد.آنست که نامه خواندن حق بيند ّ

َاقرآء کتآبک بنفسک اليوم عليک: است، قوله تعالی َ َ َ ََ َ َ ْ ِ ِ َِ َِ ٌ حسيباْ ِ ِفامامن اوتی کتابه بيمينه: فتگر گوجای دي. َ ِ ِ ِ َّ ِ َّّ ِ ُ َ ُ َ َ ر گوجای دي. َ

َکال ان کتاب الفجار: فتگ َُ َ ِ َِّ َّ ِوکل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له يوم القيمة کتابا يلقيه : فتگر گوجای دي..... َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ٌَ َ َ ََ َ ْ ُ َُ ُ ُ َِ ْ َ َُ ُ َُ ُْ ِ َّ

ٌمنشورا ُ ِوامامن اوتی کتابه وراء ظھره: فتگرگ ديوجای. َ ِ َّ ِِ َ َ َ ََ َُ َ ُ َ َ َ.  

رد، حج بيند، وغزا بيند، وصدقه وزکوة بيند، که گٔروزقيامت، بنده درنامه خود ن: فت عليه الصلوة والسالمگ ورسول 

فتی گ وليکن می! ایفتی، اين طاعتھا نکرده گکه راست : نداآيد. ٔاين نامه من نيست! بارخدايا: ويدگ. نکرده باشد دردنيا

پس بدان نيت نيکو که بکردی، ما اينھا .! رمال بودی، حج کردی، وغزا کردی، وصدقه دادیگومی انديشيدی، که ا

  . توثبت کرديم وآن نيت ترا ازتوقبول کرديمۀدرنام

 اين اعمال خيرمن !بارخدايا: ويدگ.  اعمال خود نيکی بسيار بيند که نکرده باشدۀکه روزقيامت، بنده درنام: ودرخبراست

 را درنامه تو تا آن نيکی ھای ايشان: مافرموديم. مرمان تراغيبت کرده اند وتوندانستی! که ای بنده: فرمان آيد! نکرده ام

يرات بسيارکرده ام ّيارب من دردنيا طاعت وخ: ويدگ. بيندمه دردست دھند وھيچ کردار نيکو نرا نا ریگودي. نوشتند

 را غيبت می که طاعات وخيرات ترابه آن کسان داديم ، که تودردنيا ايشان:  تعالی فرمان رسدازحق. بينمودرين نامه ن

  !کردی

َّالاله اال هللا محمد رسول هللا اين : ويد دردينا بصدق که گھرکه ب: فتگورسول هللا عليه الصلوة والسالم  ّ ّ ِ  وی ۀفتار درنامگَِ

  .يردگفته باشد قرارگد که اين کلمه ناھان ازنامه وی پاک کنند، تاآنجا رسگدرآرند و

  .اين مقدار بس باشد عاقل را. ھرکه اين رامنکر شود کافرشود. واندرين باب آيات واخبار بسيار آمده است

  

   ھژدھممسألۀ
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ّکتاب خدای عزوجل بدين ناطق است: زيرانکه. بيند ھوادارباشدوھرکه حق ن. ر روزقيامت حق بيندکه شما: آنست قوله . ّ

ِّمالک يوم الدين: تعالی ِ ْ َ ِ ِ   .پادشاه روزقيامت، ای روز شمار: َ

َاليغادر صغيرة وال کبيرة اال احصاھا: فتگرگجای دي َ َ َ َْ َ َّ ِ ِ ٌِ ٌِ َ َ َ ُ حاللھا راحساب وحرامھارا : فت عليه الصلوة والسالمگورسول . َُ

  .عذاب باشد

َمن نوقش الحساب عذب: فتگرگودرخبردي َ َ َِّ ُ ِ ْ َ ُ   .را درحساب کشيدند عذابش کردنده ھرک: َ

مردی ازدرخرماستان .  ورسول عليه الصلوة والسالم وقتی ازغزائی آمده بود ودرخرماستان فرود آمده واستراحت کرده 

من صاحب اين : فتگتوکيستی؟ : فتگرسول عليه الصلوة والسالم ! المستغاث يارسول هللا: فتگدرآمد فرياد کنان می 

  .فت مرده امگ يا زنده؟ یامرده : فتگيه الصلوة والسالم رسول عل. خرماستانم

بيست وھفت سالست تامرده ام ودراين مدت مرا : فتگاھست که مرده ای؟ گچند : فتگرسول عليه الصلوة والسالم 

که : فرمان آمد. زيرانکه چون بمردم مرا درپيش عرش برپای کردند: فتگچرا؟ : فت گ.  نيستئیيکساعت ازعذاب رھا

! بارخدايا: فتمگ! فرمان آمد که حساب آن يک درخت خرما بده. طاقت ندارم! بارخدايا: فتمگ!  آن خرماستان بدهشمار

  .اکنون بيست وھفت سالست تا درحساب آن يک خرمايم! که حساب يک خرما بده: فرمان آمد. طاقت ندارم وزاری کردم

  .مقداربس بود خردمندرااين . پس بدين آيات واخبار درست شد، که شمارقيامت حق است

  

   نوزدھممسألۀ

زيرانکه ترازو حق است ھم بکتاب خدای تعالی وھم . که ترازو حق بيند وھرکه حق نبيند ھوادارباشد: آنست

  ).صلی هللا عليه وسلم(باخباررسول

َّفامآ مڼ ثقلت موازينه فھو فی عيشة رآضيه، واما من خفت: اما کتاب َ ْ َ َ َ ََ ُ َ َ ََ َّ ِ ِ ِ ََّّ ٍ َ ُ َُ َِ ْ ِ موازينه فامه ھاويهُ َ ُ ُُّ ُ َ ُ ِ َ.  

 نيکی ۀرپلگا. را برکشند نزديک ترازو آورند وکردار آنه بنده را ب: فتگکه رسول عليه الصلوة والسالم : واما خبرآنست

ًاال ان فالن سعد سعادة اليشقی بعده ابدا: ران آيد، جبرئيل ندا کندگ َ َ َ َ ََ َُ ٌ ّ  فالن نيک بخت که فالن ابن! اه باشيدگبدانيد وآ: ويدگ. ِ

که فالن ابن فالن بدبخت شد، که : ران آيد، جبرئيل نداکندگوھرکه ترازوی آن به بدی . ز بدبخت نخواھد شدگشد، که ھر

  .زنيک بخت نخواھد شدگھر

فرمان آمد . خواھم که ترازوی قيامت راببينم می! بارخدايا: فتگد عليه السالم روزی سربرآورد وووکه دا: درخبراست

  .ھرپله چندان بود که ازمشرق تامغرب. پس ترازوی قيامت رابدان نمودند. بيرون آمد! حرا بيرون آیکه به ص

ھرکه نيم خرما ازبھر خدای تعالی : فتگآن پله راکه تواند پرکردن؟ رسول عليه الصلوة والسالم ! يارسول هللا) فتندگ(

وروز . رداندگکه کوه احد  ٔزانه قدرت بپرورد چندان نباشد، حق تعالی آن نيم خرما را درخءبدھد، که دروی روی وريا

  .ران آيدگش  اقيامت درترازوی آن نھد تانيکی

  اين مقداربس بود عاقل را.  پس بدين داليل معلوم شد، که ترازو حق است

 

 


