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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  

  ّعبدالحی حبيبی: به اھتمام
  گدرويش ورد: فرستنده

  ٢٠١٧  نومبر١٣

 ۀترجم
ُالسواد االعظم َّ- ١٢  

  

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

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

  

  بيستمألۀمس

  .اخباره قرآن وھم به وصراط حق است ھم ب. بيند، آن ھوادارباشدصراط حق بيند، که ھرکه صراط حق نکه : آنست

ُوان منکم اال واردھا: قوله تعالی: قرآنه اما ب ِ َ َّ ِ ِ ُِ ِوان ربک لبالمرصاد: فتگر گديوجای . ْ ِْ ِ َ َ ََّ َّ  انگان باشند، که بندگيعنی فرشت. َ

ّفرمان خدای عزوجله ذرانند، بگرا برصراط ب ّ.  

 امت من برکرانه صراط را. چون  حشر کند خدای تعالی خاليق: فتگکه رسول عليه الصلوة والسالم : اما خبر آنست

وده ھزار سال راه .  راه، ده ھزارسال راه باال، وده ھزار ساله راه نشيبسی ھزار سال. ببينند بدان صعبی و بدان ھولی

  ؟.ذريمگونه برين صراط بگردند، که چگامت من متحير . ھموار، باريکتر ازموی وتيزتر ازشمشير

آنجا : ويندگذشتی؟ ايشان گونه گی پيش آمدی چئر درياگشما چون دردنيا بوديد، ا! ّکه ياامت محمد: پس فرمان آيد

. پس اھل مسجد و محلتی جمع شوند ازاھل مردوزن. رداندگمسجدھا راکشتی ايشان : حق تعالی فرمايد. ماراکشتی بودی

حق تعالی براست وچپ مسجدھا پرھا بروياند وآن مسجد ھا . ن مسجدھا نشانندآتااھل آن مسجدھا رادر: حق تعالی فرمايد

ان چشم برھم زنند، خودرا گتابند. جمله درآيند، آن مسجدھا بپرندچون خلق . نجندگرداند که ھمه درآنجا بگچنان فراخ 

  .دربھشت بينند

. صراط ھف پل است باريکتر ازموی وتيزترازشمشير، ھريکی ھزارساله راه: فتگ رسول صلی هللا عليه وسلم 

 .پرسندکه بنده برسد بازش دارند وب ھرپلیه ب. ھزارساله فرازوھزارساله راه نشيب وھزارساله راه ھموار

برپل اول ازايمان پرسند، برپل دوم ازنمازپرسند، برپل سيم اززکوة پرسند، برپل چھارم ازروزه پرسند، برپل پنجم 

  .ازحج، برپل ششم ازخيانت پرسند، برپل ھفتم ازحق مادروپدرپرسند
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چون برق وبعضی ذرند، بعضی گ قيامت که خلق برصراط بزورکه :  وعبدهللا ابن مسعود رضی هللا عنه  روايت کند

ٔوبرکرانه . خيزند چون باد، وبعضی چون مرغ تيزپر، وقومی چون سوارتيزرو، وبعضی دوان ، وبعضی می افتند ومی
 رحمت ۀوماليک. وخلق را می ربايند ودردوزخ می اندازند. ھای آتشينه ان عذاب ايستاده باشند بانيزگصراط فرشت

  ! ذرانگا سالمت بارخداي: سلم سلم! يارب: ويندگ ايستاده ومی

َشد السفينة فان البحر عميق واحمل الزاد فان السفر ! ياحذيفه: فتگروزی رسول صلی هللا عليه وسلم مرحذيفه يمان را َ ََ َ ََّ ََّّ َّ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ ْ َ َ

ْبعيد سبک کن، که عقبه بس ر با. که سفردوراست! که دريا ژرفست وتوشه بردار! کشتی عمراستوارکن! ياحذيفه: فتگ. َ

  . رکسی که سبک بار باشد، وکارباخالص کن که ناقد بصير استگم. يعنی برصراط نتواند رفت. لند استب

رسول هللا عليه الصلوة .  نزديک رسول صلی هللا عليه وسلم شدمه که روزی ب:  ابوھريره رضی هللا عنه رواية کند

! يا اباھريره: فتگذاری؟ گ ده که نماز نشسته میچه بو!  يا رسول هللا : فتمگ. کرد والسالم راديدم که نمازنشسته می

ن نتواند رفت آر درپيش ماعقبه ايست بس بلند ، يعنی صراط، ب. اردزگتوانم  ستاده نمیيی وضعيفی اگرسنگاز

  .رکسی که سبکبارباشدگم

فت قوت پس گ .فت دارمگقوت فرداداری؟ ! فت يا اباھريرهگن سبکباران ھستم؟  آمن از! يارسول هللا: فتگ ابوھريره 

  .ران باران بودیگ از تو! داشتی ر قوت پس فردا میگفت اگنه، : فتگفردا داری؟ 

  .ت بس بود عاقل راجردرست شد که صراط حق است، اين ح پس بدين اخبا

  

   بيست ويکمألۀمس

ويد آفريده نيست، روزقيامت آفريند آن مبتدع گھرکه . وھردو آفريده است. که بھشت ودوزخ حق است: آنست

ويد آفريده است ولکن نعمت وحوران وغلمان وولدان وآنچه دربھشت است ھمه فانی شود، آن گوھرکه . وھوادارباشد

  .جھنمی وھواداربود

  .زيرانکه قران واخبار رسول عليه السالم بدين ناطق است. ی بھشت ودوزخ حق ببيندگ وآفريده شد

َوجنة عرضھا السموات والرض اعدت للمتقين، ازبھشت خبرداد، که آماده وآراسته شده است : قوله تعالی :  اما قرآن َِ ِ َِّ َُّ ُ ُ َُ َ َُ ّ ٍ َ
  .اران راگمرپرھيز

َوقلنآ يآدم اسکن انت وزوجک الجنة مرآدم وحوارا: فتگر گوجای دي َّ َُ َ َْ ُ َ ََ ََ ْ ُ َ ن درخت آيريد، ولکن ازگدربھشت قرار: فتگُ

َال تقربا ھذه الشجرةَو. مخوريد َ ََّ ِ ِ َ َ َ َ.  

  فت که بباشيد، وازکدام درخت نھی کرد؟گبود، درکدام بھشت  ر بھشت ناآفريده میگا

حوران ديدم . که آنشب که مرا به معراج بردند بھشت ودوزخ برمن عرضه کردند: فتگورسول عليه الصلوة والسالم 

ز گوحوران نيزھر. ردد وابدآلباد جاودانه بماندگزفانی نگھشت ھرکه نعمت ب: ر ببايد دانست گودي. وولدان وغلمان ديدم

فته گبعضی . ندگوچون حق تعالی ھمه خلق بميراند، خوابی برحوران بھشت اف.  نيستگزيراکه بھشت جای مر. نميرد

  .خواب نشوند، ھمچنان بيدارمی باشند تاقيامت: اند

 آن ۀر سوارصدسال درزيرآن درخت بتازد، ازسايگه ادربھشت درختی است ک: فتگ ورسول عليه الصلوة والسالم 

ُوظل ممدد: قوله تعالی. درخت بيرون نيايد ْ َ ٍ ِ َ.  

ه وشی نشنيده وبگکه دربھشت نعمتھا آفريده است، که ھيچ چشم نديده است وھيچ : فتگ ورسول عليه الصلوة والسالم 

  . ذشتهگخاطر ھيچ آدمی ن
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ر آن گا. خوانند» لعبه«را  که حق تعالی دربھشت حوری آفريده است که آن: ويد رضی هللا عنھماگوعبدهللا بن عباس 

ھرکه خواھد چون :  آن حور نوشتهۀوبرسين. رددگحور آب دھان خويش دردرياھا اندازد،که تلخ وشوراست، ھمه شيرين 

  .کوشان باشد منی، آنراباشد،

ّاستی به محمد صلی هللا عليه وسلم فرستاده، که اھل ند يادکرد، که بدان خدای که قرآن را برگوابوھريره روايت کند وسو
زيادت، آنجا جمال وحسن زياد ) چنانکه دردنيای پيری وضعيفی. ی زياده باشدئبھشت رادربھشت ھرروز جمال ونيکو(

  .ردد به ھرساعتگ

که : فتگنين ابوھريره رضی هللا تعالی عنه روايت کند که رسول عليه الصلوة والسالم چ: اما حديث دوزخ آنست که

واکنون . ر بتافتند تابازسياه شدگوھزارسال دي. وھزار سال بتافتند تا سرخ شد. دوزخ رابتافتند ھزارسال تاسفيد شد

  .ھمچنان سياھست چون شب تاريک

ر حق تعالی مرا وعيد گا: فتگريانی؟  گکه چيست که پيوسته : پرسيدند. ريان ديدندیگوعبدهللا بن مسعود راپيوسته 

ّو حق تعالی عزوجل . ريان باشمگرمابه بازدارم، واجب بودی که من ھميشه گه يکروز ترا ب  کنی،هناگر گه اکردی ک ّ

  .سه ھزارسال بتافتند را ناه کنی، ترادردوزخ بازدارم که آنگر گکه ا: فرموده است

  . آن تاچھل سال بماندزندگزندی که بگکه دردوزخ مارانند، ھريکی چون اشتری ھر: فتگورسول عليه الصلوة والسالم 

  .نيافريده است آن ھوادار وجھمی باشد: ويدگاين آيتھا واخبار دليل است که بھشت ودوزخ آفريده است، ھرکه 

  .اين مقداربس بود عاقل را

  

  مجلس بيست ودوم

ده باشد ويد، ھرچه کرگ حق تعالی می پرسد وبنده جواب می.  ترجمانۀان بی واسطگکه حق تعالی شمارکند بابند: آنست

ِفو ربک لنسأ لنھم اجمعين: ازنيک وبد، قوله تعالی َ ْ َْ َ َُ َّ َ َ َ ََّ َ َ.  

َال يغادر صغيرة وآل کبيرة اال احصاھا: فتگرگوجای دي َ َ َ َْ َ َّ ِ ِ ًِ ًِ َ َ ُ َُ ْ روزی درپيش  که مارا: فت عليه الصلوة والسالمگورسول . َ

َيوم تشھ: واھی دھند برماگحضرت حق ه  اندامھا بۀاست که ھم َْ َ َ ُد عليھم السنتھم وايديھم وارجلھم ْ ُ ُُ َ َ ُ َ ََ َِ ِْ َْ َ ْ َ : فتگرگوجای دي. ُ

ُّوقالوا لجلودھم لم شھدتم ِ َ َ ِ ِ ِ ُِ ُُ َ َ .  

  اين مقداربسنده بود خردمندرا. اين آيات واخبار مقررشد، که حساب روزقيامت حق استه ذرپس ب

 

 


