
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  ّعبدالحی حبيبی: به اھتمام
  گدرويش ورد: فرستنده

  ٢٠١٧  نومبر١۵

 ۀترجم
ُالسواد االعظم َّ- ١۴  

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

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

  

  بيست وچھارمألۀمس

ّکه خداوند را عزوجل صفاتست ھم غضب ھم رضا: آنست ّکه خشم خدای عزوجل آتش است وخوشنودی : فتگونشايد . ّ ّ

.  خشنودی وخشم ما، نه چون خشنودی وخشم خداستزيرانکه. ويد اوھوادارباشد معتزلی باشدگھرکه چنين . وی بھشت

زيرانکه صفات . ردد وتغيير بران روا نباشدگرداند، وآن ملکی است که ازحال نگزيرانکه خشنودی وخشم مارا ازحال ب

که مخلوق باشد ی وچيز. و بھشت ودوزخ مخلوقست. صفات خويش قديمه صفات مخلوقيم، وخالق به مخلوقست وما ب

  .شدصفات خدای نبا

ّکه بھشت را خدای عزوجل ياد کرد! نبينی ٍيبشرھم ربھم برحمة منه ورضوان وجنآت: ّ ٍَّ َ َ َ ٍَ َ َِ ُ ُ ُ ُِ َ ِ َّ ُ َومن : فتگودوزخ را ياد کرد و. ِّ َ
ه جھنم َيقتل مو منا متعمدا فجزآو َّ َ َ َ َ َُ ُ ُُٔ َٔ ً ِ َِ ٌ ِوغضب هللا عليھم ن: فتگدوزخ راياد کرد، وخشم رايادکرد و. ُ ْ َ َ ُ َ ِ َ بھشت راياد کرد بينی که َ

ٌجنات عدن تجری من تحتھااالنھار خالدين فيھا ابدا: فتگوخشنودی راياد کرد و َ َ َ َ ََ ُِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َُ ْ َ ْْ ْ ِْ ٍ ُرضی هللا ُ عنھم ورضوا عنه:فتگپس . َّ ُ ُْ َْ ََ ََ َّ ِ.  

ْومساکن طعيبة فی جناة عدن: فتگر گوجای دي َ َِ ِ َِّ َ َ ًَ ِّ َ َورضوان :  فتگوبھشت راياد کرد پس . َ َْ َمن هللا اکبرِ ْ َ ِ َِ.  

بينی که مردی مرزن خويش را ن. رگر است وبھشت ديگپس خشنودی رايادکرد دليل آمد، که خشنودی خدای عزوجل دي

ند مرد را دھد، پس گواه ندارد، قاضی چھارسوگمرد .  مراجعت کندءبه مجلس قضا. که اين فرزند ازمن نيست: ويدگ می

خشم خدای برآن باد : ويدگند زن را دھد، بارپنجم گبازچھار سو. ويدگ ر دروغ میگ العتن خدای برآن باد،: ويدگپنجم  بار

  ويد رواباشد؟گ رراست میگکه ھيچ ا

  ).وخشنودی اوبھشت نباشد. (که خشم خدای عزوجل دوزخ نباشد: پس درست وثابت شد

  .ودراين معنی حجت بسياراست، امااينقدرکفايتست خردمندرا

  

   بيست وپنجمألۀمس
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َللذين احسنوا الحسنی وزياده: قوله تعالی: اما به کتاب. خبره کتاب وھم به  که ديدار خدای عزوجل حق است ھم باينست ََ َِ َ ُ ْ ُ َْ ِ ِِّ .

زيرانکه ابوبکرصديق رضی هللا عنه . چشم سره ب) دربھشت(منان بينندؤزيادت اينجا ديدار خدای عزوجل است که م

  .انکه بھشت بی ديدار خدای عزوجل خوش نباشدرزي. دايست عزوجلاين حسنی بھشت است وزيادة ديدار خ: فتگ

ن فيھا ولدينا مزيد: فتگر گوجای دي ِلھم مايشاو َ ََ ْ َ ََ ََ َ َِ ًٔ َ   .اين مزيد ديداريست خدای عزوجل را. ُ

ٍوجوه يومئذ : فتگر گوجای دي ِ ٌَ َّ ُ َنآضرة الی ربھا ناظرهُ َ َ َِ ِ َِ َّ َ ٌ فردايش . ونهگاينجا می شناسی خدای راعزوجل بيچون وبيچ. َّ

  .ی درميان نهگونگبينی وچب

ْٔانکم سترون ربکم يوم القيامة کما ترون القمر ليلة البدر وال تضاقون فی رو: فتگورسول عليه الصلوة والسالم  ُ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َ ََ َ َِ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ ََ َ َ َ َ ََ ُ ُ ِيته ای ََّّ ِ َ
ھمچنين ببينيد . مانگروزقيامت ببينيد خداوند خويش را، چناک ببينيد دردنيا ماه را درشب چھاردھم بي: فتگ. التشکون

  .ونهگمان شوند که خداست عزوجل بيچون وبی چگوبی . خدای عزوجل 

َولمآ جاء موسی لميقا تنا: فتگ موسی عليه السالم ۀبينی که حق تعالی درقصن ِ ِ َِ ُ َ ََ ّ َ وکلمه ربه قالَ ََ ُ ُُّ َ ّ َ َرب ارنی انظر اليک، قال : َ َ ََ َ َ َِ ُِ ُ ِ ِّ

ِلن ترانی َ ْ ! خواھی درسرای فانی ، خدای باقی را ببينی فانی می بينی دردنيا، زيرانکه دنيا فانی وتون! ياموسی: فتگ. َ

  !چشم باقی دربھشت خدای باقی راببينیه تادرسرای باقی، ب! باش

که چون اھل بھشت : فت عليه الصلوة والسالمگ ازصھيب رومی رضی هللا عنه، که رسول وابن ابی ليلی روايت کند

ّشمارا نزديک خدای عزوجل وعده ايست، ! که يااھل بھشت: منادی ندا کند. دربھشت شوند، واھل دوزخ در دوزخ شوند ّ

ور؟ ونه گيخت ازگارا سفيد براننه رويھای م. آن وعده تمامست: ويندگ؟ اھل بھشت .خواھيد تاآن وعده را تمام کند می

پس .  ديدار استۀپس نداآيد که شمارا وعد. ران کردبه نيکی؟ وازدوزخ مارا برھايند، وببھشت رسانيدگترازوی مارا 

ھيچ چيز : فت گپس رسول صلی هللا عليه وسلم . ونهگان خدای را عزوجل ببينند بيچون وبيچگحجابھا بردارند تابند

  .ترنباشدت يتعالی دوسبھشتيان را ازيدار خدا

بس . حق تعالی خلق اولين وآخرين راجمع کند بريک جای. که چون روزقيامت باشد: فت عليه الصلوة والسالمگورسول 

خواھيد  که شما راچه می: را ويند ايشانگ. پس موحدان بمانند. را پيش ايشان آرند ھرقوم را که چيزی پرستيده باشد، آن

  داريد؟ بايد وکرا چشم می وچه می

پس . ردانند شناسيمگرماراشناسا گا: ويندگرببينيد می شناسيد؟ گويند اگ. را که دردنيا می پرستيديم نمی بينيم آن: ويندگ 

سرھا برداريد، که حق تعالی جای شما را ! ای موحدان : ويندگان گفرشت. ايشان ھمه درسجده افتند. حق تعالی تجلی کند

  . بھشت برده ی رابه دوزخ فرستد، وشمارابئ ھريکی جھود وترسابدل شماه تاب: بھشت کرد وفرمود

داختندی گدلھايشان ب. بيننده ايشان خدای راعزوجل درقيامت نان بدانند، کگربندگا: ويدگحسن بصری رحمة هللا عليه 

  .دردنيا، وعيش برايشان تلخ شدستی

مناجات تو، ه ربگذرد مگت تو، وشب خوش نطاعه ر بگذرد مگروزخوش ن! الھی: ويدگويحيی بن معاذ رضی هللا عنه 

  .ديدارتوه ربگربه عفو تو، وبھشت خوش نباشد مگذرد مگذکر تو، وعقبی نه ربگذرد، مگودنيا ن

  . بيند،اوجھنمی باشد ومعتزلیويد که نگوھرکه . اين آيات واخبار دليل است، که ديدار خدای تعالی حق استه پس ب

  اين مقدار بس باشد خردمندرا

 

 


