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  ّعبدالحی حبيبی: به اھتمام
  گدرويش ورد: فرستنده

  ٢٠١٧  دسمبر٢٨

 ۀترجم
ُالسواد االعظم َّ- ٣١  

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

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

  

  پنجاه وھشتمألۀمس

  :قسمت اول

  !بينیوناخون بازکردن پس طھارت کردن ن! که مسواک کردن وخالل کردن، حق بينی وصواب بينی: آنست

که درمسواک ! برشما باد به مسواک کردن: فتگلسالم وعبدهللا بن عباس رضی هللا عنھما روايت کند، که رسول عليه ا

ی ئروشنا. چھارم. انستگشادی فرشت: موس. خشنودی رحمن است: دوم. ی دھانستگپاکيز: اول. کردن ده خصلت است

: ھشتم. که بوی دھای را خوش کند آن: ھفتم. که بيخ دندان ھا راسخت کند آن: ششم. سفيدی دندان است: پنجم. چشم است

  .ه نماز را اضعاف کند آنک: دھم. که بلغم را ببرد آن: نھم. واردگطعام رابکه  آن

ر گا. ازشرايط ايمانست، ومسواک کردن ازشرايط آبدست) وضو(آبدست: فتگواندرخبراست، که رسول عليه السالم 

سواک کند، وھرکه دورکعت نماز بام. بفرمودی تاھر نمازی را آبدست کردندی امت من،ه چنانست که رنج نرسيدی ب

  .ذاردگفاضلتر است ازھفتاد ھزار رکعت که بی مسواک 

کند به پنج  جبرئيل عليه السالم مرا ھميشه وصيت می: فتگوابوھريره رضی هللا عنه روايت کند، که رسول عليه السالم 

شب چندان نمازه ب: ودوم. را ميراث رسد ر آنگاول به ھمسايه مراچندان وصيت کرد، تاچنان پنداشتم، که م: چيز

طالق  ه زنان چندان وصيت کرد، که پنداشتم که به ب: موس. شب نخسپنده ان امت من بگزيدگوصيت کرد، که پنداشتم که 

مسواک ه ب: پنجم . ان چندان وصيت کرد ، که پنداشتم که آزادی ايشان وقت پيداکندگدرم خريده چھارم ب. ردندگحرام ن

  .وشتھای دندانھای من برودگکردن چندان وصيت کرد، که پنداشتم که 

پس چون آمد، رسول . چند روز جبرئيل عليه السالم نيامد بررسول عليه السالم: فتگواعمش روايت کند ازمجاھد، که او

يم ئونه آگچ! يا رسول هللا: فتگنزد من؟ جبرئيل عليه السالم ه چه بازداشت ترا از آمدن ب! جبرئيل يا: فتگعليه السالم 

پس . شت پاک ناکرده، ومسواک ناکردهگ؟ که بعضی ازشما ناخن ناچيده، وموی لب نازده، وبندھای اننزديک شماه ما ب
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َوما تنزل اال بامر ربک: اين آيت برخواند َُّ ِ َ ِ ّ ِ ُ َ َ َ َ : فتگورسول عليه السالم . ار توگامر پرورده ب مافرود نيايم،: فتگ. َ

  .ن وبوی خوش کردنروزجمعه سروتن شستن برھمه مسلمانان واجبست ومسواک کرد

ھرکه ناخنھا را در روزآدينه چيند، ايزد تعالی درو وبيماری ازناخنھای وی بيرون برد، وشفا : ويدگوحميد طويل 

  .وتندرستی درتن آن درآيد

ورسول . رددگدستی ونيستی ايمن گھرکه روز آدينه ناخن چيند، ازتن: فتگوابوشھاب روايت کند، که رسول عليه السالم 

  .زرقرآن استگھای شمارا، که راھ مسواک خوش بوی کند دھن: فتگالم عليه الس

ّازبھرخدايست عزوجل وسنت رسول : که مسواک کردن برسه وجه است، يکی:  هللاةويد رحمگوفقيه ابوالليث سمرقندی  ّ

ازبھرخدای رکسی مسواک کند گرا وا ازبھر روی مردمان: موس. ازبھر منفعت تن را: دوم. جای آوردنه عليه السالم ب

. ّعزوجل وازبھر سنت رسول صلی هللا عليه وسلم ثواب يابد، وبھر نمازی که کند، بامسواک ، ثواب ھفتاد نمازش بدھند

  .ر ازبھر رياء مردمان کند، بزه کار باشدگر ازبھر منفعت تن کند، بدان ثواب يابد، واگوا

قوله :  خليل را صلوآة هللا عليه وعلی نبينا، ده چيز بفرمودکه اندرين آيت مر ابراھيم: ويدگوعبدهللا عباس رضی هللا عنه 

َواذآبتلی ابراھيم ربه بکلمات فاتمھن : تعالی ُ َُ َ ََ َ ٍ ِ ِ َِ ِ َّ َ ْ اما آن پنج که . ن درتنآن درسر وپنج ازآپس فرمود پنج از. ده چيز ياد کرد. َ

. چھارم فرق سر راست کردن. آب دربينی کردن: موس. آب دردھان کردن: دوم. موی لب پست کردن: اول. درسر است

  .مسواک کردن: پنجم 

موی بغل : چھارم. موی زيرناف پاک داشتن: موس. ختنه کردن: دوم . ناخن چيدن: اول. اما آن پنج که درتن است

  . کردءپنجم استنجا. کنديدن

را  دھان: اول. ده خصلت ستوده استما چنان رسيد ، که درمسواک پانزه ب: رضی هللا عنه: فتگابوبکررواق ترمذی 

سودا : ششم. بلغم راببرد: پنجم. بوی ببرد: چھارم . بنھای دندان را سخت کند: موس. مردم را فصيح کند: دوم. پاک کند

: يازدھم. خشم آرده را ب شيطان: دھم. دندان راسفيد کند: نھم. چشم را روشن کند: ھشتم. اشتھا آرد: ھفتم. نداشرابن

: پانزدھم. موافقت سنت باشد: چھاردھم. تندرستی آرد: سيزدھم. تمامی طھارت باشد: دوازدھم.  تعالی باشدخشنودی حق

ھفتاد باشد ه وھرکه درطھارت مسواک کند درحسنات ودرجات آنکس بيفزايد ونمازش يکی ب. حسنات اضعاف کند

  .ندھر چوب مسواک نکند وخالل نکه وليکن می بايد که چوب شايسته طلب کند وب

ويد گ حق تعالی می! ودرخبراست، که رسول عليه السالم درمسجد نشسته بود، جبرئيل عليه السالم آمد، که يارسول هللا 

وی که ازين  ده چوب خالل نکنند که ھرکه ازين ده چوب گفرمايد، که ازده چوب خالل نکنی، وامتان خودرا ب ومی

  .ی آن چوب زھر است ، تاازھرچوبی مسواک وخالل نکندزيرانکه بعض. خالل کند، بيمار شود وعلتش افزايد

چوب : چھارم . لگچوب : موچوب انار، س: يکی چوب مازو، دوم: فتگآن ده چوب کدامست؟ : فتگرسول عليه السالم 

دھم چوب . چوب مورد: نھم. شنيزگچوب : ھشتم. چوب سبست: ھفتم. چوب سداب: ششم. چوب شاه سپرغم: پنجم. خرما

  .نی

ين گرگوھرکه از چوب انارخالل کند،  . که ھرکه ازچوب مازو خالل کند برکت ازعمر وی برود! ا رسول هللا وبدان ي

. وھرکه ازچوب سداب خالل کند، تبش بسيار شود. وھرکه ازچوب خرما خالل کند، درد شقيقه دروی بسيارشود. شود

وھرکه .  سبست خالل کند، رويش زرد شودوھرکه ازچوب.  ازچوب شاه سپرغم خالل کند، دھانش بد بوی شودهوھرک

وھرکه ازچوب نی . وھرکه ازچوب مورد خالل کند، علتھا برتنش پيداشود. ی پديد آيدگل خالل کند، ديوانگاز چوب 

  .شنيز خالل کند، حافظه رانقصان کندگوھرکه ازچوب . خالل کند، درد چشم بسيارشود
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. که ھرکه روز شنبه ناخن چيند، درد ازوی بيرون آيد: فتگيه السالم وابوھريره رضی هللا عنه روايت کند، که رسول عل

ی ازوی گوھرکه در روز دوشنبه ناخن چيند، ديوان. وھرکه روزيکشنبه ناخن چيند، درويشی ازخاندان اوبيرون شود

زوی ی اگتن وھرکه روز پنجشنبه ناخن چيند،. وھرکه روز سه شنبه ناخن چيند، پيسی ازوی دورشود. بيرون آيد

  .ناھان پاک شود، ورحمت بروی نثارشودگوھرکه روز آدينه ناخن چيند، از. دورشود

ھرکه ناخن بدندان بازکند، بدان : فتگوحضرت علی بن ابی طالب کرم هللا وجھه روايت کند، که رسول عليه السالم 

شتی صدنيکی، وبرآرند بعدد گدد ھرانوبنويسد بع. ونه بالگپيسی برسد وناخن روزآدينه بازکنيد، که بازدارد ازشما ھفتاد 

  .صد درجه

ھرکه روزآدينه ناخن چيند، حق تعالی ازتن وی : فتگوانس بن مالک رضی هللا عنه روايت کند، که رسول عليه السالم 

نام او ه ر بعدد ھر روزی ده نيکی بنامش نويسد وده درجه  بگھزار درد رابيرون کند، وھزار شفا درايد، وتاآدينه دي

رم شود، طھارت کند، گوھرکه ازآب که به آفتاب . وھرکه ميان سايه وآفتاب خسپد، بدان پيسی رسد. شت برآرنددربھ

وھرکه . ن ناخشنود باشد، بدان پيسی رسدآوھرک پدرومادر از. ر سرآب رابجامه پوشيده باشدگبدان پيسی رسد م

  .روزشنبه وچھارشنبه حجامت کند، بدای پيسی رسد

ند، حق تعالی فرمان دھد، تاپنجاه ھزار گھرکه ناخن بازکند ودرزمين کند، يادر سوراخ اف: فتگم ورسول عليه السال

ّکه خدای عزوجل رافرشت: فتگورسول عليه السالم . نيکی درنامه اش بنويسد زير سدرة المنتھی، که پيوسته ه انند بگّ

پست کرده دارند، ومسواک ترک مکنيد، را، که خويشتن راپاکيزه دارند، وموی لب  خواھند، آن کسان آمرزش می

  ان باشيدگتادوستان فرشت

 

  


