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ijk  

  
  مترجم ي مقدمه

و السالم علي سيد المرسلين و قائد المجاهدين و  ةالحمدهللا رب العالمين و الصال
جمعين و من تبعهم أصحابه أو السالم علي  ةو الصال ن محمد بن عبداهللايخاتم النبي

  لي يوم الدينإحسان بإ
دگيشان جوانب زن ةاين روزها امت اسالمي، شاهد بيداري اسالمي مباركي در كلي

اما هر كسي با  ،اند اين بيداري مبارك را دختران و پسران جوان، بوجود آورده. دنباش مي
بيداري اسالمي با  اينژرف انديشي به وضعيت اين بيداري بنگرد، درخواهد يافت 

مشكالت زيادي مواجه است و اين امري است كه بعضي از علما، دعوتگران و طالب را 
جوانان ـ اين بيداري مبارك ـ طبق آن قواعد،  تاابطي وضع نمايند، قوانين و ضو ،واداشته

ي اين بيداري، از قبيل يهود و نصاري  شكي نيست كه دشمنان قسم خورده. حركت كنند
دانند  و ميزيرا آنها از نتايج بيداري اسالمي هراس دارند  ،خيزند وغيره به مقابله با آن بر مي

رد و مسير خويش را تكميل نمايد، آنها را با تخت و كه اگر بيداري اسالمي قدرت بگي
  .تاجشان در هم خواهد شكست

  !اين بيداري براي موفقيت و تداوم كارشان چه بايد بكنند؟ پيرو پس جوانان
شوند و راه و روش پايبند  پيامبر سنّتجوانان قبل از هر چيز بايد به كتاب خدا و 

اگر روش . ـ از اين منابع اساسي اخذ كنند صحيح را كه آنها بر آن حركت خواهند كرد
 پيامبرش سنّتخدا و  كتاب ةبيداري اسالمي اعم از پسر و دختر بر پاي پيرو جوانان

نباشد، بيداري و حركت اسالمي آنان حركتي شتابزده و انحرافي خواهد بود و بيم آن 
  .رود كه ضرر و تخريب آن بيشتر از اصالح و آباداني باشد مي

، حركت كرده و پس وشي حركت كنند، كه سرور انسانيترجوانان، بر  ناي بايد
اند و همچنين تابعين و اتباع تابعين نيز، بر  بر همان مسير گام نهاده اش و ياران گراميااز 
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بيداري بايد با وحدت كلمه و اتخاذ يك روش،  پيرو اين اند، جوانان همين راه حركت كرده
رقه و از هم پاشيدگي نتيجه خوبي نخواهد داشت و دشمنان قدرت واحدي باشند، زيرا تف

  .خدا را در شرق و غرب خوشحال خواهد كرد
دعوتگران و طلّاب بايد با جديت در مسير طلب حق و پيروي از آن تالش  ،علما

د كه اختالف در مسائل فقهي، و ني مشتركي برسند، و توجه داشته باش كنند تا به نقطه
زيرا ياران  .گيرد المت قرار نميمو امت به سبب آن مورد  است اجتهادي امري عادي

  .اند اند، از چنين اختالفاتي به دوره نمانده كه بهترين افراد اين امت بوده پيامبر
 سنّتيكي از آثار عالم بزرگ و احياگر » في االسالم ةالسن ةمكان«وقتي كه كتاب 

به دستم رسيد، براي اينكه ) ي قرن بيستممحمد ناصر الدين األلباني از علما( اهللا رسول
به كساني داده باشم كه  ،اي جواب كوبندهدر حد توان خدمتي به اسالم و مسلمين كرده و

نبوي هستند ـ كه امروزه در عالم اسالمي به قرآنيون  سنّتدار نظريه قرآن بدون  پرچم
براي ملّت مسلمان، روشن و  گمراهي آنها را ،اي توانسته باشم اند ـ و تا اندازه شهرت يافته

بيان نمايم شروع به ترجمه اين كتاب ـ البته با اندكي تصرف ـ كردم، از خداوند متعال 
  .ي حقير قبول فرمايد از اين بنده ،خواستارم كه اين كار را به عنوان عملي صالح

  اهللا و بركاته والسالم عليكم و رحمه  
  علي صارمي    

  ريقم هجري 1423شوال  17/ مهاباد   
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ijk  

  
  ي نويسنده مقدمه

و بر  پاك پيامبرخداسپاس و ستايش براي خداوند مهربان و درود و سالم بر روان 
  .آل و اصحاب با وفا و پيروان راستينش تا روز قيامت

هجري قمري  1392اي است كه آنرا در ماه رمضان سال  اين كتابچه، متن سخنراني
زيادي از دوستان  ي به خاطر اصرار عدهو . كردم در شهر دوحه، پايتخت كشور قطر ايراد

كه عقيده داشتند، اگر چاپ شود سودمند و اثربخش خواهد بود، آنرا بر روي كاغذ آوردم 
براي . آخرتي هم برايم در قيامت باشد ةتا پاسخي به درخواست آنها داده باشم و توش

ز، پس از مطالعه كتاب با ام تا خواننده عزي سرفصلهايي را انتخاب كرده ،بحثهاي كتاب
از خداوند متعال خواستارم، كه . خواندن آن سرفصلها بحثهاي كتاب، برايش يادآوري شود

 ،دهندگان دينش، قرار دهد و پاداش اخروي خود را از ما دريغ ندارد نصرت ةمن را از جمل
  .شوندگان است  به حقيقت خداوند، ثروتمندترين درخواست

  
  لبانيمحمد ناصر الدين األ  

  هجري قمري 1394محرم  22دمشق   
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  .در اسالم و اينكه تنها قرآن كافي نيست سنّتجايگاه و منزلت 

نفسنا و من سيئات أن الحمدهللا نحمده و نستعينه و نستغفره ونعوذ باهللا من شرور إ
ال اهللا إله إن ال أشهد أهده اهللا فال مضل له و من يضلل فال هادي له، و يعمالنا، من أ

  .ن محمد عبده و رسولهأشهد أال شريك له و  وحده
 $pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΨ tΒ# u™ (#θà) ®? $# ©!$# ¨,ym ⎯Ïμ Ï?$s) è? Ÿωuρ ¨⎦ è∫θèÿ sC ωÎ) Ν çFΡ r& uρ tβθßϑÎ=ó¡•Β     

  )102/  آل عمران(  
ايد آنچنان كه بايد از خدا بترسيد ـ و با انجام واجبات و  اي كساني كه ايمان آورده«

غافل  ه از مرگسعي كنيد ك(منهيات گوهر تقوا را به دامان بگيريد ـ و شما  دوري از
  .»نميريد، مگر آنكه مسلمان باشيد) نباشيد تا چون مرگتان به ناگاه فرا رسد

  $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®? $# ãΝ ä3−/ u‘ “Ï% ©!$# / ä3 s)n= s{ ⎯ ÏiΒ <§ø ¯Ρ ;ο y‰ Ïn≡uρ t,n= yzuρ $pκ÷] ÏΒ 

$ yγy_ ÷ρ y— £] t/ uρ $ uΚåκ÷] ÏΒ Zω% ỳ Í‘ # ZÏWx. [™!$ |¡ÎΣ uρ 4 (#θà) ¨? $# uρ ©!$# “Ï% ©!$# tβθä9 u™ !$ |¡s? ⎯Ïμ Î/ 

tΠ% tnö‘ F{ $# uρ 4 ¨β Î) ©!$# tβ% x. öΝä3 ø‹n=tæ $Y6ŠÏ%u‘    )1/  نساء(  
پروردگارتان بپرهيزيد، پروردگاري كه شما را از يك انسان  ـ خشم ـ اي مردمان از«

نوع او، آفريد و از آن دو نفر مردان و زنان فراواني ـ بر بيافريد و سپس همسرش را از 
و از خشم خدايي بپرهيزيد كه همديگر را بدو سوگند . روي زمين ـ پديد آورد

رحم را  ةو بپرهيزيد از اينكه پيوند خويشاوندي را گسيخت داريد ـ و صل. دهيد مي
و رفتار شما از ديده  و كردار. ناديده گيريد ـ زيرا كه بيگمان خداوند مراقب شماست

  .»ماند او پنهان نمي

 $pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θà) ®?$# ©!$# (#θä9θè%uρ Zωöθ s% # Y‰ƒÏ‰y™ ∩∠⊃∪ ôxÎ=óÁãƒ öΝä3 s9 

ö/ ä3n=≈ yϑôã r& öÏ øótƒ uρ öΝä3 s9 öΝ ä3 t/θçΡ èŒ 3 ⎯ tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã&s!θß™ u‘ uρ ô‰ s)sù y—$sù # ·—öθ sù 

$̧ϑŠÏàtã   )70-71 / احزاب(  
ايد از خدا بترسيد و سخن صواب و حق بگوييد كه  اي كساني كه ايمان آورده«

گذرد و هر كسي  گرداند و از گناهانتان مي خداوند اعمالتان را براي شما شايسته مي
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اطاعت خدا و رسولش را به جا آورد، پس به حقيقت به رستگاري بزرگ و حقيقي 
  .»رسد مي

مور و شر األ ث كالم اهللا و خير الهدي هدي محمدصدق الحديأن إف: ما بعد أ
  .في النار ةو كل ضالل ةضالل ةو كل بدع ةمحدثاتها و كل محدثه بدع

كه  ،توانم چيزي تقديم خوانندگان عزيز نمايم به راستي بر اين بارو هستم، كه نمي
ز ارائه اين گويم كه هدفم ا خودشان قبل از اين، آنرا نداشته باشند، به همين خاطر فقط مي

خداوند قرار  ةبحثها نوعي يادآوري براي خود و ديگران است تا شايد كه شامل اين فرمود
  :فرمايد  كه مي مگير

 öÏj. sŒuρ ¨β Î* sù 3“ tø. Ïe%!$# ßì xΖs? š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $#   )55/  ذاريات(  
  .»رساند يادآوري كن به درستي كه يادآوري كردن به مؤمنان سود مي«

خواهم برايتان  مي ،اين شب مبارك، يكي از شبهاي ماه مبارك رمضان آنچه كه در
داري و ثواب  يادآوري كنم بحث در مورد فضيلت و بزرگي ـ اين ماه و حكمهاي روزه

اعظان و وزياد نماز و روزه و قرآن خواندن ـ در اين ماه نيست، همچنانكه عادت هميشگي 
ي را ايراد نمايم كه داراي ارزش و اهميت خواهم بحث مفيد و مهم راويان است، بلكه مي

يكي  سنّتاست، زيرا ) پيامبر در شريعت اسالم سنّتمكان و منزلت (فراواني است و آن 
  .هاي اساسي اسالم است از پايه
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  با قرآن چيست؟ سنّترابطه 

را به پيامبري برگزيد و پيامش را به  دانيد كه خداوند محمد بن عبداهللا شما مي ةهم
فرمان داد تا قرآن را براي مردم  و روانه و قرآن را بر وي نازل كرد و به پيامبرشسوي ا

  .به خوبي بيان كند
 !$uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t ò2Ïe%!$# t⎦ Îi⎫ t7çFÏ9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 $tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκös9 Î)   )45/  نحل(  
شده است، بيان و قرآن را بر تو فرستاديم تا براي مردم، آنچه را كه برايشان فرستاده «

  .»كني
ـ آشكار كردن ـ كه خداوند در اين آيه بحث كرده شامل دو » تبيين«فظ به نظر من، ل

  :بخش است 
روشن و آشكار كردن لفظي و معناي ظاهري آن يعني پنهان نكردن پيام وحي ) الف

نرا بر اي كه خداوند آ به گونه الهي و رساندن و ابالغ كردن قرآن به مردم به وسيله پيامبر
  :فرمايد  شود كه مي دل و جان پيامبر نازل كرده است، اين معني در آيه زير خالصه مي

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ ãΑθß™§9 $# õÏk=t/ !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& šø‹ s9Î) ⎯ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘   )67/  مائده(  
اي پيامبر . اي رسول آنچه را كه از طرف خدايت بر تو نازل شده، ابالغ و آشكار كن«

  .»اي را نكني، پيام پروردگارت را نرساندهاگر آن كار 
  :فرمايد  المؤمنين عائشه ـ رضي اهللا عنها ـ مي مأ
ثم تلت  ةعظم علي اهللا الفريأليغه فقد بمر بتأن محمدآً كتم شيئاً أو من حدثكم «

  ةالمذكور ةياآل
آنچه را كه به وي وحي شده و مأمور به تبليغ  هر كسي به شما بگويد كه محمد

پنهان نموده و ابالغ نكرده است، بداند كه تهمت بزرگي را بر خدا بسته است و  شدهآن 
  :را خواند  آيه سپس اين
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 øŒÎ) uρ ãΑθà) s? ü“Ï% ©#Ï9 zΝ yè÷Ρ r& ª!$# Ïμ ø‹ n=tã |Môϑ yè÷Ρ r& uρ Ïμ ø‹n=tã ô7Å¡øΒ r& y7 ø‹ n=tã y7 y_÷ρ y— 

È, ¨? $# uρ ©!$# ’Å∀øƒéB uρ ’Îû šÅ¡ø tΡ $tΒ ª!$# ÏμƒÏ‰ ö7ãΒ © ý øƒ rB uρ }¨$̈Ζ9$# ª!$# uρ ‘,ym r& β r& 

çμ9t±øƒ rB   )37/  احزاب(  
و چون به آن كسي كه خداوند بر او احسان كرد و تو نيز بر او احسان كردي گفتي «

دار و از خدا بترس و در نفس خودت، آنچه را كه خدا  كه همسرت را با خود، نگاه
از مردم، در حالي كه  ظاهركننده و آشكاركنندة آن است، پنهان داشتي به سبب ترس

  1.»خداوند سزاوارتر است، از اينكه از او بترسي
روشن و آشكار كردن معناي آيتهاي قرآن، كه فهمشان براي مردم، سخت بود و ) ب

آن آيتهايي كه نياز بيشتري دارند تا براي مردم واضحتر شوند، شامل؛ آيات مجمل، عام و يا 
ريح و آيات عام را خاص و آيت مطلق را مقيد آيات مجمل را تش سنّتمطلق هستند، كه 

  .پيامبر است 2، هم شامل؛ اعمال، اقوال و تقريراتسنّتكند و  مي

_________________________________________________________________ 
  .متفق عليه -1
در مورد آن سكوت فرموده و سكوتش نشانه رضايت  اند و پيامبر صحابه عملي را انجام داده: تقريرات  -2

  .بوده است
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  ، براي فهم صحيح قرآنسنّتاحتياج به 

− äآيه  Í‘$¡¡9$# uρ èπ s%Í‘$¡¡9 $# uρ (#þθãè sÜø%$$ sù $ yϑßγ tƒÏ‰ ÷ƒ r&   ) 38/ مائده(  
  .»دست مرد و زن دزد را قطع كنيد«
خوبي براي بحثمان است، زيرا كه ـ السارق ـ در اين آيه، بطور مطلق  ةنموناين آيه 

همچنانكه ـ اليد ـ هم بطور مطلق و عام . شود و عام بيان شده و شامل هر نوع دزدي مي
ـ السارق ـ را مقيد كرده به  قولي پيامبر سنّتشود، ولي  بيان شده و شامل تمام دست مي

دزدد و كسي كه كمتر از يك چهارم دينار را  يشتر از آن را ميكسي كه يك چهارم دينار يا ب
ال قطع في ربع دينار «: فرمايد  مي همچنانكه پيامبر. شود زدد، دستش قطع نميبد

و به . 1»دزدي از يك چهارم دينار بيشتر باشدشود مگر مال  دست دزد قطع نمي :فصاعدا 
و اصحابش مقيد شده در مچ  برعملي پيام سنّتشيوه ـ اليد ـ هم به وسيله همين 

كردند، همچنانكه در  و يارانش دست دزد را از مچ دست، قطع مي دست، يعني پيامبر
  .اين مورد احاديث زيادي در كتب حديث وارد شده است

آمده ) 6/ مائده (كلمه ـ اليد ـ را كه در آيه تيمم  گفتاري پيامبر سنّتهمچنين 
تيمم :  للوجه و الكفين ةالتيمم ضرب«: فرمايد  مي مبرروشن و بيان نموده است، كه پيا

سپس صورت و كف  ،عبارت است از اينكه يك بار، كف هر دو دست بر زمين زده شود
  .2»هر دو دست مسح شود

 سنّتما بدون بيانگر اين مطلبند شود كه  به چند آيه ديگر هم اشاره مي ادامهدر 
  .خواهد بفهميم ه خداوند ميتوانيم معناي دقيق آنها را همچنانك نمي

# t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒآيه ) 1 u™ óΟ s9 uρ (#þθÝ¡Î6 ù=tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒÎ) AΟù=Ýà Î/ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& ãΝßγ s9 ß⎯ øΒ F{ $# Νèδ uρ 

tβρ ß‰tG ôγ•Β   )82/  انعام(  

_________________________________________________________________ 
  .متفق عليه -1
  .اند احمد و شيخين و غير از آنها نيز از حديث عمار بن ياسر آنرا روايت كرده -2
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نياميختند، براي آنها امنيت و ) شرك(آنانكه ايمان آوردند و ايمانشان را به ظلم «
  .»يت يافتگانندآسايش است و آنها هدا

ظلم در اين آيه، هرگونه ستم و گناهي  ةياران پيامبر فكر كردند كه منظور از كلم
به همين خاطر بود كه . شوند هرچند كه گناهان، صغيره هم باشد است كه دچار آن مي

اهللا همه در حاليكه ايمان داريم دچار گناه و  اي رسول: و گفتند «معناي آيه را درك نكردند 
 ةدر اينجا منظور از كلم: فرمودند كه  شويم؟ پيامبر ايم پس شامل اين آيه نمي دهستم ش

ايد كه  ، شريك قرار دادن براي خداوند است، آيا تا به حال سخن لقمان را نشنيده)ظلم(
  :گويد  كند و مي فرزندش را نصيحت مي

 ( χ Î) x8 ÷Åe³9 $# íΟù=Ýà s9 ÒΟŠÏà tã    ) 13/ لقمان(  
  1.»رك، گناه و ستم بزرگي استبه راستي ش«

# : آيه ) 2 sŒÎ) uρ ÷Λä⎢ ö/ u ŸÑ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# }§øŠn= sù ö/ä3ø‹ n=tæ îy$uΖ ã_ β r& (#ρ ç ÝÇø) s? z⎯ ÏΒ 

Íο4θ n=¢Á9 $# ÷β Î) ÷Λä⎢ø Åz βr& ãΝ ä3uΖ ÏFø tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (# ÿρã x x.   ) 101/ نساء(  
هايتان را كوتاه كنيد، هر گاه در زمين، سفر كرديد، هيچ گناهي بر شما نيست كه نماز«

  .»اگر بترسيد كه كافران شما را دچار فتنه و عذابي كنند
رساند كه كوتاه كردن نماز در سفر، فقط در هنگام وجود  ظاهر اين آيه، چنين مي

ترس درست است و اگر ترس نباشد، نبايد نماز را در سفر كوتاه كرد، به همين خاطر، 
صدقه تصدق : منا؟ قال أبالنا نقتصر و قد ما «: ال كردند از او سؤ اي از ياران پيامبر عده

اي رسول خدا چرا در حاليكه ترس وجود ندارد و در :  ةاهللا بها عليكم فاقبلوا صدق
طرف اين موهبتي از : بريم نماز را كوتاه كنيم؟ پيامبر فرمودند  آسايش و امنيت به سر مي

  .2»به آن عمل نماييدخداوند براي شماست، شما هم آنرا قبول كنيد و 
 ôMtΒآيه ) 3 Ìhãm ãΝ ä3ø‹n= tæ èπ tGøŠ yϑø9 $# ãΠ¤$!$# uρ    )3/  مائده(  

_________________________________________________________________ 
  .متفق عليه -1
  .مسلم -2



  جايگاه و منزلت سنت در اسالم

 

12

  .»بر شما گوشت مردار و خون، حرام شده است«
تان و تاحلت لنا مي«: فرمايد  اين آيه را شرح داده است و مي قولي پيامبر سنّت

و خون برايمان حالل شده است، دو مردار و د: دمان، الجراد و الحوت و الكبد و الطحال 
  .1»مردار ملخ و ماهي و خون جگر و طحال حيوان

اند  بعضي از موارد، از آيه باال استثنا شده پيامبر سنّتبينيم كه براساس  ميدر اينجا 
  .شديم نبود ما دچار گمراهي و اشتباه در اين آيه مي سنّتكه اگر 

‰  ≅è% Hω ßآيه ) 4 É`r& ’Îû !$ tΒ z© Çrρé& ¥’n< Î) $·Β § ptèΧ 4’n? tã 5ΟÏã$ sÛ ÿ…çμ ßϑ yèôÜtƒ HωÎ) β r& 

šχθä3tƒ ºπ tGøŠ tΒ ÷ρ r& $ YΒ yŠ % ·nθà ó¡̈Β ÷ρ r& zΝ ós s9 9ƒÍ”∴Åz …çμ ¯Ρ Î* sù ê[ô_Í‘ ÷ρ r& $̧) ó¡Ïù 

¨≅Ïδ é& Î ötóÏ9 «!$# ⎯Ïμ Î/   )145/  انعام(  
كه يابم براي كسي  بگو در آنچه كه به سوي من وحي شده هيچ چيز حرامي را نمي«

خواهد بخورد مگر گوشت مردار يا خون جاري و خالص و گوشت خوك را، به  مي
درستي كه هر چيز، هم كه براي غير خدا سر بريده شود و نام غيرخدا بر او آورده 

  .»شود حرام است
چندين چيز ديگر را حرام كرده، كه در اين آيه به آن اشاره  پيامبر سنّتولي بعداً 

اب من السباع و كل ذي نكل ذي «: فرمايد  كه مي پيامبر ةفرمود نشده است، مانند اين
اي كه داراي دندانهاي تيز شكاري و  خوردن هر نوع حيوان درنده:  مخلب من الطير حرام

  .2»اي كه داراي چنگالها و ناخنهاي خم شده و تيز شكاري باشد، حرام است هر نوع پرنده
ورد حرام بودن بعضي از چيزهايي كه در در م هاي زياد ديگري از پيامبر فرموده

در روز خيبر، ايراد  پيامبر ةتوان به اين فرمود مي واين آيه، ذكر نشده، وجود دارد 
خدا و :  نها رجسإف ةنسيان اهللا و رسوله ينهاكم عن الحمر اإل«: اشاره كرد فرمودند 

_________________________________________________________________ 
  .او بيهقي و غيره -1
  .مسلم و ترمذي -2
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ريد، چون كثيف اند، پس آنرا نخو خوردن گوشت خر اهلي را بر شما حرام كردهرسولش 
  .1»است

⎯ ö≅è% ôآيه ) 5 tΒ tΠ§ ym sπ oΨƒÎ— «!$# û© ÉL©9 $# yl t ÷zr& ⎯ÍνÏŠ$t7ÏèÏ9 ÏM≈t6 Íh‹©Ü9 $# uρ z⎯ ÏΒ É− ø—Ìh9 $#   
  )32/  اعراف(  

بگو چه كسي حرام كرده اين زينت و روزي پاك را كه خداوند در زمين براي «
  .»بندگانش قرار داده است

 زينتهايي را كه حرام هستند، بيان كرده است، پيامبر بعضي از قولي پيامبر سنّت
قال . خري ذهبحدي يده حرير و في األإصحابه و في أنه خرج يوماً علي إ«: فرمايد  مي
روزي پيامبر در حاليكه در يك دست، پارچه :  هاثمتي و حل إلناأهذا حرام علي ذكور : 

اين دو براي مردان : ت و فرمود ابريشم و در دست ديگرش، طال بود، به طرف يارانش رف
  .2»امتم، حرام و براي زنان امتم حالل هستند

صحيح بخاري و : و در اين موارد احاديث زياد ديگري در كتابهاي حديث، مانند 
اند و آنها را مورد شرح و بسط  ، وجود دارند، كه علما به آنها اشاره كرده3مسلم و مسانيد

  .اند قرار داده
ـ ظلم ـ را به معني انواع گناهان كبيره و  ةكلم ه آورديم ياران پيامبردر مثال اولي ك

: فرمايد  در مورد آنها مي» عبداهللا بن مسعود«صغيره فهميده بودند، ياران و اصحابي كه 
ياران پيامبر، بهترين انسانهاي امتش بودند، دل و درونشان از تمام دلها پاكتر و مخلصتر «

سنگين قرار حديث از همه، بيشتر بود، كمتر بر خود تكليف بود، علمشان به قرآن و 
كردند ولي با  دادند ولي در عين حال دستورات قرآن و حديث را به نحو احسن اجرا مي مي

ـ ظلم ـ دچار اشتباه شدند و  ةاي كه داشتند در مورد تفسير كلم وجود اين صفات حسنه

_________________________________________________________________ 
  .متفَّق عليه -1
  .حاكم و غيره او -2
  .مسند امام مالك، مسند امام شافعي، ستن ترمذي، سنن ابن ماجه، سنن نسائي و غيره -3
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ـ ظلم ـ را كه منظور  ةبود و معناي صحيح كلم اشتباه، در نياورده اينآنها را از  اگر پيامبر
شريك قرار دادن براي خداست براي آنها روشن نكرده بود ما هم حاال پيرو آن اشتباه 

و پيروان امت  اهللا رسول ةصحاب ،شسنّتو  پيامبر ةشديم، ولي خداوند، به وسيل صحابه مي
  .»را از اين اشتباه مصون و حفظ كرد اهللا رسول

كه . مانديم نبود، همچنان در شك و شبهه مي پيامبر ةم هم اگر فرموددر مثال دو
توانيم  باز هم مي ،اگر در سفر، ترس وجود نداشت و ما در آسايش و راحتي به سر برديم

اگر ترس را بعنوان شرطي از شروط كوتاه كردن نماز، در . نمازهايمان را كوتاه كنيم يا نه
اي از صحابه هم در  است، و عده رچنين پي ،همچنانكه از ظاهر آيه ،آورديم سفر به شمار مي

اين شبهه را از  در حاليكه پيامبر ،شديم ابتدا چنين فكر كردند، دچار اشتباه و گمراهي مي
  .در حالت آسايش و راحتي هم نماز را كوتاه كردندو بين بردند 

حاليكه برايمان حالل بود،  نبود، چندين چيز را، در در مثال سوم اگر حديث پيامبر
  .جگر و طحال ،ماهي ،ملخ: كرديم، مانند  حرام مي

نبود، چندين چيز را در حاليكه برايمان حرام  پيامبر ةدر مثال چهارم هم، اگر فرمود
اي كه داراي دندانهاي تيزشكاري و هر  هر نوع حيوان درنده: كرديم، مانند  حالل مي ،بود

  .نگال و ناخنهاي خم شده و تيز شكاري باشداي كه داراي چ نوع پرنده
نبود، ابريشم و طال را براي مردان،  هاي پيامبر و در مثال پنجم هم، اگر فرموده

ماي لحرام است، و به همين خاطر است كه ع دانستيم در حاليكه براي مردان حالل مي
  .كننده ـ بر قرآن است حاكم ـ حكم سنّتاند كه  سلف گفته

در اسالم چقدر ضروري و  سنّتر آنچه گذشت، برايمان روشن شد كه اي برادران د
هاي زياد ديگري وجود دارد كه بدون  مهم است و به غير از آيات اشاره شده در باال، نمونه

مانند آياتي كه درباره چگونگي انجام . توانيم معني دقيق و درست آنها را بفهميم نمي سنّت
 سنّتهاد و غيره هستند، كه در همگي آنها نياز مبرم به ج ،نماز، روزه، زكات، حج، طهارت
كنيم  از علماي فقه، اشاره مي اي ل عدهاقواو در اينجا به . براي شرح و بسطشان وجود دارد

نماز، روزه، حج، : حداقل هشتاد درصد از دستورات عبادي اسالم مانند : اند  كه فرموده
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استخراج  اهللا ل ابواب فقهي از احاديث رسوزكات، طهارت، معامالت، نكاح، ارث، و ساير 
  .شده و شايد بيست درصد از قرآن استخراج شده باشند

  

) حديث(گويند تنها قرآن كافي است و نيازي به سنّت  گمراهي كسانيكه مي

  .نيست

بينيم كه  اي از مفسران گمراه و نويسندگان كوتاه فكر را مي متأسفانه امروزه عده
ت حيوانات درنده و شكاري و پوشيدن لباس ابريشم و انگشتري گويند خوردن گوش مي

اند، پس  چون آنها در قرآن حرام نشده دليلشان اين است،طال براي مردان حالل است و 
  .نزد ما هم، حرام نيستند و كاري به حديث نداريم، كه آنها را حرام كرده است يا نه

دانند و احاديث را قبول ندارند به  ياين عده كه فقط خود را ملزم به پيروي از قرآن م
زندگي بشري كافي است و اند، از نظر آنها فقط قرآن براي  شهرت يافته )القرآنيون(

عقل و  براساسآنها قرآن را از . قابل قبول نيست و لزومي ندارد احاديث و سنّت نبوي
ندارند و اگر  كنند و براي تفسير قرآن كاري به سنّت پيامبر و هوسشان تفسير مي يهو

و  يكنند كه با عقل و هو بروند آنچه را قبول مي اهللا رسول هم، دنبال سنّت و احاديث
در  پيامبر. كنند هم كه با آن همخواني ندارد رد ميهوسشان همخواني دارد و آنچه را 

ا ئحدكم متكألفين أال «: فرمايد  زمان حياتش، ما را از چنين قوم و تفكري بازداشته و مي
ريكته يأتيه األمر من أمري مما أمرت به و أو نهيت عنه، فيقول ال أدري ما ألي ع

كسي از شما را نبينم، در حاليكه بر جايش تكيه داد ـ لم داده :  تبعناهإوجدنا في كتاب اهللا 
ام ـ برايش  است ـ و دستوري از دستورات، من ـ آنچه بدان امر كرده و يا از آن نهي كرده

كنم و كاري به  دانم و تنها از آنچه كه در قرآن آمده، پيروي مي ، من نميبيايد و بگويد
  .1»پيامبر ندارم ةفرمود

_________________________________________________________________ 
  .ترمذي -1
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مرين لن أتركت فيكم «: فرمايد  مي و همچنين از ابوهريره، روايت شده كه پيامبر
در ميان شما دو چيز را به جا :  اهللا رسول ةتضلوا ما تمسكتم بهما كتاب اهللا و سن

شويد، كتاب  دست بگيريد و به آن عمل كنيد گمراه نميادامي كه به آن دو م گذارم و مي
 پيامبر ،در اين حديث. 1»)اهللا همان احاديث و روايات رسول( اهللا رسولخدا و سنّت 

و در جاي . پيروي تنها از قرآن را بدون همراهي حديث گمراهي و ضاللت دانسته است
: وتيت القرآن و مثله معه أني إال و إم حرمناه ما وجدنا فيه حرا«: فرمايد  ديگري مي

دانند در حاليكه به من  شوند و آنچه را كه در قرآن حرام است، حرام مي اقوامي پيدا مي
  .»)حديث و سنّتش(قرآن و آنچه كه مانند قرآن و همراه قرآن است، داده شده است 

آگاه باشيد آنچه را كه :  هللام امثل ما حرّ اهللا رسولم ن ما حرّإال أ«: فرمايد  و يا مي
  .»پيامبر حرام كرده مانند اين است كه خدا آنرا حرام كرده باشد

اهل  ةمـتأسفانه امروزه كتابهاي زيادي درباره شريعت و اعتقادات اسالمي و عقيد
گويند كه ما  به اقرار خودشان مي ،و نويسندگان اين كتابها. شوند سنت و جماعت نوشته مي

نداشته و فقط به قرآن  اي به احاديث پيامبر ين كتابها هيچگونه مراجعهبراي نوشتن ا
دانيم شريعت و اعتقادات اسالمي تنها قرآن نيست بلكه  ايم، در حاليكه مي مراجعه كرده
هم جزو شريعت اسالم است، و قرآن و حديث پيوسته و هميشه با هم  احاديث پيامبر

كنند و پرواز با يك بال ممكن نيست، كسي كه  ل ميهستند و مانند دو بال، براي پرواز عم
به يكي از آن دو دست بگيرد و از آن، پيروي كند در اصل به هيچكدام دست نگرفته و از 

ديگري  بههيچكدام پيروي نكرده است، زيرا هر يك از آن دو به پيروي و دست گرفتن 
اشاره كرده است و كنند، همچنانكه خداوند در آيات متعددي به اين مطلب  ميامر 
  : فرمايد  مي

  ⎯ ¨Β ÆìÏÜãƒ tΑθß™ §9 $# ô‰ s) sù tí$sÛ r& ©!$#   )80/  نساء(  
  .»هر كس از پيامبر اطالعت كند به حقيقت از خداوند اطاعت كرده است«

_________________________________________________________________ 
  .امام مالك -1
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 Ÿξsù y7 În/ u‘ uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ 4© ®Lym x8θßϑ Åj3ysãƒ $yϑŠÏù t yf x© óΟßγ oΨ÷ t/ §Ν èO Ÿω (#ρ ß‰Åg s† 

þ’Îû öΝ ÎηÅ¡àΡ r& % [`t ym $£ϑÏiΒ |M øŠŸÒ s% (#θßϑÏk=|¡ç„ uρ $VϑŠÎ=ó¡n@   )65/  نساء(  
شوند  آورند، مگر آنكه تو را در آنچه كه دچار اختالف مي قسم به خدا آنها ايمان نمي«

داور قرار دهند و سپس به آنچه كه برايشان حكم كردي در دلشان هيچگونه ناراحتي 
  .»يم شده باشندوجود نداشته باشد و تماماً تسل

  $tΒ uρ tβ% x. 9⎯ ÏΒ÷σ ßϑÏ9 Ÿω uρ >π uΖ ÏΒ ÷σãΒ # sŒÎ) © |Ó s% ª!$# ÿ…ã&è!θß™ u‘ uρ #· øΒ r& βr& tβθä3 tƒ ãΝ ßγ s9 

äοu zÏƒø: $# ô⎯ÏΒ öΝ ÏδÌøΒ r& 3 ⎯ tΒ uρ ÄÈ÷ètƒ ©!$# …ã& s!θß™ u‘ uρ ô‰s) sù ¨≅ |Ê Wξ≈ n= |Ê $YΖ Î7•Β   
  )36/  احزاب(  

درست نيست وقتي كه خدا و رسولش به براي هيچ زن و مرد مؤمن و مسلماني «
امري دستور دادند منتظر بماند ـ و خود را در انجام دادن و يا انجام ندادن آن صاحب 
اختيار بداند ـ بلكه بايد فوراً به آن امر، عمل كند و هر كسي از خدا و رسولش 

  .».سرپيچي كند، به حقيقت دچار گمراهي آشكاري شده است

 !$tΒ uρ ãΝ ä39 s?#u™ ãΑθß™§9 $# çνρ ä‹ã‚ sù $ tΒ uρ öΝä39 pκtΞ çμ ÷Ψ tã (#θßγtFΡ $$ sù   )7/  حشر(  
دهد چنگ زنيد و به آن عمل كنيد و از هر آنچه كه  و به آنچه كه پيامبر دستور مي«

  .»كند دست بكشيد و آنرا انجام ندهيد دارد و نهي مي بر حذر ميشما را 
آوريم كه روزي زني پيش ابن مسعود  و به مناسبت اين آيه، روايتي از ابن مسعود مي

لعن اهللا النامصات والمتنمصات و «: گويي  تو آن كسي هستي كه مي: آمد و گفت 
وله الي آخره فلم أني قرأت كتاب اهللا من إف: قالت . نعم: قال . الحديث... مات و شالوا
كم الرسول و ما آتا: ت ألها إن كنت قرأتيه لوجديته، أما قر: فقال . جد ما فيه تقولأ

لعن اهللا «: يقول  اهللا رسولفقد سمعت : بلي قال : قالت . فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا
گويد  آيا تو آن كسي هستي كه مي:  »الحديث... النامصات والمتنمصات و و الواشمات و 

دارد و بر آن زناني  ابروي زنان را برميخدا بر آن زني كه موي ] دوري از رحمت[لعنت «: 
دارند و همچنين لعنت خدا بر آن زناني كه خال براي ديگران  موي ابرويشان را برمي كه
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ام، آن زن  بله من اين حرفها را گفته: گفت  ابن مسعود» تا آخر حديث... كوبند و  مي
ام، ابن مسعود به  ام و اصالً چنين چيزهايي را در آن نديده من تمام قرآن را خوانده: گفت 

اي كه خداوند  آيا اين آيه را نخوانده. يافتي ر خوانده بودي آنرا مياگ: آن زن گفت 
ام، ابن  بله خوانده: زن گفت » و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا«: فرمايد  مي

  .1»ام ام و آنها را گفته من هم اين سخنان را از پيامبر شنيده: مسعود هم گفت 
  

  .، براي فهم صحيح قرآن كافي نيستتنها دانستن زبان و لغت عربي

فقط به وسيله ياد  تواند نمي ذشته، برايمان روشن شد كه هيچ كسدر بحثهاي گ
گرفتن زبان و لغت عربي به فهم صحيح و درستي از قرآن دست يابد و همواره، نيازمند 

ن، نسب به زبا باشد، زيرا ياران و همراهان پيامبر مي اهللا رسولاحاديث صحيح و سنت 
ادبيات، لغات و بالغت عرب، آشنايي كامل و وافري داشتند و هيچ كس به پاي آنها 

رسيد، ولي در عين حال در فهم قرآن ـ مثل آن مواردي كه در باب احتياج به سنت  نمي
زيرا آنها تنها به زبان و لغات عرب شوند،  براي فهم صحيح قرآن ـ دچار اشتباه و ترديد مي

پيروي كردند، به  كرده بودند، ولي بعداً كه از سنّت و روش پيامبر براي فهم قرآن تكيه
فهم صحيح و درستي از قرآن رسيدند، پس به همين خاطر، تا زمانيكه مسلمانان نسبت به 

گيري صحيحتر  آگاهتر و داناتر باشند، در فهم قرآن، داراي جهت اهللا رسولقرآن و سنت 
البته ما . مانند ، در وادي ضاللت و گمراهي مصون ميتري خواهند بود و از افتادن و مطلوب

گوييم براي تفسير و فهم قرآن نيازي به زبان و لغت عرب نيست، زيرا قرآن به زبان  نمي
منظور ما اين است كه براي تفسير قرآن يك سلسله مراتبي وجود  ،عربي نازل شده است

و به تفسير درست و واضحي از  دارد كه بايد آنرا مراعات كنيم، تا دچار گمراهي نشويم
  2.قرآن برسيم

_________________________________________________________________ 
  .متفق عليه -1
  :شته باشيم مترجم براي اينكه بتوانيم آيات قرآن را درست تفسير كنيم بايد به پنج مرحله توجه دا -2
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داشته اي  علم كالم، فلسفه و منطق نيز اشاره يدر اينجا جا دارد كه به گمراهي علما
) پيشينيان(سلف  يمخالف شديدي در فهم قرآن با علماگذشته تا به حال، همواره  باشيم از
صدر اسالم بوجود  يبا علمااند و در مسائل فقهي هم اختالفات بسيار زيادي را  ما داشته
ور  و غوطه اهللا اند و آن هم به علت دور بودن آنها از سنت نبوي و احاديث رسول آورده

همواره  ،اين كالميون و فيلسوفان زمان ،و هوسشان بوده است يشدن در ميزان عقل و هو
ير آيات متشابه اند و در تفس رو عقل، زبان و لغات عرب بوده براي تفسير و فهم قرآن، دنباله

اند و اين  شتباهات و گمراهيهاي بزرگي شده خصوصاً در مورد اسماء و صفات خدا، دچار ا
اند كه براي تفسير و فهم قرآن نيم نگاهي هم به  رهبران وادي ضاللت به خود، جرأت نداده

صحابه پيروي از موازين و هيچ گاه خود را مقيد به  ،داشته باشند اهللا احاديث رسول
اند بلكه آنها همراه قرآن،  اي كه تنها آيات قرآن را به ما نرسانده بينند، صحابه نمي اهللا رسول

اند و آنها كساني نبودند كه فوراً  آوردهما فهم صحيح و درست از آيات قرآن را نيز براي 
نشيني قرآن را ياد بگيرند و آنرا كوركورانه براي نسلهاي بعدي بفرستند، بلكه آنها در اثر هم

و پرسيدن هر آنچه كه ندانستند به مغز و درون وجودي قرآن  چندين ساله با پيامبر
رسيدند و همراه قرآن معني و مفهوم آيات و كلمات آنرا هم براي نسلهاي بعدي به ارمغان 

شود كه به رأي و نظر خود،  آوردند، و هر كس از راه و روش آنها پيروي نكند معلوم مي
كرده است و هر كسي هم كه چنين كاري كند، اگر هم به نتيجة صحيحي قرآن را تفسير 

باز دچار گناه و سرپيچي شده است، ولي در عوض هر كسي كه براي تفسير  ،رسيده باشد
قرآن آن سلسله مراتبي را كه در سطور گذشته به آن اشاره شد، رعايت كند، اگر هم دچار 

صحيحي  ةگيرد و اگر هم به نتيج قرار مي خداونداشتباه شود باز مورد پاداش و ثواب 
  .رسيده باشد داراي دو اجر خواهد بود

                                                                                                                                    
  تفسير قرآن با حديث) ب  تفسير قرآن با قرآن) الف
  تفسير قرآن با اقوال تابعين) د  تفسير قرآن با اقوال صحابه) ج
  تفسير قرآن با زبان و لغت عربي(  ه
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باشيم و خود را مقيد به دستوراتش  پس بر ما واجب است كه تسليم مطلق پيامبر
بدانيم و به آنچه خبر داده و دستور فرموده دست بگيريم و از آن پيروي كنيم بدون اينكه با 

عقالنيت، : هاي رنگارنگي مانند  و باطل و نامگذاري هاي خيالي تفكرات و انديشه
هاي باطل را در بين مردم،  مدرنيسم، تجددگرايي و غيره مقابلش بايستيم و افكار و انديشه

  .گسترش دهيم و مردم را در فهم صحيح سنت دچار اشتباه، شك، شبه و گمراهي نماييم
برگرديم و ببينيم كه  مبربه روش پيا) يكتاپرستي در توحيد خدا(بايد به توحيد 

چگونه او خداوند را عبادت كرده و با خدايش به راز و نياز پرداخته، ما هم آنگونه عمل 
در نتيجه بر مسلمانان واجب است كه هيچگونه اختالفي بين قرآن و سنت . كنيم

چه در قبول كردن و چه در عمل كردن به آن دو قرار ندهند، زيرا كه شريعت  اهللا رسول
سالمي بر دو پايه قرآن و سنّت، استوار شده است، همچنانكه در حديثي كه از امام مالك ا

  .روايت شده، به آن اشاره نموديم
  

  مهم ةيك مسأل

به حقيقت، سنّتي  جا دارد به اين مطلب نيز اشاره كنيم ه شد،بعد از مطالبي كه گفت
مان احاديث صحيح و به كه داراي اين چنين منزلت و مقامي در شريعت اسالمي است، ه

نه اند،  هستند، كه علماي حديث آنها را تحقيق و بازنگري كرده اهللا رسول ةثبوت رسيد
هرگونه حديثي كه در بعضي از كتابهاي فقهي و تفسيري و فضائل اعمالي وجود دارند، 

اين و اسالم، از  1كه ضعيف، منكر، موضوع و يا مجعولند ندزيرا در آنها احاديثي وجود دار
و  )الغرانيق(و داستان  )هاروت و ماروت(گونه احاديث بيزار و مبرّا است، مانند حديث 

ام، كه اكنون به چاپ رسيده  كوچكي در مخالفت با آنها نوشته ةغيره كه در اين باره كتابچ

_________________________________________________________________ 
شناسي نوشته استادم مال  توانيد به كتاب حديث براي آگاهي پيداكردن در مورد طبقات احاديث مي: مترجم  -1

  .احمديان مراجعه كنيد عبداهللا
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و عده زيادي از اينگونه احاديث ضعيف و موضوع را مورد تحقيق و تفحص قرار  1است
) ةمفي األ يءثرها السيأو  ةو الموضوع ةفضعيحاديث الاأل ةسلسل( داده و در كتاب

رسد و تا كنون از اين  آن، به چهار هزار حديث مياحاديث در  ةام كه شمار وري نمودهآگرد
  2.تعداد پانصد حديث به چاپ رسيده است

پس بر اهل علم خصوصاً كساني كه آراء و نظراتشان به عنوان فتوا، در بين مردم 
 نشود واجب است كه بي دليل هيچ حديثي را قبول نكنند، تا از صحيح بودن آ ر ميمنتش

يف كنند، داراي احاديث ضع اطمينان حاصل كنند، زيرا كتابهاي فقهي كه از آنها استفاده مي
در اينجا به آن اشاره كردم، نزد علما و دانشمندان اسالمي و منكر زيادي هستند و آنچه كه 

  .ر استامري روشن و آشكا
اي بزرگ و مهم را آغاز كردم،  هژقبالً به سبب تصميمي كه اتخاذ كرده بودم، پرو

پردازند، خيلي سودمند و مفيد خواهد بود و  براي كساني كه در آينده به مطالعات فقهي مي
گذاشتم و منظورم ) ةمهات الكتب الفقهيأفي  ةو الموضوع ةحاديث الضعيفاأل(اسمش را 

  :باشد  كتابهاي زير مي ،از امهات الكتب
  ).رح(نوشته مرغيناني در فقه مذهب امام حنفي ) الهدايه(كتاب  )1
 ).رح(نوشته ابن القاسم در فقه مذهب امام مالك ) ةالمدون(كتاب  )2

 ).رح(نوشته رافعي در فقه مذهب امام شافعي ) شرح الوجيز(كتاب  )3

 ).رح(نبل نوشته ابن قدامه در فقه مذهب امام احمد بن ح) المغني(كتاب  )4

 .در فقه مقارن) رح(نوشته ابن رشد اندلسي ) المجتهد ةبداي(كتاب  )5

_________________________________________________________________ 
  .؛ چاپ المكتبة االسالمية»نصب المجانيق في نصف قصه الغرانيق«نام كتاب  -1
اين نويسنده تحت عناوين زير نزد انتشارات  عةجا دارد اينجا اشاره شود كه اكنون هر دو مجمو: مترجم  -2

  :المكتبة االسالمية به چاپ رسيده است 
  .سلسلة األحاديث الضعيفة و أثرها السييء في األمة) ب  سلسلة األحاديث الصحيحة) الف
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علت مشكالتي كه برايم پيش آمد نتوانستم آنها را به تمام برسانم،  هولي متأسفانه ب
چاپ و منتشر نمايد، زير  ادر كويت قول داده بود كه آنر) الوعي االسالمي(زيرا انتشارات 

هرچند كه اين كارم به پايان نرسيده، ولي . ش را زير پا گذاشتقول خود زد و عهد و پيمان
اميدوارم كه خداوند، توانائيم دهد تا در آينده به لطف خودش همين كار را به نحو احسن 
و شيواتري دوباره شروع كنم و يك منهج و طريق قابل اعتمادي را براي شناسايي احاديث 

فقهي هستند وضع كنم، تا به آن طالبان صحيح و ضعيف براي كساني كه مشغول مسائل 
علم در شناسايي هر چه آسانتر و فهم صحيحتر احاديث كمك كند و بتوانند به منبع و 

دسترسي داشته باشند و از سرگرداني و در اشتباه  مصدر خالص و پاك احاديث نبوي
  .رهايي يابند افتادن

دعوتگران به سوي اسالم، واجب داعيان و  بركنم كه  در پايان، به اين نكته اشاره مي
علم و آگاهي كافي داشته باشند تا با  اهللا است كه نسبت به كتاب خدا و سنّت رسول

آگاهي كامل بتوانند مردم را به سوي دين اسالم دعوت كنند، زيرا اگر دعوتگران داراي علم 
 گمراهي و ضاللت ةكاملي نباشند با دعوت خود مردم را به ورطت ريصحيح و بص

شوند، كه ديگر فرصتي براي  كشانند و بدون آنكه خود بفهمند باعث ضاللت قومي مي مي
پس دعوتگران دين، بايد سعي كنند اول خودشان را به سالح . اصالح آن نخواهند داشت

قرآن و سنت هر چه بيشتر و بهتر مجهز كنند و سپس ادعاي دعوت مردم به سوي دين 
هم آنها و هم ما مورد رحمت و مغفرت خداوند متعال قرار  اسالم را داشته باشند، تا شايد

گيريم و از خداوند خواستاريم كه از گناهانمان در گذرد و ما را جزو بندگان راستين و 
  .مقرّبش قرار دهد

  
  و آخر دعوانا  

  ن الحمدهللا رب العالمينأ  
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