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ترين آثاري است  مهم يکي از عاداتالسمتةعاده في حسن خاسندالسنسخة خطّي کتاب 
 تواناي معروف غالم شان توسط نويسنده و گوينده که در مناقب سادات و حسن خاتمه
  .علي آزاد بلگرامي نوشته شده است

 داراي هشت شود يالعلما نگهداري مةاين نسخة خطّي که در کتابخانة شبلي ندو
. متر است  سانتي١٠متر و عرضش   سانتي٢١ بزرگ است طولش هورق يا پانزده صفح

جا ذکر  هيچدر خطِّ نستعليق خوانا و روشن نوشته شده اما سن کتابت و نام کاتب 
  .آمد که زياد قديم نيست  از نوع کاغذ چنين برمي,نشده

قرار زير  ف اين کتاب از مآخذ و مراجع زياد استفاده کرده که بهيآزاد بلگرامي در تأل
  :ستا
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   اثر عسقالنيشرح بخاري .٣
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   اثر شيخ عبدالحق دهلويتکميل االيمان .٨
   اثر امام ضياءالدين سنديتيسير .٩

  الدين سيوطي  اثر شيخ جالليخصايص کبٰر .١٠
  اثر مير عبدالواحد بلگراميسبع سنابل .١١
 الشعرا الدين ملک  اثر قاضي شهاباداتمناقب الس .١٢
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 يبيت خيل شک نيست که آيات قرآني و احاديث نبوي در مناقب و فضيلت اهل
 آزاد توانسته است بسياري از .کرد انکاررا توان ارزش و اهميت آن  زياد است و نمي

البتّه بعضي از بيانات علما . طور مرتّب بيان کند  به,را گردآوري کردهگونه روايات  اين
  .قرار زير است خورد که به چشم مي مقتضاي قران به ظاهراً متصادم به

  :دربارة سادات عاصي و گناهگار نقل کرده استرا الدين  گفتة شيخ محي -۱
 و حنن معهم کالعبد مع ابن من احلدود و التعزيرات فايدينا فيه يداهللاما توجه عليهم ”

  .“سيده
  : نقل کرده استيگفتة امام فخرالدين راز -۲

تکرار فسق و احرار   به.شود که شرف علوي زائل نمي اين اند بر اتّفاق کرده”
ز براي شرف رسول ماست صلّي اهللا عليه و سلّم عصيان زيرا که شرف علوي ا

 .“اکتساب نواهي شود به يرعلوي زايل ميغشرف 
قانون  جا در اين اثر آمده است که ظاهراً متصادم به اين نوع بيانات در چندين

  :قرار زير است خورد که به چشم مي مجازات خدا به
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نه بر وفق مراد شماست و نه بر وفق مراد اهِل کتاب که هرکس که مرتکب کار 
 .بدت و ياوِر نياسوو جز خدا براي خويش د, بدي شود جزايش را به بيند
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 .ا نزد خدا پرهيزگارترين شما استترين شم ه گرامي آينهر
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پسرم از خاندان من است و ! اي پروردگار من: داد نوح پروردگارش را ندا
او ! اي نوح: گفت. کنندگان تو هستي کمترين حمند تو حق است و نيروعدةو

  .عملي است ناصالح او  براياز خاندان تو نيست
 ,ناي فسق و فجور او ب باز هم بر, بود)ع(دانيم که او فرزند صلبي حضرت نوح ما مي
اش گفت که فرزند تو نيست زيرا تو صالح هستي و او غيرصالح و هيچ  خدا درباره

رسد که  چشم مي تر به لذا روايت طبراني درست. يستاي بين صالح و غيرصالح ن رابطه
  :قرار زير است به

ان اهل بييت هو الء يرون ام اويل الناس يل و ليس کذالک ان اوليائي منکم ”
  .“املتقون من کانو و حيث کانو

که چنين نيست  من و حال آن ها احق باشند به بيت من گمان دارند که اين يعني اهل
  . هرکس که باشد و هرجا که باشد,ندرتراء من از شما پرهيزگا اولي,تحقيق به
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پس سادات را بايد که در شکر 
طهارت طينت و بشارت مغفرت 
طريقة جد اشرف خود اختيار 

تيان مأمورات و کنند و بر ا
اجتناب منهيات قدم افشرند و 

راه مستقيم شرع  امت را به
 هدايت نمايند

متة في حسن خاةعادسندالساداتالس  
اهللا و  ةکتاب اهللا و عترته صلو: احلمدهللا الذي ارسل البناجبيه و عترته التارک فينا الثقلني

ما بعد  اقبة و اصحابه الهادين کالنجوم الثاقبةحسن العا هسالمه عليه و علي آله الفائزين ب
عادت في حسن سندالس  است لطيف و انموذجي است شريف مسمي بهياين تأليف

که اکثر مردم ايمان سادات را مثل ايمان سائر مردم  ادات باعث تأليفش اينالسمتةخا
العزّت تعالي شانه  که رب حال آن, الطرفين و دائر بين االم بن ناشناسند دانند و محتمل يم

ظيم و تکريم جناب رسالتمآب صلّي اليه و سلّم که اصل اين شجره سادات را بنابر تع
ت حسن خاتمه از مزي همزيد عنايت نواخته و ب هب, طيبه و افق اين کوکب دريه است

  .ها ممتاز ساخته سائر دودمان
آزاد  هلهذا فقير حقير غالم علي المتخلّص ب

, الحسيني نسباً و الواسطي اصالً و البلگرامي وطنا
ئل اين مطلب واال برخي از کتب ثقات دال

در سلک , معادن برآوردهو جواهر آبدار , برچيده
تحرير کشيده تا ارباب عيون صحيحه و قلوب 

حسن خاتمه سادات بهم  سليمه حسن ظني به
ميامن اعتقاد صافي و اخالص وافي  هو ب, رسانند

قول الحق  هاهللا ب و. سعادت حسن خاتمه دريابند
  .بيل و هو حسبي و نعم الوکيلو هو يهدي الس

تعطيک ربک و سوف « که قرطبي در تفسير آيت نويسد  ميصواعق محرقهصاحب 
قال رضا حممد صلّي اليه عليه و سلّم اال اليدخل احد «گفته که عن ابن عباس انه » فترٰضي

ريمه  صلّي اهللا عليه و سلّم که از آيه کحضرت آن خاطر ي يعني رضا»ارمن اهل بيته الن
: بيت او در دوزخ ـ قطبي گفت کس از اهل ست که داخل نشود هيچ اشود اين مفهوم مي
کند طبراني بسندي که رجال  در تفسير اين آيه چنين گفته است و روايت ميسري نيز 
ان اهللا غري معذبک و ”: ه را فرمودم صلّي اهللا عليه و سلّم فاطحضرت آنکه  اند آن ثقات
يک از فرزندان  کننده است ترا و نه هيچ عذابدرستي که خدا غير هب .“من ولدکال احداً 
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کند ابوالقاسم بن شران در امالي خود از عمران بن حصين که  و روايت مي. ترا
ار بيِتي الن سألت ربي ان اليدخل احد من اهل:  صلّي اهللا عليه و سلّم فرمودندحضرت آن

بيت من در  کس از اهل داخل نشود هيچال کردم من از پروردگار خود که  سؤفاعطاين
 اهللا غفور شکور نَِّاکند از سدي در تفسير آيه  قطبي نقل مي. دوزخ پس عطا فرمود مرا

 از مواضع متّعدده منقول صوارق محرقهجا از   تا اينخبطور آلل حممد شکور حسنام
رجس که  حاصل مضمونش اين.  در شرح آية تطهيرصوارق محرقشده و نيز صاحب 

کند  افاده حصر مي» انّما«نبارت از اثم است يا شک در آنچه ايمان آن واجب است و 
شان از اخالق و احوال يبيت و تطهير ا اذهاب رجس از اهل حق تعالي را دِر ةاراد

 تطهير و غايت ةست فائد ابر نار آمده و اينبيت  و در بعضي طرق تحريم اهل. مذمومه
علي مراتب  بيت با مبالغه است در وصول اهل» تطهير«فظ ل ه و حکمت در ختم آيه بنآ

که آن ] معني[براي تعظيم و تکثير است و مفيد اين » تطهيراً«طهارت و تنوين لفظ 
السادات بابي  العلماء در مناقب الدين ملک تطهير از جنس متعارف نيست و قاضي شهاب

کفر  هالسالم ب  وةالصلٰو هاز اوالد رسول عليکس  که هيچ مستقل عقد کرد در بيان آن
گويد که حکم اين  جا مي در اين. رود و ايمان سادات چون ايمان عشره مبشّره است نمي

است که در حالت نزع ايمان از ايشان زائل نشود کذا في التمهيد و في دستورالحقايق 
من االنبياء و الة الرتع حالجيوز زوال االميان يف ) يا البانسوي(لالمام فخرالدين الهانسوي 

اوالد رسولنا و ازواجه و اهل البدر و حديبيه و امثاهلم بالشهادة و البشارة العشرة املبشره و 
ست و نهم از يالدين بن عربي در باب ب و شيخ محي. عن رسولنا صلّي اهللا عليه و سلّم

=| #$!yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒÌ�ãƒ ª$ :قال اهللا تعايلکه  خالصه کالم آن. ردوآ فتوحات مي Ïδõ‹ã‹ Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_ Íh�9$# 
Ÿ≅÷δr& ÏMø�t7ø9 $# ö/ ä. t�Îdγ sÜãƒ uρ #Z�� ÎγôÜs? ∩⊂⊂∪ر حکاه الضراءذالرجس کلّ ما بشينهم فان الرجس هو الق. ١ 

دار سازد  جا چيزيست که عيب معني پليدي است و مراد اين هدر اصل لغت بيعني رجس 
بيت را   شريک گردانيد اهلکه حق تعالي کند بر اين و اين آيت داللت ميها را  اين
›t�Ïÿøóu«رسول خدا صلّي اهللا عليه و سلّم در قول خود  با Ïj9 y7s9 ª!$# $ tΒ tΠ £‰s)s? ÏΒ š�Î7 /ΡsŒ $tΒ uρ 
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t�̈zr' s?پس حق تعالي گردانيد نبي خود را .  و قذر زيادتر از ذنوب باشدخوسو کدام » ١
ماله اگر بالغرض واقع شود  هت بمغفرت از آنچه گناه است نسب هسلّم ب صلّي اهللا عليه و

اند اوالد فاطمه کلّهم   هر آينه گناه باشد در صورت نه در معني و داخلحضرت آناز 
ايشان مثل سلمان فارسي تا روز قيامت در  ه که ملحق است بيرضي اهللا عنهم و کس

شان حال اي هاختصاص و عنايت رباني که نسبت ب هراند بآيه يعني غفران و مطهحکم اين 
بيت  شود اين شرف اهل سلّم و ظاهر نمي باشد از براي تشريف رسول صلّي اهللا عليه و

دنيا اگر کاري اما در . که مغفوراند حاليشوند در ت که انبياء محشور ميرخآمگر در 
و جائز . غير و مثل اوشود حد ما تحقّق مغفرت مثل   اقامت کرده ميموجب حد سر زند

اوار است هر مؤمن مسلم را که تصديق کند اهللا تعالي را در قول نيست ذم ايشان و سز
›Ïδõ‹ã=|«او  Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_Íh�9$# Ÿ≅÷δr& ÏMø�t7 ø9$# ö/ä. t�ÎdγsÜãƒ uρ #Z�� ÎγôÜs? ∩⊂⊂∪و اعتقاد کند در جميع آنچه » ٢

صادر شود از اوالد فاطمه رضي اهللا عنها که حق تعالي عفو کرد و سزاوار نيست که 
تطهير و ذهاب رجس  هو نسبت عار نمايد آناني را که گواهي داد حق تعالي بمذمت کند 

سبب عنايت  هايشان نه از راه عملي که کرده باشند يا نکوئي که پيش آورده باشند بلکه ب
≡y7Ï9«. و اختصاص sŒ ã≅ôÒ sù «!$# Ïµ‹ Ï?÷σãƒ tΒ â !$t±o„ 4 ª!$#uρ ρèŒ È≅ôÒ xÿø9$# ÉΟ‹ Ïàyèø9$# ∩⊄⊇∪کننده  مذو بداند  »٣

بيت شخصي را ان  ذات خودش و اگر ظلم کردند اهل هشود و ب که آن مذمت مائد مي
ها بر  اگرچه حکم کند ظاهر شرع بلکه ظلم اين. ظلم است در صورت نه در نفس االمر

و حرق غرق  ه است بر عبد در مال و نفس او برمثل جريان مقاديما في نفس االمر 
شود ست که مقابل کرده  اقضا و قدر الهي بلکه اليق اين بر و جائز نيست ذم. ير آنغ و

صبر و اگر بلند شوي از اين  بهرضا و تسليم و اگر تنزّل کند از اين رتبه پس  هاين امور ب
سلّم قرض  شکر و اما اداي حقوق مشروعيه پس رسول صلّي اهللا عليه و هرتبه پس ب

طريق احسن  هفرمود ب را ادا ميکردند حقوق خود  گرفت از يهود و چون مطالبه مي مي
 دعوه و ان الصاحب احلق مقاالفرمود  کرد يهودي مي االمکان و اگر زيادگوئي مي حسب
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 که اگر دختر من حضرت آنو گفت . هاست سخندرستي که صاحب حق را  ه ببگذاريد
ريم اگر خواهيم مؤاخذه رم دست او را ليکن ما مخيب بالفرض دزدي کند هر آئينه مي

ن بيت ديو م و اگر خواهيم ترک کنيم و ترک افضل است عموماً فکيف در اهلکني
موافق آن ما را نعمت عظمي و شود  شتيم از طلب حقوق و عفو کرديم حاصل ميگذ

ربي و ت قُامر الهي مگر مود هنهايت چرا که نبي صلّي اهللا عليه و سلّم طلب نکرد از ما ب
 حضرت آنکند  کدام رو مالقات مي هد قدرت بکسي که قبول نکرد سؤال نبي را با وجو

که روانه کرد حمايت او را يعني  دارد شفاعت او را حال آن را فرداي قيامت و اميد مي
ت اهلمودجا منقول  تا اين. اندبة القراها اخصّ بيت که اين ت قربي را عموماً فکيف محب

 عربي در جاي ديگري الدين بن و نيز شيخ محي.  و دهم فتوحات استمستياز باب ب
دود و التعزيرات فايدينا فيه يداهللا و حنن فيه معهم کالعبد ما توجهه عليهم من احل: فرمود

شود پس دست ما در اجراي  بيت مي اهل هه بمتوج هک يحدود تعزيرات يعني مع ابن سيده
ايشان معامله بنده است با  حدود نايب دست خداست و در اين امور معامله ما با

السادات از  العلما در مناقب الدين ملک قاضي شهاب. حکم صاحب خود هاحبزاده بص
اند  که اتّفاق کرده مضمونش اين. عبارت عربي  بهکند تشريح امام فخرالدين رازي نقل مي

علوي تکرار فسق اجراي عصيان زيرا که شرف  شود به که شرف علوي زايل نمي بر اين
شود  سلّم و شرف غيرعلوي زايل مي  اهللا عليه واز براي شرف رسول ماست صلّي

السالم  مصر رفتند و بر يوسف عليه بهالسالم  ان يوسف عليهرچون براداکتساب نواهي  به
: درآمدند و او را بشناختند يوسف ايشان را نشناخت در آن وقت حق تعالي فرمود

»!$uΖøŠ ym÷ρr&uρ ÏµøŠ s9Î) Οßγ̈Ζ t⁄Îm6 t⊥çFs9 öΝ ÏδÌ�øΒr' Î/ #x‹≈yδ öΝèδ uρ Ÿω tβρá� ãèô± o„ ∩⊇∈∪سوي   وحي فرستاديم بهييعن »١
. شناسند ترا نميکه  سلوکي که با تو کردند درحالي يوسف هر آينه آگاه کني برادران را به

≅ö«السالم مطابق امور الهي برادران را آگاه ساخت و گفت  يوسف عليه yδ ΛäôϑÎ= tæ $ ¨Β Λ äù=yèsù 
y#ß™θã‹ Î/ Ïµ‹Åzr&uρ øŒÎ) óΟçFΡr& šχθè= Îγ≈y_ ∩∇∪که وحي فرستاد حق تعالي يوسف را   مقصد آن»٢

وجود تکرار جنايات مثل قصد کشتِن يوسف و فروختن حر  که اعالم کند برادران را با
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و دروغ بستن که يوسف را گرگ خورد و نافرماني کردن پدر را تعزير ديگر نفرمود 
و ابوعبداهللا جرجاني گفت که . ست و بسشد که تعزير ايشان همين اعالم اپس معلوم 

 مقرر فرمايد از قبيله علويان يفسق را پس بادشاه را بايد که قاضعلوي چون عادت کند 
علوي پس حبس کند و بزند چرا که ايشان کشيدن  و قاضي علوي را بايد که امر کند به

 از اين است که اند و جائز نيست قاضي را که خبر اعالم و اعالم عبادت باهم يک قبيله
گويد  و در تيسير امام ضياءالدين سنامي و غير آن مي. گويد کردي تو چنين و چنان

 است جائز نيست که زيرا که شرف او اصليزنجير و حبس و ضرب  علوي را تعزير به
ع نسب اشرف هرچند جنايت کند چون قط. رض يزوللذّات اليزول و ما بالع و ما با

السادات  جا حاصل کالم مناقب تا اين. و عليه االئمة. گرددايشان نشود شرف آنان ن
که سزاوار است  اش اين عبارت عربي ترجمه  بهاند هبعضي از اهل تحقيق گفت. است
 فاسقي باشد از جهت بدعتي يا غير آن ها بيت و اگر در اين پوشي از انتقاد اهل چشم
الرسول است بضعةات او و مبغوض باشد نه ذات او چرا که ذباشد که افعال ا مي

کند از فرزندي  ميان باشد و ابتداع اخراج نمي وسائط درسلّم اگرچه  اهللا عليه و صلّي
ر و در آية کريمه جبلکه فرزند همان فرزند است در همه حال خواه عاق باشد خواه فا

م اما. ميان يتيمين و اب صالح هفت يا نُه واسطه بود اند که در  گفتهيو کان ابوهماصال
 يعني نگاه احفظوا فينا ما حفظ اهللا العبد الصاحل يف اليتيمني: جعفر رضي اهللا عنه فرمودند

پاس خاطر جد ما را در حق ما مثل نگاهداشتن خداي تعالي پاس خاطر صالح را داريد 
  :عزيزي گويد. در حق يتيمين

ــالم   ــان ع ــده اعي ــادات نوردي ــد س   ان
  فــردا طعــام معــدة دوزخ بــود کــسي

  ز ايشان صادر شود رواسـت     گر زلتي ا  
 ز بهرانکه سـيد کونيـن گفـته اسـتا

ــت  ــد از حرم ــي محم ــزّت عل   و از ع
  متلـي مشان نيـست      کامروز از محبت  

  نتوان شکست حرمت ايشان ز جاهلي     
 يــون لــطالحـون هللا و الــالحـالس

 حضرت آن احاديثي که داللت بر نفع نسب محرقه صواعقو شيخ ابن حجر در 
 که در يگويد که منافي نيست اين احاديث آورد و بعد از آن مي سلّم مي  عليه واهللا صلّي
 ترغيب يبيت خود را بر ترس الهي و تقٰو سلّم اهل اهللا عليه و  صلّيحضرت آنآن 

: کند جزئي از حديث طويل اين است از آن احاديث نقل ميفرمود و شيخ ابن حجر 
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 عبداملطلب ال املک لکم من اهللا شيئا ينبلطب يا يا صفيه بنت عبدامل, فاطمه بنت حممد اي
فالن و فالن مالک نيستم براي نفع شما از خداي  يعني اي  رمحاً سابلها ببالهلامغري ان لک

آرم صله قرابت را و چيزي  جا مي که شما را قرابتي است با من به تعالي چيزي را جز اين
سلّم  اهللا عليه و  صلّيحضرت آن  شيئاًال اغين عنکم من اهللادر حديث ديگر اين است که 

دهم شما را از خدا هيچ و وجه عدم  فرمود فايده نمي کند و مي  هاشم ميبني بهخطاب 
 مالک حضرت آنآن است که اند  طريقي که محب طبري و ديگر علماء گفته منافات به

 مالک امر الهي و ليکن خداي تعالي کسي رساند بي  از نفع و ضرر بهينيست که چيز
 مالک حضرت آنشفاعت عامه و خاصه پس  است نفع اقارب بلکه جميع امت او را به

قول   را که مالک گردانيد او را حق تعالي شانه چنانچه اشارت کرد بهينيست مگر چيز
 يعني ال اغين عنکم من اهللا شيئامعني و همچنان “  رمحا سابلها ببالهلامغري ان لک”خود 

شفاعتي و  مجرد نفس خود بي اذن خداي تعالي به يد شما را بيتوانم رسان فايده نمي
سلّم مخاطب  اهللا عليه و  صلّيحضرت آن. مغفرتي که حق تعالي کرامت کرده است مرا

شان يانذار بنابر رعايت مقام تخويف و ترغيب بر عمل که ا ساخت اقارب خود را اول به
حق رحم و نفع   ثانيا ايما فرمود بهاولي باشند از باقي امت وتقٰوي و ترس الهي  به

اند که احاديث تخويف  انتساب تا ايشان را نوعي از اطمينان حاصل شود و بعضي گفته
نفع انتساب بود و قبل از  بهسلّم قبل از عام  اهللا عليه و  صلّيحضرت آنو عدم انتساب 

حساب داخل  بيسلّم قومي از امت  اهللا عليه و  صلّيحضرت آنشفاعت  که به آن علم به
شود و قومي ديگر از  شوند و قومي ديگر را درجات و مراتب بلند مي بهشت مي

و در حديثي که باال مذکور شد آبلها . انتهي کالم الشيخ بن محمد. آيند دوزخي برون مي
کنند بلل را که تري  صيغه متکلّم است و باللي بالکسر بلل بفتحتين و عرب اطالق نمي

که  واسطه آن بس را که خشکي است بر قطع بر سبيل استعاره بهاست بر وصلت و ي
 االثير  ابنيةکذا في نها. پيوست يابد به طراوت و انفصال مي يابد به بعض اشيا اتصال مي

'tΒ ÏNù « گفت اما قول تعالييالدين بن عرب و شيخ محي tƒ £ä3ΖÏΒ 7π t±Ås≈xÿÎ/ 7π oΨÉi�t6 •Β ô#yè≈ŸÒ ãƒ $yγs9 
Ü>#x‹yèø9$# È ÷ xÿ÷èÅÊهات مؤمنين از آن منزّ پس اين تعليق حکم است به» ١اند و  هفعلي که ام
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اين . که دليل برخالف آن موجود باشد آيد از وعيد مطلق نغوذ آن السيما وقتي الزم نمي
نظر جامع اوراق   بشارت سادات عالي درجات وفقهم اهللا بالخير بهببا است آنچه در
ت و ذکاء اينهم هويداست که هرچند نفع قرابت و شفاعت بر ارباب فطانرسيد و ليکن 

بيت را ثابت و مقرر است اما شک نيست  سلّم عاصيان اهل عليه واهللا   صلّيحضرت آن
سلّم و چون  اهللا عليه و  است صلّيحضرت آنکه صدور منهيات از سادات فالن مرضي 

رسيده باشد که   ميت مباشر حرکات ناپسنديده شوند خاطر اشرف چقدر گرانيسادا
اند و خود را دستورالعمل ضالل و اضالل امت  کرده اوالد من خالف طريقة من اختيار

روند و دانسته طريق  من ساخته و در حقيقت ساداتي که برخالف جد بزرگوار راه مي
. دهند  را در جناب عزّت تعالي شانه خجالت ميحضرت آند نکن تفوق و نافرماني سر مي

اين معني از عالم . جناب چشم شفاعت دارند  منها و باز فرداي قيامت از آنمعاذاهللا
  :خوب گفته کسي که گفت. مراحل بعيد است انصاف به

 چون آيه منسوخ کالم اهللا است فرزند نبي که نيست بر راه نبي
رعايت  سلّم با وجود مالل خاطر اقدس به اهللا عليه و  صلّيحضرت آنگرفتيم که 

کس را در اخوان و اقران چه آبرو است زيرا که شايد اين گشفاعت  رحم لب ةصل
بيت ديگر  صلحاء اهل سلّم به اهللا عليه و  صلّيحضرت آن تشک عنايت و التفا بي

طايفه اولي بر , ميل اول طبعي است و ميل ثاني قسري. ها ديگر  اينةخواهد بود و بعصا
. ان خجالت فروبرده از در درآيندصدر بهشت خرامان روند و طايفه اخري سر در گريب

  :عرفي گويد. اين رسوايي دست دهد بدتر از دوزخ است نزد ارباب غيرت بهشتي که به
 کسي کز لذّت طاعت بود محروم من ضامن

 که بگـزارند در جنّـت ولي با داغ حرمـانش
طريقة جد اشرف پس سادات را بايد که در شکر طهارت طينت و بشارت مغفرت 

راه  خود اختيار کنند و بر اتيان مأمورات و اجتناب منهيات قدم افشرند و امت را به
ها احق و اقدم انه   اين…يقتدي بآبائه الولد احلرمنطوق  مستقيم شرع هدايت نمايند که به

اعتماد شرافت نسب از راه  باتباع طريقه نوبت و تعديل قرطاس شريعت و نشايد که به
βÎ) ö/ä3tΒ¨: فرمايد روند و درتيه معاصي و مناهي سرگردان شوند که حق سبحانه مي t� ò2r& 
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y‰Ψ Ïã «!$# ööΝä39 s)ø?r& 4ان : سلّم فرمود اهللا عليه و کند که حضرت صلّي و طبراني روايت مي ١
 و ئي منکم املتقون من کالواان اوليا. بييت هوالء يرون انهم اويل الناس يب و ليس کذلک اهل

که چنين  من و حال آن ها احق باشند به بيت من گمان دارند که اين اهل يعني حيث کانوا
هرکس که باشد هرجا که ) پرهيزگارترند(تحقيق اولياء من از شما پرهيزگانند  نبست به
اتکلف هذا وقد غفر : سلّم را گفتند اهللا عليه و ثبوت پيوسته که حضرت صلّي باشد و به

که بخشيده شده است  کشي و حال آن يم يعني آيا رنج نبک و ما تأخرلک ما تقدم من ذ
افال اکون عبداً : سلّم جواب داد اهللا عليه و حضرت صلّي. گناهان متقدم و متأخّر تو

سره السامي  امير عبدالواحد بلگرامي قدس.  آيا نباشم من بنده بسيار شکرگزارشکورا؟
عشره مبشّره را هرچند حکم قطعي بود  گويد که سنابلي ما در کتاب جد اعال

غمي نداشتند و مقام خوف  ايشان ايمني و بيخيريت خاتمه و دخول بهشت و ليکن  به
اند و داد کلمه  سط تمام نوشتهبشرح  ن مطلب را بهيحضرت مير ا. و هيبت فرونگذاشتند

ي با علي اند که سادات را نسبت فرزند زبان قلم آورده حق داده در آن مقام اين هم به
اند و ايشان را نسبت فرزندي با رسول عليه  است قوي که فرزندان صلبيمرتضِٰي نسبتي 

اند و ظاهر است که  السالم نيز هست اما نسبتي ضعيف که فرزندان دختري  وةالصلٰو
صدور اين کلمه از جناب سيد محض براي آن است که سادات تکيه بر نسب نکنند و 

از نمانند و الّا خود هم از خاندان نبوت اندکي است که از طاعت و عبادت حق ب
ارد ذانحطاط رتبة خود راضي باشد و حرف شکست خود را بر صفحة روزگار باقي گ به

ي و اي دل و ٰضکه اي خانمان من فداي نام مرتنويسد  چنانچه خود در آن کتاب مي
نباشد و کدام ر دلش ي دي کدام بدبخت ازل که محبت مرتٰضٰضجان من نثار اقدام مرت

ا که در محبت اوالد رسول فاخر حاشا و کلّ. رانده درگاه مولي که اهانت او روا دارد
  :باشم

ــت   ــي اس ــب نب ــي ح   حــب اوالد نب
 سر گر خاص و گر عام اندشان سر به

  هرکه را اين حب نباشد اجنبي اسـت       
 مسـتحـق حـب و اکـرام انـدشــان
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سخني که با خويش و خويشان گفته شود جز و اين فقير نيز از جمله سادات است 
نعم قوتي که اين نسبت . انتهي کالمه. بر سبيل اخالص و نکوخواهي نخواهد بود

 خصايص نبوي است که اوالد بنات حضرت زندارد چه اضعيف دارد هيچ نسبت قوتي 
سلّم در روايت صحيحه آمده از عمر بن  اهللا عليه و حضرت صلّي شوند به منسوب مي

 فانتحل بصغرها و بانه اعدها البن اخيه کلثوم بنت علي انه خطب امخطّاب رضي اهللا عنه ال
کلّ سبب : سلّم بقول اهللا عليه و جعفر فقال له ما اردت الباه و ليکن مسعت رسول اهللا صلّي

و نسب ينقطع يوم القيامه ما خال سبيب و نسيب کل بين ابنيت عصبتهم منهم ما خال ولد 
کلثوم را از علي  خطبه کرد عمر رضي اهللا عنه اميعني  ي انا ابوهم و عصبتهمفاطمه فان

نگاه داشته است او را که  اين کلثوم و به صغرسن ام رضي اهللا عنه پس عذر آورد و به
پس گفت عمر رضي اهللا عنه اراده نکردم باه . براي پسر برادر خود جعفر رضي اهللا عنه

هر سببي و نسبي که فرمود  سلّم که مي اهللا عليه و را وليکن شنيدم رسول خدا صلّي
هست منقطع شود روز قيامت سواي سبب و نسب من و همه فرزندان دختر عصبه 
ايشان پدران ايشان باشند سواي فرزندان فاطمه پس بدرستي که من پدر ايشان و عصبه 

 که انتسابي که از خصايص گويد حاصل کالمش اين صواعق محرقهصاحب . ايشانم
شود اين است که  در اين حديث و امثال آن مفهوم ميسلّم  اهللا عليه و حضرت صلّي

ت و بني فاطمه را پسران سلّم پدر بني فاطمه توان گف اهللا عليه و حضرت را صلّي
اهللا عليه   صلّي نبوتو چون بني فاطمه را با جنابسلّم  اهللا عليه و حضرت صلّي

پس . اين نسبت را در کفاءت اعتبار خواهد بود. يدسلّم نسبت ابوت و نبوت بهم رس و
و قول علما که بني هاشم و بني . شود شريفه را  کفو نميهاشمي و غيرشريف

عبدالمطلب اکفاءاند محل آن در ماعداي اين صورت است و اگر کسي وصيت کرد که 
بايد که  سلّم بدهند وصي را مي اهللا عليه و فرزندان حضرت صلّي مال مرا پس از من به

اهللا عليه  بدهد و همچنين اگر کسي وقف کند بر فرزندان حضرت صلّيبني فاطمه  به
سلّم مصرف آن بني فاطمه خواهند بود و اين حکم در اوالد دختري غيرحضرت  و

شود اگر کسي وصيت کند که مال مرا فرزندان زيد  سلّم جاري نمي اهللا عليه و صلّي
الحروف گويد در اين مقام شبه  راقم. رسد  هيچ نميتقسيم کنند اوالد دختري زيد را

پس . شود که هرگاه از حديث مفهوم شد که غيرشريف کفاءت ندارد با شريف دارد نمي
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 چرا خطبه عمر را اجابت کرد؟ عمر چگونه اين حديث را علي مرتٰضي رضي اهللا عنه
که اين  نکه منافي مقصود بود در معرض استدالل بر مقصود خود آورد؟ جوابش اي

ماي شجره سيادت بود و نمعني بنابر ضرورت بود چه در آن وقت عنفوان نشو و 
مناکحت جائز بوده  داشته باشد و هم شرعاً باهم ئتشريفي که با شريفه نسبت کفا

العزّت جلّ  که رب ت تأثير اين نسبت آنوقديگر از . عرصه وجود نيامده اصالً به, باشد
صاحب . فاطمه را يادکرده و ايشان را از ارکان حجت ساختهشانه در آيه مباهله بني 

چگونه السالم گفت  شيد امام موٰسي کاظم را عليهرکند که هارون   نقل ميمحرقه صواعق
ايد؟ امام  طالب که شما اوالد علي بن ابي ايم حال آن يت رسولگوييد شما که ما ذر مي
ي الي قوله تعالي و عيٰسي چون بنام عيٰسو من ذريته داود و سليمان : يه برخواندآن يا

الي او را ذريت ابراهيم که حق تع نبود حال آني را پدر السالم رسيد گفت عيٰس عليه
  :السالم اين آيه برخواند خواند و ايضاً امام عليه

»ôyϑsù y7§_!%tn Ïµ‹Ïù .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ x8 u!%ỳ zÏΒ ÉΟù=Ïèø9$# ö≅à)sù (#öθ s9$yès? äíô‰tΡ $tΡ u!$oΨ ö/ r& ö/ ä.u !$oΨ ö/ r&uρااليه و » ١
سلّم که مباهله کند  اهللا عليه و که حق تعالي امر کرد حضرت را صلّي گفت وقتي

سلّم علي و فاطمه و حسن و حسين را پس  اهللا عليه و ي بخواند حضرت صلّينصاٰر با
 قوت تأثير اين  ازديگر. السالم  وةالصلٰواند عليه و عليهم  ابناءالرسول حسن و حسين

اهللا عليه  صحت رسيد از حضرت صلّي  گويد که بهمحرقه صواعقکه صاحب  نسبت آن
اهللا الينفع قومه يوم القيامة  ما بال اقوام يقولون ان رحم رسول: سلّم که گفت بر منبر و

گويند رحم و  چيست حال کساني که مي يعني اهللا رمحي موصولة يف الدنيا و االخرة بلي و
ت من سود ندهد قوم مرا روز قيامت بلي سوگند خدا رحم من صله کرده شده قراب

حاصل مضمونش . و بيهقي روايت کرد از عمر بن الخطّاب. است در دنيا و آخرت
سلّم را  اهللا عليه و که عمر بن الخطّاب بر منبر آمد و گفت شنيدم رسول خدا صلّي اين

sŒ# «حکم ود بعد از موت بهش که فرمود هر سببي و نسبي که هست منقطع مي Î*sù y‡ ÏÿçΡ ’ Îû 
Í‘θ�Á9$# Iξ sù z>$|¡Σ r& óΟßγ oΨ÷�t/کنند  آيند و شفاعت مي مگر سبب و نسب من و اين هردو مي» ٢
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 ديگر از قوت النسب بالوالدة و السبب بالزواج: البحار گويد در مجمع. صاحبان خود را
ديگر مسطور است که چون طاهر پسر که در معالم التنزيل و تفاسير  تأثير اين نسبت آن

اهللا عليه  شت عاص بن وامل حضرت را صلّيذسلّم درگ اهللا عليه و حضرت صلّي
سلّم ابتر گفت و ابتر در لغت دم بريده را گويند و عادت عرب آن بود که هر کرا  و

اهللا عليه  حضرت صلّي. گفتند يعني ازو عقب نخواهد ماند پسري نبودي او را ابتر مي
اهللا عليه   صلّيحضرت آنحق سبحانه براي تسلّي . لّم از اين حرف اندوهناک شدس و
ΡÎ) š�≈oΨ̄$!«سلّم فرستاد  و ø‹sÜôãr& t�rOöθ s3ø9$# ∩⊇∪عطا کرديم تو را فرزند بسيار و فرمود »١ »�χ Î) 

š�t∞ ÏΡ$x© uθ èδ ç�tI ö/F{$# ∩⊂∪يت که دشمن تو يعني عاص هست دم بريده و بي »٢نسل و ذر .
فرمايد   ميااليمان تکميلکه شيخ عبدالحق دهلوي در   از قوت تأثير اين نسبت آنديگر

 که افضليت خلفاء اربعه اند که بعضي از فقها و محدثين در شرح قصيده امالي آورده
که شيخ  ت تأثير همين نسبت آنديگر از قو. اعداي اوالد پيغمبر به. مخصوص است

اهللا  عساکر عن انس قال رسول  آورده ابنيکبٰر خصايصالدين سيوطي در  جالل
 يعني برنخيزد »تهمايمن جملسه اال للحسن و احلسيين او ذر… ال«سلّم  اهللا عليه و صلّي

… کس مگر براي حسن يا حسين يا فرزندان ايشان تعظيم هيچ کسي از مجلس خود به
بود ترمذي و مرتبه چه  هسلّم دختر خود را ب اهللا عليه و  صلّيحضرت آنو اعزاز و اکرام 

 اهللا عنها که عادت شريفه ياند از عايشه صديقه رض ابوداوود و نسائي روايت کرده
د تمام قد مآ  مي)رض(که فاطمه سلّم اين بود که هر وقتي اهللا عليه و  صلّيحضرت آن

چنانچه عادت . نشاند جاي خود مي کرد و به رفت و تقبيل مي خاست و پيش مي برمي
سلّم علما حديث  اهللا عليه و  صلّيحضرت آنن چنين بود وقت قدوم  اي)رض(فاطمه
 )رض(کس غير از فاطمه تعظيم هيچ سلّم به اهللا عليه و  صلّيحضرت آناند که  گفته

براي پدر هر نوعي که باشد بجاست که واخفض که قيام دختر  خاست طرفه اين برنمي
 و اجالس بجاي خود اين چه زينت و لهما جناح الذل اما قيام پدر براي دختر و استقبال

کدام قدر و منزلت باشد خصوص اين چنين پدر که خاتم النّبيين و سيداالولين و 
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اهللا  و يقدم اوالد الرسول صلّي: االسالم گويدعةاآلخرين است و از اين جاست که در شر
جيوز الجبال العامل ال: سلّم باملشي و اجللوس و يف التسريح لالمام فخرالدين الرازي عليه و

جايز نيست عالم را که بنشيند در  يعني جيلس فوق العلوي االمي النه اساءة يف الدين
ديگر از قوت تأثير . مجالس فوق علوي امي زيرا که اين زبوني و سستي در دين است

باشد و اين جزئي از مسئله مقرر  که فرزند علوي از جاريه غير که مي اين نسبت آن
 اگر کسي حاکم باشد  کهدورآ السادات مي الدين در مناقب قاضي شهاب. ي استمستثٰن

 نگردد وليکن علوي اگرچه امي باشد رحبادشاه او را فرزندي از کنيزک غير باشد  با
رسولنا شرف  فرزندي ز کنيزک غير آرد حريت او اصلي باشد و در بيع نباشد به

نة اجلالليه و يف جامع الفتاوي ولد االمة من موالها حر سلّم کذا يف فاخلزي اهللا عليه و صلّي
النه خملوق من مائة و کذا ولد العلوي من جارية الغري حر اليدخل يف ملک موالها و 

سلّم و اليشارک يف هذا احلکم  اهللا عليه و الجيوز بيعه کرامة و شرفا جلده رسول اهللا صلّي
لوي من جارية الغري اليدخل يف ملک موالها و و يف الفتاوي العناية ولد لع. احد من امته

ديگر از . سلّم اهللا عليه و اهللا صلّي جح جانب االب باعتبار جده حممد رسولالجيوز بيعه فر
 شافعي است در ءالدين سبکي که از اعاظم علما که امام تاج قوت تأثير اين نسبت آن

کنند از جهت  يل چنين ميکرد که ايشان تفصطبقات کبٰري از بعضي متأخّرين نقل 
واسطة نسبت  اهللا هرگاه به سبحانسلّم  اهللا عليه و اهللا صلّي  رسولبضعةثبوت جزئيت با 

تفِضيل حسنين بر شيخين  بعضي علما به. سلّم اهللا عليه و اهللا صلّي بضعه رسول قرابت با
اء من و لقد اجل شده باشند فکيف حال کسي که نسبت بضعيت بعصبيت داشته باشد يقا

  :افاد
  و لو کان النـساء کمثـل هـذي        
 فما التأنيث السم الشمس عيب

ــال  ــي الرج ــساء عل ــضلت الن   لف
 و ال التـذکـيـر فـخـر لهــالل

کند که  الدين سيوطي در خصايص از امام عليهم الدين عراقي نقل مي شيخ جالل
اند که  م مالک آوردهو از اما. اتّفاق افضلند از خلفاء اربعه فاطمه و برادر وي ابراهيم به

کس را  دهم بر جگر پاره رسول هيچ نمي تفصيلي “ما افضل علي بضعة النيب احداً”: گفت
و معتقدان افضل النّساء مريم و فاطمه و : آرد  مينقابهالدين سيوطي در  و نيز شيخ جالل

مه  در تفسير قول مذکور احاديث فضل فاطشرح النقابه  بهالدرايهنيز سيوطي در کتاِب 
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يل فاطمه بر مريم خصوصاً داللت است بر تفضگويد در اين احاديث  کند و مي نقل مي
تحقيق مقرر شده است که اين  که اخذ کنيم روايت اصح را که مريم نبيه نبود و به وقتي

امت افضل است از غير خود انتهي کالم السيوطي و شيخ بن حجر عسقالني گفت 
شارح طالني ساالجماع ثم خديجه ثم عايشه و قفاطمه افضل من خديجه و عايشه ب

سلّم با فاطمه سرگوشي کرد  اهللا عليه و  صلّيحضرت آنميان آن حديث که  بخاري در
 نساء ةسلّم سيد اهللا عليه و  صلّيحضرت آنکه در قول  گويد حاصل مضمونش اين مي
 و سؤال کرده شد اهللا عنهن اند خواهران فاطمه و مادر او عايشه رضي  داخلةجلنا اهل

اهللا عليه   صلّيحضرت آنست افضل خديجه يا فاطمه؟ جواب داد يک: ابوبکر بن داوود
ي کس و سهيل  رسول را با هيچبضعةکنم   من است و برابر نميبضعةفاطمة : سلّم فرمود و

 کرد و استشهاد آورده براي صحت اين قول قصّة ابولبابه را ناين قول ابوبکر را تحسي
ابولبابه ابا کرد از , بربست خود را بستون مسجد و سوگند خورد نکشايدکه  وقتي

پس . “نيست فاطمه مگر بضعه من”:  فرمودحضرت آن. سوگندي که خورده بود
ر مستحسن يشاد و ابولبابه در سوگند خود حانث نشد و اين تقرگ او را )رض(فاطمه
که  تدالل کرده است بر اينو نيز سهيلي از اين حديث اس. انتهي کالم القسطالني. است

و ابن حبان در حديث فضل عايشه علي النساء . هرکه دشنام کند فاطمه را کافر گردد
 حديث و ناهللا عنها که از اي گويد که افضليت عايشه رضي کفضل الثريد علي الطعام مي

داخل که  سلّم تا آن اهللا عليه و نساء نبي صلّي شود مقيد است به احاديث ديگر معلوم مي
د قول ابن حبان يؤالحروف گويد م براي تطابق احاديث راقم. )رض(نشود دروي فاطمه

ثريد قرينه  سلّم عايشه را به اهللا عليه و  صلّيحضرت آنرسد که تشبيه  خاطر مي سخني به
جا  تشبيه اين و به. سلّم اهللا عليه و اند صلّي حضرت آنکه مراد نساء  قوي است بر اين

 حضرت آن است چه عايشه رضي اهللا عنها اجمل و اکمل نساء ظحتظاوفور تلذد و ا
سلّم بود چنانچه ثريد لذيذترين اطعمه است نزد عرب و آن را  اهللا عليه و صلّي

فارسي اشکنه گويند و مويد توجيه فقير است آنچه ملّا علي قاري در مرقات نقل  به
افضل طعام عرب است و مرکب از که ثريد  ثريد مگر براي آن شود مثل به کند زن نمي مي

خبز و لحم و مرقه و نظير خود ندارد در اغذيه و جامع است در غذ و لذّت و قوت و 
معده وم و سرقسرعت گزشتن از حل  در خابيدن و بهتسهولت تناول وقلت مؤنّ



  عاداتالسمتة في حسن خاة بر نسخة خطّي سندالسعاداي مقدمه  ٢٠٩

  

ثريد نامعلوم شود که عايشه عطا کرده شده است با   تشبيه داد عايشه را بهحضرت آن
طبع و رزانت جودت  و حسن سيرت و حالوت نطق و فصاحت لهجه وحسن صورت 

تصلح للتبعل و التحدث و االستيناس ا و راي و صيانت عقل و درستي شوهرفهمي 
سزد خدمت شوهر را و سخن کردن و انس   يعني عايشه رضي اهللا عنها مياالضعاء اليها

فرمايد بعضي عايشه را  شيخ عبدالحق دهلوي مي. انتهي. و گوش کردن حرف راگرفتن 
 با پيغمبر در بهشت باشد و فاطمه با علي )رض(که عايشه فضل دهند بر فاطمه از حيث آن

 و ليکن در احاديث )رض(و البد مقام و مکان پيغمبر اعلي و اشرف باشد از مقام علي
سلّم با فاطمه خطاب کرد که من و تو و علي  اهللا عليه و  صلّيحضرت آنواقع شده که 

و بر تقدير تسليم تفاوت . سن و حسين در يک مکان و يک مقام خواهيم بود انتهيو ح
تواند  سلّم دليل افضليت نمي اهللا عليه و  صلّيحضرت آنبا مکانين اتّحاد مسکن عايشه 

اين هردو هرچند در يک . شد چه شرکت او در اين مقام شرکت تابع با متبوع است
جاست  در اين. تبع فرق بسيار استند در اصل و مکان باشند و از يک خوان متنعم شو

ها باالصاله صاحب  ها نتوانند رسيد که اين منزله وزراء و شاهزاده که خدمه سلطان به
آيد افضليت عايشه بلکه  بالفرض اگر اتّحاد مسکن دليل افضليت شود الزم مي. اند مرتبه

کس  سلّم و هيچ ليه واهللا ع  صلّيبعد از پيغمبر ماالمؤمنين بر جميع بني آدم  سائر امهات
آيد که هرکه افضل باشد از شخصي زوجه او نيز از آن  اين قايل نشده و نيز الزم مي به

سره  و اين تقرير از بعضي مکتوبات حضرت مجدد الف ثاني قدس. شخص افضل باشد
  :دلسامي گويسره ا عالمه مرحوم مير عبدالجليل بلگرامي قدس. استفاده نموده شد

  دي کسي گفت عايشه در فضل   
 مصـرعي در جــواب او گفـتـم

  بهتــر از بنــت سيدالبــشر اســت
 رگ جگر دگر است, رشته ديگر
  :و اين تضمين از بيت حسين تمامي است که گفت

 رشتة ديگر رگ جگر دگر است لـذّت سوختـن ز شـمع مپرس
 و حديث قرآنو مناقب و مآثري که سادات را خاصه در اين نسبت واال رسيده 

اند و سعي جميل  آن ناطق است و علما است تواليف مستقل در اين باب پرداخته به
آمديم بر سر اصل سخن و بر تقديري . اين اوراق محلّ گنجايش ندارد. تقديم رسانيده به

کرد  که ضعف نسبت تسليم کرده شود ضعف اين نسبت در نزول مرتبه وقتي تأثير مي
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 و نسبت حضرت آنبود يعني اوالد پسري  ت قوي موجود ميکه در جانب مقابل نسب
اهللا عنه  مقصد نرساند بلکه شأن مرتٰضي علي رضي  خرد به)رض(يقوي از جانب مرتٰض

حکم حديث نبوي که طبراني از جابر و خطيب از  را در اين مقام جلوة ديگر است به
 قال ان اهللا جعل ذرية کل سلّم اهللا عليه و انّ النيب صلّي: کند عباس روايت مي ابن
کند  حديث اشعاري مي و اين طالب يف صلبه و جعل ذرييت يف صلب علي ابن ايب] آدم[ بين

سلّم و هللا در  اهللا عليه و بر اتّحاد ذاتي جناب واليت رضي اهللا عنه با جناب نبوت صلّي
  :ما قال

  وج بتـول  زاي شير خدا نفـس نبـي        
 ن بسـک لحـم ايـشايد ز پي لحم

  هر تو طاعت ملک نيست قبول     م يب
  اوالد رسولهدـکز نسل تو پيـدا ش

الحاصل هرگونه نسبتي که فرض کنند خواه قوي خواه ضعيف احدي در اين 
اين نسبت  نسبت عاليه شريک بني فاطمه نيست و ايزد سبحانه جلّ شانه سادات را به

. بام آسمان نواختهها مستثٰني ساخته و کوس تفاخر ايشان بر  خاص از سائر خاندان
حج رفت و بر روضة نبوي   آورده که نوبتي هارون رشيد بهذهبي در تهذيب التهذيب

اظهار  ابن عم گفت و به. ذلک باهللا يا ابن عم يفتخر آمد و گفت السالم عليک يا رسول
السالم نزديک  قرابت خود با جناب رسالت افتخار نمود پس امام موٰسي کاظم عليه

روضة مقدالم عليک يا ابت فتغير وجه الرشيد و قال هذ الفخر يا سه رفت و گفت الس
و اظهار جزئيت » من پدر اي«گفت يعني » ابت يا«ي کاظم الحسين حق ـ امام موٰس ابا
جناب رسالت نمود پس روي هارون رشيد متغير شد و گفت که اين فخراي  با
سلّم علي   واللّهم صلّ.  نيستالحسن حق است و ديگري در اين فخر شريک شما ابا

سيداالولني و اآلخرين و علي آله الطيبني الطاهرين و ٰصحبه الراشدين املرشدين و آخر 
الٰعلمني دعوانا ان احلمدهللا رب.  

  


