
 

 

 فضيلت صلوات بر پيامبر

  و کيفيت آن

 در اهل سنت
 

 مؤلف:  

 شيخ عبدالمحسن بن حمد العباد 

 پدرام اندايش مترجم: 



 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

اهلل پروردگااار  يش برا يشکر و ستا   

ار اساات يان است، رحمت او بسيجهان

باشااو و يماا  يمؤمناااند دا ماا  يو ]برا 

ا اهلل باار ياا  ساات اماات ا يمالاار روق  

محمو و آل محمااو واا بار ب،رساات، 

م يم و آل ابااراهيهمان گبنه که بر ابراه

 يار سااتبد ي، تب بسيو بار فرستاد

ا اهلل بر محمااو ي  يار بزرگبار هستيبس

مااا، همااان عطا نو بر آل محمو برکت 
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م برکت يم و آل ابراهيگبنه که بر ابراه

 يار سااتبد ي، همانا تب بسيمبدنعطا 

ا اهلل اق ياا   يبزرگاابار هساات اريبساا 

شاابو و  يراضاا  يگراماا  يوااحابه

 يکاا يکه اق آنها به ن ين اق کسانيهمچن

 ، أما بعو:کننويت ميتبع

ار يبر بنوگانش بساا  ياهلل تعال ينعمتها

کااه اهلل  ين نعمتياد هستنو و بزرگتريق

عال به دو ثقل، جاان و انسااان عطااا مت

ن آنهااا ين است که در بيمبد  است، ا ن

ن يل، دوست و بهتريستاد ، خ بنو ، فر
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ماابد  اساات کااه مخ ب ش را مبعبث ن

باشو، تااا تبساا  او يم همان محمو

ناابر  يهااا بااه ساابيکيآنها را اق تااار

 يو و آنهااا اق تلاات بنااوگياا خارج نما

ساابحانه  خالق يمخ بق به عزر بنوگ

 يبااه ساابرا برسااانو و آنهااا  تعالى و

و و ياا مات نيهااوا  ينجار و خبشاابخت

 يهالکاات و بااوبخت يهارا  اق آنها را 

ن نعماات ياا بااه ا  برحاا ر دارد  اهلل

زش يار در کتاب عزيبزرگ و منت بس
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لَقَااو  : وياا فرماياشار  نمبد  است و م

مَنَّ ال َّهُ عَ َى ال مُااؤ مِنِينَ ذِت  بَعَااَِ فِاايهِم  

رَسُبالً مِن  أَن ،ُسِهِم  يَت  ُااب عَ َااي هِم  آيَاتِااهِ 

مُ ال کِتَابَ وَال حِک مَةَ وَذِن  وَيُزَکِّيهِم  وَيُعَ ِّمُهُ

اللم مُبِااينم ]آل  کَانُبا مِن   َب لُ لَ،ِي ضااَ

د )همانااا اهلل باار مؤمنااان 164عمران: 

اق  ين آنهااا رساابليمنت نهاد که در باا 

ار او را يمبد تا آخبدشان را مبعبث ن

ه دهااو يآنها بخبانو و آنان را تزک يبرا 

ن يامبقد و ا يو به آن کتاب و حکمت ب
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ن ببد  است که آنها  بل اق آن در يچن

 انو( ببد  يآشکار يگمراه

هُاابَ  :وياا فرمايم تعالى سبحانه واهلل 

الَّ ِي أَر سَلَ رَسُبلَهُ بِال هُوَى وَدِينِ ال حَقِّ 

هِ وَکَ،َااى بِال َّااهِ لِيُظ هِرَ ُ عَ َى الااوِّينِ کُ ِّاا 

است که  يد )او کس28]ال،تح:  شَهِيوًا

ن حااق ياا ت و ديرساابلش را بااا هااوا 

ر  يچ يفرستاد تا آن را بر هر را  روش

 است(  ياهلل کاف يگردانو و گباه
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السااال   ع يه أفضاال الةااال  و امبريپ

ماابد و امناات را ادا رسالت را ابااالن ن

اماات  يو بااه تمااا  و کمااال باارا  کرد

نماابد و ]بااه پاااداش اهلل  يرخااباهيخ

د بشااارر داد و ]اق عاا اب اود يتعااال

ت يهااوا  يرياا ر خه يترسانو و به سب

بر ح ر داشت، اهلل  ينمبد و اق هر شرّ

 باال اق وفاااتش در  يبر او، کم يتعال

ال يَب  َ أَک مَ  تُ لَکُاام   :عرفه ناقل فرمبد

يتُ دِينَکُم  وَأَت مَم تُ عَ َي کُم  نِع مَتِي وَرَ ضااِ

د )امروق 3]الما و :  لَکُمُ اإلِس ال َ دِيناً
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  و نماابد کاماالشما  ين خبد را بريد

  و دنعمت خبد را بر شااما تمااا  نمااب

   شو (  ين اسال  راضيشما به د يبرا 

سااعادر بااه ت ياا نهاکمال در  امبريپ

اق داشت، همان گبنااه يامت اسال  اشت

که او را دوست  يدر حال يکه اهلل تعال

دارد بااه واا،ار باازرگ او اشااار  يم

لَقَو  جَاااكَکُم   :ويفرماينمبد  است و م

ن ،ُسِکُم  عَزِيزٌ عَ َي هِ مَا عَنِااتْم  رَسُبلٌ مِن  أَ

ال مُؤ مِنِينَ رَؤُوفٌ حَاارِي ٌ عَ َااي کُم  بِاا 
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 يد )همانا رساابل128]التببة:  رَحِيمٌ

اق خبدتان نزد شما آمو، بر او سااخت 

و ]ود بااه ياست که دچار مشااکل شااب

اق دارد ]ود بااه ي]من،عااتد شااما اشاات

 مؤمنان ر بف و مهربان است( 

اماناات و  يالن و ادا ن رسااانون اباا ياا ا 

اماات، همااان حااق  يباارا  يرخباهيخ

باشو، همان گبنه که اهلل يمرد  بر او م

بلِ : ويفرمايم يتعال وَمَا عَ َااى الرَّسااُ

د 54]النااابر:  ذِال ال ااابَالنُ ال مُبِاااينُ

 ي،يد )و بر رسبل ]تک 18]العنکببر: 
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ن يآشکار(  همچناا  يستد مگر ابالغين

لِ ذِال فَهَاال  عَ َااى ا : وياا فرمايماا  لرْسااُ

 اياا د )پس آ35]النحل:  ال بَالنُ ال مُبِينُ

کار د جز ابالن آشي،يبر رسبالن، ]تک 

ز در ياا ن (يي)بخارا يوجبد دارد(  بخار

آورد  است که او  يحش اق قهريوح

گ،ت: »رسااالت اق فاارف اهلل اساات و 

م شااون يرسبل است و تس  يابالن برا 

  (ماست يا بر ،در برابر آن اوامر
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ن ياا ن ا امساا م يخبشبخت يهااق عالمت

آورد   رساابل اهللاست که به آنچااه 

م گردد و به آن گردن نهو، ياست، تس 

: وياا فرمايماا  يهمان گبنه که اهلل تعااال

 َفَال وَرَبِّرَ ال يُؤ مِنُبنَ حَتَّى يُحَکِّمُبك

جَرَ بَي اانَهُم  ثُاامَّ ال يَجِااوُوا فِااي  فِيمَا شااَ

ي  تَ وَيُسااَ ِّمُبا أَن ،ُسِهِم  حَرَجاً مِمَّااا  َضااَ

د )و  ساام بااه 65]النساااك:  تَساا  ِيماً

آورنو، مگر آن يمان نميپروردگارر ا 

ن آنهااا يکااه باا  يزياا ب را در چکااه تاا 

 رار دهنو  ي اض اختالف وجبد دارد،
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کااه  ياق حکماا  ييو در خبدشان سخت

م شاابنو(  يابنو و کامال تس ين يينمايم

نم وَمَا کَانَ لِمُااؤ مِ: ويفرمايم ياهلل تعال

بلُهُ أَم اارًا  وَال مُؤ مِنَةم ذِتَا  َضَى ال َّهُ وَرَسااُ

أَن  يَکُبنَ لَهُمُ ال خِيَرَ ُ مِن  أَم اارِهِم  وَمَاان  

بلَهُ الالً يَع  ِ ال َّهَ وَرَسااُ لَّ ضااَ  فَقَااو  ضااَ

د )و بر مرد و قن 36]االحزاب:  مُبِيناً

اهلل و رساابلش  يست که و تين يمؤمن

آنهااا در  يا نااو، بااريحکم نما يبه امر

ار وجاابد داشااته يانتخاب امرشان اخت
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اش کااه اق اهلل و فرسااتاد  يباشو و کس

 يآشااکار يکنو، بااه گمراهاا  ينافرمان

: ويفرمايم يدچار شو  است(  اهلل تعال

 ِال تَج عَ ُبا دُعَاكَ الرَّسُبلِ بَي نَکُم  کَوُعَاك

کُم  بَع ضاااً  َااو  يَع  َاامُ ال َّااهُ الَّاا ِينَ  بَع ضااِ

سَ َّ ُبنَ مِاان کُم  لِاابَاتًا فَ  يَح اا َرِ الَّاا ِينَ يَتَ

يبَهُم  فِت نَااةٌ أَ و  يُخَالِ،ُبنَ عَن  أَم رِ ِ أَن  تُةااِ

يبَهُم  عَاا َابٌ أَلِاايمٌ د 63]الناابر:  يُةااِ

تان را به ماننااو ني)دعبر رسبل در ب

گاار يد ياق شما به بعضاا  يدعبر بعض

اق شااما  ي، همانا اهلل کسااانوي رار نوه
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پااس شناسااو، يرونو را ميرون ميکه ب

ورقنااو يکه با امر او مخال،ت م يکسان

ا عاا اب ياا بر حاا ر باشاانو کااه فتنااه 

عبااادر اهلل ، رسااو(ببه آنهااا  يدردناک

 اارار  يمبرد  ببل و يفق  و ت يتعال

 يرسانو کااه دارا يرد و من،عت ميگيم

ن آنهااا، يباشااو: اولاا  يدو شرط اساساا 

بااه واابرر  ياهلل تعااال يعبادر باارا 

 يگااريد يرد و کسيل  وبرر گخا

در  يرا اهلل تعاليدر آن داخل نگردد، ق
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او در  ينوارد و باارا  يکيشر يپادشاه

وجاابد نااوارد   يکيعبادر شون، شاار

: وياا فرمايماا  يهمان گبنه که اهلل تعااال

َّال َّااهِ مَاا َ تَو عُبا  فَ َا لِ َّهِ ال مَسَاجِوَ وَأَن 

 يد )و مساااجو باارا 18]الجن:  أَحَوًا 

را  ياساات، پااس هماارا  اهلل کساا اهلل 

: وياا فرماين ماا يو(  همچناا يعبادر نکن

 َکِي وَمَح يَاااي التِي وَنُسااُ  ُاال  ذِنَّ وااَ

]االنعااا :  تِي لِ َّااهِ رَبِّ ال عَااالَمِينَوَمَمَا

د )بگاااب: نمااااق  و عباااادتم و 162
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اهلل پروردگااار  يا  و مرگم باارا يقنوگ

 ان است( يجهان

 يناا يو مبافااق ديعبادر با :شرط دو 

آن را آورد   باشااو کااه رساابل اهلل

-يماا  ياست  همان گبنه که اهلل تعااال

بلُ فَخُاا ُو ُ : ويفرما وَمَا آتَاااکُمُ الرَّسااُ

د 7]الحشاار:  وَمَا نَهَاکُم  عَن ااهُ فَااان تَهُبا 

و يريرسبل به شما داد  است بگ)آنچه 

نماابد  اساات،  يو اق آنچه شما را نهاا 

: وياا فرمايم ياهلل تعال ،و(يکن يخبددار
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 ُل  ذِن  کُن ااتُم  تُحِبْاابنَ ال َّااهَ فَاااتَّبِعُبنِي 

يُح بِب کُمُ ال َّهُ وَيَغ ،ِر  لَکُم  تُنُااببَکُم  وَال َّااهُ 

د )بگااب: 31]آل عمران:  غَ،ُبرٌ رَحِيم

ت ياا و اق من تبعيدار تاگر اهلل را دوس

و، تا اهلل شما را دوست داشته باشو يکن

ار ي بساا رقد و اهللمايو گناهان شما را ب

دا ماً رحمت کننو  اساات(   يآمرقنو 

کاااااه  يثين در حاااااويهمچنااااا 

شااه يو مساا م اق عا )بخااارايي(يبخار

انو، فرمبد  ت کرد ياهلل عنها روا  يرض

 لَااي سَ مَااا أَم رِنَا فِى أَح وَثَ مَن است: »
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کااه در اماار مااا  ي« )کساا رَدٌّ فَهُاابَ مِن هُ

را وارد کنو که اق آن نباشو، آن  يزيچ

ت مساا م يباشو( و در روا يم ،رد شو 

 عَ َي هِ لَي سَ عَمَالً عَمِلَ مَن آمو  است: »

را  يکااه عم اا  ي« )کساا رَدٌّ فَهُاابَ أَم رُنَا

انجا  دهو که امر ما بر آن نباشااو، آن 

 امبرياا   پباشااو(ي]عملد رد شو  ماا 

نَّتِي عَ َااي کُم »: وياا فرمايماا  نَّةِ بِسااُ  وَسااُ

وِينَ ال خُ َ،َاااكِ با  ه ااوِيِّينَال مَ الرَّاشااِ  وَعَضااْ

 وَمُح ااوَثَارِ وَذِيَّاااکُم  بِالنَّبَاجِاا ِ عَ َي هَااا
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 کُاالَّ وَذِنَّ بِو عَااةٌ مُح وَثَةم کُلَّ فَإِنَّ ال أُمُبرِ

« )بر شماست که به ساانت ضَ َالَةٌ بِو عَةم

ت ينِ هااوا يراشااو يمن و سنت خ ،ااا

ود و آن يياا بعو اق من ]عمل نما يافتهي

و شااما را اق اماابر  ويريرا با دنوان بگ

دار ، يند برح ر ماا ي]در د  جاد شويا 

بااوعت  يا را هر امر به وجبد آمااو يق

  (باشومي يگمراه ياست و هر بوعت
بر مؤمنااان  ياق آنجا که نعمت اهلل تعال

را به نزد آنها فرسااتاد   که رسبلش

در  يالعاا باشااو، اهلل تياست، بزرگ ماا 
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کتابش به آنها امر فرمبد  است که باار 

 ياو دعااا يو و بار ب،رستنو و باارا ا 

ن بعو اق آن اساات ينو و ا ينما يسالمت

ساقد که او و مال کش بر يکه باخبر م

-يماا  يفرستنو  اهلل تعالياو و بار م

ذِنَّ ال َّااهَ وَمَال ِکَتَااهُ يُةااَ ْبنَ : وياا فرما

عَ َى النَّبِيِّ يَا أَيْهَا الَّاا ِينَ آمَنُاابا وااَ ْبا 

د 56]االحزاب:  با تَس  ِيماًعَ َي هِ وَسَ ِّمُ

-يامبر و بار مي)اهلل و مال کش بر پ

و، يا مان آورد يکه ا  يکسان يفرستنو، ا 
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 ياو دعا يو و برا يبر او و بار ب،رست

در  امبرياا ن پيو( همچنيينما يسالمت

و  ي ت و بار بر ويش، فضسنت پاک

گر احکا  مرببط به آن يت آن و دي،يک

   مبد  است ان نيرا ب

 امبرياا  ت و بار بر پيفض يبار در

م يرا خباه يآن مطالب يان چگبنگيو ب

اق  ييهاااآورد و ساا س بااه نمبنااه

ن عبااادر ياا ا  يکااه دربااار  ييکتابهااا

م يکنيف شو  است اشار  ميبزرگ تأل
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 يق و درسااتياا ف ب تبف يو اق اهلل تعال

  ميينمايانجا  کار، م

ان یلل و ب امبر یلل صللاتاب بللر  ى امعن

 :آن يچگتنگ

 يمعنابه  امبريبر پ يار اهلل تعالو ب

-ينزد مال کش ماا  ،يش او اق ويستا

بااه  باشااو و واا بار مال اار باار او،

، اساات يو يآنهااا باارا  يدعااا يمعنا

ن گبنه گ،ته اساات و آن را يه ا ياببالعال

حش در اول يدر وح )بخارايي(يبخار
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ذِنَّ ال َّهَ وَمَال ِکَتَهُ يُةَ ْبنَ عَ َااى باب: 

أَيْهَا الَّ ِينَ آمَنُاابا وااَ ْبا عَ َي ااهِ  النَّبِيِّ يَا

 يآورد  است و بخار وَسَ ِّمُبا تَس  ِيماً

آورد   هياا که اببالعال ييان معنايبعو اق ب

اهلل عنهمااا  ياست اق ابن عبااار رضاا 

]مال اارد باار او : ت نمبد  اسااتيروا 

آن اساات  يفرستنو به معنايو بار م

  نوينمايبرکت م ياو دعا يکه برا 

بااه  يباار و ين و بار اهلل تعاليهمچن

ز آمااو  ياا آماارقش و رحماات ن يمعنا

است، همان گبنااه کااه اباان حجاار در 
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 کیفیت آن 

 

ان داشااته ياا ب يال،تح آن را اق جماااعت

: گ،تااه اساات آن، انياا است و بعو اق ب

بااار  آمااو  نياا که در ا  ين سخنانيبهتر

 يباشو کااه معنااايه مياست اق اببالعال

ش ي، ستاامبريبر پ يو بار اهلل تعال

و بزرگواشاات اوساات و واا بار  يو

ف ااب آن  يگااران باار ويمال اار و د

 ياق اهلل تعااال دش و بزرگواشااتي]ستا

اد يباشو و منظبر اق آن قيم يو يبرا 

است نااه شون ]رحمت و بزرگواشتد 
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ن کااه اواال آن درخباساات شاابد  ياا ا 

 الشااعب در: ح يمااي حافظ گ،ته است

 امبريو بار بر پى ا: معنگ،ته است

 يباشااو و معنااايبزرگ نماابدن او ماا 

« ال هم واا ى ع ااى محمااوسخن ما: »

است و منظاابر اق  بزرگواشت محمو

ا بااه ياا در دن يآن باازرگ نماابدن و

ر انسااان ياا  ي]که برا  ين شک يباالتر

ر  ياا ن چيباشو و همچنيوجبد داردد م

عت او يمانون شاار ين او و با يشون د

بش و ا اد شااونِ ثاابياا رر با قخو در آ
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بااه ون يامااتش و رساا  يش،اعتش باارا 

ن همان منظاابر ياست و ا  ستهيمقا  شا

و: يفرماياست که م ياق سخن اهلل تعال

ِوَ ْبا عَ َي ه ق پروردگارتااان ا  يعناا ي

  و بار ب،رستو يو که بر ويف ب کن

جااالك ش »کتااابدر  اايم عالمااه اباان 

األفها  في الةال  والسال  ع ااى خياار 

و  يان و بار اهلل تعالي« بعو اق باألنا 

 يو امر اهلل تعال رسبلشمال کش بر 

واا بار  يبااه بنااوگانش کااه باار و
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ف ااب معنا نمبدن و بار به ، ب،رستنو

را رد کرد  اساات و  حمت و استغ،ارر

کااه بااه آن  يگ،ته است: »ب که و بات

کااه در  يا هياا آ يعناا ي –امر شو  است 

همااان  –احزاب وجاابد دارد  يسبر 

 ياق اهلل ]تعااال ]نماابدن چياازيد ف ااب

 متعااال آن را بااه او که ]خبد اهللد است

عطا نمبد  است و آن هماند عبااارتي 

او و مال کش دارد که است که بيان مي

]اياان فرسااتنو و يباار او واا بار ماا 

ش اق يستا يبه معناو بار فرستادند 
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 کیفیت آن 

 

 ي ت و شرف ويان نمبدن فضيو ب يو

-يبزرگواشت و تقاارب او ماا  يا و بر

  در اينجا مشخ  شو  است کااه باشو

نماينااو و ف ااب ا ماايآنها براي او دع

انجا  اين دعا براي وي اق فاارف مااا، 

و  باشااوهمان و بار ما باار وي مااي

اق آنهااا  يکاا يباشو  يدو وجه م يدارا 

 يش و بار فرستنو  اق ويشامل ستا

 ت و ياد نماابدن شاارف و فضاا ياا و 

خباست و محبت داشتن اق فاارف اهلل 
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باشو و شااامل خباار ياو م يبرا  يتعال

اد ياا ق ي]باارا د و دعااا يو ي]به بزرگاا 

گاار: آن يباشو و وجااه ديشون آند م

را مااا ياق ما نا  گرفته است، ق يو بات

 يم که باار ويينمايف ب م ياق اهلل تعال

بر  يو بار ب،رستو و و بار اهلل تعال

اد او و ياا ش او و باال بااردن ي، ستايو

 بار وباشو و يوا کردن او ميتقرب پ

 ي، درخباست مااا اق اهلل تعاااليما بر و

  «ميسر نمايواو  يباشو که آن برا يم
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 ي« باارا و سااال  التساا يم» ياما معنااا

در کتااابش  يروق آبااادياا ف :امبرياا پ

الةالر والبشر في الةال  ع ى خياار »

« السال آن » ي« گ،ته است: معناالبشر

-يم ياق اسمها اهلل تعال يهمان اسم -

باشو، به يامبرود ميپ يبر تب ]ا  – باشو

-يها باا ، برکترهاين م،هب  که اق خيا 

هااا و آفااار يو اق بااو يب نباشاا يةن

 يآن اساام اهلل تعااال يو و تيسالم بمان

شاابد کااه يادآور مين يباشو، فق  ا يم
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رها و برکتها بر تااب باشااو و يخ يتمام

نقةااان و فساااد اق تااب دور باشااو و 

 ي« بااه معناااالسااال احتمال دارد که »

اهلل  اق ن وبرر کااهيبو ،باشو يسالمت

تااب  يباارا نمايااو تااا  درخباست يتعال

هااا اق مالمت يعني،  رار بوهو يسالمت

و: يياا   و اگاار بگبيو نقةان سالم بمان

 م ع ااى محمااو« تبساا  آن و»ال هم 

 يباارا  يو کااه اهلل تعااالياا خباهيفق  م

در دعااابتش و اماااتش و  محماااو

 کمااي و کاسااتياق هر  يسالمت ،ادشي



فضیلت صلوات بر پیامبر)ص( و  //30

 کیفیت آن 

 

کااه در ماارور  يرا  رار دهو، به فاابر

اد يد و امتش ققمان او بزرگواشته شب

  اد او باالتر روديشبد و 

باار  فرسااتادن واا بار 1يچگبنگاما 

 يو تاااا  : رساااابل اهللامبرياااا پ

 
و بار بر خبد را به   امبريپ - 1

ان فرمبد  است که  يب يگبناگبن يشک ها

ن مبحِ خباهو آمو و به هر کوا  يدر هم

تبانو، و بار ين اشکال مس مان مياق ا

 ب،رستو )مترجم( 
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آن سبال نمبدنو  يدربار  اوحابش

ت ياا ،يماابد و کنان ياا ببراي آنها آن را 

 اق وحابه يارياق فرق بسو بار 

آورد  شااو  اساات  اق آنهااا آنچااه در 

اق آنها آمو  است  يکيا ين و يحيوح

حش يدر وااحبخاري دار ، يان ميبرا 

الرحمن بن أبي اق عبوکتاب األنبياك در 

را کعب بن عجر  آورد  است که  لي ى

 يخااباهيا ماا ياا و: »آيو و اق او شاانيد

بااه تااب بااوهم کااه آن را اق  يا هياا هو

آن  ،« گ،ااتم: »ب ااه؟و يشاان امبرياا پ
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« گ،اات: اق رساابل ورا به من بو  هيهو

ساابل ر يسبال نمبد  و گ،تم: ا  اهلل

ت واا بار ياهللو چگبنه بر شما اهل ب

اين در حالي است که فرستاد  شبد و 

د به مااا آمبختااه اساات کااه ياهلل ]تعال

و: يي« فرمبد: بگب،رستيمچگبنه سال  ب

 آلِ وَعَ َااى ، مُحَمَّااوم عَ َااى وَلِّ ال َّهُمَّ»

 وَعَ َااى ذِب رَاهِيمَ عَ َى وَ َّي تَ کَمَا مُحَمَّوم

 ال َّهُاامَّ ، مَجِيوٌ حَمِيوٌ ذِنَّرَ ، ذِب رَاهِيمَ آلِ

 مُحَمَّااوم آلِ وَعَ َااى ، مُحَمَّوم عَ َى بَارِك 
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 آلِ وَعَ َااى ذِب اارَاهِيمَ عَ َااى بَارَک ااتَ کَمَا

ا اهللو بر ي« )مَجِيوٌ حَمِيوٌ ذِنَّرَ ، ذِب رَاهِيمَ

محمو و بر آل محمو و بار ب،رساات 

م يم و آل ابااراهيهمان گبنه که بر ابراه

 رايو همانااا تااب بساا يبار فرسااتادو 

 وا اهللي  يار بزرگبار هستيبس يستبد 

بر محمو و بر آل محمو برکت ب،رست 

م و باار آل يهمان گبنااه کااه باار ابااراه

و همانااا تااب يم برکاات فرسااتاديابااراه

  (يار بزرگبار هستيبس يار ستبد يبس

را در حويِ کعب بن عجاار   نيهمچن
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ر يحش در ت،ساا يدر وحکتاب الت،سير 

احزاب آورد  است و ل،ااظ او  يسبر 

رساابل اهللو  يگ،ته شو: ا  :باشوين ميا 

م، يداناا يسال  فرسااتادن باار تااب را ماا 

و بار بر تب چگبنه اساات؟ فرماابد: 

 وَعَ َااى مُحَمَّوم عَ َى وَلِّ ال َّهُمَّو: »ييبگب

 ذِب رَاهِيمَ آلِ عَ َى وَ َّي تَ کَمَا مُحَمَّوم، آلِ

 مُحَمَّااوم عَ َااى بَااارِك  هُمَّال َّ حَمِيوٌ، ذِنَّرَ

 آلِ عَ َااى بَارَک ااتَ کَمَا مُحَمَّوم آلِ وَعَ َى

ا اهللو باار ي) «مَجِيوٌ حَمِيوٌ ذِنَّرَ ذِب رَاهِيمَ
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محمو و بر آل محمو و بار ب،رست، 

م واا بار يهمان گبنه که بر آل ابااراه

 ار سااتبد يو همانااا تااب بساا يفرسااتاد

حمو ا اهللو بر محمو و بر آل مي  يهست

برکت ب،رست همان گبنااه کااه باار آل 

و همانااا تااب يم برکاات فرسااتاديابااراه

  (يار بزرگبار هستيبس يار ستبد يبس

کتاب حش در ين آن را در وحيهمچن

ن ياا آورد  اساات و مساا م ا الااوعبار 

اق  کعااب باان عجاار ِ را اق يحااو

  ان داشته استيب يفرق گبناگبن
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کتاااب الااوعبار  ( دريي)بخارا يبخار

 يو خااوريق اببسااعحش ا يدر وح

رسبل  يم: ا يآورد  است که گ،ت: گ،ت

-را ماايباار تااب فرسااتادن اهللو سااال  

چگبنه باار تااب واا بار  شناسيم، ولي

لِّ ال َّهُمَّو: »ييم؟ فرمبد: بگبيب،رست  وااَ

بلِرَ عَب ااوِكَ مُحَمَّااوم عَ َااى  کَمَااا وَرَسااُ

 مُحَمَّوم عَ َى وَبَارِك  ذِب رَاهِيمَ عَ َى وَ َّي تَ

 ذِب اارَاهِيمَ عَ َااى بَارَک ااتَ کَمَا مُحَمَّوم وَآلِ

ار ا اهللو بر محمو بنو ي« )ذِب رَاهِيمَ وَآلِ
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ار و بار ب،رساات، همااان تاد سو فر

و  يم و بار فرستاديگبنه که بر ابراه

بر محمو و بر آل محمااو برکاات عطااا 

م و باار آل يماو همان گبنه که بر ابراهن

ن يهمچناا   (يماابدنم برکت عطا يابراه

 يِ را در ت،سااير ساابر ين حااوياا ا 

 ان داشته است يز بين األحزاب
ش وحيح درکتاب األنبياك  بخاري در

آورد  است که  حميو ساعويابب اق

رسبل اهللو چگبنااه باار تااب  يگ،تنو: ا 

: فرمبد م؟ رسبل اهلليو بار ب،رست
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لِّ ال َّهُاامَّو: »يياا بگب  مُحَمَّااوم عَ َااى وااَ

 آلِ عَ َااى وااَ َّي تَ کَمَا وَتُرِّيَّتِهِ وَأَق وَاجِهِ

 وَأَق وَاجِااهِ مُحَمَّااوم عَ َى وَبَارِك  ذِب رَاهِيمَ

 ذِب اارَاهِيمَ آلِ عَ َااى بَارَک ااتَ کَمَا وَتُرِّيَّتِهِ

ا اهللو بر محمااو و ي« )مَجِيوٌ حَمِيوٌ ذِنَّرَ

همساارانش و فرقنااوانش واا بار 

م يب،رستو همان گبنه که بر آل ابااراه

و محمااو و باار  يواا بار فرسااتاد

همسرانش و فرقنااوانش برکاات عطااا 

م برکت يماو همان گبنه که بر آل ابراهن
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ي ، همانا تب بسيار سااتبد يمبدنعطا 

ن اق او يهمچناا   (بسيار بزرگبار هستي

کتاااب الااوعبار  ن ل،ااظ دريبااا هماا 

ن ياا ن ا يآورد  اساات  همچناا  يثيحااو

حش اق يِ را مساا م در وااحيحااو

  آورد  است وياببحم

ق اببمسااعبد حش ا يمساا م در وااح

آورد  اساات کااه گ،اات:  يانةااار

نزد ما آمو و مااا در ناازد  رسبل اهلل

 بشير بن سعوم  يببد سعو بن عباد 

بااه مااا اماار  ياهلل تعااال :گ،اات به او
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م، يفرمبد  است تا بر تب و بار ب،رست

م؟ بعااو اق يچگبنه بر تب و بار ب،رست

ساکت شااو تااا آنجااا کااه  امبريآن پ

ساابال را  يا  کاش يم که ا يآرقو کرد

فرمبد:  وو س س رسبل اهلليپرسينم

 وَعَ َااى مُحَمَّوم عَ َى وَلِّ ال َّهُمَّو: »ييبگب

 ذِب اارَاهِيمَ آلِ عَ َى وَ َّي تَ کَمَا مُحَمَّوم آلِ

 مُحَمَّااوم آلِ وَعَ َااى مُحَمَّااوم عَ َى وَبَارِك 

 فِااى ذِب اارَاهِيمَ آلِ عَ َااى بَارَک ااتَ کَمَااا

 کَمَا وَالسَّالَ ُ  مَجِيوٌ حَمِيوٌ رَذِنَّ ال عَالَمِينَ
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ا اهللو بر محمااو و باار آل ي« )عَ ِم تُم   َو 

محمو و بار ب،رست همان گبنه کااه 

و باار  يم و بار فرسااتاديبر آل ابراه

ماااو نمحمو و بر آل محمو برکت عطااا 

ن يم در باا يهمان گبنه که بر آل ابااراه

  همانااا تااب يمبدان برکت عطا نيجهان

  يار بزرگبار هسااتيبس ي ار ستبديبس

ساات کااه ا  يو سال  دادن همان فاابر

 و( يدانستيم

ن يحيا در وااحياا ببد که  ين مبارديا 

اق آنها و اق چهااار  يکيا در يببدنو و 
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کعااب باان  ت شو  ببدنااو:يوحابه روا 

حميااو ، اببعيو خااوري ، اببساا عجاار

  أنةاااريمسااعبد بأب ساااعوي و

کعااب ج آن اق يبر تخرمس م  بخاري و

اهلل عنهما ات،اق دارنو  يرض ميوحبأب و

 وياق اببسااع ييبااه تنهااا يو بخااار

اق  ييت کرد  است و مس م به تنهايروا 

ن يخير اق شي  به غيو انةارياببسع

تبس   کعب بن عجر ت اق ين روا يا 

، اباان ماجااه، نسااا ي، ترم ي، أببداود
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ت شااو  ياا روا ز يندارمي  ذما  أحمو و

، نسااا يتبساا   وياست و اق اببسع

ت شااو  اساات و اق ياا روا  باان ماجااها 

 نسااا ي و، أباابداودتبس   وياببحم

ت شااو  اساات و اق ياا روا  اباان ماجااه

 أببداود وتبس   مسعبد أنةاريابب

  ت شو  استيروا  دارمي نسا ي و

اق  امبرياا واا بار باار پ يچگاابنگ

ن چهااار ياا ر اق ا ياا غ يگريد يوحابه

ت شو  است و اق آنها: يز روا يوحابه ن

بريااو  ، أبب هرياار ، ف حة بن عبيو اهلل
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 کیفیت آن 

 

اباان مسااعبد رضااي اهلل  بن حةاايب و

  باشويم عنهم أجمعين

است  يو بار فرستادن ين چگبنگيا 

 آن را بااه اوااحابش امبرياا کااه پ

باابد کااه اق او  ين و تيآمبقش داد و ا 

واا بار  يونو که چگبنااه باار ويپرس

 ين شااکل باارا يب،رسااتنو و آن بهتاار

باشااو يم امبريو بار فرستادن بر پ

و بار بر  است  ن شکل آنيم ترو کا

و آلااش و واا بار باار  امبرياا پ
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کجااا جماا  يرا و آلااش  ميابااراه

 يکااه چگاابنگ ينماابد  اساات  کساا 

 ان وااحابهيرا با ب امبريو بار بر پ

شرح داد  است، حافظ ابن حجر است 

گ،تااه  (11/166)که در فتح الباااري 

 يچگاابنگ م: آماابقشِيگاابيماا  است:

آن را  که پيامبر امبريو بار بر پ

آمبخاات و اياان در  بااه اوااحابش

ي حالي ببد که آنها خبد اق وي دربار 

چگبنگي و بار سبال نمبدنو، مع ب  

ن ين و باشاارفتريکااه او برتاار شبدمي
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 کیفیت آن 

 

ماابد  خاابد انتخاااب ن ينبع آن را برا 

تبان  سم يشبد که مياست و مع ب  م

 يو بار بر ون يخبرد که انجا  برتر

 يور اساات  ساا س ناابياا اق اماابر ن

-يان ماا ي« بالروضةدرست آن را در»

-يان ميگر آن را بيد يدارد و شک ها

اق رواياااتي کااه بااه شااک هاي و و ينما

کااه  شبديمع ب  ممخت ف آمو  است، 

اق  –يعنااي واا بار  –چنااين عم ااي 

و: ياا گبي، س س ماا باشوامبر نير مي
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شاابد کااه چيزي کااه دلياال مااي آنچه

واا بار عماال نيکااي اساات، همااان 

و: ياا گبياست که م ر يِ اببهريحو

]اعمالد  يکه دوست دارد، تراقو يکس

بر ما و بار  يتر شبد، و تنيما سنگ

ال هم واا ى ع ااى » و:يفرستو، بگبيم

محمو النبي وأقواجه أمهار المااؤمنين 

وتريته وأهل بيتااه کمااا واا يت ع ااى 

ا اهللو باار محمااو و باار ياا « )ذبااراهيم  

و  هستنو مادران مؤمنانکه همسرانش 

تش واا بار ياا ن و اهاال بباار فرقنااوا 
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 کیفیت آن 

 

ب،رساات، همااان گبنااه کااه واا بار 

 واهلل أع م م   ( يبر ابراه يفرستاد

ان والح و محوثان آنها و بار ينيشيپ

ان ياا را به دو شکل کبتا  ب امبريبر پ

و ى اهلل ع يااه » اق آنها يکيانو، نمبد 

)اهلل باار او واا بار و سااال   «وساا م

: »ع يااه الةااال  يگااريو د ب،رسااتو(

 )بر او و بار و سال  باشو( والسال «

، ين دو شکل به شکر اهلل تعاليا  است 

انااو و آنهااا ِ را پُر نمبد يحو يکتابها
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انو که اين شااکل آورد ،اتشان يدر تأل

ح،ااظ و  واا بار فرسااتادن باعااِ

و شاابد ميبه شکل کامل آن  ينگهوار

را  امبرياا سال  و واا بار باار پيو با

 وااالحاباان اما    همرا  هم بيان نمبد

« گ،تااه ع ااب  الحااويِش »کتاااب در

يعني کاتااب  -اوست  يستهيشا :است

اش واا بار و که در نبشته –حويِ 

و  ن دارداياا برا  سال  بر رساابل اهلل

و اق يباشو و نباياد نا  او ميآن هنگا  

را آن اق ياا تکاارار آن خسااته شاابد، ق
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 کیفیت آن 

 

است که به دانش  ييهان فا و يبزرگتر

-يسنوگان آن ماا يِ و نبيآمبقان حو

کااه اق آن غافاال شاابد،  يرسو و کساا 

 – را مرتکب شو  اساات يحرا  بزرگ

در آوردن آن :  - آن که گ،ته اسااتتا 

 يکاا ي: کاارد يراد خبدداريو اق دو ا يبا

ن اق آنها آن کبتا  و به شکل رمز آورد

ا ماننو آن و ي، به ماننو دو حرف است

: آن کاابچکتر نبشااته شاابد و يگريد

د و »وساا م« در آن تکاار نشااب يواژ 
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افاات ين يمتقااوم ياگاار آن در نبشااته

ن يراد بر انجا  نوادن آن، اق باا يشبد، ا 

  روديم

: « گ،ته اسااتاألتکار»کتاب در وي نب

و بار فرستاد،  امبريبر پ ياگر کس

اورد و ياا و و بار و سال  را باهم بيبا

اق آنها  يکيو به کبتا  کردن آن به ينبا

 و ى اهللو: »يو فق  بگبياکت،ا کنو، نبا

  «ع يه السال و: »يا فق  بگبي« ع يه

 يهياا رِ آيان ت،سير در پاين اق ابن کثيا 

احزاب نقاال شااو  اساات و او  يسبر 



فضیلت صلوات بر پیامبر)ص( و  //52

 کیفیت آن 

 

ن گبنه گ،ته شبد، اق ياگر ا : گ،ته است

جوا شو  است که اهلل  يگرام يهين آيا 

يَا أَيْهَا الَّ ِينَ آمَنُاابا و: يفرمايم يتعال

و  ساا  ِيماًوااَ ْبا عَ َي ااهِ وَسااَ ِّمُبا تَ

 ن اساات کااه گ،تااه شاابد:يسزاوارتر ا 

 « و ى اهلل ع يه وس م تس يما»

الةااالر در کتااابش »بااادي آفيروق

ست که يسته نيشا: « گ،ته استوالبشر

و، همااان ياا ايو بار به وبرر رمز ب

اق اشااخات تنباال،  يگبنااه کااه بعضاا 
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ساانو: ينبين گبنااه ماا يجاهل و عبا  ا 

واا ى اهلل » ي« و آن را به جاااو عم»

  دارنويان مي« بع يه وس م

 :امبريلت صلوات بر پيفض

 امبرياا  ت و بار بر پيفض يدربار 

آمو  است که حااافظ  ياريِ بسياحاد

در کتابش  اضي ذسماعيل بن ذسحاق 

حافظ ابن حجاار آن را آورد  است و 

ِ ينزد شرحش بر حااوفتح الباري  در

کااه  امبرياا واا بار باار پ يچگاابنگ
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 کیفیت آن 

 

 درکتاااب الااوعبار  آن را در يبخار

ان ياا ش آورد  اساات آن را بوااحيح

نمبد  است  حافظ ابن حجاار اق اهاال 

ِ و افااالع يشناخت کاماال بااه حااو

نجااا ي  ماان در ا باشويگسترد  به آن م

  ت آن اق ابن حجريفض يآنچه دربار 

اساات را  آمو  (167/ 11رحمه اهلل )

ا   او استوالل کاارد  اساات، ان نمبد يب

باشو يبه آن م ي تعالاق آنجا که امر اهلل

 يبه چگبنگ يتبجه خاو و وحابه
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وجبد دارد  ي ب يثيآن داشتنو و احاد

ان نواشته ياق آن را ب يا تر  يکه بخار

 يدارا  امبرياا اساات، واا بار باار پ

  باشوي ت ميفض

اساات کااه مساا م اق  يثياق آنهااا حااو

 امبرياا آورد  است کااه پ ر ياببهر

 وااَ َّى حِااوَ ًوَا  عَ َىَّ وَ َّى مَن » :فرمبد

ر ياا که بر من  ي« )کسعَش رًا  عَ َي هِ ال َّهُ

د باار او د  يو بار ب،رستو، اهلل ]تعااال

 يآن شاهو يفرستو( و برا يو بار م

ح يوح نسا ي و، أحمونزد  اق انس
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 کیفیت آن 

 

أبي برد  ن اق ياست و همچنابن حبان 

نسا ي هر دو نزد أبي ف حة  بن نيار و

ي ل،ااظ أباا ان آن دو ثقه است و يو راو

من واا ى ع ااي »: ن گبنه استيا  برد 

من أمتي وال  مخ ةا من   به واا ى 

اهلل ع يه بها عشر و بار ورفعااه بهااا 

عشر درجااار وکتااب لااه بهااا عشاار 

« حسنار ومحااا عنااه عشاار سااي ار

با  ياق امت من که بر من و بات ي)کس

د باار يخالةانه ب،رستو، اهلل ]تعااال ي  ب
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و تبساا  آن  فرسااتوياو د  و بار م

باارد و ير او را د  مرتبه باال ماا درجا

 يسو و د  بااوينبياو د  حسنه م يبرا 

ل،ظ أبي ف حة کنو( و يرا اق او پاك م

ابن ن شکل آمو  است و ينزد او به هم

اق   ح دانسااته اساات(يآن را وح حبان

اساات کااه  حويِ ابن مسااعبدآنها 

ذن أولى النااار بااي فرمبد: » امبريپ

 «يااب  القيامااة أکثاارهم ع ااي وااال 

ن ماارد  بااه ماان در روق ي)ساازاوارتر

شتر بر ماان يهستنو که ب يامت کساني 
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 کیفیت آن 

 

آن را  يرماا تِ  انااو(و بار فرسااتاد 

آن را  ابن حبااانحسن دانسته است و 

 يباارا  بيهقيح دانسته است و نزد يوح

ن ل،ااظ ياا ا  اأمامااة باا اق ابب يآن شاهو

 فِى عَ َىَّ تُع رَضُ أُمَّتِى وَالَ َ»: باشويم

 عَ َااىَّ أَک ثَرَهُم  کَانَ فَمَن  ، مُعَةمجُ يَب  ِ کُلِّ

« )و بار مَن زِلَةً مِنِّى أَ  رَبَهُم  کَانَ وَالَ ً

امت من هر روق جمعه به ماان عرضااه 

شااتر بااه ياق آنها که ب يشبد، و کسيم

-رياا من و بار فرستاد  باشااو، نزد
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 يرادياا ن منزلت را به ماان دارد(  ا يتر

ِ وجاابد نااوارد  ين حااوياا ا  در ساانو

ن امر به و بار در روق جمعااه يهمچن

أور باان اق  يثيآمو  است که در حو

، أحمااوآمااو  اساات و آن ناازد أور 

 ن حبان واب را  آمو  است و آن داودابب

  انوح دانستهيوح حاکم

 امبرياا ِ است کااه پين حوياق آنها ا 

 عِن وَ ُ تُکِر رُ مَن  ال بَخِيلُفرمبد  است: »

است کااه  يل کسي)بخ «عَ َيَّ يُةَلِّ فَ َم 

و بر ماان واا بار  اد شب يمن نزد او 
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 کیفیت آن 

 

اباان ، نسااا ي، رماا يتِن،رستو( آن را 

 ذسااماعيل القاضااي حاااکم و، حبااان

اد آن و اختالف با يانو و فرق قآورد 

ِ پساارش يو حااو يِ ع اا يحااو

ان داشته است و کمتاار يرا ب نيحس

  نشو  است يحسن معرف ياق درجه

 امبرياا ِ است کااه پين حوياق آنها ا 

ال َ نَسِيَ مَن بد  است: »فرم  عَ َاايَّ الةااَّ

که و بار  ي« )کسال جَنَّةِ فَرِيقَ خَطِئَ

بر من را فرامبش کنو، در را  بهشاات 
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 اقابن ماجااه اشتبا  کرد  است(  آن را 

بيهقي در  و اهلل عنهما يرض ابن عبار

و ابن أبي حاتم   هريراق اببالشعب 

حسااين باان اق فبرانااي  و جااابر اق

انو و ت کرد ياهلل عنهما روا  يرض ع ي

ِ يحااو سنو يدرجهوحت فرق آن 

  کنويم يرا  ب

 رَغِمَفرمبد  است: » امبرين پيهمچن

لِّ فَ َاام  عِن ااوَ ُ تُکِاار رُ رَجُاالم أَن فُ  يُةااَ

و  شبد يبه خاك مال يکس ينيب« )عَ َيَّ

اد شااب  و او باار ماان ياا که من نزد او 
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 کیفیت آن 

 

اق رماا ي تِواا بار ن،رسااتو(  آن را 

کااه  آورد  اسااتل،ااظ ن يا ا ب  ريراببه

به من  ليفرمبد ]که جبر  امبريپ

لِّ فَ َاام  عِن ااوَ ُ تُکِاار رَ مَن » :گ،تد  يُةااَ

 ي« )کسال َّهُ فَأَب عَوَ ُ,  النَّارَ دَخَلَ عَ َي رَ

و باار تااب  ياد شاابياا  يب ناازد وکه ت

،رستو، داخاال آتااش جهاانم و بار ن

-يشبد و اهلل او را اق خبد دور ماا يم

است  ينزد و يآن شاهو ي(  برا ويمان

ح دانسااته اساات و يو حاکم آن را وح
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ناازد  اق اباابتر يآن شاااهو يباارا 

گاار اق يد يباشااو و شاااهويم يفبران

اساات و  اباان أبااي شاايبة نزد انس

-ياست که مرساال ماا  يگريِ ديحو

و باان ينزد سع يباشو و اق حسن بةر

باشو و ابن حبااان آن را اق يمنةبر م

 رثيو مالاار حااب ر ياباابهر

عبااو اهلل باان ت کاارد  اساات و اق يروا 

 ياهلل عنهمااا ناازد فبراناا  يرض عبار

ناازد عبو اهلل بن جع،ر آمو  است و اق 

کعب  آمو  است و نزد حاکم اقفريابي 



فضیلت صلوات بر پیامبر)ص( و  //64

 کیفیت آن 

 

ن ل،ااظ آمااو  اساات: يبا ا  بن عجر 

 مَاان  بَعُااوَبه من گ،اات: » ليجبر 

لِّ وَلَم  عِن وَ ُ تُکِر رَ چااه « )عَ َي اارَ يُةااَ

اد ياا  يکااه تااب ناازد و يکس استدور 

و بر تب و بار ن،رستو( و ناازد  يشب

آمااو  اساات کااه  اق جااابرفبرانااي 

بااه ماان  ليجبر ] فرمبد: امبريپ

 ولَاام عِنااو ُ تُکااررَ عَبوٌ شَقي» :دگ،ت

بوبخت است که  يا )بنو  «عَ ير يُةلِّ

و او باار تااب  ياد شاابياا  يتااب ناازد و
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عبااو ن ناازد يو بار ن،رستو( و همچن

آمو    تاد اق مرسل  به وبررالرقاق 

من الج،اك أن أتکر عنو رجاال است: »

سااتم اساات  ي« )اق روفال ية ي ع ي

اد شااب  و باار ماان ياا  يکه نزد شخةاا 

  و بار ن،رستو(

أبااي باان کااه  تاساا  يحااويث هااااق آن

 ي»مااردت کاارد  اساات: يروا  کعب

اد ياا رسبل اهللو من و بار ق يگ،ت: ا 

، چه مقوار کنم(ياد مي)دعا قفرستميم

تب  رار دهاام؟ فرماابد:  يا برا اق آن ر
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ر سب   ي« گ،ت: يخباهي»هر چه م

بهتر است  ياد کنيفرمبد: »اگر آن را ق

تا آن که گ،ت: تما  واا بار خاابد  –

 ذِتًا دهم  فرماابد: »يتب  رار م يرا برا 

 « )در آن وبرر کبششهَمَّرَ تُک ،َى

و  يشبد ]و گناهانت آمرقيم يکاف تب،

 ِ را احمااو ويگاارددد«  حااويماا 

گااران بااا ساانو حساان يد و دي]ترماا 

  انوت کرد يروا 
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اساات کااه وارد  يِ محکماا ين احاديا 

ف و يِ ضااعياا بار  احادنيشو  و در ا 

که بااه  يباشو  و کسياد ميز قين يواه

تبانو يدنبال آن باشو، تعواد آنها را نم

ح يِ وحين آنها احاديبشمارد و در ب

باشااو  در ياد مين امر قياق اق ا ينيو ب

 حافظ ابن حجر رحمه اهللسخن  نجايا 

ِ يتما  شو  منظبر اق و بار در حو

مقااوار که گ،ته است: چه أبي بن کعب 

 تااب بگاا ار ، يبرا  اق و بار خبد را 

  باشويدعا کردن م منظبر
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*** 

 امبريصلوات بر پ ي آنچه درباره

 :ف شده استيتأل

ن عبااادر باازرگ تبجااه ياا ع ماك به ا 

ن ياا ا  در ييانااو و کتابهاااداشته يخاو

کااه  ين کسيانو، اولف نمبد ينه تأليقم

ف ينااه تااألين قمياا شناساام در ا يمن م

داشته است، اما  ذسماعيل ابن ذسحاق 

 ااا هااا 282 در سااال است که  اضي

وفار نماابد  اساات و نااا  کتاااب او، 
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فضل الةااال  ع ااى النبااي واا ى اهلل »

 خيق شيباشو و با تحقي« مع يه وس م

اپ بااه چاا  بااانيآلمحمو ناور الااوين 

و  اساات و شااامل وااو و ه،اات يرس

آنهااا متةاال  يِ است کااه تماااميحو

چاااپ شااو  و  يباشاانو  اق کتابهااايم

جااالك »کتاااب بااار  نياا متااواول در ا 

األفها  في الةال  والسال  ع ااى خياار 

کتاااب  باان  اايم و« اق عالمااه ا األنااا 

الةالر والبشر في الةال  ع ى خياار »

بااادي واااحب آ فيااروق« اق البشاار
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کتاااب ن يت و همچناا « اساا القامبر»

القبل البوي  في الةال  ع ى الحبيااب »

 کااه در سااالسااخاوي « اق الشاا،ي 

افته است و کتاااب ي ا وفار ها 902

 يکااه دربااار  ييان کتابهايخبد را با ب

نبشته شو  اساات،  امبريو بار بر پ

 يارياست و تعواد بس رسانو ان يبه پا

اد نماابد  اساات و ياا ن کتابهااا را ياا اق ا 

جااالك »کتاااب ب يبه ترت هانن آيپنجم

باشااو و ارقش يم مي« اق ابن  األفها 
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ان نماابد  ياا هر کوا  اق آنها را ب يباال

 ياست و گ،تااه اساات: »بااه فاابر ک اا 

ن آنهااا يتاارو ياا ن آنها و پُر فايکبترين

باشو که همااان کتاااب ين آنها ميپنجم

قاات يم: در حقيگاابيم است«  ميابن  

درست است کااه مؤلااف آن  يآن کتاب

ن ياا ا  يدربااار  امبريرا اق پ يثياحاد

ان داشااته اساات و ياا عبادر باازرگ ب

ف و فهاام و يح و ضااعيوااح يدربار 

ان آورد  است ياستنباط آن سخن به م

ن ياا آن گ،تااه اساات: ا  يو در مقومااه
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منحةر به فرد است که  باال اق  يکتاب

و  و ياا فا ناد ببديدر ق ،آن به ماننو آن

در آن  وجبد نواشته استت آن يشمبل

واا بار و  يِ وارد  دربااار ياا احاد

ح يآمو  است و وح امبريسال  بر پ

آن اق حسن و مع بل آن جوا شااو  و 

ان داشااته ياا مع بل آن را اق ع اال آن ب

د ش،ا دهنو  اساات و يشو  است، ]کتاب

ن دعااا و شاارف آن يبعو اق آن اسرار ا 

و آمو  يآمو  است و در آن حکم و فبا 
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و بار باار  ياست و بعو اق آن مح ها

کااه گ،ااتن آن  ييو در جاهااا مبرايپ

ان شو  است، ساا س يناممکن است، ب

و  جااب باابدن آنا سااخن اق مقااوار و

ان يآن، به م ياختالف اهل ع م دربار 

ح داد  يآمو  است و  اابل ارجح)تاارج

 يان شااو  اساات و  بلهاااياا شااو ( ب

تر روشن شو  است و در کتاب فيضع

ف واابرر ين شااکل تبواا يبه باااالتر

 هلل رب العالمين الحمو  و گرفته است
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 امبرياا واا بار باار پ يآنچه دربار 

ر اهل ع م نبشته شو  است و يغ يبرا 

و بار  يل و چگبنگيمشتمل بر فضا

 يباشااو و بااه محکماا يماا  امبريبر پ

دال اال »کتاااب سااخن گ،تااه اساات، 

 است که در سالجزولي « اق الخيرار

 ااا نبشااته شااو  اساات و در ها 854

ار ن انتشاا يقماا  ياق منافق رو ياريبس

 يساانو يآن نب يافته اساات  دربااار ي

 :گ،ته است (1/495)« کشف الظنبن»
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ال اال الخياارار وشاابارق » کتاااب »د

األنبار فااي تکاار الةااال  ع ااى النبااي 

« اول بااا المختار ع يه الةال  والسااال 

ن شروع کرد  است کااه اهلل را شااکر يا 

مبد  نت يمان هوا يم که ما را به ا يکنيم

شيخ أبي عبو ق است    تا آخر  و آن ا 

اهلل محمو باان ساا يمان باان أبااي بکاار 

اساات  جزولي سماللي شريف حسااني

افتااه ي ا وفااار  ها 854 که در سال

-اق نشااانه يا ن کتاب نشانهياست و ا 

واا بار باار  يد دربار ياهلل ]تعال يها
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باشااو و در مغربهااا و يماا  امبرياا پ

ن به خبانااون آن تبجااه يقم يمشر ها

ن يشااو  اساات، مخةبوااا در ساارقم

 يهااااق شاارح يرو «  س س به بعضاا 

 ن کتاب اشار  نمبد  است يا 

اق ماارد ،  ياريبساا  يم: عااو يگاابيم

ابنو که و بار خبد يين را نميا بال ا 

 رار دهنو کااه بااه  يزيرا بر اسار چ

ن يآن اعتماد شو  اساات و فقاا  در باا 

 يباارا  يجاهالنه اق بعضاا  يويآنها تق 
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]در نتيجااه  باشااو ويگاار ماا يد يبعض

-را به شک ي مي بر پيامبرو بار 

ن ياا اماار ا  باشااودگبينو که وحيح نمي

شيخ محمااو گبنه است همان گبنه که 

در کتااابش الخضر بن مايابي شنقيطي 

مشتهى الخارف الجاني في رد قلقار »

گ،ته  ي« در رد بر تجانالتجاني الجاني

مرد  مشتاق به دوست داشااتن » :است

ش آمو  هسااتنو و آنهااا را در يامبر پ

 ييهادا ماً به و بارکه  يابييم يحال

هاي خير وجبد دارد و آنهااا در را  که
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ننااو، رغباات دارنااو  بااه يبيبه چشم م

اق آنها ]واا بارد  ياديق يدست عو 

و  است و يح به اثبار نرسيبا سنو وح

ح يدر وااح امبريکه اق پ يبه و بات

نوارنااو   تاابجهيآمو  اساات،  يبخار

هل ع م اق بزرگان ا  يکيآيا پس بگب: 

اياان گبنااه ن ]تکر راد يکه ا اي هافتيرا 

بيان داشته است و يااا آن کااه فقاا  اق 

روي حاارت و آق، اياان تکاار را اياان 

فق  منظبرر  اگر داري؟گبنه بيان مي
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پس بايو بااواني کااه آن است،  يتفض 

فضي ت چياازي اساات کااه اق عااالِمي 

فاضل آن به ما رسيو  باشااو  و روش 

-ه ماايهمان گبن و بار بر پيامبر

چگبنااه شو بال س باشو که و تي اق او

م؟ او فرماابد: يبر تااب واا بار ب،رساات

 ياست که اق رو يو:       او کسييبگب

کنااو و فقاا  ين،س وحبت نماا  يهبا 

 يوحاا  يو که باار ويفرمايرا م يزيچ

-يکه تب ماا  ين و باتيشو  است و ا 

آن وارد  يح دربار يِ وحيحو ييگب
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و باش يزيو آن چينشو  است، ب که شا

ان شااو  يبه ظاهر والح ب يکه اق مرد

  باشو«

ست که آنچه در سنت و انجا  ين يشک

 يو کسااان يگراماا  يآن تبس  وحابه

کننو آمو  يت ميتبع يکيکه اق آنها به ن

م و ماانهج ياست، همان وااراط مسااتق

رد ياا که آن را برگ ياستبار است و کس

 يکااه آن را منت،اا  يبرد و کسيو  ميفا

 امبرياا مبد  اق پبوانو، ضرر خباهو ن
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رضي  شهيه که عايِ مت،ق ع يدر حو

ت کرد  است، آمو  يآن را روا  اهلل عنها

 لَااي سَ مَااا أَم رِنَا فِى أَح وَثَ مَن است: »

کااه در اماار مااا  ي« )کساا رَدٌّ فَهُاابَ مِن هُ

را وارد کنو که اق آن نباشو، آن  يزيچ

ت مساا م ياا باشو( و در روا يرد شو  م

 عَ َي هِ لَي سَ عَمَالً لَعَمِ مَن آمو  است: »

را  يکااه عم اا  ي« )کساا رَدٌّ فَهُاابَ أَم رُنَا

انجا  دهو که امر ما بر آن نباشااو، آن 

ن يباشااو( و همچناا ي]عملد رد شو  م

 بِسُنَّتِي عَ َي کُم »فرمبد  است:  امبريپ
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نَّةِ وِينَ ال خُ َ،َاااكِ وَسااُ  ال مَه ااوِيِّينَ الرَّاشااِ

با   وَذِيَّااااکُم  بَاجِااا ِبِالنَّ عَ َي هَاااا وَعَضااْ

 بِو عَةٌ مُح وَثَةم کُلَّ فَإِنَّ ال أُمُبرِ وَمُح وَثَارِ

« )بر شماست کااه ضَ َالَةٌ بِو عَةم کُلَّ وَذِنَّ

نِ يراشااو يبه سنت من و سنت خ ،ااا

بعااو اق ماان ]عماال  يافتااهيت يهااوا 

و و شما يريود و آن را با دنوان بگيينما

رح ر ند بي  ]در دجاد شويرا اق امبر ا 

 يا را هر امر به وجبد آمو ي ، قداريم
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 يگمراهاا  يبوعت اساات و هاار بااوعت

  (باشومي

امااتش الةال  والسال   امبريپ نيهمچن

 ينهاا  يو يرا اق غ ب نماابدن دربااار 

ح يِ وااحينماابد  اساات و در حااو

 أَف اارَر  کَمَا تُط رُونِي لَافرمبد  است: »

 عَب ااوُ ُ أَنَااا فَإِنَّمَااا مَاار يَمَ اب اانَ النَّةَارَى

بلُهُ ال َّهِ عَب وُ فَقُبلُبا  « )در مااوح و وَرَسااُ

ستايش من، افراط نکنيو آن فبر کااه 

عيسااي باان مااريم،  يان دربار يحيمس

 او ي، بنو فق  افراط کردنو  همانا من
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اهلل و  يهسااتم  پااس بگبييااو: بنااو 

به او گ،ت:  يمرد ياو(  و ت يفرستاد 

ع يااه  امبرياا و، پياا آنچه اهلل و تب بخباه

 لِ َّااهِ ينجَعَ  تَفرمبد: »أالسال   الةال  و

 يا مرا باارا ي« )آوَح وَ ُ ال َّهُ شَاكَ مَا ؟نِوًّا 

؟ ]فقاا  ي رار داد يکياهلل ]متعالد شر

  خباست( ييبگب:د آنچه اهلل به تنها

« شااامل دال اال الخياارار»کتاااب 

ِ درهم و برهم اساات و در آن ياحاد

ت  به امبر ممنبع اجاق  داد  شو  اساا 
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ف يِ مبضاابع و ضااعياا در آن احاد

وجبد دارد که اق حو ممناابع تجاااوق 

برحاا ر شااو   يکرد  است و آن اماار

 اشو فرسااتاد  يباشو که اهلل تعاليم

 يشاابنو و آن اماارينماا  يبه آن راضاا 

کااه در  يناپسنو ببد  و در منهج کسان

-يرنو، مبجبد نماا يگيسبقت م يکين

  باشو

ق ا  ينم کااه بعضاا ياا بيم ينجا کافيدر ا 

 يچگاابنگ يکااه دربااار  ييمثالهااا

و ى  يامبر گراميو بار و سال  بر پ
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اهلل و س م و بارك ع يه و ع ى آلااه و 

أوحابه و أتباعهم بإحسان ذلااى يااب  

الوين به وبرر بااوعت آمااو  اساات، 

 1مبضبع يثي  در آن به احاداشار  کنم

کاانم کااه يبه عناابان نمبنااه اشااار  ماا 

 امبرياا  ت و بار بر پيفض يدربار 

 
است که  يثيِ مبضبن حويحو - 1

  امبري آن به پ يثابت شو  است: راو

ن يا يچگبنه ارقش ي درون بسته است و ه

 ِ نوارد )مترجم( يحو
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 يکااه قبااان گراماا  يآمو  است  مبارد

باشااو و اق يشان اق گ،تن آن پاك ميا 

 :ن مبارد هستنويآنها ا 

ا اهلل باار محمااو و باار آل محمااو ياا »

 يزياا که چ يا و بار ب،رست به گبنه

 يگاارد بااا يد يکساا  ياق و بار ]برا 

نمانو و به محمو و آل محمو رحم نما 

 ياق رحمت ]باارا  يزيکه چ يبه فبر

بر محمااو و نمانو و  يگرد با يد يکس

 يماو به فبربر آل محمو برکت عطا ن

گاارد يد يکس ياق برکت ]برا  يزيکه چ
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بر محمو و بر آل  ينمانو و سالمت يبا 

 يزياا کااه چ يمحمو  رار بو  به فاابر

 دگااريد يکساا  ي]باارا  يگر اق سالمتيد

 نمانو(  يبا 

ا اهلل بر ي»: گ،ته است 71 يدر و،حه

ت و ياا نبرها ياياا سرور ما محمااو، در

معون اسرارر و قبان حجتت و داماااد 

ار و اما  حضبرر و خزا ن يپادشاه

کااه  يرحمتت و بار ب،رست    انسان
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است و ساابب هاار  وجبد يچشمهسر

  باشو   «يم يمبجبد

ا اهللو ياا »: گ،ته اساات 64 يدر و،حه

که اق ناابر او  يو بار ب،رست بر کس

ا اهللو واا بار ياا انو    ها شک،تهشکبفه

 يهياا که درختان اق بق يکس ب،رست بر

ا اهلل باار ياا انو  او سبز شو  يآب وضب

ناابر او و بار ب،رساات کااه اق  يکس

  انو«ل شو ينبرها گس يهمه

: گ،ته است 145و  144در و،حار 

ا اهللو باار محمااو و باار آل محمااو ياا »
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و بار ب،رست آنچنان که کببترهااا را 

باار  را  رتهااايو غ يآوريبه ووا در ماا 

 يان را روقياا ارپاو چه يزياا انگيماا 

و  يدهيمن،عت مها مهيبا تمو  يدهيم

و خااباب  يداريها را محکم معمامه

  (يخبابانيها را مرفته
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 ث موضوع:ياز احاد ييهانمونه

 ي اا يِ مبضبع و خياق احاد ييمثالها

اق  يدار  کااه بعضاا يان ماا يف را بيضع

 يباارا  هاااانااو و آناهل ع م آن را گ،ته

 يتمااامشااامل  و ونباشاا يمثال قدن م

  ستنويآنها ن

اق : گ،تاااه اسااات 15 يدر وااا،حه

ت شو  است که فرماابد: يروا  امبريپ

بزرگواشت  ير و بار برا يکه  يکس

اق  و، اهللياا حق من بگب يمن اق رو
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-يخ ق م يا او فرشته يآن سخن برا 

ر بال او در مشرق اساات يو که يفرما

او در  يدر مغاارب و پاهااا يگااريو د

ر عاارش يدنش قن ه،تم و گرير قميق

ماان  يو: بر بنو يفرمايم است، اهلل

و بار ب،رست، همااان گبنااه کااه باار 

امبر من و بار فرستاد و او تا روق يپ

  فرستويامت بر او و بار مي 

 امبرياا گ،ته است: پ 16 يدر و،حه

ساات کااه باار ماان ين يا بنااو  :فرماابد
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واا بار ب،رسااتو، مگاار آن کااه آن 

-يعاً اق دهان او خارج ميو بار سر

و  يو شاار  يياياا و در يناا يشبد و قم

گ ارد، مگاار آن کااه ينم يرا با  يغرب

و: ماان ياا گبيکنو و ماا ياق آن عببر م

شااخ  پساار فااالن  نواا بار فااال

باشم که بر محمااو انتخاااب يشخ  م

ن مخ اابق اهلل فرسااتاد  يبهتاار يشااو 

گ ارد، مگر ينم يرا با  يزياست و چ

رسو و اق آن واا بار يآن که به آن م

 يشاابد کااه دارا يو  ماا ياا آفر يا پرنو 
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 يه،تاد هزار بال است و هر بااال دارا 

ه،تاد هزار پَر است و در هر پَر ه،تاااد 

هزار وبرر است و در هاار واابرر 

هر دهان ه،تاد  ره،تاد هزار دهان و د

را با  يد آنها اهلل تعاليهزار قبان، ]تمام

 يو عرباا  ي]مثل فارسه،تاد هزار قبان 

و ثااباب آن  نااويگبيح ماا يتساابو    د 

آن شااخ  ]واا بار فرسااتاد د  يبرا 

  است
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ِ کتاااب ياا ِ اق احادين دو حااوياا ا 

، آورد  شااو  اساات «دال ل الخيرار»

در  رحمااه اهلل مين  بل عالمه ابن  اا يا 

« در مبرد آنهااا المنار المنيفش »کتاب

ِ ياا »در احاد: کنااويوا ماا ياا مةواق پ

و جسااارر  يسساات يکيمبضبع، تار

]بااه وجبد دارد که بر وض  شااون آن 

ِ ياا دروند و اخااتالف آن بااا ]احاد

 يحد داللاات دارد«   ساا س باارا يوح

ِ را آورد  است و بعو يمثال چنو حو

 :اق آن گ،ته است
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که  ياتيم به ک يدهيما هشوار مفةل: 

شبد يبع شناخته مِ مبضياق آن حو

است کااه در آن  يان مسا  يو اق آنها ب

 وجبد دارد که رساابل اهلل يجسارت

 ي يا نگ،ته است و آنها خبه ماننو آن ر

 يثيباشنو  ماننو آن که در حوياد ميق

که ال الااه اال  يآمو  است: کس يدروغ

 ،د اق آن ک مااهيو، اهلل ]تعااالياا اهلل بگب

 يکنااو کااه دارا يرا خ ااق ماا  يا پرنو 

هاار  يه،تاد هزار قبااان اساات و باارا 
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مخت ااف  يقبان، ه،تاد هزار قبان]هااا

رد و    د وجبد دا  يو فارس يمثل عرب

آن شااخ  ف ااب آماارقش  يکه باارا 

ن و آن ين چناا ياا که ا  يکس اي  کننويم

چنان انجا  دهااو، در بهشاات، ه،تاااد 

شبد و در هاار يهزار شهر به او داد  م

شهر ه،تاد هزار  ةر وجبد دارد و در 

و  باشويم يهر  ةر ه،تاد هزار حبر

ن جسااارتها کااه اق مع ااب  ياا به ماننو ا 

-يماا کننااو  وض   انِيالحال ببدن روا 

اق  يگاااه :باشو، بر دو امر  رار دارنااو
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باشاانو و يت جهاال و حما اات ماا ينها

که  ةو نقةااان وارد  ياق کافر يگاه

ن ياا بااا ا را دارد و  کردن بااه رساابل

 رسو يسخنان به هوف خبد م

بافاال باابدن  يکااه دربااار  ياق کسان

 ين معاوران مط بيدر ب يثين احاديچن

 اهللان داشته است، أبب ال،ضل عبااويرا ب

قش باار ياست که بر تع غماري وويق 

بشااار  المحباابب بتک،ياار »کتاااب 
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گ،تااه  125أترعااي ت « اق الاا نبب

 :است

ِ آمااو  ياا اق احاد ياريهشوار: در بس

که فالن عمل را انجااا   ياست که کس

 يا د فرشااتهيدهو اق آن عمل اهلل ]تعال

ا ياا و و ياا گبيح مينو که تسبيآفريرا م

 يو  تمااامياا نمايد را شکر مياهلل ]تعال

نجااا يِ بافاال هسااتنو  در ا ين احاديا 

دال اال کتاااب » يگ،تااه اساات: باارا 

وجبد دارد  ياديش قي«، ستاالخيرار

را آورد   يااينيرا در آن مسااا ل دياا ق
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کنو و آنااان يبر تهن خطبر ماست که 

است که به   ف نمبديتبو يرا به فبر

  و ]واضحد استيماننو عببر خبرش

 نياا ان ا ياا داناام کااه در پايدرساات ماا 

 ياور  که دربار يرا ب يا محاضر ، تکه

نبشااته  ِ کعب بن عجر يشرح حو

 يچگاابنگ يشو  اساات و آن دربااار 

باشااو و آن يماا  امبرياا و بار باار پ

 يثيساات حااويِ اق بين حااوينبقدهم

ح يِ وحين احادياست که آن را در ب
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: ا  و تحاات عناابانمس م جااوا کاارد 

عشرون حااويثا ماان وااحيح مساا م »

« چاااپ وشرح متبنهادراسة أسانيوها 

 :ن استين  طعه سخن ا يشو  است  ا 

گ،ته  بن أبي لي ىبه ا  کعب بن عجر 

ه ياا )بقبه تااب دهم    يا هيا هوي»آ: است

 ي ين دلي« ا همان فبر که در  بل آمو(

ِ رساابل ياا ن کااه احادياا باشو بر ا يم

ق ياا و تطب و شااناخت ساانتش اهلل

ن مسا ل يترسيدادن آن به خبد، اق ن،

بد  اساات و ناازد آنهااا ناازد آنهااا باا 
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ن يز ببد  است و به هماا ين چيمحبببتر

ن گبنه سخن گ،ت تااا يا  ل کعبيدل

و کااه فهاام ياا را آماد  نما ابن أبي لي ى

 يخبد را به کار بنود و ن،سش را باارا 

و و بااا کمااال يبرخبرد با آن آماد  نما

بر  انينيشيد ت به آن گبش دهو  پ

 يتبجااه خاواا  امبرشااانيساانت پ

 يادياا اق قيآن اشاات يرا انو و باا داشته

 يهاهين هويترسين اق ن،يانو و ا داشته

آنها ببد  است، تا آنجا که محباات آن 
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شان استبار نمبد  ببدنو و يرا در   بها

ق دادن آن بااه شااور مشااتاق يبر تطب

انااو، انو  آنان سروران اماات باابد ببد 

انو و ا ببد يدنمرد   يتماممبرد تبجه 

نهااا باابد  بر دشمنان هماارا  آ يروقيپ

بر شبکت و عظماات  ي ياست و آن دل

اسااال  باابد  اساات، همااان  يرگيو چ

يَن ةُر کُم  و: يفرمايم يگبنه که اهلل تعال

د )شااما را 7]محمو:  وَيُثَبِّت  أَ  وَامَکُم 

شااما را  يو و  ااومهاياا مانيماا  يارياا 

گردانااو( و باارعکس آن ياسااتبار ماا 
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است که امروق  آن را مشاااهو   يزيچ

ت دردناااك مساا مانان ياا وا ع م،يکنيم

و  ين گبنه است کااه دچااار خااباريا 

انااو و نساابت بااه فر ه فر ه شون شو 

و اق آن  واعتنا هسااتنين بيد يريادگي

او  يکه اهلل تعال يانو، مگر کسدور شو 

را ماابرد رحماات  اارار داد  اساات و 

ن گبنه يا  يو ت ،باشويتعواد آنها کم م

هسااتنو، دشاامنان آنهااا، آنااان را بااه 

ن يآنها کمتر يآورنو و برا يساب نمح
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ستنو و آنان بااا وجاابد ي ا ل ن يارقش

آن که گ شتگانشان با ارقش ببدنااو و 

روق ببدنو و با دستان يبر دشمنانشان پ

وا کاارد  ياا ت پياا آنهااا فرقنوانشااان ترب

انو  اگر شو  يببدنو، اکنبن دچار کاست

ِ ين حااوياا که ا  يزيانسان عا ل بر چ

و، ياا ت،کاار نماف بر آن  اارار دارد يشر

در  امبرياا فهمو که ارقش سنت پيم

ان والح و بزرگواشت آن ينيشيدرون پ

 ياين هااوا يترسيشان، اق ن،يدر جانها

سته شبد به يآنها ببد  است  س س نگر
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اق مرد  امروق که خبد را بااه  ياريبس

 ين در حاااليدهنو و ا ياسال  نسبت م

اعتنا هستنو ين، بياست که نسبت به د

ر آن رو ياا ن بااه غي اابان وضاا  يو برا 

م: اگر عا ل به احاابال يگبيکننو  ميم

ان واااالح( و احااابال ينيشااا يآنان)پ

 ينان)مس مانان امروق( بنگاارد، رماازيا 

ان ينيشاا يابااو کااه تبساا  آن پييرا ماا 

شونو و يروق ميوالح بر دشمنانشان پ

ببد که تعواد آنها کم ببد  ين در حاليا 
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اساات کااه مساا مانان  ين در حاااليو ا 

در براباار دشمنانشااان شکساات  امروق

خبرنو، با وجبد آن که تعواد آنهااا يم

 ي  اماارباشومياد يدر برابر دشمنان ق

کنو، مگر يامبر مس مانان را درست نم

و  يز اهلل تعاااليآن که آنها به کتاب عز

رجاابع کننااو و  امبرياا سنت پاااك پ

ان دارنااو و ياا ن را بر اسااار آن بي بان

 يساابرا کااه اق آن  يارقشاا يب يکاال

شان يو ن،سها و رها ساقنويآيمرقها م
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ناااو و يرا تبسااا  آن دو پااااك نما

  شان را آراسته دارنويوفنها

دگار عاارش باازرگ رپرواهلل الکريم اق 

 يتااا بااه تمااام مينمااايدرخباست ماا 

ردساات يمس مانان چه حاکم و چااه ق

ق دهو که به کتاب پروردگارشااان يتبف

رجاابع  امبرشااان محمااويو سنت پ

روق شون بر يو پ يارياب کننو، تا اسب

ا شبد، همانااا او يآنها مه يدشمنان برا 

الحمااو هلل  و اجابت کننو  است يشنبا 
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 ال هم ول ع ى محمااو و ،رب العالمين

ع ااى آل محمااو کمااا واا يت ع ااى 

ذبراهيم ذنر حميو مجيو  ال هم بااارك 

ع ااى آل محمااو کمااا  ع ااى محمااو و

ع ى آل ذبراهيم  بارکت ع ى ذبراهيم و

 مجيو  ويمذنر ح


