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بسم اهلل الرحمن الرحیم
شکر و ستايش براي اهلل پروردگااار
جهانيان است ،رحمت او بسيار اساات
و [براي مؤمناااند دا ما ي ما يباشااو و
مالاار روق ياماات اساات يا ا اهلل باار
محمو و آل محمااو وا بار ب،رساات،
همان گبنه که بر ابراهيم و آل ابااراهيم
و بار فرستادي ،تب بسيار سااتبد ي
بسيار بزرگبار هستي يا اهلل بر محمااو
و بر آل محمو برکت عطا نمااا ،همااان
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گبنه که بر ابراهيم و آل ابراهيم برکت
عطا نمبدي ،همانا تب بسيار سااتبد ي
بساا يار بزرگاابار هسااتي ياا ا اهلل اق
وااحابهي گراماا ي راضاا ي شاابو و
همچنين اق کساني که اق آنها به نيکا ي
تبعيت ميکننو ،أما بعو:
نعمتهاي اهلل تعالي بر بنوگانش بسا يار
قياد هستنو و بزرگترين نعمتي کااه اهلل
متعال به دو ثقل ،جاان و انسااان عطااا
نمبد است ،اين است که در بين آنهااا
بنو  ،فرستاد  ،خ يل ،دوست و بهترين
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مخ ب ش را مبعبث نماابد اساات کااه
همان محمو ميباشو ،تااا تبسا او
آنها را اق تاااريکيهااا بااه ساابي ناابر
خارج نمايا و و آنهااا اق تلاات بنااوگي
مخ بق به عزر بنوگي خالق ساابحانه
و تعالى برسااانو و آنهااا را بااه ساابي
نجار و خبشاابختي هااوايت نمايا و و
آنها را اق را هاي هالکاات و بااوبختي
برحاا ر دارد اهلل بااه اياا ن نعماات
بزرگ و منت بسيار در کتاب عزيزش
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اشار نمبد است و ميفرمايا و :لَقَااو
مَنَّ ال َّهُ عَ َى المُااؤمِنِينَ ذِت بَعَاَِ فِاايهِم
رَسُبالً مِن أَنُ،سِهِم يَت ُااب عَ َاايهِم آيَاتِاهِ
وَيُزَکِّيهِم وَيُعَ ِّمُهُمُ الکِتَابَ وَالحِکمَةَ وَذِن
ضااللم مُبِااينم[ آل
کَانُبا مِن َبلُ لَِ،ي َ
عمران164 :د (همانااا اهلل باار مؤمنااان
منت نهاد که در با ين آنهااا رساابلي اق
خبدشان را مبعبث نمبد تا آيار او را
براي آنها بخبانو و آنان را تزکيه دهااو
و به آن کتاب و حکمت بيامبقد و اين
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چنين ببد است که آنها بل اق آن در
گمراهي آشکاري ببد انو)
اهلل سبحانه و تعالى ميفرمايا و :هُابَ
الَّ ِي أَرسَلَ رَسُبلَهُ بِالهُوَى وَدِينِ الحَقِّ
لِيُظهِرَ ُ عَ َى الاوِّينِ کُ ِّا هِ وَکََ،ااى بِال َّاهِ
شَهِيو ًا[ ال،تح28 :د (او کسي است که
رساابلش را بااا هااوايت و ديا ن حااق
فرستاد تا آن را بر هر را روشي چير
گردانو و گباهي اهلل کافي است)
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پيامبر ع يه أفضاال الةااال و السااال
رسالت را ابااالن نماابد و امناات را ادا
کرد و بااه تمااا و کمااال بااراي اماات
خيرخااباهي نماابد و [بااه پاااداش اهلل
تعاااليد بشااارر داد و [اق عاا اب اود
ترسانو و به سبي هر خيا ري هااوايت
نمبد و اق هر شرّي بر ح ر داشت ،اهلل
تعالي بر او ،کمي باال اق وفاااتش در
عرفه ناقل فرمبد :اليَب َ أَکمَ تُ لَکُاام
ضايتُ
دِينَکُم وَأَتمَمتُ عَ َيکُم نِعمَتِي وَرَ ِ
لَکُمُ اإلِسال َ دِيناً[ الما و 3 :د (امروق
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دين خبد را بري شما کاماال نماابد و
نعمت خبد را بر شااما تمااا نماابد و
براي شما به دين اسال راضي شو )
پيامبر در کمال نهايا ت بااه سااعادر
امت اسال اشتياق داشت ،همان گبنااه
که اهلل تعالي در حالي که او را دوست
ميدارد بااه واا،ار باازرگ او اشااار
نمبد است و ميفرمايو :لَقَو جَاااكَکُم
رَسُبلٌ مِن أَنُ،سِکُم عَزِيزٌ عَ َيهِ مَا عَنِاتْم
حَاارِي

ٌ عَ َاايکُم بِاا المُؤمِنِينَ رَؤُوفٌ
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رَحِيمٌ[ التببة128 :د (همانا رساابلي
اق خبدتان نزد شما آمو ،بر او سااخت
است که دچار مشااکل شاابيو [ود بااه
[من،عااتد شااما اشااتياق دارد [ود بااه
مؤمنان ر بف و مهربان است)
ايا ن رسااانون ابا الن و اداي اماناات و
خيرخباهي بااراي اماات ،همااان حااق
مرد بر او ميباشو ،همان گبنه که اهلل
تعالي ميفرمايو :وَمَا عَ َااى الر َُّسابلِ
ذِال الااابَالنُ المُبِاااينُ[ النااابر54 :د
[العنکببر18 :د (و بر رسبل [تک ي،ي
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نيستد مگر ابالغي آشکار) همچنا ين
ما يفرمايا و :فَهَاال عَ َااى الر ُْس الِ ذِال
البَالنُ المُبِينُ[ النحل35 :د (پس آيا ا
بر رسبالن[ ،تک ي،يد جز ابالن آشکار
وجبد دارد) بخاري(بخارايي) نيا ز در
وحيحش اق قهري آورد است که او
گ،ت« :رسااالت اق فاارف اهلل اساات و
ابالن براي رسبل است و تس يم شااون
در برابر آن اوامر ،براي ماست)
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اق عالمتهاي خبشبختي مسا مان ايا ن
است که به آنچااه رساابل اهلل آورد
است ،تس يم گردد و به آن گردن نهو،
همان گبنه که اهلل تعااالي ما يفرمايا و:
فَال وَرَبِّرَ ال يُؤمِنُبنَ حَتَّى يُحَکِّمُبكَ
فِيمَا َشاجَرَ بَيانَهُم ثُامَّ ال يَجِاوُوا فِااي
ُسا ِّمُبا
َضايتَ وَي َ
أَنُ،سِهِم حَرَجاً مِمَّااا َ
تَس ا ِيماً[ النساااك65 :د (و ساام بااه
پروردگارر ايمان نميآورنو ،مگر آن
کااه تا ب را در چيا زي کااه با ين آنهااا
اختالف وجبد دارد ،اضي رار دهنو
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و در خبدشان سختيي اق حکما ي کااه
مينمايي نيابنو و کامال تس يم شاابنو)
اهلل تعالي ميفرمايو :وَمَا کَانَ لِمُااؤمِنم
وَال مُؤمِنَةم ذِتَا َضَى ال َّهُ وَر َُسابلُهُ أَماار ًا
أَن يَکُبنَ لَهُمُ الخِيَرَ ُ مِن أَمارِهِم وَمَاان
يَع

ضاالالً
ضالَّ َ
ِ ال َّهَ وَر َُسابلَهُ فَقَااو َ

مُبِيناً[ االحزاب36 :د (و بر مرد و قن
مؤمني نيست که و تي اهلل و رساابلش
به امري حکم نماينااو ،بااراي آنهااا در
انتخاب امرشان اختيار وجاابد داشااته
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باشو و کسي کااه اق اهلل و فرسااتاد اش
نافرماني کنو ،بااه گمراها ي آشااکاري
دچار شو است) اهلل تعالي ميفرمايو:
ال تَجعَ ُبا دُعَاكَ الرَّسُبلِ بَينَکُم کَوُعَاكِ
ضاکُم بَعضااً َااو يَع َامُ ال َّاهُ الَّ ا ِينَ
بَع ِ
يَتَسَ َّ ُبنَ مِاانکُم لِابَات ًا فَ يَحا َرِ الَّا ِينَ
ُةايبَهُم فِتنَاةٌ أَو
يُخَالُِ،بنَ عَن أَمرِ ِ أَن ت ِ
ُةاايبَهُم عَاا َابٌ أَلِاايمٌ[ الناابر63 :د
ي ِ
(دعبر رسبل در بينتان را به ماننااو
دعبر بعضي اق شما به بعضا ي ديگاار
رار نوهيو ،همانا اهلل کساااني اق شااما
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که بيرون ميرونو را ميشناسااو ،پااس
کساني که با امر او مخال،ت ميورقنااو
بر حا ر باشاانو کااه فتنااه يا ا عا اب
دردناکي به آنهااا برسااو) ،عبااادر اهلل
تعالي فق و تي مبرد ببل وي اارار
ميگيرد و من،عت ميرسانو کااه داراي
دو شرط اساسا ي باشااو :اولا ين آنهااا،
عبادر بااراي اهلل تعااالي بااه واابرر
خال

وبرر گيرد و کسي ديگااري

در آن داخل نگردد ،قيرا اهلل تعالي در
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پادشاهي شريکي نوارد و بااراي او در
عبادر شون ،شااريکي وجاابد نااوارد
همان گبنه که اهلل تعااالي ما يفرمايا و:
وَأَنَّ المَسَاجِوَ لِ َّهِ فَ َا تَوعُبا مَا َ ال َّاهِ
أَحَوًا[ الجن18 :د (و مساااجو بااراي
اهلل اساات ،پااس هماارا اهلل کساا ي را
عبادر نکنيو) همچنا ين ما يفرمايا و:
ُس اکِي وَمَحيَااايَ
و االتِي وَن ُ
ُ اال ذِنَّ َ
وَمَمَاتِي لِ َّاهِ رَبِّ العَااالَمِينَ[ االنعااا :
162د (بگاااب :نمااااق و عباااادتم و
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قنوگيا و مرگم بااراي اهلل پروردگااار
جهانيان است)
شرط دو  :عبادر بايو مبافااق دينا ي
باشااو کااه رساابل اهلل آن را آورد
است همان گبنه که اهلل تعااالي ما ي-
فرمايو :وَمَا آتَاااکُمُ الر َُّسابلُ فَخُا ُو ُ
وَمَا نَهَاکُم عَناهُ فَااانتَهُبا[ الحشاار7 :د
(آنچه رسبل به شما داد است بگيريو
و اق آنچه شما را نها ي نماابد اساات،
خبدداري کنيو) ،اهلل تعالي ميفرمايا و:
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ُ ل ذِن کُناتُم تُحِبْاابنَ ال َّاهَ فَاااتَّبِعُبنِي
يُحبِبکُمُ ال َّهُ وَيَغِ،ر لَکُم تُنُااببَکُم وَال َّاهُ
غَُ،برٌ رَحِيم[ آل عمران31 :د (بگااب:
اگر اهلل را دوست داريو اق من تبعيا ت
کنيو ،تا اهلل شما را دوست داشته باشو
و گناهان شما را بيامرقد و اهلل بسا يار
آمرقنو ي دا ماً رحمت کننو اساات)
همچنااااا ين در حاااااويثي کاااااه
بخاري(بخااارايي) و مسا م اق عايشااه
رضي اهلل عنها روايت کرد انو ،فرمبد
است« :مَن أَحوَثَ فِى أَمرِنَا مَااا لَاايسَ
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مِنهُ فَهُابَ رَدٌّ» (کسا ي کااه در اماار مااا
چيزي را وارد کنو که اق آن نباشو ،آن
رد شو  ،ميباشو) و در روايت مسا م
آمو است« :مَن عَمِلَ عَمَالً لَيسَ عَ َيهِ
أَمرُنَا فَهُابَ رَدٌّ» (کسا ي کااه عما ي را
انجا دهو که امر ما بر آن نباشااو ،آن
[عملد رد شو ما يباشااو) پيا امبر
ِس انَّتِي و َُس انَّةِ
ما يفرمايا و« :عَ َاايکُم ب ُ
َضابا
َّاشاوِينَ المَهاوِيِّينَ وَع ْ
الخُ ََ،اااكِ الر ِ
عَ َيهَااا بِالنَّبَاجِاا ِ وَذِيَّاااکُم وَمُحااوَثَارِ
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الأُمُبرِ فَإِنَّ کُلَّ مُحوَثَةم بِوعَاةٌ وَذِنَّ کُالَّ
بِوعَةم ضَ َالَةٌ» (بر شماست که به ساانت
من و سنت خ ،اااي راشااوينِ هااوايت
يافتهي بعو اق من [عمل نماييا ود و آن
را با دنوان بگيريو و شااما را اق اماابر
ايجاد شو [در ديند برح ر ما يدار ،
قيرا هر امر به وجبد آمااو اي بااوعت
است و هر بوعتي گمراهي ميباشو)
اق آنجا که نعمت اهلل تعالي بر مؤمنااان
که رسبلش را به نزد آنها فرسااتاد
است ،بزرگ ما يباشااو ،اهلل تعا الي در
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کتابش به آنها امر فرمبد است که باار
او و بار ب،رستنو و بااراي او دعاااي
سالمتي نماينو و اين بعو اق آن اساات
که باخبر ميساقد که او و مال کش بر
او و بار ميفرستنو اهلل تعالي ما ي-
ُةا ْبنَ
فرمايا و :ذِنَّ ال َّاهَ وَمَال ِکَتَاهُ ي َ
وا ْبا
عَ َى النَّبِيِّ يَا أَيْهَا الَّا ِينَ آمَنُاابا َ
عَ َيهِ وَسَ ِّمُبا تَس ِيماً[ االحزاب56 :د
(اهلل و مال کش بر پيامبر و بار مي-
فرستنو ،اي کساني که ايمان آورد ايو،
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بر او و بار ب،رستيو و براي او دعاي
سالمتي نماييو) همچنين پيا امبر در
سنت پاکش ،فضي ت و بار بر وي و
کي،يت آن و ديگر احکا مرببط به آن
را بيان نمبد است
دربار ي فضي ت و بار بر پيا امبر
و بيان چگبنگي آن مطالبي را خباهيم
آورد و ساا س بااه نمبنااههااايي اق
کتابهااايي کااه دربااار ي ايا ن عبااادر
بزرگ تأليف شو است اشار ميکنيم
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و اق اهلل تعالي ف ب تبفيا ق و درسااتي
انجا کار ،مينماييم
معناى صللاتاب بللر یل امبر و بیل ان
چگتنگي آن:
و بار اهلل تعالي بر پيامبر به معناي
ستايش او اق وي ،نزد مال کش ما ي-
باشااو و و ا بار مال اار باار او ،بااه
معناي دعاااي آنهااا بااراي وي اساات،
اببالعاليه اين گبنه گ،ته اساات و آن را
بخاري(بخارايي) در وحيحش در اول
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باب :ذِنَّ ال َّهَ وَمَال ِکَتَهُ يُةَ ْبنَ عَ َااى
وا ْبا عَ َياهِ
النَّبِيِّ يَا أَيْهَا الَّ ِينَ آمَنُاابا َ
وَسَ ِّمُبا تَس ِيماً آورد است و بخاري
بعو اق بيان معنايي که اببالعاليا ه آورد
است اق ابن عبااار رضا ي اهلل عنهمااا
روايت نمبد اساات[ :مال اارد باار او
و بار ميفرستنو به معناي آن اساات
که براي او دعاي برکت مينماينو
همچنين و بار اهلل تعالي باار وي بااه
معناي آماارقش و رحماات نيا ز آمااو
است ،همان گبنااه کااه اباان حجاار در
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ال،تح آن را اق جماااعتي بيا ان داشااته
است و بعو اق بيا ان آن ،گ،تااه اساات:
بهترين سخناني که در ايا نبااار آمااو
است اق اببالعاليه ميباشو کااه معناااي
و بار اهلل تعالي بر پيامبر ،ستايش
وي و بزرگواشاات اوساات و و ا بار
مال اار و ديگااران باار وي ف ااب آن
[ستايش و بزرگواشااتد اق اهلل تعااالي
براي وي ميباشو و منظبر اق آن قياد
شون [رحمت و بزرگواشتد است نااه
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ايا ن کااه اواال آن درخباساات شاابد
حافظ گ،ته است :ح يمااي در الشااعب
گ،ته است :معناى و بار بر پيامبر
بزرگ نماابدن او ما يباشااو و معناااي
سخن ما« :ال هم وا ى ع ااى محمااو»
بزرگواشت محمو است و منظاابر اق
آن باازرگ نماابدن وي در دنياا ا بااه
باالترين شک ي [که براي يا ر انسااان
وجبد داردد ميباشو و همچنين چيا ر
شون دين او و با ي مانون شااريعت او
و در آخرر با قيا اد شااونِ ثاابابش و
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ش،اعتش بااراي امااتش و رسا يون بااه
مقا شايسته است و اين همان منظاابر
اق سخن اهلل تعالي است که ميفرمايو:
وَ ْبا عَ َيهِ يعنا ي اق پروردگارتااان
ف ب کنيو که بر وي و بار ب،رستو
عالمااه اباان اايم در کتااابش «جااالك
األفها في الةال والسال ع ااى خياار
األنا » بعو اق بيان و بار اهلل تعالي و
مال کش بر رسبلش و امر اهلل تعالي
بااه بنااوگانش کااه باار وي واا بار

فضیلت صلوات بر پیامبر (ص) 25//...

ب،رستنو ،معنا نمبدن و بار به ف ااب
رحمت و استغ،ار را رد کرد اساات و
گ،ته است« :ب که و باتي کااه بااه آن
امر شو است – يعنا ي آيا هاي کااه در
سبر ي احزاب وجاابد دارد – همااان
ف ااب [نماابدن چياازيد اق اهلل [تعااالي
استد که [خبد اهلل متعااال آن را بااه او
عطا نمبد است و آن هماند عبااارتي
است که بيان ميدارد که او و مال کش
باار او واا بار ماا يفرسااتنو و [اياان
و بار فرستادند به معناي ستايش اق
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وي و بيان نمبدن فضي ت و شرف وي
و براي بزرگواشت و تقاارب او ما ي-
باشو در اينجا مشخ

شو است کااه

آنها براي او دعا مااينماينااو و ف ااب
انجا اين دعا براي وي اق فاارف مااا،
همان و بار ما باار وي ماايباشااو و
داراي دو وجه ميباشو يکا ي اق آنهااا
شامل ستايش و بار فرستنو اق وي
و ياا اد نماابدن شاارف و فضاا ي ت و
خباست و محبت داشتن اق فاارف اهلل
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تعالي براي او ميباشو و شااامل خباار
[به بزرگا ي ويد و دعااا [بااراي قيا اد
شون آند ميباشو و وجااه ديگاار :آن
و باتي اق ما نا گرفته است ،قيرا مااا
اق اهلل تعالي ف ب مينماييم که باار وي
و بار ب،رستو و و بار اهلل تعالي بر
وي ،ستايش او و باال بااردن يا اد او و
تقرب پيوا کردن او ميباشو و و بار
ما بر وي ،درخباست مااا اق اهلل تعااالي
ميباشو که آن براي او ميسر نمايو»
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اما معناااي «التسا يم و سااال » بااراي
پيا امبر :فيا روق آبااادي در کتااابش
«الةالر والبشر في الةال ع ى خياار
البشر» گ،ته است :معناي آن «السال »
 همان اسمي اق اسمها اهلل تعالي مي-باشو – بر تب [اي پيامبرود ميباشو ،به
اين م،هب که اق خيرها ،برکتها با ي-
نةيب نباشا ي و اق بااويهااا و آفااار
سالم بمانيو و تي آن اساام اهلل تعااالي
ميباشو ،فق اين يادآور ميشاابد کااه

فضیلت صلوات بر پیامبر (ص) 29//...

تمامي خيرها و برکتها بر تااب باشااو و
نقةااان و فساااد اق تااب دور باشااو و
احتمال دارد که «السااال » بااه معناااي
سالمتي باشو ،بوين وبرر کااه اق اهلل
تعالي درخباست نمايااو تااا بااراي تااب
سالمتي رار بوهو ،يعني اق مالمتهااا
و نقةان سالم بماني و اگاار بگبييا و:
«ال هم و م ع ااى محمااو» تبسا آن
فق ميخباهيا و کااه اهلل تعااالي بااراي
محماااو در دعااابتش و اماااتش و
يادش ،سالمتي اق هر کمااي و کاسااتي
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را رار دهو ،به فاابري کااه در ماارور
قمان او بزرگواشته شبد و امتش قياد
شبد و ياد او باالتر رود
اما چگبنگي 1وا بار فرسااتادن باار
پيااا امبر :رساااابل اهلل و تاا ا ي
1

 -پيامبر و بار بر خبد را به

شک هاي گبناگبني بيان فرمبد است که
در همين مبحِ خباهو آمو و به هر کوا
اق اين اشکال مس مان ميتبانو ،و بار
ب،رستو (مترجم)
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اوحابش دربار ي آن سبال نمبدنو
آن را براي آنها بيا ان نماابد و کي،يا ت
و بار اق فرق بسياري اق وحابه
آورد شااو اساات اق آنهااا آنچااه در
وحيحين و يا يکي اق آنها آمو است
را بيان ميدار  ،بخاري در وااحيحش
در کتاب األنبياك اق عبوالرحمن بن أبي
لي ى آورد است که کعب بن عجر را
ديو و اق او شاانيو« :آيا ا ما يخااباهي
هويا هاي بااه تااب بااوهم کااه آن را اق
پيا امبر شاانيو ؟» گ،ااتم« :ب ااه ،آن
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هويه را به من بو و» گ،اات :اق رساابل
اهلل سبال نمبد و گ،تم :اي رساابل
اهللو چگبنه بر شما اهل بيت وا بار
فرستاد شبد و اين در حالي است که
اهلل [تعاليد به مااا آمبختااه اساات کااه
چگبنه سال ب،رستيم» فرمبد :بگبييو:
«ال َّهُمَّ وَلِّ عَ َااى مُحَمَّاوم  ،وَعَ َااى آلِ
مُحَمَّوم کَمَا وَ َّيتَ عَ َى ذِبرَاهِيمَ وَعَ َااى
آلِ ذِبرَاهِيمَ  ،ذِنَّرَ حَمِيوٌ مَجِيوٌ  ،ال َّهُامَّ
بَارِك عَ َى مُحَمَّوم  ،وَعَ َااى آلِ مُحَمَّاوم
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کَمَا بَارَکاتَ عَ َااى ذِبارَاهِيمَ وَعَ َااى آلِ
ذِبرَاهِيمَ  ،ذِنَّرَ حَمِيوٌ مَجِيوٌ» (يا اهللو بر
محمو و بر آل محمو و بار ب،رساات
همان گبنه که بر ابراهيم و آل ابااراهيم
و بار فرسااتاديو همانااا تااب بسا يار
ستبد ي بسيار بزرگبار هستي يا اهللو
بر محمو و بر آل محمو برکت ب،رست
همان گبنااه کااه باار ابااراهيم و باار آل
ابااراهيم برکاات فرسااتاديو همانااا تااب
بسيار ستبد ي بسيار بزرگبار هستي)
همچنين حويِ کعب بن عجاار را در
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کتاب الت،سير در وحيحش در ت،سا ير
سبر ي احزاب آورد است و ل،ااظ او
اين ميباشو :گ،ته شو :اي رساابل اهللو
سال فرسااتادن باار تااب را ما يدانا يم،
و بار بر تب چگبنه اساات؟ فرماابد:
بگبييو« :ال َّهُمَّ وَلِّ عَ َى مُحَمَّوم وَعَ َااى
آلِ مُحَمَّوم ،کَمَا وَ َّيتَ عَ َى آلِ ذِبرَاهِيمَ
ذِنَّرَ حَمِيوٌ ،ال َّهُمَّ بَااارِك عَ َااى مُحَمَّاوم
وَعَ َى آلِ مُحَمَّوم کَمَا بَارَکاتَ عَ َااى آلِ
ذِبرَاهِيمَ ذِنَّرَ حَمِيوٌ مَجِيوٌ» (يا اهللو باار
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محمو و بر آل محمو و بار ب،رست،
همان گبنه که بر آل ابااراهيم وا بار
فرسااتاديو همانااا تااب بسا يار سااتبد
هستي يا اهللو بر محمو و بر آل محمو
برکت ب،رست همان گبنااه کااه باار آل
ابااراهيم برکاات فرسااتاديو همانااا تااب
بسيار ستبد ي بسيار بزرگبار هستي)
همچنين آن را در وحيحش در کتاب
الااوعبار آورد اساات و مس ا م ايا ن
حااويِ را اق کعااب باان عجاار  اق
فرق گبناگبني بيان داشته است
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بخاري(بخارايي) در کتاااب الااوعبار
در وحيحش اق اببسااعيو خااوري
آورد است که گ،ت :گ،تيم :اي رسبل
اهللو سااال فرسااتادن باار تااب را مااي-
شناسيم ،ولي چگبنه باار تااب وا بار
والِّ
ب،رستيم؟ فرمبد :بگبييو« :ال َّهُمَّ َ
عَ َااى مُحَمَّاوم عَب اوِكَ وَر َُسابلِرَ کَمَااا
وَ َّيتَ عَ َى ذِبرَاهِيمَ وَبَارِك عَ َى مُحَمَّوم
وَآلِ مُحَمَّوم کَمَا بَارَکاتَ عَ َااى ذِبارَاهِيمَ
وَآلِ ذِبرَاهِيمَ» (يا اهللو بر محمو بنو ار
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و فرستاد ار و بار ب،رساات ،همااان
گبنه که بر ابراهيم و بار فرستادي و
بر محمو و بر آل محمااو برکاات عطااا
نماو همان گبنه که بر ابراهيم و باار آل
ابراهيم برکت عطا نماابدي) همچنا ين
اياا ن حااويِ را در ت،سااير ساابر ي
األحزاب نيز بيان داشته است
بخاري در کتاب األنبياك در وحيحش
اق اببحميو ساعوي آورد است که
گ،تنو :اي رسبل اهللو چگبنااه باار تااب
و بار ب،رستيم؟ رسبل اهلل فرمبد:
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واالِّ عَ َااى مُحَمَّااوم
بگبيياا و« :ال َّهُاامَّ َ
وا َّيتَ عَ َااى آلِ
وَأَقوَاجِهِ وَتُرِّيَّتِهِ کَمَا َ
ذِبرَاهِيمَ وَبَارِك عَ َى مُحَمَّاوم وَأَقوَاجِاهِ
وَتُرِّيَّتِهِ کَمَا بَارَکاتَ عَ َااى آلِ ذِبارَاهِيمَ
ذِنَّرَ حَمِيوٌ مَجِيوٌ» (يا اهللو بر محمااو و
همساارانش و فرقنااوانش واا بار
ب،رستو همان گبنه که بر آل ابااراهيم
واا بار فرسااتادي و باار محمااو و
همسرانش و فرقنااوانش برکاات عطااا
نماو همان گبنه که بر آل ابراهيم برکت
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عطا نمبدي ،همانا تب بسيار سااتبد ي
بسيار بزرگبار هستي) همچنا ين اق او
بااا هماا ين ل،ااظ در کتاااب الااوعبار
حااويثي آورد اساات همچنا ين ايا ن
حااويِ را مساا م در وااحيحش اق
اببحميو آورد است
مساا م در وااحيحش اق اببمسااعبد
انةاااري آورد اساات کااه گ،اات:
رسبل اهلل نزد ما آمو و مااا در ناازد
سعو بن عباد  ببديم بشير بن سعو
به او گ،اات :اهلل تعااالي بااه مااا اماار
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فرمبد است تا بر تب و بار ب،رستيم،
چگبنه بر تب و بار ب،رستيم؟ بعااو اق
آن پيامبر ساکت شااو تااا آنجااا کااه
آرقو کرديم که اي کاش اي ساابال را
نميپرسيوو س س رسبل اهلل فرمبد:
بگبييو« :ال َّهُمَّ وَلِّ عَ َى مُحَمَّوم وَعَ َااى
آلِ مُحَمَّوم کَمَا وَ َّيتَ عَ َى آلِ ذِبارَاهِيمَ
وَبَارِك عَ َى مُحَمَّاوم وَعَ َااى آلِ مُحَمَّاوم
کَمَااا بَارَکااتَ عَ َااى آلِ ذِباارَاهِيمَ فِااى
العَالَمِينَ ذِنَّرَ حَمِيوٌ مَجِيوٌ وَالسَّالَ ُ کَمَا
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َو عَ ِمتُم» (يا اهللو بر محمااو و باار آل
محمو و بار ب،رست همان گبنه کااه
بر آل ابراهيم و بار فرسااتادي و باار
محمو و بر آل محمو برکت عطااا نماااو
همان گبنه که بر آل ابااراهيم در با ين
جهانيان برکت عطا نمبدي همانااا تااب
بسيار ستبد ي بسيار بزرگبار هسااتي
و سال دادن همان فاابري اساات کااه
ميدانستيو)
اين مباردي ببد که يا ا در وااحيحين
ببدنو و يا در يکي اق آنها و اق چهااار
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وحابه روايت شو ببدنااو :کعااب باان
عجاار  ،اببساا عيو خااوري ،اببحميااو
ساااعوي و أببمسااعبد أنةاااري
بخاري و مس م بر تخريج آن اق کعااب
و أببحميو رضي اهلل عنهما ات،اق دارنو
و بخاااري بااه تنهااايي اق اببسااعيو
روايت کرد است و مس م به تنهايي اق
اببسعيو انةاري به غير اق شيخين
اين روايت اق کعب بن عجر  تبس
أببداود ،ترم ي ،نسااا ي ،اباان ماجااه،
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ذما أحمو و دارمي نيز روايا ت شااو
است و اق اببسعيو تبسا نسااا ي،
اباان ماجااه روايا ت شااو اساات و اق
اببحميو تبس أباابداود ،نسااا ي و
اباان ماجااه روايا ت شااو اساات و اق
اببمسعبد أنةاري تبس أببداود و
نسا ي و دارمي روايت شو است
چگاابنگي واا بار باار پياا امبر اق
وحابهي ديگري غيا ر اق ايا ن چهااار
وحابه نيز روايت شو است و اق آنها:
ف حة بن عبيو اهلل ،أبب هرياار  ،بريااو
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بن حةاايب و اباان مسااعبد رضااي اهلل
عنهم أجمعين ميباشو
اين چگبنگي و بار فرستادني است
کااه پيا امبر آن را بااه اوااحابش
آمبقش داد و اين و تي باابد کااه اق او
پرسيونو که چگبنااه باار وي وا بار
ب،رسااتنو و آن بهتاارين شااکل بااراي
و بار فرستادن بر پيامبر ميباشااو
و کام ترين شکل آن است و بار بر
پياا امبر و آلااش و واا بار باار
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ابااراهيم و آلااش را يکجااا جم ا
نماابد اساات کساا ي کااه چگاابنگي
و بار بر پيامبر را با بيان وااحابه
شرح داد است ،حافظ ابن حجر است
که در فتح الباااري ( )166/11گ،تااه
است :ما يگاابيم :آماابقشِ چگاابنگي
و بار بر پيامبر که پيامبر آن را
بااه اوااحابش آمبخاات و اياان در
حالي ببد که آنها خبد اق وي دربار ي
چگبنگي و بار سبال نمبدنو ،مع ب
ميشبد کااه او برتاارين و باشاارفترين
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نبع آن را براي خاابد انتخاااب نماابد
است و مع ب ميشبد که ميتبان سم
خبرد که انجا برترين و بار بر وي
اق اماابر نيا ر اساات س ا س ناابوي
درست آن را در«الروضة» بيان ما ي-
دارد و شک هاي ديگر آن را بيان مي-
نمايو و اق رواياااتي کااه بااه شااک هاي
مخت ف آمو است ،مع ب ميشبد کااه
چنااين عم ااي – يعنااي و ا بار – اق
امبر نير ميباشو ،س س ما يگبيا و:
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آنچه چيزي کااه دلياال ماايشاابد کااه
و ا بار عماال نيکااي اساات ،همااان
حويِ اببهرير  است که ميگبيا و:
کسي که دوست دارد ،تراقوي [اعمالد
ما سنگينتر شبد ،و تي بر ما و بار
ميفرستو ،بگبيو« :ال هم وا ى ع ااى
محمو النبي وأقواجه أمهار المااؤمنين
وتريته وأهل بيتااه کمااا وا يت ع ااى
ذبااراهيم » (يا ا اهللو باار محمااو و باار
همسرانش که مادران مؤمنان هستنو و
باار فرقنااوان و اهاال بيا تش و ا بار
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ب،رساات ،همااان گبنااه کااه واا بار
فرستادي بر ابراهيم ) واهلل أع م
پيشينيان والح و محوثان آنها و بار
بر پيامبر را به دو شکل کبتا بيا ان
نمبد انو ،يکي اق آنها «و ى اهلل ع يااه
وس ا م» (اهلل باار او و ا بار و سااال
ب،رسااتو) و ديگااري« :ع يااه الةااال
والسال » (بر او و بار و سال باشو)
است اين دو شکل به شکر اهلل تعالي،
کتابهاي حويِ را پُر نمبد انااو و آنهااا
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در تألي،اتشان آورد انو که اين شااکل
واا بار فرسااتادن باعااِ ح،ااظ و
نگهواري آن به شکل کامل ميشاابد و
بايو سال و وا بار باار پيا امبر را
همرا هم بيان نمبد اما اباان وااالح
در کتااابش «ع ااب الحااويِ» گ،تااه
است :شايستهي اوست  -يعني کاتااب
حويِ – که در نبشتهاش وا بار و
سال بر رساابل اهلل را بيا ان دارد و
آن هنگا ياد نا او ميباشو و نبايو اق
تکاارار آن خسااته شاابد ،قيا را آن اق
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بزرگترين فا و هايي است که به دانش
آمبقان حويِ و نبيسنوگان آن ما ي-
رسو و کسا ي کااه اق آن غافاال شاابد،
حرا بزرگي را مرتکب شو اساات –
تا آن که گ،ته اساات  : -در آوردن آن
بايو اق دو ايراد خبدداري کاارد :يکا ي
اق آنها آن کبتا و به شکل رمز آوردن
است ،به ماننو دو حرف يا ماننو آن و
ديگري :آن کاابچکتر نبشااته شاابد و
واژ ي «وس ا م» در آن تکاار نشاابد و
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اگاار آن در نبشااتهي متقااومين يافاات
شبد ،ايراد بر انجا نوادن آن ،اق با ين
ميرود
نبوي در کتاب «األتکار» گ،ته اساات:
اگر کسي بر پيامبر و بار فرستاد،
بايو و بار و سال را باهم بيا اورد و
نبايو به کبتا کردن آن به يکي اق آنها
اکت،ا کنو ،نبايو فق بگبيو« :و ى اهلل
ع يه» يا فق بگبيو« :ع يه السال »
اين اق ابن کثير در پايان ت،سيرِ آيا هي
سبر ي احزاب نقاال شااو اساات و او
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گ،ته است :اگر اين گبنه گ،ته شبد ،اق
اين آيهي گرامي جوا شو است که اهلل
تعالي ميفرمايو :يَا أَيْهَا الَّ ِينَ آمَنُاابا
واا ْبا عَ َيااهِ و ََساا ِّمُبا تَساا ِيماً و
َ
سزاوارتر اين اساات کااه گ،تااه شاابد:
«و ى اهلل ع يه وس م تس يما»
فيروقآبااادي در کتااابش «الةااالر
والبشر» گ،ته است :شايسته نيست که
و بار به وبرر رمز بيايا و ،همااان
گبنااه کااه بعضا ي اق اشااخات تنباال،
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جاهل و عبا اين گبنااه ما ينبيساانو:
«و عم» و آن را به جاااي «وا ى اهلل
ع يه وس م» بيان ميدارنو
فضيلت صلوات بر پيامبر:
دربار ي فضي ت و بار بر پيا امبر
احاديِ بسياري آمو است که حااافظ
ذسماعيل بن ذسحاق اضي در کتابش
آن را آورد است و حافظ ابن حجاار
در فتح الباري نزد شرحش بر حااويِ
چگاابنگي وا بار باار پيا امبر کااه
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بخاري آن را در کتاااب الااوعبار در
وااحيحش آورد اساات آن را بياا ان
نمبد است حافظ ابن حجاار اق اهاال
شناخت کاماال بااه حااويِ و افااالع
گسترد به آن ميباشو ماان در اينجااا
آنچه دربار ي فضي ت آن اق ابن حجر
رحمه اهلل ( )167 /11آمو اساات را
بيان نمبد ا او استوالل کاارد اساات،
اق آنجا که امر اهلل تعالي به آن ميباشو
و وحابه تبجه خاوي به چگبنگي
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آن داشتنو و احاديثي بي وجبد دارد
که بخاري تر اي اق آن را بيان نواشته
اساات ،واا بار باار پياا امبر داراي
فضي ت ميباشو
اق آنهااا حااويثي اساات کااه مس ا م اق
اببهرير  آورد است کااه پيا امبر
وا َّى
فرمبد« :مَن وَ َّى عَ َىَّ وَاحِاوَ ً َ
ال َّهُ عَ َيهِ عَشرًا» (کسي که بر من يا ر
و بار ب،رستو ،اهلل [تعاااليد باار او د
و بار ميفرستو) و براي آن شاهوي
اق انس نزد أحمو ،نسا ي و وحيح
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ابن حبان است و همچنين اق أبي برد
بن نيار و أبي ف حة هر دو نزد نسا ي
و راويان آن دو ثقه است و ل،ااظ أبا ي
برد اين گبنه است« :من وا ى ع ااي
من أمتي وال مخ ةا من به وا ى
اهلل ع يه بها عشر و بار ورفعااه بهااا
عشر درجااار وکتااب لااه بهااا عشاار
حسنار ومحااا عنااه عشاار سااي ار»
(کسي اق امت من که بر من و باتي با
بي خالةانه ب،رستو ،اهلل [تعاااليد باار
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او د و بار ميفرسااتو و تبسا آن
درجار او را د مرتبه باال ما يباارد و
براي او د حسنه مينبيسو و د بااوي
را اق او پاك ميکنو) و ل،ظ أبي ف حة
نزد او به همين شکل آمو است و ابن
حبان آن را وحيح دانسااته اساات) اق
آنها حويِ ابن مسااعبد اساات کااه
پيامبر فرمبد« :ذن أولى النااار بااي
يااب القيامااة أکثاارهم ع ااي وااال »
(ساازاوارترين ماارد بااه ماان در روق
يامت کساني هستنو که بيشتر بر ماان
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و بار فرسااتاد انااو) تِرما ي آن را
حسن دانسته است و ابن حبااان آن را
وحيح دانسته است و نزد بيهقي بااراي
آن شاهوي اق اببأمامااة با ا ايا ن ل،ااظ
ميباشو« :وَالَ َ أُمَّتِى تُعرَضُ عَ َىَّ فِى
کُلِّ يَب ِ جُمُعَةم  ،فَمَن کَانَ أَکثَرَهُم عَ َاىَّ
وَالَ ً کَانَ أَ رَبَهُم مِنِّى مَنزِلَةً» (و بار
امت من هر روق جمعه به ماان عرضااه
ميشبد ،و کسي اق آنها که بيشااتر بااه
من و بار فرستاد باشااو ،نزديا ر-
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ترين منزلت را به ماان دارد) ايا رادي
در ساانو ايا ن حااويِ وجاابد نااوارد
همچنين امر به و بار در روق جمعااه
آمو است که در حويثي اق أور باان
أور آمااو اساات و آن ناازد أحمااو،
اببداود آمو است و آن را ابن حبان و
حاکم وحيح دانستهانو
اق آنها اين حويِ است کااه پيا امبر
فرمبد است« :البَخِيلُ مَن تُکِررُ عِنوَ ُ
فَ َم يُةَلِّ عَ َيَّ» (بخيل کسي است کااه
من نزد او ياد شب و بر ماان وا بار
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ن،رستو) آن را تِرما ي ،نسااا ي ،اباان
حبااان ،حاااکم و ذسااماعيل القاضااي
آورد انو و فرق قياد آن و اختالف با
حااويِ عاا ي و حااويِ پساارش
حسين را بيان داشته است و کمتاار
اق درجهي حسن معرفي نشو است
اق آنها اين حويِ است کااه پيا امبر
الةاال َ عَ َايَّ
فرمبد است« :مَن نَسِيَ َّ
خَطِئَ فَرِيقَ الجَنَّةِ» (کسي که و بار
بر من را فرامبش کنو ،در را بهشاات
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اشتبا کرد است) آن را ابن ماجااه اق
ابن عبار رضي اهلل عنهما و بيهقي در
الشعب اق اببهرير  و ابن أبي حاتم
اق جااابر و فبرانااي اق حسااين باان
ع ي رضي اهلل عنهما روايت کرد انو و
فرق آن وحت درجهي سنو حااويِ
را بي ميکنو
همچنين پيامبر فرمبد است« :رَغِمَ
ُةالِّ
أَنفُ رَجُالم تُکِااررُ عِناوَ ُ فَ َاام ي َ
عَ َيَّ» (بيني کسي به خاك ماليو شبد
که من نزد او يا اد شااب و او باار ماان
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واا بار ن،رسااتو) آن را تِرماا ي اق
اببهرير با اين ل،ااظ آورد اساات کااه
پيامبر فرمبد [که جبر يل به من
ُةالِّ
گ،تد« :مَن تُکِااررَ عِناوَ ُ فَ َاام ي َ
عَ َيرَ دَخَلَ النَّارَ  ,فَأَبعَوَ ُ ال َّهُ» (کسي
که تب ناازد وي يا اد شاابي و باار تااب
و بار ن،رستو ،داخاال آتااش جهاانم
ميشبد و اهلل او را اق خبد دور ما ي-
نمايو) براي آن شاهوي نزد وي است
و حاکم آن را وحيح دانسااته اساات و
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بااراي آن شاااهوي اق اباابتر ناازد
فبراني ميباشااو و شاااهوي ديگاار اق
انس نزد اباان أبااي شاايبة اساات و
حويِ ديگري است که مرساال ما ي-
باشو و اق حسن بةري نزد سعيو باان
منةبر ميباشو و ابن حبااان آن را اق
اباابهرير  و مالاار حاابيرث
روايت کاارد اساات و اق عبااو اهلل باان
عبار رضي اهلل عنهمااا ناازد فبرانا ي
آمو است و اق عبو اهلل بن جع،ر ناازد
فريابي آمو است و نزد حاکم اق کعب
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بن عجر  با اين ل،ااظ آمااو اساات:
جبر يل به من گ،اات« :بَعُاوَ مَاان
ُةالِّ عَ َيارَ» (چااه
تُکِررَ عِنوَ ُ وَلَم ي َ
دور است کسي کااه تااب ناازد وي يا اد
شبي و بر تب و بار ن،رستو) و ناازد
فبرانااي اق جااابر آمااو اساات کااه
پيامبر فرمبد[ :جبر يل بااه ماان
گ،تد« :شَقي عَبوٌ تُکااررَ عِنااو ُ ولَاام
يُةلِّ عَ ير» (بنو اي بوبخت است که
تااب ناازد وي يا اد شاابي و او باار تااب
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و بار ن،رستو) و همچنين ناازد عبااو
الرقاق به وبرر مرسل اق تاد آمو
است« :من الج،اك أن أتکر عنو رجاال
فال ية ي ع ي» (اق روي سااتم اساات
که نزد شخةا ي يا اد شااب و باار ماان
و بار ن،رستو)
اق آنهااا حااويثي اسا ت کااه أبااي باان
کعب روايت کاارد اساات« :مااردي
گ،ت :اي رسبل اهللو من و بار قيا اد
ميفرستم(دعا قياد ميکنم) ،چه مقوار
اق آن را براي تب رار دهاام؟ فرماابد:
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«هر چه ميخباهي» گ،ت :ير سب
فرمبد« :اگر آن را قياد کني بهتر است
– تا آن که گ،ت :تما وا بار خاابد
را براي تب رار ميدهم فرماابد« :ذِتًا
تُکَ،ى هَمَّرَ» (در آن وبرر کبشش
تب ،کافي ميشبد [و گناهانت آمرقيو
ماا يگاارددد» حااويِ را احمااو و
[ترما يد و ديگااران بااا ساانو حساان
روايت کرد انو
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اين احاديِ محکما ي اساات کااه وارد
شو و در اينبار احاديا ِ ضااعيف و
واهي نيز قياد ميباشو و کسي که بااه
دنبال آن باشو ،تعواد آنها را نميتبانو
بشمارد و در بين آنها احاديِ وحيح
و بينياق اق اين امر قياد ميباشااو در
اينجا سخن حافظ ابن حجر رحمه اهلل
تما شو منظبر اق و بار در حويِ
أبي بن کعب که گ،ته است :چه مقااوار
اق و بار خبد را براي تااب بگا ار ،
منظبر دعا کردن ميباشو
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***
آنچه دربارهي صلوات بر پيامبر
تأليف شده است:
ع ماك به ايا ن عبااادر باازرگ تبجااه
خاوي داشتهانااو و کتابهااايي در ايا ن
قمينه تأليف نمبد انو ،اولين کسي کااه
من ميشناساام در ايا ن قمينااه تااأليف
داشته است ،اما ذسماعيل ابن ذسحاق
اضي است که در سااال 282هااا ااا
وفار نماابد اساات و نااا کتاااب او،
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«فضل الةااال ع ااى النبااي وا ى اهلل
ع يه وس م» ميباشو و با تحقيق شيخ
محمو ناور الااوين آلباااني بااه چا اپ
رسيو اساات و شااامل وااو و ه،اات
حويِ است کااه تمااامي آنهااا متةاال
ميباشاانو اق کتابهاااي چاااپ شااو و
متااواول در ايا نبااار کتاااب «جااالك
األفها في الةال والسال ع ااى خياار
األنااا » اق عالمااه اباان اايم و کتاااب
«الةالر والبشر في الةال ع ى خياار
البشاار» اق فيااروق آبااادي واااحب
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«القامبر» اسا ت و همچنا ين کتاااب
«القبل البوي في الةال ع ى الحبيااب
الشاا،ي » اق سااخاوي کااه در سااال
902ها ا وفار يافته است و کتاااب
خبد را با بيان کتابهايي کااه دربااار ي
و بار بر پيامبر نبشته شو اساات،
به پايان رسانو است و تعواد بسياري
اق ايا ن کتابهااا را يا اد نماابد اساات و
پنجمين آنها به ترتيب کتاااب «جااالك
األفها » اق ابن يم ميباشااو و ارقش

فضیلت صلوات بر پیامبر (ص) 71//...

باالي هر کوا اق آنها را بيا ان نماابد
است و گ،تااه اساات« :بااه فاابر کا ي
نيکبترين آنها و پُر فايا و تاارين آنهااا
پنجمين آنها ميباشو که همااان کتاااب
ابن يم است» ميگاابيم :در حقيقاات
آن کتابي درست است کااه مؤلااف آن
احاديثي را اق پيامبر دربااار ي ايا ن
عبادر باازرگ بيا ان داشااته اساات و
دربار ي وااحيح و ضااعيف و فهاام و
استنباط آن سخن به ميان آورد است
و در مقومااهي آن گ،تااه اساات :اياا ن
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کتابي منحةر به فرد است که باال اق
آن به ماننو آن ،در قياد ببدن فايا و و
شمبليت آن وجبد نواشته است در آن
احادياا ِ وارد دربااار ي واا بار و
سال بر پيامبر آمو است و وحيح
آن اق حسن و مع بل آن جوا شااو و
مع بل آن را اق ع اال آن بيا ان داشااته
شو است[ ،کتابيد ش،ا دهنو اساات و
بعو اق آن اسرار اين دعااا و شاارف آن
آمو است و در آن حکم و فبايو آمو

فضیلت صلوات بر پیامبر (ص) 73//...

است و بعو اق آن مح هاي و بار باار
پيامبر و در جاهااايي کااه گ،ااتن آن
ناممکن است ،بيان شو است ،سا س
سااخن اق مقااوار واجااب باابدن آن و
اختالف اهل ع م دربار ي آن ،به ميان
آمو است و اابل ارجح(تاارجيح داد
شااو ) بياا ان شااو اساات و بلهاااي
ضعيفتر روشن شو است و در کتاب
به باااالترين شااکل تبوا يف واابرر
گرفته است و الحمو هلل رب العالمين
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آنچه دربار ي وا بار باار پيا امبر
براي غير اهل ع م نبشته شو است و
مشتمل بر فضايل و چگبنگي و بار
بر پيامبر ما يباشااو و بااه محکما ي
سااخن گ،تااه اساات ،کتاااب «دال اال
الخيرار» اق جزولي است که در سال
854ها ااا نبشااته شااو اساات و در
بسياري اق منافق روي قما ين انتشا ار
يافته اساات دربااار ي آن نبيساانو ي
«کشف الظنبن» ( )495/1گ،ته است:

فضیلت صلوات بر پیامبر (ص) 75//...

« کتاااب «دال اال الخياارار وشاابارق
األنبار فااي تکاار الةااال ع ااى النبااي
المختار ع يه الةال والسااال » اول بااا
اين شروع کرد است کااه اهلل را شااکر
ميکنيم که ما را به ايمان هوايت نمبد
است تا آخر و آن اق شيخ أبي عبو
اهلل محمو باان سا يمان باان أبااي بکاار
جزولي سماللي شريف حسااني اساات
که در سال  854ها ا وفااار يافتااه
است و اين کتاب نشانهاي اق نشااانه-
هاي اهلل [تعاليد دربار ي وا بار باار
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پياا امبر ماا يباشااو و در مغربهااا و
مشر هاي قمين به خبانااون آن تبجااه
شااو اساات ،مخةبوااا در ساارقمين
رو » س س به بعضا ي اق شاارحهاااي
اين کتاب اشار نمبد است
ميگاابيم :عااو ي بسا ياري اق ماارد ،
ا بال اين را نمييابنو که و بار خبد
را بر اسار چيزي رار دهنو کااه بااه
آن اعتماد شو اساات و فقا در با ين
آنها تق يوي جاهالنه اق بعضا ي بااراي

فضیلت صلوات بر پیامبر (ص) 77//...

بعضي ديگاار ما يباشااو و [در نتيجااه
و بار بر پيامبر را به شک ي مي-
گبينو که وحيح نميباشااود اماار ايا ن
گبنه است همان گبنه که شيخ محمااو
الخضر بن مايابي شنقيطي در کتااابش
«مشتهى الخارف الجاني في رد قلقار
التجاني الجاني» در رد بر تجاني گ،ته
است« :مرد مشتاق به دوست داشااتن
امبر پيش آمو هسااتنو و آنهااا را در
حالي مييابي که دا ماً به و بارهايي
که در را هاي خير وجبد دارد و آنهااا
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به چشم ميبيننااو ،رغباات دارنااو بااه
دست عو ي قيادي اق آنها [وا بارد
با سنو وحيح به اثبار نرسيو است و
به و باتي که اق پيامبر در وااحيح
بخاري آمو اساات ،تاابجهي نوارنااو
پس بگب :آيا يکي اق بزرگان اهل ع م
را يافتهاي که اين [تکر راد اياان گبنااه
بيان داشته است و يااا آن کااه فقا اق
روي حاارت و آق ،اياان تکاار را اياان
گبنه بيان ميداري؟ اگر منظبرر فق

فضیلت صلوات بر پیامبر (ص) 79//...

فض يت آن است ،پس بايو بااواني کااه
فضي ت چياازي اساات کااه اق عااالِمي
فاضل آن به ما رسيو باشااو و روش
و بار بر پيامبر همان گبنه مااي-
باشو که و تي اق او سبال شو چگبنااه
بر تااب وا بار ب،رسااتيم؟ او فرماابد:
بگبييو:

او کسي است که اق روي

هباي ن،س وحبت نما يکنااو و فقا
چيزي را ميفرمايو که باار وي وحا ي
شو است و اين و باتي که تب ما ي-
گبيي حويِ وحيح دربار ي آن وارد
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نشو است ،ب که شايو آن چيزي باشو
که اق مردي به ظاهر والح بيان شااو
باشو»
شکي نيست که آنچه در سنت و انجا
آن تبس وحابهي گراما ي و کساااني
که اق آنها به نيکي تبعيت ميکننو آمو
است ،همان وااراط مسااتقيم و ماانهج
استبار است و کسي که آن را برگيا رد
فايو ميبرد و کسي کااه آن را منت،ا ي
بوانو ،ضرر خباهو نمبد اق پيا امبر

فضیلت صلوات بر پیامبر (ص) 81//...

در حويِ مت،ق ع يه که عايشه رضي
اهلل عنها آن را روايت کرد است ،آمو
است« :مَن أَحوَثَ فِى أَمرِنَا مَااا لَاايسَ
مِنهُ فَهُابَ رَدٌّ» (کسا ي کااه در اماار مااا
چيزي را وارد کنو که اق آن نباشو ،آن
رد شو ميباشو) و در روايا ت مسا م
آمو است« :مَن عَمِلَ عَمَالً لَيسَ عَ َيهِ
أَمرُنَا فَهُابَ رَدٌّ» (کسا ي کااه عما ي را
انجا دهو که امر ما بر آن نباشااو ،آن
[عملد رد شو ميباشااو) و همچنا ين
پيامبر فرمبد است« :عَ َيکُم بِسُنَّتِي

 //82فضیلت صلوات بر پیامبر(ص) و
کیفیت آن

َّاشااوِينَ المَهااوِيِّينَ
و َُساانَّةِ الخُ ََ،اااكِ الر ِ
َضاابا عَ َيهَاااا بِالنَّبَاجِاا ِ وَذِيَّااااکُم
وَع ْ
وَمُحوَثَارِ الأُمُبرِ فَإِنَّ کُلَّ مُحوَثَةم بِوعَةٌ
وَذِنَّ کُلَّ بِوعَةم ضَ َالَةٌ» (بر شماست کااه
به سنت من و سنت خ ،اااي راشااوينِ
هااوايت يافتااهي بعااو اق ماان [عماال
نماييود و آن را با دنوان بگيريو و شما
را اق امبر ايجاد شو [در ديند برح ر
ميدار  ،قيرا هر امر به وجبد آمو اي

فضیلت صلوات بر پیامبر (ص) 83//...

بوعت اساات و هاار بااوعتي گمراها ي
ميباشو)
همچنين پيامبر الةال والسال امااتش
را اق غ ب نماابدن دربااار ي وي نها ي
نماابد اساات و در حااويِ وااحيح
فرمبد است« :لَا تُطرُونِي کَمَا أَفارَر
النَّةَارَى ابانَ مَااريَمَ فَإِنَّمَااا أَنَااا عَباوُ ُ
فَقُبلُبا عَبوُ ال َّهِ وَر َُسابلُهُ» (در مااوح و
ستايش من ،افراط نکنيو آن فبر کااه
مسيحيان دربار ي عيسااي باان مااريم،
افراط کردنو همانا من فق  ،بنو ي او

 //84فضیلت صلوات بر پیامبر(ص) و
کیفیت آن

هسااتم پااس بگبييااو :بنااو ي اهلل و
فرستاد ي او) و تي مردي به او گ،ت:
آنچه اهلل و تب بخباهيا و ،پيا امبر ع يااه
الةال و السال فرمبد« :أجَعَ تَني لِ َّاهِ
نِوًّا؟ مَا شَاكَ ال َّهُ وَحوَ ُ» (آيا مرا بااراي
اهلل [متعالد شريکي رار دادي؟ [فقا
بگب:د آنچه اهلل به تنهايي خباست)
کتاااب «دال اال الخياارار» شااامل
احاديِ درهم و برهم اساات و در آن
به امبر ممنبع اجاق داد شو اسا ت

فضیلت صلوات بر پیامبر (ص) 85//...

در آن احادياا ِ مبضاابع و ضااعيف
وجبد دارد که اق حو ممناابع تجاااوق
کرد است و آن امااري برحا ر شااو
ميباشو که اهلل تعالي و فرسااتاد اش
به آن راضا ي نما يشاابنو و آن امااري
ناپسنو ببد و در منهج کساني کااه در
نيکي سبقت ميگيرنو ،مبجبد نما ي-
باشو
در اينجا کافي ميبيا نم کااه بعضا ي اق
مثالهااايي کااه دربااار ي چگاابنگي
و بار و سال بر پيامبر گرامي و ى

 //86فضیلت صلوات بر پیامبر(ص) و
کیفیت آن

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،
اشار کنم در آن به احاديثي مبضبع

1

به عناابان نمبنااه اشااار ما يکاانم کااه
دربار ي فضي ت و بار بر پيا امبر
1

 -حويِ مبضبن حويثي است که

ثابت شو است :راوي آن به پيامبر
درون بسته است و هيچگبنه ارقشي اين
حويِ نوارد (مترجم)

فضیلت صلوات بر پیامبر (ص) 87//...

آمو است مباردي کااه قبااان گراما ي
ايشان اق گ،تن آن پاك ميباشااو و اق
آنها اين مبارد هستنو:
«ياا ا اهلل باار محمااو و باار آل محمااو
و بار ب،رست به گبنهاي که چيا زي
اق و بار [براي کسا ي ديگاارد بااا ي
نمانو و به محمو و آل محمو رحم نما
به فبري که چيزي اق رحمت [بااراي
کسي ديگرد با ي نمانو و بر محمااو و
بر آل محمو برکت عطا نماو به فبري
که چيزي اق برکت [براي کسي ديگاارد
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با ي نمانو و سالمتي بر محمو و بر آل
محمو رار بو به فاابري کااه چيا زي
ديگر اق سالمتي [بااراي کسا ي ديگاارد
با ي نمانو)
در و،حهي  71گ،ته است« :يا اهلل بر
سرور ما محمااو ،دريا اي نبرهايا ت و
معون اسرارر و قبان حجتت و داماااد
پادشاهيار و اما حضبرر و خزا ن
رحمتت و بار ب،رست انساني کااه

فضیلت صلوات بر پیامبر (ص) 89//...

سرچشمهي وجبد است و ساابب هاار
مبجبدي ميباشو »
در و،حهي  64گ،ته اساات« :يا ا اهللو
و بار ب،رست بر کسي که اق ناابر او
شکبفهها شک،تهانو يا ا اهللو وا بار
ب،رست بر کسي که درختان اق بقيا هي
آب وضبي او سبز شو انو يا ا اهلل باار
کسي و بار ب،رساات کااه اق ناابر او
همهي نبرها گسيل شو انو»
در و،حار  144و  145گ،ته است:
«يا ا اهللو باار محمااو و باار آل محمااو
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و بار ب،رست آنچنان که کببترهااا را
به ووا در ما يآوري و غيرتهااا را باار
ماا يانگياا زي و چهارپاياا ان را روقي
ميدهي و با تميمهها من،عت ميدهي و
عمامهها را محکم ميداري و خااباب
رفتهها را ميخباباني)

فضیلت صلوات بر پیامبر (ص) 91//...

نمونههايي از احاديث موضوع:
مثالهايي اق احاديِ مبضبع و خيا ي
ضعيف را بيان ما يدار کااه بعضا ي اق
اهل ع م آن را گ،تهانااو و آنهااا بااراي
مثال قدن ميباشا نو و شااامل تمااامي
آنها نيستنو
در وااا،حهي  15گ،تاااه اسااات :اق
پيامبر روايت شو است که فرماابد:
کسي که ير و بار براي بزرگواشت
من اق روي حق من بگبيا و ،اهلل اق
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آن سخن براي او فرشتهاي خ ق مي-
فرمايو که ير بال او در مشرق اساات
و ديگااري در مغاارب و پاهاااي او در
قير قمين ه،تم و گردنش قير عاارش
است ،اهلل ميفرمايو :بر بنو ي ماان
و بار ب،رست ،همااان گبنااه کااه باار
پيامبر من و بار فرستاد و او تا روق
يامت بر او و بار ميفرستو
در و،حهي  16گ،ته است :پيا امبر
فرماابد :بنااو اي نيساات کااه باار ماان

فضیلت صلوات بر پیامبر (ص) 93//...

واا بار ب،رسااتو ،مگاار آن کااه آن
و بار سريعاً اق دهان او خارج مي-
شبد و قمينا ي و دريا ايي و شاار ي و
غربي را با ي نميگ ارد ،مگاار آن کااه
اق آن عببر ميکنو و ما يگبيا و :ماان
واا بار فااالن شااخ
شخ

پساار فااالن

ميباشم که بر محمااو انتخاااب

شااو ي بهتاارين مخ اابق اهلل فرسااتاد
است و چيزي را با ي نميگ ارد ،مگر
آن که به آن ميرسو و اق آن وا بار
پرنو اي آفريا و ما يشاابد کااه داراي
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ه،تاد هزار بال است و هر بااال داراي
ه،تاد هزار پَر است و در هر پَر ه،تاااد
هزار وبرر است و در هاار واابرر
ه،تاد هزار دهان و در هر دهان ه،تاد
هزار قبان[ ،تماميد آنها اهلل تعالي را با
ه،تاد هزار قبان [مثل فارسي و عربا ي
و د تساابيح ما يگبينااو و ثااباب آن
براي آن شااخ
است

[وا بار فرسااتاد د

فضیلت صلوات بر پیامبر (ص) 95//...

اياا ن دو حااويِ اق احادياا ِ کتاااب
«دال ل الخيرار» آورد شااو اساات،
اين بل عالمه ابن ا يم رحمااه اهلل در
کتابش «المنار المنيف» در مبرد آنهااا
مةواق پيا وا ما يکنااو« :در احاديا ِ
مبضبع ،تاريکي سسااتي و جسااارر
وجبد دارد که بر وض شااون آن [بااه
دروند و اخااتالف آن بااا [احادياا ِ
وحيحد داللاات دارد» سا س بااراي
مثال چنو حويِ را آورد است و بعو
اق آن گ،ته است:
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فةل :ما هشوار ميدهيم به ک ياتي که
اق آن حويِ مبضبع شناخته ميشبد
و اق آنها بيان مسا ي است کااه در آن
جسارتي وجبد دارد که رساابل اهلل
به ماننو آن را نگ،ته است و آنها خي ي
قياد ميباشنو ماننو آن که در حويثي
دروغي آمو است :کسي که ال الااه اال
اهلل بگبياا و ،اهلل [تعاااليد اق آن ک مااه،
پرنو اي را خ ااق ما يکنااو کااه داراي
ه،تاد هزار قبااان اساات و بااراي هاار
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قبان ،ه،تاد هزار قبان[هاااي مخت ااف
مثل عربي و فارسي و د وجبد دارد
که بااراي آن شااخ

ف ااب آماارقش

ميکننو يا کسي که ايا ن چنا ين و آن
چنان انجا دهااو ،در بهشاات ،ه،تاااد
هزار شهر به او داد ميشبد و در هاار
شهر ه،تاد هزار ةر وجبد دارد و در
هر ةر ه،تاد هزار حبري ميباشو و
به ماننو ايا ن جسااارتها کااه اق مع ااب
الحال ببدن روايانِ وض کننااو ما ي-
باشو ،بر دو امر رار دارنااو :گاااهي اق
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نهايت جهاال و حما اات ما يباشاانو و
گاهي اق کافري که ةو نقةااان وارد
کردن بااه رساابل را دارد و بااا ايا ن
سخنان به هوف خبد ميرسو
اق کساني کااه دربااار ي بافاال باابدن
چنين احاديثي در بين معاوران مط بي
را بيان داشته است ،أبب ال،ضل عبااواهلل
وويق غماري است که بر تع يقش باار
کتاااب «بشااار المحباابب بتک،ياار
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ال ا نبب» اق أترعااي ت  125گ،تااه
است:
هشوار :در بسياري اق احاديا ِ آمااو
است که کسي که فالن عمل را انجااا
دهو اق آن عمل اهلل [تعاليد فرشااتهاي
را ميآفرينو که تسبيح ميگبيا و و يا ا
اهلل [تعاليد را شکر مينمايا و تمااامي
اين احاديِ بافاال هسااتنو در اينجااا
گ،تااه اساات :بااراي کتاااب «دال اال
الخيرار» ،ستايش قيادي وجبد دارد
قياا را در آن مسااا ل دينيااي را آورد
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است که بر تهن خطبر ميکنو و آنااان
را به فبري تبويف نمبد است که به
ماننو عببر خبرشيو [واضحد است
درساات ما يداناام کااه در پايا ان ايا ن
محاضر  ،تکهاي را بياور که دربار ي
شرح حويِ کعب بن عجر  نبشااته
شو اساات و آن دربااار ي چگاابنگي
و بار باار پيا امبر ما يباشااو و آن
نبقدهمين حااويِ اق بيساات حااويثي
است که آن را در بين احاديِ وحيح
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مس م جااوا کاارد ا و تحاات عناابان:
«عشرون حااويثا ماان وااحيح مسا م
دراسة أسانيوها وشرح متبنها» چاااپ
شو است اين طعه سخن اين است:
کعب بن عجر  به ابن أبي لي ى گ،ته
است« :آيا هويهاي به تااب دهم (بقيا ه
همان فبر که در بل آمو)» اين دلي ي
ميباشو بر ايا ن کااه احاديا ِ رساابل
اهلل و شااناخت ساانتش و تطبيا ق
دادن آن به خبد ،اق ن،يسترين مسا ل
ناازد آنهااا ابا بد اساات و ناازد آنهااا
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محبببترين چيز ببد است و به هما ين
دليل کعب اين گبنه سخن گ،ت تااا
ابن أبي لي ى را آماد نمايا و کااه فهاام
خبد را به کار بنود و ن،سش را بااراي
برخبرد با آن آماد نمايو و بااا کمااال
د ت به آن گبش دهو پيشينيان بر
ساانت پيامبرشااان تبجااه خاواا ي
داشتهانو و با راي آن اشااتياق قيا ادي
داشتهانو و اين اق ن،يسترين هويههاي
آنها ببد است ،تا آنجا که محباات آن
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را در بهايشان استبار نمبد ببدنو و
بر تطبيق دادن آن بااه شااور مشااتاق
ببد انو آنان سروران اماات باابد انااو،
مبرد تبجه تمامي مرد دنيا ببد انو و
پيروقي بر دشمنان هماارا آنهااا باابد
است و آن دلي ي بر شبکت و عظماات
و چيرگي اسااال باابد اساات ،همااان
گبنه که اهلل تعالي ميفرمايو :يَنةُرکُم
وَيُثَبِّت أَ وَامَکُم[ محمو7 :د (شااما را
يا اري ما ينمايا و و ااومهاي شااما را
اسااتبار ماا يگردانااو) و باارعکس آن
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چيزي است که امروق آن را مشاااهو
ميکنيم ،وا عيا ت دردناااك مسا مانان
اين گبنه است کااه دچااار خااباري و
فر ه فر ه شون شو انااو و نساابت بااه
يادگيري دين بياعتنا هسااتنو و اق آن
دور شو انو ،مگر کسي که اهلل تعالي او
را ماابرد رحماات اارار داد اساات و
تعواد آنها کم ميباشو ،و تي اين گبنه
هسااتنو ،دشاامنان آنهااا ،آنااان را بااه
حساب نميآورنو و براي آنها کمترين
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ارقشي ا ل نيستنو و آنان بااا وجاابد
آن که گ شتگانشان با ارقش ببدنااو و
بر دشمنانشان پيروق ببدنو و با دستان
آنهااا فرقنوانشااان تربيا ت پيا وا کاارد
ببدنو ،اکنبن دچار کاستي شو انو اگر
انسان عا ل بر چيزي که ايا ن حااويِ
شريف بر آن اارار دارد ت،کاار نمايا و،
ميفهمو که ارقش سنت پيا امبر در
درون پيشينيان والح و بزرگواشت آن
در جانهايشان ،اق ن،يسترين هااواياي
آنها ببد است س س نگريسته شبد به
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بسياري اق مرد امروق که خبد را بااه
اسال نسبت ميدهنو و اين در حااالي
است که نسبت به دين ،بياعتنا هستنو
و براي وضا اابانين بااه غيا ر آن رو
ميکننو ميگبيم :اگر عا ل به احاابال
آنان(پيشااا ينيان واااالح) و احااابال
اينان(مس مانان امروق) بنگاارد ،رماازي
را ما ييابااو کااه تبسا آن پيشا ينيان
والح بر دشمنانشان پيروق ميشونو و
اين در حالي ببد که تعواد آنها کم ببد
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و اين در حااالي اساات کااه مسا مانان
امروق در براباار دشمنانشااان شکساات
ميخبرنو ،با وجبد آن که تعواد آنهااا
در برابر دشمنان قياد ميباشو امااري
امبر مس مانان را درست نميکنو ،مگر
آن که آنها به کتاب عزيز اهلل تعااالي و
سنت پاااك پيا امبر رجاابع کننااو و
بانين را بر اسااار آن بيا ان دارنااو و
کاالي بيارقشا ي را کااه اق آن ساابي
مرقها ميآيو رها ساقنو و ن،سهايشان
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را تبسااا آن دو پااااك نمايناااو و
وفنهايشان را آراسته دارنو
اق اهلل الکريم پروردگار عاارش باازرگ
درخباست ما ينمااايم تااا بااه تمااامي
مس مانان چه حاکم و چااه قيردساات
تبفيق دهو که به کتاب پروردگارشااان
و سنت پيامبرشااان محمااو رجاابع
کننو ،تا اسباب ياري و پيروق شون بر
دشمنان براي آنها مهيا شبد ،همانااا او
شنباي اجابت کننو است و الحمااو هلل
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رب العالمين ،ال هم ول ع ى محمااو و
ع ااى آل محمااو کمااا واا يت ع ااى
ذبراهيم ذنر حميو مجيو ال هم بااارك
ع ااى محمااو و ع ااى آل محمااو کمااا
بارکت ع ى ذبراهيم و ع ى آل ذبراهيم
ذنر حميو مجيو

