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نِليسرـِد الْميلَى سع الَمالسالَةُ والصو نالَِمـيالْع بِللَِّه ر دماَلْح  
 ِأَما بعد فَأَعوذُ ِباِهللا ِمن الشيطَاِن الرِجيِم ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيم

  فرامني مصطفي٤٠
  له وسّلمآصّلي اهللا تعايل عليه و  

 
 .)1( رمحت برآن ميفرستدهيكه يكبار برمن درود فرستد، خداوند دآس )١(

 صـّلى اهللا تعاىل على حممدحبيب     ـى الـّلوا علـص
مـن   آنكسي است آه در دنيا بر      قيامت از مههء مردم مبن نزديكرت     در روز    )٢(

 .)2(بيشرت درود خوانده باشد
 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب    

 خداوند بر آن ده رمحت فرسـتاده        ، آسيكه برمن يكبار درود شريف خواند      )٣(
 .)3(ودرنامهء اعمالش ده نيكي مي نويسد

 صـّلى اهللا تعاىل على  حممد    صـّلوا علـى الـحبيب
مسلمان تا وقتيكه برمن درود شريف مي خواند فرشته ها بـرآن رمحتـها               )٤(

 .)4(زياداست آه آم ميخواند يا بنده آن مي فرستند، اآنون دراختيار 
 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب    

 : محد وثناء و درود شريف مي خوانند گفته شـد          ئيكهبعد از مناز به آا     )٥(
 .)5(دعا خبواه قبول مي گردد، سؤال آن داده مي شود

 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب    
آيـا مشـا    ! اي حممـد  : رب تعايل ميفرمايد  يل عليه السالم مرا گفت آه       جرب )٦(

براين راضي نيستيد آه اميت مشا بر مشا يك سالم بفرستد، من بـرآن ده سـالم                 
 .)6(بفرستم

 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب    
ازل مي آسيكه برمن يكبار درود شريف خواند، اهللا تعايل برآن ده رمحت ن )٧(

 .)7(را بلند مي فرمايد ده درجه او و  ميكندرا معاف ده گناه ،فرمايد
 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب    

آسيكه در نزدش ذآر من شد پس بر من درود خبواند وآسيكه بـر مـن يـك                   )٨(
  .)8(بار درود خواند خداوند بر آن ده رمحت مي فرستد

 صـّلى اهللا تعاىل على  حممد    صـّلوا علـى الـحبيب
 آسيكه برمن يكبار درود شريف خواند، اهللا تعايل برآن ده رمحت نازل مـي               )٩(

فرمايد، وآسيكه برمن ده بار درود خواند، اهللا تعايل برآن صد رمحـت نـازل               
مي فرمايد و آسيكه برمن صد بار درود پاك خوانـد، خداونـد درميـان دو                

ن شخص از نفاق و آتش جهنم آزاد اسـت و آنـرا             چشم هايش مي نويسد آه اي     
 .)9(در روز قيامت باشهداء مي گذارند

 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب    
آسيكه دريك روز برمن يكهزار بار درود شريف مي خواند، آنشخص  )١٠(

 .)10(تاوقتيكه جايش را در جنت مني بيند، مني مريد
 صـّلى اهللا تعاىل على  حممد   صـّلوا علـى الـحبيب 

روز از روي شوق وحمبت برمن درود پاك خواند، بر  آسيكه در شب و )١١(
 .)11(خداوند الزم است آه گناهان آنروز وآن شب آنرا ببخشد

 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب    
 .)12(سدمن مري  درود مشا بر،من درود خبوانيد هر آجا باشيد بر) ١٢(

                                                 
  .٧٤٣، ص)٤٠٨(-٧٠]٩١٢: [ بعد التشهد، رقم احلديث-صلّى اهللا تعاىل عليه وآله وسلّم-صحيح مسلم،كتاب الصالة، باب الصالة على النيب  -1
  .٢٧، ص ٢، ج ٤٨٤: رقم احلديث، -صلّى اهللا تعاىل عليه وآله وسلّم-صالة على النيب سنن الترمذي،كتاب الوتر، باب ما جاء يف فضل ال -2
  .٢٨ ص املرجع السابق، -3
 .٤٩٠، ص ١، ج ٩٠٧:  رقم احلديث         ، -صلّى اهللا تعاىل عليه وآله وسلّم-سنن ابن ماجه،كتاب الصالة، باب الصالة على النيب  -4
  .٢١٧١، ص١٢٨٥: رقم احلديث      ، -صلّى اهللا تعاىل عليه وآله وسلّم-ب التمجيد والصالة على النيب سنن النسائي،كتاب الصالة، با -5
  ۔١٢٩٦: رقم احلديث املرجع السابق، -6
  ۔١٢٩٨: رقم احلديث املرجع السابق، -7
  .٣٢٣ ص ٢ج   - عليه وآله وسلّمصلّى اهللا تعاىل-الترغيب والترهيب، كتاب الذكر والدعاء، الترغيب يف إكثار الصالة على النيب -8
  .٢٥٢، ص ١٠، ج ١٧٢٩٨:  يف الدعاء وغريه  رقم احلديث- صلّى اهللا تعاىل عليه وآله وسلّم-  ، باب يف الصالة على النيباألدعيةجممع الزوائد، كتاب  -9

  .٣٢٨، ص ٢، ج -عاىل عليه وآله وسلّمصلّى اهللا ت-رغيب يف إكثار الصالة على النيبالترغيب والترهيب، كتاب الذكر و الدعاء، الت -10
  .املرجع السابق -11
   .٨٢، ص ٣، ج ٢٧٢٩: املعجم الكبري، رقم احلديث -12
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 ـّلى اهللا تعاىل على  حممد     صـّلوا علـى الـحبيب
الفاظ احسن  ت مشا برمن تقدمي مي شود، هلذا برمن بابيشك نام وهوي) ١٣(

 .)1(درود پاك خبوانيد
 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب   

 درود پاك بيشك حضرت جربيل عليه السالم مرا بشارت داد، آسيكه برمشا )١٤(
مي خواند، اهللا تعايل برآن رمحت ميفرستد وآيسكه برمشا سالم مي خواند اهللا 

 .)2(تعايل برآن سالميت مي فرستد
 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب    

ه از فرايض وعال( عنه عرض آرد آه  تعالیحضرت ُابي بن آعب رضي اهللا) ١٥(
صّلي اهللا -ا در درود خواني مي گذرامن، سرآار مدينهمن متام اوقامت ر) وغريه

 فرمودند مهني براي از بني بردن پريشاني هايت  -تعايل عليه وآله وسّلم
 .)3(آايف، وبراي گناهانت آفاره مي شود

 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب   
ز قيامت مورد ده بار شام درود فرستد رو آسيكه برمن ده بار صبح و )١٦(

 .)4(شفاعت من قرار ميگريد
 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب    

 .)5(آثرت فرستادن درود برمن بيشک براى مشا طهارت است) ١٧(
 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب    

 باهم دوسيت حمبت آنندگانيكه بني مهديگر خباطر خدا حمبت دارند وقتيكه) ١٨( 
 درود مي فرستند،  صّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلم  و برنيبومصافحه ميكنند

 .)6(قبل از جدا شدن شان گناهان قبلي وبعدي شان خبشوده مي شود
 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب    

خواند درود پاك  - صّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلم-آسيكه برحممد ) ١٩(
 :وگفت

  ِةاميِق الْمو يكدن ِعبرقَم الْدعقْم الْهلِْزن أَمهاللَّ
 .)7(برآن شفاعت من واجب گرديد

 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب    
آسيكه در آتاىب برمن درود نوشت تازمانيكه نام من درآن آتاب است  )٢٠(

 .)8(فار ميكنندآن شخص استغ برفرشته ها
 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب    

بيشك در روز قيامت از وحشت ها وحساب وآتاب آن، زود ! اي مردم) ٢١(
 در دنيا برمن بيشرت از مشا درود شريف  آه خواهد بوديجنات يابنده شخص

 .)9(خوانده باشد
 حممدصـّلى اهللا تعاىل على  صـّلوا علـى الـحبيب    

 مشـا مغفـرت گناهـان مشـا         برمن به آثرت درود خبوانيد بيشک اين درودِ       ) ٢٢(
 .)10(است

 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب    
 مياجر   يك قرياط     درود بفرستد اهللا تعاىل براي او        من يكبار  برآسيكه  ) ٢٣(

 .)11(، ويك قرياط برابر آوه احد استنويسد
 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدـحبيب    صـّلوا علـى ال

قربم مأمور فرمـوده اسـت آـه آنـرا           بيشك اهللا تعايل يك فرشته را بر       )٢٤(
 تـا    پـس آـسيكه بـرمن      ،قدرت شنوائي آواز متام خملوق را عطا فرموده است        

 بـرمن پدرش را   نام  قيامت درود پاك ميخواند فرشتهء مذآور نام آن شخص و         
                                                 

  .١٤٠، ص٢، ج ٣١١٦:،                رقم احلديث-صلّى اهللا تعاىل عليه وآله وسلّم-مصنف عبد الرزاق، باب الصالة على النيب  -1
  .٤٠٧، ص١، ج١٦٦٤: رقم احلديث ن عوف الزهري،مسند إمام أمحد، حديث عبد الرمحن ب -2
  .٢٠٧، ص ٤، ج٢٤٦٥: رقم احلديث، سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب ما جاء يف صفة أواين احلوض -3
  .١٦٣،  ص ١٠، ج١٧٠٢٢:جممع الزوائد، كتاب األذكار، باب ما يقول إذا أصبح و إذا أمسى، رقم احلديث -4
  .٤٥٨، ص ٥، ج٦٣٨٣: ، رقم احلديث- رضي اهللا تعاىل عنه- أيب هريرة شهر بن حوشب عن مسند أيب يعلى، ما أسند -5
  .٩٥،   ص ٣، ج٢٩٥١: رقم احلديث، - رضي اهللا تعاىل عنه- مسند أيب يعلى، ما أسند قتادة عن أنس -6
  .٢٧٩، ص ٢، ج ٣٢٨٥:  املعجم األوسط، من امسه بكر، رقم احلديث -7
  . ٤٩٧ ، ص ١ ، ج١٨٣٥:  د، رقم احلديثاملعجم األوسط، من امسه أمح -8
  .٤٧١، ص ٢، ج٨٢١٠: فردوس األخبار، باب الالم واأللف، رقم احلديث -9
  .١١٢، ص ٢، ج١٤٠٦: اجلامع الصغري، حرف اهلمزة، رقم احلديث -10
  .٤٠، ص١، ج١٥٣:  مصنف عبد الرزاق، باب ما يذهب الوضوء من اخلطايا، رقم احلديث -11
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ن ابن فالن برمشا در آن وقت درود شريف خوانـده           فال! تقدمي مي آند، ميگويد   
 .)1(است

 بارگاِه  در چقدر خوشبخت است آه نامش باولديتخوانندهء درود! سبحن اهللا
 تقدمي ميگردد، در اينجا اين  - صّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلم-رسالت 

عت نكته اميان افروزست آه فرشتهء حاضر برقرب منور را اينقدر توانائي مسا
يك وقت آهسته ترين آواز صدها هزار  داده شده آه در هر گوشهء دنيا در

مسلمان را هم مي شنود وآنرا علم غيب هم عطاء گرديده است آه نام آن 
درود خوان هارا بلكه نام پدران آا را هم مي داند، درحاليكه نريوي 

غيب سيد علِم و اختيارات مساعت وعلم غيب خادم دربار بدينگونه باشد، پس
شوآيت خواهد  وچه شان  حرمني راب رب املشرقني واملغربني، تاجداِرحمبو الكونني

سد و فرياد هاي آا را را نشنا المان خود آائنات چگونه غ، آن سروِربود
 !ارا باذن اهللا امداد نفرمايدنشنود و آ

  کوئی غيب کيا تم سے نہاں ہو بهالاور 
   درودجب نہ خدا ہی چهپا تم پہ کروڑوں

خواهـد بـود؟ درحاليكـه ذات         از مشـا ممكـن     آيا پنهان شدن هر غيبی    : ترمجه
 . پس ميليوا درود بر مشا باد،خداوندي از مشا پنهان نيست
  قاآ  يں قرباں اس  ادائے دستگيری پر مرےم

  اهللاگئے جب بهی پکارا یا رسول آمدد کو   
 اي آقا من مريسي بـه       من فداي آن دستهاي نازت شوم آه دستگريي ميكين        : ترمجه

 .مي دهيم سر امداد ما، وقتيكه نعرهء يارسول اهللا را
ر شدن بـه بارگـاه اهللا عزوجـل، آن          آسيكه دوست دارد آه درهنگام حاض      )٢٥(
ات آربيائي عزوجل ازوي راضي باشد، پـس الزمـست تـا بـرمن بكثـرت درود                 ذ

 .)2(خبواند
 حممدصـّلى اهللا تعاىل على  صـّلوا علـى الـحبيب    

 بيشك ثواب آن از شرآت در بيست غزوات بيشرت است            ده فرض حج را اجنام   ) ٢٦(
 .)3(و برمن يكبار درود خواندن مساوي بآنست

 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب   
صد از آن    يكصد بار درود شريف خبواند اهللا عزوجل         يآسيكه برمن در روز    )٢٧(

 .)4( سي در دنيا وهفتاد در آخرت است،حاجتش را رفع مي آند
 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب    

 :آسيكه اين مجله را گفت )٢٨(
جاهللاىز ُع نا محمداً ما هأَو لُهه  

 .)5(ن نيكي هارا مي نويسندا يكهزار روز براي آار فرشته تهفتاد هز
 هللا تعاىل على  حممدصـّلى اصـّلوا علـى الـحبيب    

 .)6(برمن درود خبوانيد اهللا تعاىل برمشا رمحت ميفرستد )٢٩(
 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب    

وقتيكه برمتام انبياء درود ميخوانيد برمن نيـز خبوانيـد بيـشک مـن              ) ٣٠(
 .)7(رسول رب عامليان هستم

 ىل على  حممدصـّلى اهللا تعاصـّلوا علـى الـحبيب    
 صـّلي   - و بر نيب     دآسيكه قرآن پاك را خواند، محد رب تعايل را جبا آور          ) ٣١(

درود شريف خواند واز رب خود مغفـرت را نيـز            -اهللا تعايل عليه وآله وسّلم    
 .)8(طلب آرد، گويا آه آن شخص نيكي هارا درجاي خود نشسته دريافته است

 ىل على  حممدصـّلى اهللا تعاصـّلوا علـى الـحبيب    
آسيكه در روز مجعه صد بار برمن درود خبواند اهللا تعايل يكصد حاجتش را              ) ٣٢(

 .)9(روا ميدارد، هفتاد در آخرت وسي در دنيا
 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب    

                                                 
  .٢٥١، ص١٠، ج١٧٢٩١:        يف الدعاء وغريه، رقم احلديث-صلّى اهللا تعاىل عليه وآله وسلّم-تاب األدعية، باب يف الصالة على النيبجممع الزوائد،ك -1
  .٢٨٤، ص ٢، ج ٦٠٨٣: فردوس األخبار، باب امليم، رقم احلديث -2
  .٣٣٩، ص ١، ج ٢٤٨٤: فردوس األخبار، باب احلاء، رقم احلديث -3
  .٢٥٥، ص١، ج ٢٢٢٩:  رقم احلديث   ل،كتاب األذكار، الباب السادس يف الصالة عليه وعلى آله عليه الصالة والسالم،كَنز العما -4
 .١٦٥، ص ١١، ج ١١٥٠٩: املعجم الكبري، عكرمة عن ابن عباس، رقم احلديث -5
 .٦٥٤، ص ٦تفسري الدر املنثور، سورة األحزاب، ج -6
 .٢٥٦، ص ١، ج٢٢٤١: رقم احلديث ،وعلى آله عليه الصالة والسالملباب السادس يف الصالة عليه كَنز العمال، كتاب األذكار، ا -7
 .٦٩٨، ص ٨تفسري الدر املنثور، سورة الناس، ذكر دعاء ختم القرآن، ج  -8
  .٤٢٢، ص ١، ج٣١٤٩: فردوس األخبار، باب الالم واأللف، رقم احلديث -9
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بـرمن بكثـرت    ) روز مجعـه  (و روز روشن يعين   ) شب مجعه (درشب نوراني يعين   )٣٣(
  خبوانيد، چرا آه درود شريف مشا برمن تقدميدرود شريف

 .)1(مي شود
 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب    

از غروب آفتـاب پنجـشنبه شـروع تـا غـروب            (روز مجعه يعين     شب مجعه و   )٣٤(
برمن آثرت درود پاك را عادت آنيد، آسي آه چـنني منايـد روز              ) آفتاب مجعه 

 .)2(مي شوم اوقيامت من شفيع وگواه 
 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب    

ند عزوجل فرشـته هـايرا آـه        ود خداو شوقتيكه روز پنجشنبه شروع مي      ) ٣٥(
د آه چه آساني    دارند مي فرستد آا مي نويسن     آاغذ نقره وقلم طال در دست       

 .)3(برمن در روز پنجشنبه وشب مجعه بكثرت درود مي خوانند
 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدا علـى الـحبيب    صـّلو

 كه روزـ آسي،راطـل صن درود شريف خواندن نوريست بر پـبرم) ٣٦(
مجعه برمن هشتاد بار درود خبواند گناهان هشتاد ساله اش خبشيده مي 

 .)4(شوند
 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب    

 را قيامـت شـفاعت او     رود خبوانـد در روزِ    آسيكه روز مجعـه بـر مـن د        ) ٣٧(
 .)5(ميكنم

 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب    
آسيكه در روز مجعه صد بار برمن درود خبواند وقتيكه در روز قيامت  )٣٨(

آن شخص مي آيد چنان نوري باوي مهراهست آه اگر بني مههء خملوق تقسيم گردد 
 .)6(مهه را آفايت ميكند

 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب    
آسيكه برمن در شب مجعه و روز مجعه صد بار درود شريف خبواند اهللا تعايل  )٣٩(

 .)7(صد حاجتش را رفع ميكند، هفتاد در آخرت وسي دردنيا
 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب    

آسيكه روز مجعه دويست بار درود برمن فرستاد گناهان دويست ساله اش             )٤٠(
 .)8(معاف ميشود

 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب    
 ترك درود شريف هشت فرامني نبوي در مورد زيان هاي

 
 صّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلم سي آه در آن ذآر خدا عزوجل و نيبجمل )١(

خاصيكه از آن جملس بلند مي شوند گويا آه از مرداري و نباشد اش
 .)9(بدبوداري بلند شدند

 صـّلى اهللا تعاىل على  حممد      صـّلوا علـى الـحبيب 
فراموش  برمن فراموش آرده، راه هبشت رارا آسيكه فرستادن درود  )٢(

 .)10(آرد
 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب       

خاک آلود باد بيين آن شخص آه نام پاک من را بشنود و برمن درود  )٣(
 .)11(نفرستد

 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب        
 رمن درود نفرستد خبيل ترين انسهابشود و ب آسيكه ذآر من نزد او )٤(

 .)12(است
 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب        

                                                 
   .٣٨١،ص ٢، ج٣٠٢٥:، رقم احلديث-صلّى اهللا تعاىل عليه وآله وسلّم- الة على النيبجممع الزوائد، كتاب الصالة، باب الص -1
  .٢، ج ١٤٠٥: اجلامع الصغري، باب حرف اهلمزة، رقم احلديث -2
 .٢٥٠، ص ١ ، ج٢١٧٤:  كَنز العمال، كتاب األذكار، الباب السادس يف الصالة عليه وعلى آله عليه الصالة والسالم، رقم احلديث -3
  .٣٢٨ ، ص ٤ ج ٥١٩١: اجلامع الصغري ، حرف الصاد ، رقم احلديث -4
  .٢٥٥، ص ١، ج٢٢٣٦ :     رقم احلديث ،عليه وعلى آله عليه الصالة والسالمكَنز العمال، كتاب األذكار، الباب السادس يف الصالة  -5
  .٤٩، ص ٨، ج ١١٣٤١: حلية األولياء، إبراهيم بن أدهم، رقم احلديث -6
  .٦٥٤، ص ٦ الدر املنثور، سورة األحزاب، ج تفسري -7
  .٢٥٦، ص ١، ج٢٢٣٨: رقم احلديث   كَنز العمال،كتاب األذكار، الباب السادس يف الصالة عليه وعلى آله عليه الصالة والسالم،  -8
  .٦٥٣، ص٦تفسري الدر املنثور، سورة األحزاب، ج  -9

  .٢٥٥، ص١٠، ج ١٧٣٠٧: رقم احلديث ده فلم يصلّ عليه،جممع الزوائد،كتاب األدعية، باب يف من ذكر عن - 10
  .٢٤٧، ص ٢، ج ٢٠٦٠: ومل يصلّوا كان الس ترة عليهم، رقم احلديث املستدرك على الصحيحني للحاكم، باب ما جلس قوم يذكرون اهللا -11
  .٣٣٢، ص٢، ج - تعاىل عليه وآله وسلّمصلّى اهللا-على النيب  الترغيب والترهيب، كتاب الذكر والدعاء، الترغيب يف إكثار الصالة -12



 

 5

و درود نيب  صّلي اهللا   راهر قومي آه در جملسي نشست وذآر خدا عزوجل )٥(
خنواند روز حمشر وقتيكه جزايش را مي بيند دچار را تعايل عليه وآله وسّلم 

 .)1(اگرچه درهبشت هم داخل گرددحسرت ميگردد، 
 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب        

 .)2(يد و برمن درود نفرستاد درحق من جفا آرد اسم من راشنآسيكه )٦(
 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب         

 .)3( بدخبت شد اود بيشكبرمن درود نفرست د ودرنزد آسيكه ذآر من ش )٧(
 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب        

 خداي عزوجل را آرده اند  ذآرنه و درآن آسانيكه درجملسي نشسته اند) ٨(
نيب او درود خوانده اند، پس آن جملس در حمشر باعث حسرت آا مي  نه بر و

 .)4(اگر خبواهد عذاب ميدهد  خداوند خبواهد مي خبشد و،شود
 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب        
 

 پنج ارشادات صحابه آرام عليهم الرضوان
 
 صـّلي اهللا تعـايل عليـه وآلـه          بر نيب آرمي  : استرضي اهللا تعايل عنه      ايش صديق اآرب  فرم )١(

 درود پاك خواندن خطا ها را از آب سرد بيشرت از بني مي برد، و بر سرآار مدينه                   وسّلم
افـضل   )يعين غالمان (  سالم خواندن از آزاد آردن گردن ها       صّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلم     

 .)5(مي باشد
 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدوا علـى الـحبيب        صـّل

مشا جمـالس خـود را      : ستا رضي اهللا تعايل عنها    فرمايش حضرت ام املؤمنني عايشه صديقه      )٢(
 .)6(آراسته منائيد صّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلم باخواندن درود برسلطان انبياء 

  على  حممدصـّلى اهللا تعاىلصـّلوا علـى الـحبيب        
دعا بني زمـني و آمسـان توقـف         : مي باشد آه   رضي اهللا تعايل عنه    فرمايش فاروق اعظم     )٣(

درود خنوانـد    صّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلم        داده مي شود تا زمانيكه دعا گو، بر نيب          
 .)7(دعا باال خنواهد رفت

 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب        
دعـاي هـر شـخص      : م اهللا تعايل وجهه الكـرمي اسـت آـه         فرمان مويل علي مشكل آشا  آر       )٤(

د وآل حممد  صّلي اهللا تعايل عليه وآله وسّلم درود خبواند، بني بـرده اي                تازمانيكه بر حمم  
 .)8(قرار دارد

 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب        
صّلي اهللا   آسيكه برنيب پاك  : ستارضي اهللا تعايل عنهما      بن عاص    فرمان عبداهللا بن عمرو    )٥(

هايش برآن هفتاد    تعايل عليه وآله وسّلم يكبار درود شريف مي خواند اهللا تعايل و مالئكه            
 .)9(مرتبه رمحت مي فرستند

 صـّلى اهللا تعاىل على  حممدصـّلوا علـى الـحبيب        
 

  
  
  

                                                 
  .٤٨٩، ص ٣، ج٩٩٧٢ :، رقم احلديث-رضي اهللا تعاىل عنه-مسند إمام أمحد، مسند أيب هريرة -1
  .١٤٢ص     ، ٢، ج٣١٢٦:، رقم احلديث-صلّى اهللا تعاىل عليه وآله وسلّم-مصنف عبد الرزاق، باب الصالة على النيب -2
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