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څو ضروري خبرې 33 

په محمد
په پېغمبراکرم

او د هغۀ په آل درود لېږل
او د هغۀ په آل باندې د درود

لېږلو فضيلت
 -1په منز العمال کتاب کښې له امام حس
پېغمبراکرم

او هغه يې له

نه روايت کوي چې فرمائي:
؛

«په ما زيات صلوات او درود وليږئ ځکه چې په ما د درود
لېږل ستاسو د ګناهونو د بخښنې سبب ګرځي».
 -0همدا رنګ ابو دُرداء له رسول اکرم
فرمائي:

 .1منز العمال ،ټوک  ،1مخ .634

1

څخه نقلوي چې

په محمد

10

او د هغۀ په آل درود لېږل

؛
«څوک چې سهار او ماڅام په ما لس ځلې درود وليږي نو زۀ
به ،په قيامت کښې د هغۀ شفاعت کوم».

1

 -3له سهل ب سعد نه نقل شوي دي چې:

«يوه ورځ رسول اهلل

راغې نو ابو طلحه په بيړې سره د

هغه حضرت خدمت ته ورغے او د هغۀ هرکلے يې وکړ او وې

ويل« :زما مور او پالر له تا ځار شه! وينم چې ن خوشحاله
يې ».وې فرمايل« :دبرائيل امي اوس ما ته خبر راکړ چې:

اے محمده

! که څوک يو ځل په تا درود وليږي خداے

 .1هماغه ،مخ .634

په محمد

13

او د هغۀ په آل درود لېږل

پاک هغه کس ته لس برابر حسنه او واب ورکوي او لس

ګناهونه يې بخښې او لس دردې يې کمال ته خېژوي».
 -6په صحيح مسلم ،سن

ترمذي ،سن

1

نسائي ،مسند

احمد ب حنبل او په داسې نورو کتابونو کښې له ابو هريره
 .1هماغه ،ټووک  ،1مخونوه  634،664او ټووک  ،0موخ  .144دا
روايووت د ابوطلحووه لووه قولووه دې اضووافي عبووارت سووره راغلووې « او
پرڅتې د درود ليږونکي توه هغوه وايوې چوې څوه يوې تاسوو توه ويلوي
دي ومووو ويوول :اے دبرائيوول امينووه! دا پرڅووته څوووک ده؟ وې ويوول :
پاک اهلل له هغه وخته راهسې چې تۀ يې پنځولې يوی تور هغوه وختوه

پورې چې تۀ يې په پيغمبرۍ مبعوث کړی دا پرڅوته پور سوتا مقورره
کړې ده چې کوم کس پر ستا درود وليږي نو (دا پرڅته ورتوه وايوې)
چې پاک اهلل په ستا پر ستا هم درود وليږۀ» منوز العموال ،ټووک ،1
مخونه  662،664او ټوک  ،0مخ .181
همدغه روايت له سعيد ب عمر انصارى او ابوو بوردب بو نيوار او لوه
انس څخوه هوم نقول شووی دی منوز العموال ،ټووک  ،1مخونوه ،638
668و664؛ سن نسائى ،ټوک  ،3موخ 32؛ متواب الصوالب ،بواب
فضوول صوولوات علووی النبووي

؛ فرائوود السووم ي  ،ټوووک ،1مووخ

06؛ تاريخ بغداد ،ټوک  ،8مخ .081

په محمد

16

نقلوي 1چې :رسول اکرم

او د هغۀ په آل درود لېږل

وفرمايل:
؛

«څوک چې په ما يو ځل درود او صلوات وليږي اهلل پاک په
هغۀ لس ځل درودونه ليږي».

0

 -3په منز العمال کښې له عمار ياسر او هغه يې له رسول
اهلل

نه روايت کوي چې وې فرمايل:

 .1دا عبارت د صحيح مسلم دی.
 .0صحيح مسلم ،ټوک ،1مخ 324؛ متابالصوالب ،بواب صولوات
علي النبوي

؛ سون ترموذى ،ټووک  ،0موخ  .042سون نسوائى،

ټووووک  ،3موووخ  .32مسوووند طياسوووى ،ټووووک  ،1موووخ  ،083حووودي
0100؛ ريا(الصالحي  ،مخ 381؛ اسبابالتنزيل واحدى ،مخ
032؛ درّالمنثووور سوويوطى ،ټوووک  ،3مووخ 018؛ تفسوويرقرطبى،
ټوک  ،16مخ .046

او د هغۀ په آل درود لېږل

په محمد

13

«پاک اهلل يوې فرڅتې ته د ټولو انسانو د اورېدو هومره

طاقت ورکړې او هغه د قيامت تر ورځې پورې زماپه قبر

والړه ده او چې څوک هم په ما صلوات وليږي نو هغه فرڅته

ماته د هغۀ نوم او د هغۀ د پالر نوم وائي او داسې وائي:
فالنکي د فالنکي زوے په تا درود ولېږۀ نو زما پروردګار

دا ذمه واري قبوله کړې ده چې زۀ به هم لس ځل دغه درود په

هغۀ بېرته ورليږم».

1

 -4په سن ابو داود ،ترمذي ،نسائي ،مسند احمدب حنبل
او مستدرـ کښې له فضالة ب عبېده څخه راغلي دي چې

وې ويل:

0

 .1منز العمال ،ټوک  ،1مخونه 668و .632
 .0دا عبارت د ابو داود دے.

14

پېغمبراکرم

په محمد

او د هغۀ په آل درود لېږل

واورېدل چې يو کس په نمانځۀ کښې دعا

کوي خو نۀ يې خداے ياد کړ او نۀ يې په پېغمبر

درود

ولېږۀ نو هغه حضرت وفرمايل« :هغۀ بيړه وکړه ».بيا يې

هغه کس راوغوڅت او هغۀ ته او نورو ته يې وفرمايل:

«تاسو کښې کله هم چې څوک نمونځ تر سره کوئ وړومبے د

پاک اهلل حمد او نا بيانوئ بيا د هغۀ په پېغمبر درود ليږئ

بيا هر څه چې له خدايه غواړئ ،نو وغواړئ».

 .1سن ابو داود ،ټوک  ،0مخ  ،44حدي

1

1682؛ سن ترموذى،

متاب دعا ،ټوک  ،13مخ  .01په دې باب کښوې پوه يوو بول روايوت
کښې راغلي دي چوې :رسوول اهلل

يوو کوس ،چوې نموونځ يوې تور

سره کړ او خپل ځان لپاره يوې دعوا وکوړه خوو نوه يوې د خوداے شوکر
ادا کړ او نۀ يې د خداے پوه رسوول

درود وليوږۀ ،توه وفرمايول:

په محمد

14

او د هغۀ په آل درود لېږل

 .4له سعد ساعدي چې هغه يې له رسول اهلل

نقلوي چې

فرمائي:
؛
څوک چې په نمانځۀ کښې په محمد
هغۀ نمونځ ،نمونځ نۀ دے.

درود ؤنه ليږي د

1

«اے نمونځ کونکيه! کله چوې دې نموونځ ادا کوړ او کښيناسوتې نوو
وړومبې د خداے نا صفت بيان کړه او بيا په ما درود وليوږه بيوا د
خپل ځان لپاره دعا کوه ».پېغمبراکورم

يوو بول کوس توه هوم چوې

نموووونځ يوووې وکوووړ او د خوووداے حمووود او نوووا يوووې بيوووان کوووړه خوووو پووه
پېغمبراکوورم

او دهغووۀ پووۀ اهوول بېتووو

يووې درود ونووۀ لېووږۀ،

وفرمايوول« :اے د نمووونځ کونکيووه! داسووې دعووا کوووه چووې قبليووږي
(يعنووي لووه دعووا کولووو نووه وړانوودې پ وه محموود
بېتووو

او د هغ وۀ پووه اهوول

درود هووم لې وږه)» مسووند احموود ،ټوووک  ،4مووخ 18؛ سوون

نسووائى ،ټوووک  ،3مووخ 66؛ مسووتدرـ حووامم ،ټوووک  ،1مووخ 048؛
ريا( الصالحي نبوى ،مخ .380
 .1سن اب ماده ،ټوک  ،1مخونه .622 ،162

په محمد

18

او د هغۀ په آل درود لېږل

 -8له دابر ب عبداهلل انصاري څخه او هغه يې له رسول
اهلل

روايت موي چې وې فرمايل:
؛

د چا په مخکې چې زما نوم واخېستې شي او هغه په ما
درود او صلوات ونۀ ليږي بېشکه هغه ظلم کړے دے او

هغه شقي دے.

1

 .4له امام حسې
پېغمبراکرم

ب

علي

څخه او هغۀ له

څخه روايت کړے دے چې فرمايلي يې

دي:
؛
د چا په وړاندې چې زما نوم واخېستې شي او هغه په ما
باندې په درود لېږلو سترګې پټی کړي (بې پروائي وکړي او

 .1هماغه.

په محمد

14

او د هغۀ په آل درود لېږل

په ما درود ونۀ ليږي) داسې ده لکه هغۀ د دنت له الرې

سترګې پټې کړې وي.

1

 .12په مسند احمد ،سن ترمذي او داسې نورو کتابونو
کښې له حسې ب علي

څخه او هغۀ له پېغمبراکرم

نه روايت مړے دے چې وې فرمايل:

بخيل او شوم هغه کس دے چې هغه په مخکې زما نوم
واخېستې شي او هغه په ما درود ونۀ ليږي.

0

 .1منز العمال ،ټوک  ،1مخ  638له طبرانى هم .همدا ډول حدي
له اب عباس نقل کړې ،ټوک  ،1مخ  638ته مرادعه وکړئ .او هم
دا راز په درالمنثور ،ټوک  ،3مخ 018؛ اب ماده ،مخ 046
کښې هم .
 .0مسووند احموود ،ټوووک  ،1مووخ 021؛ سوون ترمووذى ،متوواب دعووا،
ټوووک  ،13مخونووه 40و و43؛ منووز العمووال ،ټوووک  ،1مووخ ،634لووه
حس و څخووه نقوول کووړې څووايې غل ووي شوووی وي .ځکووه چووې ليکوووال
پخپله ويلي دي چې دا حدي

مو لوه احمود او ترموذى او نسوائى او

او د هغۀ په آل درود لېږل

02

په محمد

په پېغمبراکرم

باندې څرنګ درود ولېږو؟

 -1په منز العمال کتاب کښې له امام علي ب ابيطالب څخه
روايت شوےدے چې فرمائې:

اب و حبووان نقوول کووړې ده پووس بايوود لووه حسووي عليووهالسووالم وې .هووم
داسې حودي

لوه عووف بو مالو او حسو او دوابر او ابوو هريوره او

قتوواده هووم نقوول شوووی ،پووه منزالعمووال ،ټوووک ،1مخونووه 634وو638
او 633کښوووې وګووووورئ .او هووووم دا راز پووووه تفسووووير الوووودرالمنثور،
ټووووک ،3موووخ 018؛ او ريوووا(الصوووالحي  ،موووخ  380کښوووې هوووم
راغلې.

په محمد

01

او د هغۀ په آل درود لېږل

(اصحابو) وويل :اے د خداے رسوله! په تا څرنګ درود

ولېږوو؟ وې فرمايل« :داسې وواي :،پاکه خدايه په
محمد

او د هغه په آل باندې درود وليږې لکه څرنګه

چې دې په ابراهيم او د ابراهيم په آل باندې ليږلے ؤ ،بېشکه
چې تۀ ستائېنې وړ او عظيم يې .او په محمد

او د

ابراهيم په آل باندې برکت نازل کړې لکه څرنګه چې دې په

ابراهيم او د ابراهيم په آل باندې برکت نازل کړے ؤ ،بيشکه
چې يوازې تۀ د ستائېنې وړ او لوے يې.

1

 -0په صحيح مسلم ،سن ابو داود ،ترمذى ،نسائي ،موطأ

مال  ،مسند احمد ب حنبل او سن دارمي کتابونو کښې،
له ابو مسعود انصاري روايت کيږي چې وې ويل:
يوه ورځ پيغمبراکرم
ب

عباده

ابونعمان ب

راغے او مونږ سره يو ځاے د سعد

په مجلس کښې کيښناست .بشير ب

سعد و

بشير و ورته وويل :اے د خداے ګران

 .1تفسير در المنثوور ،ټووک  ،3موخ 014؛ منوز العموال ،ټووک ،0
مخ .144

00

رسوله

په محمد

او د هغۀ په آل درود لېږل

! پاک اهلل مونږ ته حکم راکړے چې په تا باندې

درود وليږوو ،دا درود څنګه وليږو؟ راوى وائې:
پېغمبراکرم

(داسې) غلے شو چې مونږ ارمان وکړ چې

کاشکې دا پوڅتنه يې نۀ وې کړې ،بيا يې وفرمايل« :داسې
وواي :،پاکه خدايه په محمد

او د هغۀ په آل صلوات

وليږې لکه څرنګه چې دې په ابراهيم او د هغۀ په آل باندې

ليږلے ؤ ،بېشکه چې تۀ ستائېل شوے او عظيم يې .او په

محمد

او آل محمد

باندې برکت نازل کړې

لکه څرنګه چې دې چې په ابراهيم او آل ابراهيم برکت نازل

کړے ؤ ،بيشکه چې يوازې تۀ د ستائېنې وړ او لوے يې.
سالم هم ،د درود په شان واي ،لکه څنګه پوهو شوئ».

 .1صحيح مسلم ،متاب الصالب ،ټوک  ،1موخ  ،323حودي

1

44؛

سووون دارمووي ،ټووووک ،1موووخ 312؛ سووون ابووووداود ،ټووووک  ،1موووخ
 ،038حوودي

482؛ سوون نسووائى ،ټوووک  ،3مووخ 63و و64؛ سوون

ترمذى ،متاب تفسير،د احوزاب سوورت ،ټووک  ،0موخ 43؛ موطوأ
مال  ،ټووک  ،1مخونوه  143و 144؛ مسوند احمود ،ټووک  ،3موخ
 046او ټووووک  ،6مووووخ 118؛ منزالعموووال ،ټوووووک  ،0مووووخ 180؛

په محمد

او د هغۀ په آل درود لېږل

 -3په صحيح بخاري ،سن

03

نسائي ،اب

ماده او مسند

احمد ب حنبل کښې له ابو سعيد خدري روايت شوے دے
چې وې ويل:

ومې ويل اے د خداے رسوله

! دا چې په تا باندې

سالم ؤ پوهو شوو پرې چې څنګه يې وليږوو خو دا راته
ووايه چې په تا باندې درود څنګه وليږو؟ هغه حضرت

وفرمايل :داسې وواي :،خدايه په خپل بنده او رسول
محمد

درود وليږې لکه څنګه چې دې په ابراهيم ليږلے

تفسير قرطبوي ،ټووک  ،6موخ 033؛ تفسوير در المنثوور ،ټووک ،3
مخونه  014و 014؛ تفسير اب مثير ،ټوک  ،3موخ 328؛ تفسوير
خووازن ،ټوووک  ،3مووخ 644؛ مسووتدرـ الصووحيحي  ،ټوووک ،1مووخ
048؛ سن بيهقى ،ټوک  ،0مخ .348

06

ؤ،او په محمد

په محمد

او آل محمد

او د هغۀ په آل درود لېږل

باندې برکت

نازل کړې لکه څنګه چې دې په ابراهيم باندې نازل کړے ؤ.

1

 -6په تفسير طبري او سيوطي کتابونو کښې له اب عباسه
داسې نقل شوي دي چې:

 .1صحيح بخاري ،متاب تفسوير ،د احوزاب سوورت تفسوير ،ټووک
 ،3مووخ  114او متوواب دعوووات ،ټوووک  ،6مووخ 40؛ سوون نسووائي،
ټوووک  ،3مووخ 64؛ سوون ابوو مادووه ،ټوووک  ،1مووخ  ،040حوودي
420؛ مسوند احمود ،ټووک  ،3موخ 64؛ تفسوير در المنثوور ،ټووک
 ،3مخ .014

په محمد

03

او د هغۀ په آل درود لېږل

نو ومو ويل و يا وې ويل و :اے د خداے رسوله

! په تا

مو د سالم ليږل زده کړل خو په تا باندې درود او صلوات

څنګه وليږو؟ وې فرمايل چې داسې وائ« :،پاکه خدايه په

محمد

او د هغۀ په آل باندې صلوات وليږې لکه څرنګه

دې په ابراهيم او د هغۀ په آل ليږلے ؤ ،بېشکه چې تۀ
ستايوونکے او عظيم يې .او په محمد

او آل محمد

باندې برکت نازل کړې لکه څرنګه چې دې په ابراهيم
او آل ابراهيم باندې برکت نازل کړے ؤ ،بېشکه چې يوازې
ته د ستائېنې وړ او لوے يی».

1

 -3په سن نسائي کښې له زيد ب خارده او هغه د خداے له
ګران رسول

څخه روايت کړے دے چې فرمايي:

؛

 .1تفسووير طبووري،د احووزاب سووورت تفسووير ،ټوووک  ،00مووخ 31؛
تفسير درالمنثور ،ټوک  ،3مخ .014

04

په محمد

او د هغۀ په آل درود لېږل

په ما صلوات او درود وليږئ او په خپلو دعاګانو کښې
کوشش وکړئ چی داسې وواي:،
پاکه خدايه په محمد

او د هغۀ په آل صلوات ولېږې ،او

په محمد او آل محمد برکت نازل کړې لکه څرنګه چې دې په
ابراهيم او په آل ابراهيم درود او برکت نازل کړے ؤ ،بېشکه
چې يوازې ته ستائيل شوے او لوے يې.

1

 -4په سن نسائي او مسند احمد ب حنبل کښې له ابوطلحه
روايت کيږي چې وې ويل:

ومو ويل :اے د خداے رسوله

په تا د درود ليږل څنګه

دي؟ وې فرمايل« :داسې وواي:،

 .1سن نسائي ،متاب سهو ،ټوک  ،3مخ .64

په محمد

او د هغۀ په آل درود لېږل

«پاکه خدايه په محمد

04

او د هغۀ په آل صلوات وليږې

لکه څرنګه چې دې په ابراهيم او د هغۀ په آل ليږلے ؤ،
بېشکه چې تۀ ستائل شوے او عظيم يې .او په محمد
برکت نازل کړې لکه څرنګه چې دې

او آل محمد

چې په ابراهيم او آل ابراهيم باندې برکت نازل کړے ؤ،
بېشکه چې يوازې تۀ ستائېل شوے او لوے يې».
په يو بل روايت کښې داسې راغلي دي چې:
يوکس پېغمبراکرم
خداے رسوله
پېغمبراکرم
محمد

خدمت ته راغے او وې ويل :اے د
! په تا باندې څنګه درود وليږو؟

وفرمايل :داسې وواي« :،پاکه خدايه! په
او د هغۀ په آل باندې صلوات ولېږه لکه څرنګه

چې دې په ابراهيم او د هغۀ په آل باندې ليږلے ؤ ،بېشکه تۀ
ستائېل شوے او عظيم يې .او په محمد
محمد

او آل

برکت نازل کړې لکه څرنګه چې دې په

08

په محمد

او د هغۀ په آل درود لېږل

ابراهيم او آل ابراهيم برکت نازل کړے ؤ ،بېشکه چې يوازې
ته ستائېل شوے او لوے يې.

1

 -4په منز العمال کښې له طلحه روايت کوي چې وې ويل:

؛
مونږ وويل :اے د خداے ګران رسوله! په تا باندې د سالم
ويلو په څرنګوالي پوهو شوو خو درود په تا څرنګه وليږو؟

وې فرمايل « :داسې ووائ« :،پاکه خدايه په محمد

او

د هغۀ په آل صلوات وليږې لکه څرنګه چې دې په ابراهيم او

د هغۀ په آل ليږلے ؤ ،بېشکه تۀ ستائېل شوے او عظيم يی.
او په محمد

او آل محمد

باندې برکت نازل

کړې لکه څرنګه دې چې په ابراهيم او آل ابراهيم برکت نازل

 .1هماغه ،مخ 68؛ مسند احمد ،ټوک  ،1مخ .140

په محمد

04

او د هغۀ په آل درود لېږل

کړے ؤ ،بېشکه چې يوازې تۀ ستائېل شوے او لوے

يې».

1

 .8په صحيح بخاري او صحيح مسلم ،سن
دارمي ،نسائي او ترمذي او اب

ابو داود،

ماده ،مسند احمد ب

حنبل ،تفسير طبري او سيوطي کتابونو کښې له معب اب
عجزه روايت نقل شوے دے چې وې ويل:

 .1منز العموال ،ټووک  ،0موخ 144؛ تفسوير در المنثوور ،ټووک ،3
مخ .014

32

په محمد

پېغمبراکرم

او د هغۀ په آل درود لېږل

سره ناست ؤم چې يو کس راغے او وې

ويل :اے د خداے رسوله! مونږ په دې پوه شوو چې په تا
باندې څنګه سالم ووايو خو په تا باندې صلوات څنګه

وليږو؟ وې فرمايل :داسې ووائ« :،پاکه خدايه! په
محمد

او د هغۀ په آل صلوات ولېږې لکه څرنګه چې

دې په ابراهيم او د هغۀ په آل باندې ليږلے ؤ ،بېشکه تۀ
ستايوونکے او عظيم يې .او په محمد

او آل محمد

باندې برکت نازل کړې لکه څرنګه دې چې په ابراهيم
او آل ابراهيم باندې برکت نازل کړے ؤ ،بېشکه چې يوازې
تۀ ستائېل شوے او لوے يې.

1

 .1صحيح بخارى ،متاب بدء الخلق ،ټوک  ،0مخونوه 134وو142
او متواب تفسووير ،د احووزاب سوورت تفسووير ،ټوووک  ،3مووخ  114او
متاب الدعوات ،ټوک  ،6موخ 40؛ صوحيح مسولم ،متواب صوالب،
ټووووک  ،1موووخ  ،323حووودي
 ،034حووودي

44؛ سووون ابوووو داود ،ټووووک  ،1موووخ

444؛ سووون دارموووى ،ټووووک  ،1موووخ 324؛ سووون

نسووائى ،ټوووک  ،3مخونووه 64ووو68؛ سوون ترمووذى ،ټوووک  ،0مووخ
048؛ سووون ابو و مادو وه ،حووودي

 .426مسوووند احمووود ،ټووووک ،6

په محمد

31

او د هغۀ په آل درود لېږل

 .4په مسند احمد ب حنبل او درالمنثور سيوطي کښې له
برده خزاعي او هغه يې له رسول اهلل

څخه روايت کوي

چې وې فرمايل:

داسې وواي :،پاکه خدايه! خپل درودونه او رحمتونه او
برکتونه په محمد

او د هغۀ په اهلبيتو

باندې

وليږې لکه څنګه چې دې په ابراهيم لېږلي وو بېشکه چې تۀ

ستائېل شوے او ډېر لوے يې.

1

مخونووه 061ووو066؛ تفسووير طبوورى ،ټوووک  ،00مووخ 31؛ تفسووير
قرطبى ،ټوک  ،16مخ 336؛ تفسير در المنثور ،ټووک  ،3مخونوه
013وو014؛ منووز العمووال ،ټوووک  ،0مووخ 182؛ تفسووير ابو مثيوور،
ټوک  ،3مخ .324
 .1مسند احمد ب حنبول ،ټووک  ،3موخ 333؛ تفسوير درّالمنثوور،
ټوک  ،3مخ 018؛ منزالعمال ،ټوک  ،1مخ .660

په محمد

30

او د هغۀ په آل درود لېږل

 .12په منزالعمال کښې له محمدب عبداللّه ب زيد او هغه
له رسول اهلل

روايت نقل کړي دي چې وې فرمايل:

داسې ووائ،؛ «پاکه خدايه! په محمد
اهلبيتو

او د هغۀ په

باندې صلوات وليږې لکه څرنګه چې دې په

ابراهيم او د هغۀ په آل باندې ليږلے ؤ ،بېشکه تۀ ستائېل
شوے او عظيم يې .او په محمد

او آل محمد

باندې برکت نازل کړې لکه څرنګه چې دې چې په ابراهيم او

آل ابراهيم باندې برکت نازل کړے ؤ ،بېشکه چې يوازې تۀ
ستائېل شوے او ډېر لوے يې .سالم هم هماغه شان دے

چې پرې پوهو شوئ.

1

 .1منزالعمال ،ټوک  ،1مخ .660

په محمد

33

او د هغۀ په آل درود لېږل

 .11طبري او سيوطي په خپلو کتابونو کښې له ابراهيمه د
دې ايت

په تفسير کښې داسې

ليکلي دي چې:

وې ويل و :اے د خداے رسوله

! په تا مو د سالم ليږل

زده کړل خو په تا باندې درود او صلوات څنګه وليږو؟ وې
فرمايل چې :داسې ووائ« :،پاکه خدايه! په محمد
ستا بنده او رسول دے او د هغۀ په اهلبيتو

چې
باندې

صلوات وليږې لکه څرنګه چې دې په ابراهيم لېږلے ؤ،
بېشکه چې تۀ ستائېل شوے او ډېر لوے يې.

1

 .1تفسير طبوري ،ټووک  ،0موخ 30؛ تفسوير در المنثوور ،ټووک ،3
مخ .014

په محمد

36

او د هغۀ په آل درود لېږل

 .10په منز العمال کښې له ام المؤمني عايشې نه روايت
نقل شوے دےچې وې ويل:

د پېغمبراکرم
رسوله

اصحابو وويل :اے د خداے

! مونږ ته حکم شوے دے چې په توره شپه او

روڅانه ورځ کښې په تا باندې زيات درود او صلوات وليږو

(څومره به څه وې چې) هغه درود چې ته يې خوڅوې مونږ ته
راوڅيې چې هغه ووايو نو پېغمبراکرم

وفرمايل :درود

داسې وليږئ «پاکه خدايه په محمد

او د هغه په آل

باندې صلوات وليږې لکه څرنګه چې دې په ابراهيم او د

په محمد

او د هغۀ په آل درود لېږل

هغۀ په آل ليږلے ؤ ،او په محمد

33

او د هغۀ په آل رحم

وکړې لکه څنګه چې دې په ابراهيم او هغۀ په آل باندې رحم
کړے ؤ او په محمد

او آل محمد

برکت نازل کړې لکه څرنګه چې دې په ابراهيم

باندې
او په آل

ابراهيم باندې برکت نازل کړے ؤ ،بېشکه چې يوازې ته
ستائېل شوے او ډېر لوے يې،البته د سالم په څرنګوالي

باندې خو پوهو شوئ.

1

څو ضروري خبرې
دلته بايد دا ذکر وشي چې د احاديثو په کتابونو کښې د
درود شريف الفاظ په مختلفو طريقو ذکر شوي دي چې
دلته يې په مختصر توګه د سني وروڼو د کتابونو په حوالې

سره ذکر کول غواړم چې په دا ډول دي:

 .1منزالعمال ،ټوک  ،0مخ  180او ټوک  ،1مخ .63

34

په محمد

او د هغۀ په آل درود لېږل
1
0

3

6

 .1النسائی.1084 /
 .0النسائی ،1040 /صحیح.
 .3الموطأ,634 /اب حبان.1438 /
 .6النسائی ،1041 /صحيح.

په محمد

او د هغۀ په آل درود لېږل

34

[البخاری ,6314 /اب ماده]426 /

[مسلم ,623 /الموطأ ،634 /النسائی ،1083 /اب حبان/
]،1443

[مسلم]624 /

[اب

حبان ،1446 /البخاری ,3444 /مسلم,624 /

النسائی]1084 /

38

په محمد

او د هغۀ په آل درود لېږل

[النسائی ،1088 /النسائی ،1042 /اب حبان]1434 /

[البخاری]3142 /

[اب حبان]1434 /

[اب ماده]423 /

په محمد

او د هغۀ په آل درود لېږل

[البخاری]3444 /

[النسائی]1043 /

[البخاری]6302 /

[البخاری]6302 /

34

62

په محمد

او د هغۀ په آل درود لېږل

[البخاری]6302 /

[البخاری]3184 /

1

 .1اب ماده.423 /

په محمد

او د هغۀ په آل درود لېږل

61

1

دا درود شريف لېږلو ځينې الفاظ دي چې په سني کتابونو
کښې ذکر شوي دي ،خو په دغو ټولو کښې هغه الفاظ چې

مشترک دي او بايد وويل شي هغه په حضرت محمد
او د هغه حضرت په آل باندې صلوات او درود و سالم ويل
دي .او له هغه صلوات نه سخته منعې شوې ده چې پکې په
حضرت محمد

باندې درود ولېږل شي او د هغۀ په آل

ونۀ لېږلے شي .او د داسې ناقص درود په لېږلو سره نۀ درود

د قبول وړ دے او نۀ هغه عبادت چې پکې آل يعنې د هغه
حضرت په پاکو اهلبېتو

درود ونۀ ويل شي.

لکه په صحيح مسلم ،ټوک ،0مخ 14او نورو کتابونوکښې
دا مسئله په تفصيل سره راغلې ده چې د خداے ګران

 .1النسائی ,1046 /البخاری ,3444 /الموطأ.638 /
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او د هغۀ په آل درود لېږل

 -يعنې په

وفرمايل:

ما باندې لکۍ پرې شوے دورد مه لېږئ .ځينو اصحابو
عر( وکړ چې يا رسول اهلل

وما الصالب البتراء؟ يعنې

دا لکۍ پرې شوے درود څنګه وي؟ هغه حضرت ورته
وفرمايل :دا چې ووائي:

او

ورسره ونۀ وائ .،بلکې پکار دي داسې ووائ،:،
په دې موضوع باندې اب حجر ،حاکم نيشابوري او سخاوي
په شان سني علماو هم په خپلو کتابونو کښې بح

کړے او

په پوره درود ويلو يې تاکيد کړے دے.
خو دلته پکار دے په ډېر افسوس سره وويل شي چې ځينو
وهابي او سلفي فکره کسانو د خداے د ګران رسول (ص) له

آل (اهلبېتو

) سره د بغض او کينې په وده په خپلو

کتابونو ،لېکنو او وېناو کښې له آل نه بغېر درود دومره
عام کړے دے چې عام سني وروڼه هم په ناپوهۍ دغه درود

وائي لکه اکثر به تاسو ليدلي وي چې چرته د حضرت
محمد

ذکر راشي نو ورسره به يې ليکلي وي ((صلی

په محمد
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او د هغۀ په آل درود لېږل

اهلل عليه وآله وسلم)) چې همدغه دورد ته په احاديثو کښې
((لکۍ پرې شوے درود)) ويل شوي دي نو که په ناپوهۍ
کښې داسې ناقص درود وويل شي نو يوازې د درود شريف

او د هغو عبادتونو چې پکې دغه ناقص درود وويل شي د

نۀ قبلېدو سبب کيږي او که نه دغه ناقص دورد د خداے د
له پاکو اهلبېتو

ګران رسول

سره د بغض او کينې

په نيت سره وويل شي نو د الهي سزا او د ايمان د ناقص
والي سبب کيږي.
لکه د نمانځۀ په قاعده کښې سني او شيعه ټول مسلمانان په
محمد

او آل محمد

باندې درود ليږل فر( ګڼي .نو

که اوس په نمانځۀ کښې يوازې ((علیٰ محمد
او ورسره ((آل محمد

)) وويل شي

)) ونۀ ويل شي يا د هغوي په ځاے

بل څوک ياد شي نو دردو ناقص او د قبول وړ نۀ دے او چې
درود قبول نۀ شو نو ټول نمونځ د قبول وړ نۀ دے.
امام شافعي هم د حضرت محمد

په اهلبېتو

باندې

په درود ويلو ډېر تاکيد کړےد ے او په خپلو شعرونو
کښې داسې ويلي دي:
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يعنې اے د خداے دګران رسول

او د هغۀ په آل درود لېږل

اهلبېتو

خداے

پاـ له تاسو سره مينه اودوستي په فران مجيد کښې فر(

وګرځوله ستاسو د عظمت او قدرونې لپاره دا هم مافي ده
چې څوـ (په نمانځۀ کښې) په تاسو باندې درود و نه وائي

نو نمونځ يې نه قبلييږي.
او شېخ سعدي داسې وائي:

يعنې هغه په خپل کمال سره دېرې لوړې او اوچتې دردې ته

ورسېد،په خپل څکال او دمال سره يې تورې تيرې ختمې
کړې،د هغۀ ټول خوي او خصلتونه څۀ او څکلي دي،په هغۀ

او د هغۀ په آل (اهلبېتو

) باندې دې دردو وي.

په محمد
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او د هغۀ په آل درود لېږل

او تورې او قلم خاوند خوشحال بابا د خداے د ګران

رسول

له آل په مدح او په هغوي باندې درود او صلوات

ويلو په حقله د ټول بح

نچوړ بيان کړے دے او وائي:

شووووووووووووواهووووووود د نبووووووووووووت دي

څوووووووووائېستوووووووووه د اموووووامت دي
صلووووووووات زمووووا پووووووه واړو
تحيوووات زمووووووا پوووه واړو

زۀ دوستوووووووووووووووودار د دۀ د آل يووووم

په دوستۍ کښې يې خوشحال يم
چووووووووې د دڅنووۀ يووووووې د اوالد دي
هغوووووووه کل پووووووووه بوووووال يووووواد دي

اهلل پاک دې مونږ د اسالم په صحيح الره هدايت کړي ،هغه
الره چې د خداے ګران رسول
اهلبېتو

او د هغوي پاکو

او وفادارو صحابه کرامو پرې تګ کړے دے.

