بنام خدا وند يكتا و بي همتا

ثواب صلوات
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
﴿ سوره مبارکه احزاب  -آيه ﴾65

صلوات هديه اي ست گرانبها از جانب خداوند توسط فرشتگان بر پيامبر اکرم (صلي اهلل عليه و آله و سلم) ،اولين کساني که بر
پيامبر (ص) صلوات فرستادند ،خداوند متعال و فرشتگان الهي بودند و بعد خطاب به انسان هاي خاکي نمووده و فرموود ،اي
کساني که ايمان آورديد  ،شما هم بر پيامبر (ص) صلوات و درود بفرستيد و تسليم فرمان او باشيد
داستاني شگفت انگیز از صلوات
شخصى نزد سلطان محمود سبكتكين رفت و گفت :مدتى بود که مى خواستم رسول خدا (ص) را در خواب ببينم و عرضوى
که دارم به آن غمخوار بگويم که سعادت مساعدت نمود و در شب گذشته به اين دولت رسيدم و جمال با کمال آن حضرت
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را در خواب ديدم .وقتى چون آن جناب را خوشحال يافتم ،قدم در بساط جرأت گذاشتم و گفتم :يا رسول خودا (ص) هوزار
درهم قرض دارم ،و بر اداى آن قادر نيستم ،و مى ترسم که اجل رسد ،و آن بدهي در گردن من بماند.
آن حضرت فرمود :برو به نزد محمود سبكتكين و آن مبلغ را از او بستان.
عرض کردم :شايد از من باور نكند و نشان طلبد.
فرمود :به او بگو به آن نشان که در اول شب ،سى هزار مرتبه به من صلوات مى فرستي و در آخر شب که بيدار مى شووى،
سى هزار مرتبه ديگر بر من صلوات مىفرستي.
سلطان از شنيدن اين داستان گريه کرد و آن مرد را تصديق نمود و قرض او را ادا کرد و هزار درهم ديگر نيز به او بخشيد.
اطرافيان سلطان تعجب نموده و گفتند :اى سلطان! اين مرد را در اين سخن محال تصديق ميکني و حال آن که ما در اول
شب و آخر شب با توييم ،نمى بينيم که به فرستادن صلوات اشتغال نموايى و اگور کسوى در تموام اوقوات شوبانه روزى بوه
فرستادن صلوات مشغول باشد ،نميتواند که شصت هزار مرتبه صلوات فرستد .پس چگونه در اين صورت در اول و آخر شب
ميسر مى گردد؟ سلطان گفت که  :من از علما شنيده ام که هر که يك بار اين صلوات 1فرستد چنان است که ده هوزار بوار
صلوات فرستاده ،و من در اول شب سه مرتبه ،و در آخر شب سه مرتبه اين صلوات را ميخوانم و چنان ميدانم که شصوت
هزار بار صلوات فرستاده ام  .پس از اين درويش که پيغام آن حضرت را آورده است ،راست ميگويود و ايون گريوه مون از
شادى است.
صلوات ناقص
حضرت محمد(ص) فرمود :هر کس بر من صلوات بفرستد ولي بر آل من نفرستد ،بوي بهشت به او نخواهد رسيد؛ در حالي
که بوي بهشت از راه پانصد ساله استشمام ميشود.

 -1اللّهُمَ صَلِّ عَلی سَیِّدِنا نبیِّنا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ مَااخْتُلِفَ الْمَلَوانِ وَ تَعاقُبَ الْعَصرانِ وَ کَرَّالْجَدیدان وَ اسْتَقْبَلَ الْفَرْقَدان وَ بَلِّغْ رُوحَ ةُ وَ اَرْواحِ اَهْ لِ
بَیْتِهِ مِنِّی التَّحیَّة وَالسَّالم
خدايا  ،درود فرست بر موالي ما و پيامبر ما محمد و خاندانش  ،تا آن گاه که روز و شب ميآيندو ميروند ،و بامداد و شامگاه پوي در پوي موي
شوند ،و روزان و شبان به دنبال هم مي رسند و آن دو ستارة قطبي بزرگ و کوچك روي ميآورند؛ و روان او و خاندانش را از سوي من درود و
سالم برسان.
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نوشتن صلوات
رسول خدا (ص) فرمود :هر کس در کتابي يا نوشته اي بر من صلوات بنويسد ،تا زماني کوه نوام مون در آن کتواب هسوت
فرشتگان پيوسته براي او از درگاه حق طلب آمرزش ميکنند.
ديدن بهشت با صلوات
حضرت محمد (ص) فرمود :هر کس هر روز هزار صلوات بر من فرستد از دنيا نخواهد رفت تا جاي خود را در بهشت ببيند.
فرستادن صلوات بین نماز ظهر و عصر
امام صادق (ع) فرمود :هرکس بين نماز هاي ظهر وعصر بر پيغمبر و آلش درود فرستد ،آن درود برابر با هفتاد رکعوت نمواز
خواهد بود.
شیريني عسل
روزي حضرت محمد مصطفي (ص) و امير مؤمنان علي (ع) در ميان نخلستان نشسته بودند که زنبور عسلي شروع کرد دورِ
پيغمبر چرخيدن .پيغمبر فرمود :يا علي ميداني اين زنبور چه ميگويد؟ حضرت علي (ع) فرمود :خير .رسول اکرم فرمود :اين
زنبور امروز ما را مهمان کرده ،ميگويد  :يك مقدار عسل در فالن محل گذاشوتم ،کسوي را بفرسوتيد توا آن را از آن محول
بياورد .عسل را از آن محل آوردند .حضرت رسول خدا (ص) فرمود :اي زنبور ،غذاي شما از شكوفه گل تلخ است  ،بوه چوه
علتي آن شكوفه به عسل شيرين تبديل ميشود؟ زنبورگفت  :يا رسول اهلل ،شيريني اين عسل از برکت ذکر وجوود مقود
شما است ،چون هر وقت مقداري از شكوفه استفاده ميکنيم همان لحظه به ما الهام ميشود که سه بوار بور شوما صولوات
بفرستسم .وقتي که صلوات ميفرستيم به برکت نام شما عسل ما شيرين ميشود.
معناي صلوات
صلوات در لغت به معني «دعاست» و نماز را به جهت اين که شامل دعا ميشود «صالة» ميگويند.
اما صلوات در ميان عرف مردم شامل دو چيز ميشود:
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معناي اول  :سالم و درود بيكران خداوند و فرشتگان و کساني که ايمان به رسول خدا آوردند ،به جهت عظموت ،مقوام و
منزلت آن حضرت صلوات بر محمد (صلي اهلل عليه و آله) و آلش ميفرستند.
معناي دوم :صلوات به معناي نماز است.
فضیلت صلوات در ماه رمضان
هر که در اين ماه بسيار بر من (پيامبر اکرم)ص)) صلوات بفرستد خدا سنگين گرداند ترازوي عمل او را در روزي که ترازوهاي
اعمال سبك باشد.

(مفاتيح الجنان)

استجابت دعا با صلوات
امام صادق (ع) فرمود :کسي که حاجتي دارد بايد اول صلوات بر محمد (ص) و آل محمد بفرستد و بعد از آن ،حاجت خود را
بخواهد و در آخر دعا دوباره صلوات بفرستد ،زيرا خداوند کريم تر از آن است که دو طرف دعا را قبول کنود و وسوط دعوا را
قبول نكند.
سخن بدون ذكر
پيامبر اکرم(ص) فرمود :سخني که بدون ذکر نام خدا و صلوات بر من آغاز شود ،بينتيجه ميماند و دور از خير و برکت موي-
باشد.
صلوات در خانه كعبه
عبدالسالم بن نعيم مي گويد :به امام صادق (ع) عرض کردم :داخل خانه کعبه شدم و هيچ دعوايي بوه خواطرم نيامود مگور
صلوات ب ر رسول خدا .آن حضرت فرمود :هيچ کسي از کعبه بيرون نيامده است که عملش از عمل تو بهتر باشد.
بهترين اعمال در آخرت
رسول خدا (ص) فرمودند:
بهترين اعمال در آخرت سه چيز است:
 .1صلوات بر محمد و آل محمد.
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 .2آبرسانى به تشنه ها.
 .3حب و دوستى على بن ابى طالب (ع)
زمان و مكان فرستادن صلوات
 -1پس از شنيدن نام رسول خدا (ص)
 -2در ابتداي تدريس و موعظه و پس از حمد و ثناي خدا
 -3هنگام وضو گرفتن
 -4پس از عطسه
 -6هنگام تعجب کردن
 -5هنگام ارادة کاري
 -7پيش از دعا کردن و بعد از ختم دعا
 -8هنگام داخل شدن در بازار
 -9هنگام عبور از مساجد ،ورود به مساجد و خروج از آن ها
 -11در ابتداي مكاتبات و مراسالت
 -11آغاز و پايان غذا خوردن
آتش اثر ندارد به بركت صلوات
مردى از بازار ماهى خريد ،آن را به خانه آورد و به زنش داد .زن آتشى روشن نمود و ماهى را در ميان آتش انداخت تا کباب
شود؛ اما آتش به ماهى اثر نكرد و ذره اى از ماهى نسوخت  .مرد و زن هر دو متعجب شدند و در حيرت فرو ماندند .آن مرد،
ماهى را خدمت پيامبر (ص ) آورد و ماجراى آن را نقل نمود .حضرت (ص ) به آن ماهى خطاب کرده و فرمودند :چرا آتوش
در تو اثر نمى کند و تو را نمى سوزاند؟!
به قدرت کامله الهى  ،آن ما هى به سخن آمده و گفت  :يا رسول اهلل ! از برکت شما و آل شماست که آتش مرا نمى سوزاند؛
زيرا من در فالن دريا بودم  ،روزى کشتي بزرگي از آن دريا مى گذشت ،شخصى در آن کشتي بود که بر تو و اهل بيت تو
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صلوات مى فرستاد ،من نيز به تبعيت از او ،به تو و اهل بيت صلوات فرستادم  ،ندايى به من رسيد که  :اى ماهى ! جسد توو
بر آتش حرام شد و به برکت محمد و اهل بيت او ،آتش در تو بى تأثير است
ذكر صلوات را نصب العین خود قرار دهیم
صلوات بهترين ذکر براي برآوردن حاجات ،درمان امراض و رفع گرفتاريهاست؛ بياييد با ذکر صلوات خود را بيمه نماييم.

گردآوري و تنظيم :فريبا قد
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